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ԱՆԳԵԼԻՆԱ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ  
Վիճակագրություն,  
բակալավրիատ, 4-րդ կուրս 

 
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԻ 
ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ 

 

Հիմնաբառեր. մարդկային բարեկեցություն, բարեկեցության 
համաթիվ, ՀՆԱ, գործոնային վերլուծություն 

 

Մարդկային բարեկեցությունը ներառում է կյանքի բազմաթիվ ոլորտներ: Այն ֆի-
զիկական, սոցիալական և հոգեկան դրական վիճակ է և միայն ցավի, անհարմարու-
թյան և անկարողության բացակայությամբ չէ բնութագրվում:  

Սույն հոդվածում, կիրառելով բազմաչափ վիճակագրության գործոնային վերլու-
ծության մեթոդը, ինչպես նաև դիտարկելով ՀՀ տնտեսական աճի և բարեկեցության 
վարկանիշի կապը, ներկայացվել են 167 երկրների բարեկեցության համաթվում առկա, 
սակայն թաքնված բնութագրիչները։ 

 

Ներածություն։ Մարդկային առաջընթացը վերահսկելու և զարգացման 
արդյունավետ ռազմավարություն մշակելու համար պահանջվում է բարեկեցու-
թյան ապահովում և պահպանում. բարեկեցության, այլ ոչ թե հարստության։ 
Որոշ երկրների օրինակով ակնհայտ է, որ միայն երկրի հարստությունը չի 
ապահովում բնակչության կյանքի որակի բարձր մակարդակ։  

«Երկրի իրական հարստությունը նրա բնակչությունն է։ Զարգացման 
նպատակը բնակչությանն այնպիսի պայմաններով ապահովելն է, որ նրանց 
կյանքն ընթանա երկար, առողջ և ստեղծագործական։ Այս պարզ, բայց կա-
րևոր ճշմարտությունը շատ հաճախ մոռացվում է նյութական և ֆինանսական 
օգուտներ ստանալու համար մրցավազքում»1։ 

Ըստ «բարեկեցություն» հասկացության ժամանակակից ըմբռնման՝ այն 
մարդու և նրա ընտանիքի պահանջմունքների նյութական և ոչ նյութական բա-
րիքներով բավարարվածության աստիճանն է: 

Հետազոտության հիմնական նպատակն է, հաշվի առնելով միջազգային 
փորձը, բացահայտել և վերլուծել բարեկեցության մակարդակի վրա մեծապես 
ազդող գործոնները, ինչպես նաև գործոնային վերլուծություն իրականացնել 
հետազոտվող երկրների շարքում։ 

Գրականության ակնարկ։ Մարդկային բարեկեցության և դրա գնահատ-
ման վերաբերյալ շրջանառվող սահմանումներն ու մոտեցումները և՛ ակադե-
միական, և՛ էմպիրիկ հետազոտական, և՛ քաղաքականության մշակման բնա-
գավառներում բազմաթիվ ու տարբեր են՝ կախված հասկացության սուբյեկտիվ 
ընկալումից։ Այն ընդգրկուն հասկացություն է, որը ներառում է «կենսամակար-
դակ», «կենսակերպ», «կյանքի որակ», «կյանքի ոճ» հասկացությունները: Որո-
շակի տարբերություններով ու առանձնահատկություններով հանդերձ, նշված 
հասկացությունների ընդհանրությունն այն է, որ բոլորն էլ բնութագրում են 
բնակչության բարեկեցության բարձրացման այս կամ այն կողմը: 

Բարեկեցության ձեռքբերումը ոչ միայն մարդկության ուշադրության 
առանցքն ու ձգտումն է եղել, այլ նաև տասնամյակներ շարունակ ուսումնասի-

 
1 Տե՛ս Доклад о развитии человека за 1990 г. Нью-Йорк: Оксфорд Юниверсити пресс, 1990։ 
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րության նյութ է ծառայել հասարակական գիտությունների համար: Սույն հե-
տազոտությունը երկար ճանապարհ է անցել վերջին տարիներին՝ արձագան-
քելով փոփոխվող գլոբալ պայմաններին, հետազոտական նոր առաջնահեր-
թություններին, ավելի բարդ հայեցակարգերին և տվյալների բարելավված 
ռեսուրսներին: Այնուամենայնիվ, չափման և հայեցակարգային հարցերը 
դեռևս ուշադրություն են պահանջում, և բարեկեցության ամենատարածված 
որոշ միջոցներ պետք է խնամքով մեկնաբանվեն:  

Ըստ Քեմբրիջի համալսարանի էլեկտրոնային բառարանի՝ բարեկեցու-
թյունը հաջողակ լինելու և շատ փող ունենալու իրավիճակն է1։ 

Բարեկեցությունը նախևառաջ բավարարվածության զգացման առկայու-
թյունն է, որը կարող է արտահայտվել հոգեվիճակով, սեփական ձգտումներն 
իրականացնելու հնարավորություններով, հմտություններով, ցանկություննե-
րով, անվտանգության զգացմամբ, առողջական վիճակով, ապագայի հանդեպ 
վստահությամբ, տնտեսական բարօրությամբ, նյութական բարիքներով և 
այլն2: 

Ազգային կառավարությունները, քաղաքացիական հասարակության կազ-
մակերպությունները և միջազգային գործակալությունները երկար տարիներ 
հավաքել և հաղորդել են բարեկեցության վերաբերյալ տվյալներ՝ լինի դա ան-
հատների, ընտանիքների, տարածաշրջանների, թե երկրների համար: Մարդ-
կային բարեկեցության ձեռքբերումը երկրների մակարդակով հատուկ ուշա-
դրության է արժանանում: Միջազգային գործակալությունների համար, ինչ-
պիսիք են ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիրը (ՄԱԶԾ) և Համաշխարհային բանկը, 
այժմ սովորական է տարեկան զեկույցներ հրապարակելը, որոնք երկրները 
դասակարգում են ըստ բարեկեցության կամ բարեկեցության ցուցանիշների: 

Հետազոտության մեթոդաբանություն։ Մարդկային բարեկեցության վիճա-
կագրական գնահատման ռազմավարությունը թույլ կտա երկրների մարդկա-
յին բարեկեցության և ընդհանրապես բարեկեցության տարբեր ասպեկտների 
համեմատություններ կատարել: 

Հետազոտության ընթացքում վերլուծվել է բարեկեցության համաթիվը 
2011-2021 թթ. ժամանակահատվածում և կատարվել է գործոնային վերլուծու-
թյուն: Որպես վիճակագրության աղբյուր են ծառայել Լեգատում անկախ 
կրթական բարեգործական ինստիտուտի ամենամյա հրապարակումները3։ 
Վերջին՝ 2021 թ. զեկույցում բարեկեցության համաթվի հաշվարկի մեջ ներառ-
ված է հասարակության բարեկեցության մակարդակի վրա մեծապես ազդող 
12 հենասյուն. 

▪ անվտանգություն և պաշտպանություն, 
▪ անձնական ազատություն, 
▪ կառավարում, 
▪ սոցիալական կապիտալ, 
▪ ներդրումային միջավայր, 
▪ ձեռնարկատիրական պայմաններ, 
▪ ենթակառուցվածքներ և շուկայի հասանելիություն, 

 
1  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prosperity 
2  Տե՛ս Г. А. Шкиренко, Благосостояние индивидуальное общественное, современные тенденции, 

Вестник ВГУ, серия: Экономика и управление, 2014. № 1, էջ 103, 
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/econ/2014/01/2014-01-17.pdf 

3  Տե՛ս Լեգատի անկախ կրթական բարեգործական ինստիտուտի պաշտոնական կայքէջ՝ 
https://li.com/ 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prosperity
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/econ/2014/01/2014-01-17.pdf
https://li.com/
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▪ տնտեսության որակ, 
▪ կենսապայմաններ, 
▪ առողջություն, 
▪ կրթություն, 
▪ բնական միջավայր: 
Յուրաքանչյուր սյուն ընդգրկում է որոշակի տարրերի համակարգ, վեր-

ջինս էլ իր հերթին ձևավորվում է որոշակի ցուցանիշների համակցված ազդե-
ցության միջոցով։ Ցուցանիշները հիմնված են վիճակագրական վերլուծու-
թյան, սոցիալական հետազոտությունների և մասնագիտական հարցումների 
վրա1։ 

Գործոնային վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս վերհանելու դի-
տարկվող օբյեկտների ցուցանիշներում առկա թաքնված (լատենտային) բնու-
թագրիչները (գործոնները): Լատենտային գործոնների և ելակետային ցուցա-
նիշների կապը ներկայացվում է գործոնային ծանրաբեռնվածությունների մի-
ջոցով, որոնք կարելի է դիտարկել նաև որպես արդյունքային չափանիշի ձևա-
վորման գործընթացում մասնակի, ելակետային ցուցանիշների ներգրավվա-
ծության աստիճանի, դրանց հարաբերական կարևորության գնահատական-
ներ: Գործոնների որոնման առավել տարածված մեթոդներից է գլխավոր բա-
ղադրիչների մեթոդը: Այն գործոնների հաջորդական որոնման մեթոդ է: 
Սկզբում որոշվում է առաջին գործոնը, որը բացատրում է դիսպերսիայի մեծա-
գույն մասը, այնուհետև, դրանից անկախ, երկրորդ գործոնը, որը բացատրում 
է մնացորդային դիսպերսիայի մեծագույն մասը և այդպես շարունակ: Գլխա-
վոր բաղադրիչների առավելագույն հնարավոր թիվը հավասար է փոփոխա-
կանների թվին: Դիտարկվող ելակետային փոփոխականների օպտիմալ նկա-
րագրության համար անհրաժեշտ է գլխավոր բաղադրիչներ կառուցել այնքան 
ժամանակ, քանի դեռ դրանց սեփական արժեքները մեծ են 1-ից: Այդ իսկ 
պատճառով, օրինակ, SPSS ծրագրային փաթեթում գործոնների կառուցման 
ընթացակարգը շարունակվում է, քանի դեռ յուրաքանչյուր հաջորդ գլխավոր 
բաղադրիչի սեփական արժեքը շարունակում է 1-ից մեծ լինել: 

Վերլուծություն։ ՀՀ բարեկեցության ներկայիս մակարդակը գնահատելու 
համար կարևոր է ուշադրություն դարձնել այն ձևավորող 12 հենասյուներում 
գրանցված արդյունքներին։ Առավել ամբողջական և ըմբռնելի պատկեր ստա-
նալու համար ներկայացնենք Հայաստանի՝ յուրաքանչյուր հենասյունում զբա-
ղեցրած դիրքը։ 

ՀՀ-ն լավագույն ցուցանիշ է արձանագրել ձեռնարկատիրական, կրթու-
թյան և ներդրումային ոլորտներում՝ զբաղեցնելով 48-րդ, 58-րդ, 59-րդ հորի-
զոնականները։ Վատագույն ցուցանիշը, ըստ հենասյուների, բնական միջա-
վայրի, մասնավորապես՝ ըստ առողջության վրա օդի աղտոտվածության ազ-
դեցության, օդի որակից բավարարվածության և քաղցրահամ ջրի սպառման 
ցուցանիշների դեպքում է, ինչպես նաև ցածր է սոցիալական կապիտալի ոլոր-
տում զբաղեցրած տեղադիրքը։ 

 

 
1 www.gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info 

http://www.gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info
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Գծապատկեր 1.  ՀՀ 2021 թ. վարկանիշները՝ ըստ հենասյուների1 

  

ՀՆԱ-ի բարձր մակարդակը գրեթե միշտ կապված է երկարակեցության, 
գրագիտության աստիճանի, առողջության պահպանման հետ։ Սրանք կենսա-
կանորեն կարևոր գործոններ են, որոնք ազդում են մարդկանց բարեկեցու-
թյան վրա: 

2011-2018 թթ. ընթացքում Հայաստանում արձանագրված ոչ մեծ չափով 
տնտեսական աճն ուղեկցվեց միջազգային մակարդակով բարեկեցության 
բարձրացմամբ, ինչի մասին վկայում են նաև բարեկեցության մակարդակի 
տվյալները:  

Հատկանշական է, որ 2020 թ. Հայաստանի ՀՆԱ-ի անկումն ուղեկցվել է 
մարդկային բարեկեցության ցուցիչում ավելի բարձր դիրքով (գծապատկեր 2)։ 

 

 
Գծապատկեր 2.  Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի շարժընթացը և դիրքը՝ ըստ մարդկային 

բարեկեցության, 2011-2020 թթ.2 
 
Քանի որ մարդկանց երջանկությանը նպաստող շատ գործոններ չեն 

գնվում և վաճառվում, ապա ՀՆԱ-ն սահմանափակ գործիք է բարեկեցությունը 
չափելու համար: ՀՆԱ-ն ներառում է այն, ինչ ծախսվում է շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության, առողջապահության և կրթության վրա, բայց այն չի ներ-

 
1  Աղբյուրը՝ Prosperity rankings: https://www.prosperity.com/about/resources 
2  Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ ըստ Լեգատի անկախ կրթական բարեգործական 

ինստիտուտի տվյալների, https://li.com/ և https://armstat.am/am/ 

https://www.prosperity.com/about/resources
https://li.com/
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առում շրջակա միջավայրի մաքրության, առողջության և ուսուցման իրական 
մակարդակները:  

Գործոնային վերլուծությունն իրականացվել է 167 երկրների շրջանակում։ 
Ստորև ներկայացված են գործոնային վերլուծության արդյունքները: Աղյուսա-
կում ամփոփված են, այսպես կոչված, ընդհանրության ցուցանիշները 
(Communalities): Դրանք ցույց են տալիս, թե յուրաքանչյուր ցուցանիշի դիս-
պերսիայի որ մասով է բացատրվում մոդելը: 

 

Աղյուսակ 1 
Ընդհանրություններ (Communalities)1 

 

Ցուցանիշը Սկզբնական Արտածում 
Անվտանգություն և պաշտպանություն 1.000 0.685 
Անձնական ազատություն 1.000 0.844 
Կառավարում 1.000 0.918 
Սոցիալական կապիտալ 1.000 0.529 
Ներդրումային միջավայր 1.000 0.9 
Ձեռնարկատիրական պայմաններ 1.000 0.816 
Ենթակառուցվածքներ 1.000 0.952 
Տնտեսության որակ 1.000 0.833 
Կենսապայմաններ 1.000 0.905 
Առողջություն 1.000 0.87 
Կրթություն 1.000 0.907 
Բնական միջավայր 1.000 0.759 

 

Ըստ աղյուսակ 1-ի՝ ընտրված գործոնները նշանակալի են` բացառությամբ 
սոցիալական կապիտալի, որն իր նշանակալիությամբ փոքր-ինչ զիջում է 
մնացյալ գործոններին: Ընդ որում, նշյալ փոփոխականը 53% փոփոխությամբ է 
բացատրում համակարգը: 

Աղյուսակ 2 
Ընդհանուր բացատրված վարիացիա 

 

Բաղադրիչը 
Սկզբնական սեփական արժեքները 

Սեփական 
արժեքը 

Բացատրվող վարիացիայի 
տոկոսը 

Գումարային տոկոսը 

1 8.885 74.038 74.038 
2 1.034 8.615 82.653 
3 0.566 4.721 87.374 
4 0.443 3.696 91.069 
5 0.351 2.928 93.997 
6 0.273 2.272 96.269 
7 0.16 1.335 97.604 
8 0.106 0.887 98.491 
9 0.068 0.566 99.057 
10 0.051 0.423 99.48 
11 0.036 0.298 99.779 
12 0.027 0.221 100 

 

Գործոնային վերլուծության հաջորդ կարևոր արդյունքը ցուցանիշների ընդ-
հանուր բացատրված վարիացիոն աղյուսակն է, որում ներկայացվում են յու-
րաքանչյուր ցուցանիշի սեփական, գումարային վարիացիոն և ընդհանուր ար-
ժեքները: 

 
1  Այս և մյուս աղյուսակներում ամփոփված են հեղինակի կատարած գործոնային վերլուծության 

արդյունքները՝ ըստ Լեգատի անկախ կրթական բարեգործական ինստիտուտի տվյալների` 
https://li.com/՝ SPSS փաթեթի կիրառմամբ։ 

https://li.com/


10 ՀՊՏՀ ՈՒԳԸ 40-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ 

Աղյուսակի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ներառված բոլոր 12 ցուցա-
նիշների ընդհանուր վարիացիայի 82.6%-ը կարելի է բացատրել 2 բաղադրիչի 
միջոցով, ընդ որում՝ այդ գործոններից առաջինը բացատրում է ընդհանուր 
վարիացիայի ավելի քան 74%-ը:  

Գործոնային վերլուծության մեկ այլ հանգուցային դիտակետ է գործոնային 
շրջված մատրիցի վերլուծությունը: Դրա տարրերը տեղեկատվություն են պա-
րունակում յուրաքանչյուր գործոնի կառուցվածքի վերաբերյալ: Մատրիցի վան-
դակներում ամփոփված են, այսպես կոչված, գործոնային ծանրաբեռնվածու-
թյան ցուցանիշները, որոնք, ըստ էության, բնութագրում են դուրս բերված 
գործոնների հետ ելակետային ցուցանիշներից յուրաքանչյուրի վիճակագրա-
կան կապի ուժգնությունը: 

 

Աղյուսակ 3 
Գործոնների շրջված մատրից 

 

  Բաղադրիչ 
1 2 

Անվտանգություն և պաշտպանություն 0.548 0.621 
Անձնական ազատություն 0.275 0.877 
Կառավարում 0.577 0.765 
Սոցիալական կապիտալ 0.512 0.517 
Ներդրումային միջավայր 0.787 0.529 
Ձեռնարկատիրական պայմաններ 0.711 0.557 
Ենթակառուցվածքներ 0.883 0.416 
Տնտեսության որակ 0.759 0.507 
Կենսապայմաններ 0.91 0.278 
Առողջություն 0.905 0.226 
Կրթություն 0.882 0.358 
Բնական միջավայր 0.214 0.845 
 
Աղյուսակ 3-ից ակնհայտ է, որ առաջին գործոնի շրջանակներում կա-

րևորվում են կրթությունը, առողջությունը, կենսապայմանները և ենթակառուց-
վածքները: Սրանք այն ցուցանիշներն են, որոնց գործոնային ծանրաբեռնվա-
ծությունները` առաջին գործոնի հետ, գերազանցում են 0.8 պայմանական 
սահմանագիծը: Երկրորդ գործոնի հետ համեմատաբար ուժեղ վիճակագրա-
կան կապ ունեն անձնական ազատությունը, բնական միջավայրը, անվտան-
գությունն ու պաշտպանությունը և կառավարման համակարգը։  

Եզրակացություններ և առաջարկություններ։ Կատարված համապարփակ 
վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս փաստելու, որ ՀՀ բնակչության 
բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը խոչընդոտող առավել էական 
գործոններն են կրթությունը, առողջապահության արդյունավետությունը, կեն-
սապայմանների որակը և ենթակառուցվածքները, որոնք էլ պետք է հանդի-
սանան բնակչության բարեկեցության բարձրացմանն ուղղված սոցիալ-տնտե-
սական զարգացման ծրագրերի առանցքային բաղադրիչներ: 

Դիտարկվող ժամանակահատվածում, ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի 
բարեկեցության համաթիվը բարելավվել է։ Ըստ այդմ, բարելավվել է նաև ՀՀ 
տեղադիրքը վարկանշային աղյուսակում. եթե 2011 թ. դրությամբ ՀՀ-ն զբա-
ղեցնում էր 74-րդ, ապա 2021-ին՝ 55-րդ հորիզոնականը։ Սակայն, նախորդ 
տարվա նկատմամբ, ՀՀ ցուցանիշները վատթարացել են. համաթվի մեծու-
թյունը նվազել է 0.2 կետով, ինչը վարկանշային աղյուսակում հանգեցրել է 1 
հորիզոնականով նահանջի: 
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Առաջարկվում է համընդհանուր բարեփոխումներ կատարել՝ ՀՀ մարդկա-
յին բարեկեցությունը զարգացման նոր մակարդակի բարձրացնելու ուղղու-
թյամբ։ Համընդհանուր բարեփոխումների հայեցակարգն ընդգրկում է հե-
տևյալ հիմնական ուղղությունները` սոցիալական, տնտեսական, կառավար-
ման, կրթամշակութային և առողջապահական:  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ С  ПРИМЕНЕНИЕМ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
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Человеческое благосостояние  охватывает многие сферы нашей повседневной 
жизни. Это положительное физическое, социальное и психическое состояние и ха-
рактеризуется не только  отсутствием боли,  дискомфорта и  бессилия. 

В данной статье, применяя метод факторного анализа многомерной статис-
тики, а также рассматривая связь между экономическим ростом и рейтингом благо-
состояния Республики Армения, были представлены имеющиеся, но скрытые харак-
теристики индекса благосостояния 167 стран.  

 
ANGELINA AGHABABYAN 
Statistics, Bachelor's Degree, 4rd Year  

 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF POPULATION WELL-BEING WITH THE 
APPLICATION OF STATISTICAL TOOLKIT  

 

Keywords:  human well-being, well-being index, GDP, 
factor analysis 

 

Human well-being encompasses many aspects of our daily lives. It is a positive 
physical, social and mental condition: it is not just the lack of pain, discomfort and inability.  

This article presents the existing but hidden characteristics of the well-being index of 
167 countries, using multidimensional statistics method, factor analysis, as well as the 
connection between the economic growth and well-being rating of the Republic of Armenia. 
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Հիմնաբառեր. գործարար միջավայր, գործոն, խոչընդոտ, 
զեկույց, ռազմավարություն 

 

Գործարար միջավայրի ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը, դրանից բխող 
բարելավման նպատակադրումները մշտապես արդիական են։ Հայաստանի Հանրա-
պետության տնտեսության ներկայիս վիճակը, առկա բազմաթիվ խնդիրներով, ազդում 
է գործարար միջավայրի, դրա վարկանիշի վրա։ Մի շարք համընդհանուր գործոնների 
թվում առավել հաճախադեպ են և իրենց բացասական ազդեցությունն են ունենում 
օրենսդրության պարբերական փոփոխությունները, քաղաքական ռիսկերը, կոռուպ-
ցիան, դատական համակարգի անկատարությունը, վարկերի բարձր տոկոսադրույք-
ները և այլն։ Այս և մի շարք այլ խնդիրների լուծման նպատակով Հայաստանի Հանրա-
պետության Կառավարության կողմից մշակվել է ՀՀ գործարար միջավայրի բարելավ-
ման 2019-2024 թվականների ռազմավարությունը, որն ուղղված է գործարարության 
բարենպաստ միջավայրի ստեղծմանը։  
 

Ներածություն: Տնտեսության ամենակարևոր շարժիչ ուժերից մեկը, եթե ոչ 
ամենակարևորը, բարենպաստ գործարար միջավայրի առկայությունն է։ Ընդ-
հանուր առմամբ, գործարար միջավայրը արտաքին ու ներքին միջավայրերի 
գործոնների համախումբ է, ըստ որի և որի ազդեցությամբ գործում է բիզնեսը։ 
Այդ միջավայրի կայունությունը, զարգացման մակարդակը, դրանում առկա 
հնարավորությունները և խոչընդոտները ուղղակի ու անուղղակի կերպով պայ-
մանավորում են տվյալ երկրում գործարարության ակտիվության և դյուրինու-
թյան մակարդակը։ 

Գործարար միջավայրը յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական և սոցիալա-
կան կայունության հիմնական երաշխիքն է, որի զարգացումը հնարավորու-
թյուն է ընձեռում մեղմելու անցումային տնտեսություններին բնորոշ տնտեսա-
կան և սոցիալական դժվարությունները, հետևաբար՝ գործարար միջավայրի 
զարգացումն ազդում է տվյալ երկրի կյանքի որակի բարձրացման վրա։  

Պետք է նշել, որ գործարար միջավայրի ուսումնասիրության գործում ներ-
գրավված են միջազգային տարբեր կառույցներ, մասնավորապես, ըստ Համ-
աշխարհային բանկի, գործարար միջավայրը գործոնների համախումբ է, որը 
բնութագրում է տվյալ երկրի առևտրային կազմակերպությունների՝ գործարա-
րությամբ զբաղվելու մոտիվացիան՝ արդյունավետ ներդրումային քաղաքակա-
նության, նոր աշխատատեղերի ստեղծման, համաշխարհային մրցակցային 
շուկաներին ինտեգրման արդյունքում:  

Գրականության ակնարկ: «Գործարար միջավայր» տնտեսագիտական 
հասկացության տարբեր սահմանումներ կան։ Այսպես, ըստ Ֆիլ Քելիի՝ գոր-
ծարար միջավայրը բոլոր պայմանների, իրադարձությունների ամբողջությունն 
է, որոնք շրջապատում և ազդում են վերջինիս վրա1, իսկ ըստ Քեյթ Դեյվիսի՝ 
գործարար միջավայրն այն բոլոր պայմանների, իրադարձությունների, նաև 
ազդեցությունների հանրագումարն է, որոնք շրջապատում և ազդում են դրա 
վրա։ Մեկ այլ սահմանման համաձայն՝ գործարար միջավայրը հիմնականում 

 
1 Տե՛ս Phil Kelly and Ashwin, The Business Environment, 2013, էջ 78-81։ 
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վերաբերում է արտաքին միջավայրին և ներառում է ընկերությունից դուրս 
գտնվող գործոններ, որոնք կարող են ստեղծել հնարավորություններ կամ 
սպառնալիքներ։ Ներկայացված բոլոր սահմանումների բովանդակությունը, 
ըստ էության, համընկնում է. դրանք արտահայտում են գործարար միջավայրի 
կարևորությունը։  

Մեթոդաբանություն։ Վճարային քարտերին վերաբերող տվյալները վերց-
ված են ՀՀ կենտրոնական բանկի (ԿԲ), ՀՀ բանկերի միության (ՀԲՄ) և ՀՀ 
վիճակագրական կոմիտեի (ՀՀ ՎԿ) առկա բաց հրապարակային նյութերից, 
իսկ հետազոտությունն իրականացվել է վերլուծության, համադրման, խմբա-
վորման, համեմատման, ընդհանրացման մեթոդների համակողմանի կիրառ-
մամբ։ 

Համաշխարհային բանկի կողմից ամենամյա հրապարակվող Doing 
Business զեկույցը տարբեր երկրների գործարար միջավայրի գնահատման 
համընդհանուր մոտեցման հիմքն է։ Գնահատումն իրականացվում է ըստ գոր-
ծարարությամբ զբաղվելու դյուրինության 10 ենթահամաթվերի։ Հայաստանի 
Հանրապետության Կառավարության կողմից ընդունված «ՀՀ գործարար մի-
ջավայրի բարելավման 2019-2024 թվականների ռազմավարությունը» միտված 
է գործարարությամբ զբաղվելու համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծմանը։ 
Գործարար միջավայրի բարելավման ռազմավարության շրջանակում ընդ-
գրկված ուղղություններն ամբողջովին հիմնվում են «Գործարարությամբ զբաղ-
վելը» զեկույցի գնահատման մեթոդաբանության վրա։ Հաշվի առնելով այս 
հանգամանքը՝ գործարար միջավայրի բարելավման ռազմավարության թի-
րախների չափման մեթոդաբանության հիմքում դրվում են «Գործարարու-
թյամբ զբաղվելը» զեկույցի չափանիշները՝ համապատասխան ենթացուցիչ-
ներով՝ որպես չափողականության օբյեկտիվությունն ու լիարժեքությունն 
ապահովող օպտիմալ գործիք։  

Հետազոտության իրականացման համար մեթոդաբանական հիմք են 
հանդիսացել նաև գործարար հանրույթի ներկայացուցիչների հետ անցկաց-
ված հարցումները և դրանց արդյունքները։ 

Հետազոտության արդյունքներ և քննարկում։ Գործարար միջավայրը բիզնե-
սին կամ ձեռնարկությանը շրջապատող արտաքին միջավայրն է, որում ներ-
առվում են այն գործոնները, որոնք գտնվում են կազմակերպության վերա-
հսկողությունից դուրս, սակայն սերտորեն փոխգործակցում են դրա հետ, ուղ-
ղակի կամ անուղղակի կերպով ազդում են կազմակերպության կամ դրա 
առանձին բաղադրամասերի վրա1։ Գործարար միջավայրը ձևավորվում է կազ-
մակերպության գործունեությանը զուգահեռ և կարող է փոփոխվել՝ կապված 
շուկայի, գործունեության ոլորտի, ռազմավարության փոփոխությունների հետ։ 
Տնտեսական քաղաքականության արդյունավետ իրականացման համար գոր-
ծարար միջավայրը հանդես է գալիս որպես տնտեսական, սոցիալ-մշակութա-
յին և քաղաքական պայմանների ամբողջություն։  

Գործարար միջավայրի վրա ազդում են շրջակա միջավայրը, հասարակու-
թյան մեջ տարածված արժեքային համակարգը, կառավարության կողմից ըն-
դունված օրենքները, դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականու-
թյունը, օտարերկրյա կապիտալի և ձեռնարկությունների նկատմամբ կառա-
վարության վերաբերմունքն ու քաղաքականությունը և այլն2։ 

 
1  Տե՛ս Fernando A. C., Business Environment, Pearson Education, 2011, էջ 33-36։ 
2  Տե՛ս նույն տեղը։ 
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Գործարար միջավայրը բաղկացած է մի շարք գործոններից, և դրանցից 
յուրաքանչյուրը յուրովի է ազդում բիզնեսի վրա: Որոշ գործոններ ուղղակիորեն 
են ազդում ընկերության գործունեության վրա, որոշ գործոններ՝ անուղղակի: 
Դրանք ինչպես հնարավորություններ, այնպես էլ սպառնալիքներ և մար-
տահրավերներ են ստեղծում ձեռնարկությունների համար: Այսպիսով, գոր-
ծարար միջավայրը բազմակողմանի է և բնույթով բարդ: Ընդ որում, դրա յու-
րաքանչյուր գործոն պահանջում է առանձին ուսումնասիրություն։  

Ստորև ներկայացված են այն հիմնական գործոնները, որոնք ազդում են 
գործարար միջավայրի վրա. 

1. աշխարհագրական և բնապահպանական կամ բնական գործոններ, 
2. ժողովրդագրական գործոններ, 
3. տնտեսական գործոններ, 
4. քաղաքական և իրավական գործոններ, 
5. սոցիալական և մշակութային գործոններ, 
6. տեխնոլոգիական գործոններ1: 
Աշխարհագրական և բնապահպանական կամ բնական գործոններ: Աշ-

խարհագրական պայմաններն ազդում են տարածաշրջանում արդյունաբերու-
թյան և բիզնեսի տեսակի վերաբերյալ որոշումների վրա: Դա պայմանավոր-
ված է նրանով, որ որոշակի աշխարհագրական տարածաշրջանի բնակիչներն 
ունեն նույնանման ճաշակ, նախասիրություններ և պահանջներ։ Սովորաբար, 
այն ապրանքները, որոնք հիմնականում նախընտրում են մի տարածաշրջանի 
բնակիչները, կարող են հավանության չարժանանալ մեկ այլ տարածաշրջա-
նում:  

Բնապահպանական գործոնները ներառում են բնական ռեսուրսները, ինչ-
պիսիք են գյուղատնտեսական հողերը, անտառ ները, օգտակար հանածոնե-
րը, էներգիան, օդը և ջուրը: Այս ռեսուրսների պաշարները խիստ սահմանա-
փակ են, հետևաբար դրանց օգտագործումը պետք է լինի նպատակային։ 

Ժողովրդագրական միջավայրը ներառում է մի շարք այնպիսի ենթագոր-
ծոններ, ինչպիսիք են բնակչության թվաքանակը, աճը, սեռատարիքային կազ-
մը, կրթական մակարդակը, լեզուն, կրոնը և այլն:  

Տնտեսական միջավայրն արտացոլում է այն տնտեսության էությունն ու 
ուղղվածությունը, որում գործում է բիզնեսը և բաղկացած է երեք կարևոր գոր-
ծոններից` տնտեսական համակարգեր, տնտեսական քաղաքականություն և 
տնտեսական պայմաններ։ Այս միջավայրի ազդեցությունը շատ ավելի անմի-
ջական և նպատակային է, քան մյուս գործոններինը։ 

Կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը որոշիչ ազդեցու-
թյուն ունի տնտեսավարող սուբյեկտների վրա։ Նույնիսկ առևտրային կազմա-
կերպությունների գոյատևումը կախված է այն հանգամանքից, թե ինչպես են 
դրանք արձագանքում կառավարության քաղաքականությանը: 

Առևտրային կազմակերպությունների մեծ մասի վրա ազդում են միջազ-
գային այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են գնաճի մակարդակն այն երկրնե-
րում, որոնց հետ նրանք ունեն առևտրային հարաբերություններ: Նմանապես, 
տարբեր երկրների կողմից ստեղծված առևտրային արգելքներն են (ներառյալ 
մաքսատուրքերը) ազդում տեղական ընկերությունների և դրանց արտահան-
ման ջանքերի վրա: 

 
1  ttps://accountlearning.com/6-important-factors-business-environment-influence-business 

/?fbclid=IwAR1KajUDyAorWFTYgsnzhZYzVch4Zg5uKoDqrV82IHyWVtoaqo3FRT35E-o 
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Քաղաքական և իրավական միջավայր: Տնտեսական միջավայրը սեր-
տորեն կապված է քաղաքական և իրավական միջավայրի հետ։ Այս միջավայ-
րը օրենքների և կանոնակարգերի հիմքն է, որի շրջանակներում ձեռնարկու-
թյունները պետք է իրականացնեն իրենց գործունեությունը։ Պետության վերա-
հսկողության աստիճանը կամ ուղղորդումը առանձին երկրներում կարող է 
տարբեր լինել։ Ամենից առաջ կազմակերպություններին հետաքրքրում է պե-
տության քաղաքականությունը հարկային, վարկային, արտաքին առևտրի, 
ներդրումների ոլորտներում, սեփականատիրական հարաբերություններում։ 
Պետական քաղաքականության այս բաղադրիչները և դրանցում կատարվող 
փոփոխությունները վճռական նշանակություն ունեն գործարարության արդ-
յունքների վրա։ Գործոնների այս խմբում կարևորվում են նաև քաղաքական 
իրադարձությունների ընթացքը, ներքին և արտաքին կայունությունը, իշխա-
նությունների, քաղաքական կուսակցությունների հաջորդափոխությունը։ 

Սոցիալական և մշակութային միջավայր: Այս միջավայրը մեծ մարտա-
հրավեր է բիզնեսի համար, և անհրաժեշտ է այս կարևոր գործոնին պատշաճ 
ուշադրություն դարձնել բիզնես ռազմավարություններ և քաղաքականություն 
մշակելիս։ Սոցիալական միջավայրը հասարակության ընդհանուր միջավայրն 
է, որում ներգրավված է յուրաքանչյուր մարդ: Մշակութային միջավայրը բոլոր 
ենթամշակույթների ամբողջությունն է, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր սե-
փական հասկացությունները և համոզմունքները։ Հասարակությունը ստատիկ 
չէ, այն ժամանակի ընթացքում ենթարկվում է որոշակի փոփոխությունների, 
առաջանում են նոր կարիքներ։ Ձեռնարկությունները պետք է մշտապես վերա-
հսկեն ընթացիկ փոփոխությունները և անհրաժեշտ ճշգրտումներ կատարեն 
իրենց արտադրական ու շուկայավարման ծրագրերում և ռազմավարություննե-
րում՝ սոցիալական նոր պահանջներին համապատասխանելու համար։ 

Տեխնոլոգիական գործոնները չափազանց կարևոր են տնտեսական 
մրցակցությանը դիմանալու, շուկայում կայուն դիրք գրավելու համար։ Դրանք 
գիտության և տեխնիկայի զարգացման շնորհիվ առաջացող տեխնոլոգիական 
փոփոխություններն են, ինչպես նաև տեղեկատվական համակարգերում 
առաջընթացը։ Գիտատեխնոլոգիական գործոնների ուսումնասիրությունը թույլ 
է տալիս ճիշտ ժամանակին բացահայտել գիտության և տեխնիկայի ընձեռած 
հնարավորությունները։ 

Վերոնշյալ գործոնները կարող են ինչպես խթանել, այնպես էլ խոչընդո-
տել գործարար միջավայրի զարգացումը՝ կախված տվյալ երկրի առանձնա-
հատկություններից, աշխարհագրական դիրքից, տարածաշրջանում տնտեսա-
կան և քաղաքական կայունության աստիճանից և այլն։ 

Այս գործոնների ազդեցությունից զատ, առկա են մի շարք այլ խնդիրներ, 
որոնք խոչընդոտում են ՀՀ ինչպես գործարար, այնպես էլ ներդրումային մի-
ջավայրի բարելավումը։  

Այդպիսի խոչընդոտներից է Հայաստանում դատական համակարգի ան-
կատարությունը և այս համակարգի նկատմամբ վստահության պակասը։ Հա-
յաստանում դատական համակարգն անկախ չէ, տեղական և օտարերկրյա 
ներդրողները դատական համակարգը չեն համարում վստահելի։ Որպես 
խնդիրներ առանձնանում են նաև դատական գործընթացների չափից դուրս 
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երկար տևողությունը, փաստաբանական որակյալ ծառայությունների անհա-
սանելիությունը, բռնագանձման գործընթացի անհուսալիությունը1: 

Կոռուպցիոն համակարգը, որը ներառում է պետական և մասնավոր հատ-
վածներում գոյություն ունեցող կոռուպցիան, խոչընդոտում է Հայաստանում 
ներդրումներ կատարելու և բիզնես հիմնելու գործընթացը։ Բյուրոկրատական 
համակարգի հիմքում ընկած վարչարարական դժվարությունները և բարե-
նպաստ ինստիտուցիոնալ միջավայրի բացակայությունը ևս զանազան ռիսկեր 
են ստեղծում գործարար միջավայրի համար2: 

Հարկային բեռը և հարկային վարչարարությունը զգալի ժամանակ և 
ծախսեր են պահանջում գործարարներից՝ իրենց հարկային պարտավորու-
թյունները կատարելու համար։ Հայաստանում բավականին խճճված է հարկա-
յին դաշտը, ինչը հնարավորություն չի տալիս սկսնակ կամ գործող բիզնեսին 
իրականացնելու ֆինանսական միջոցների արդյունավետ պլանավորում։ Հա-
մաձայն տարբեր փորձագետների գնահատականների՝ հարկային օրենսգիրքը 
խճճված և բարդ է անգամ ոլորտային մասնագետների համար, ինչի պատ-
ճառով ՓՄՁ-ներին պարտադրվում է դիմել իրավաբանների կամ հաշվա-
պահների մասնագիտացված խորհրդատվության, որն էլ պահանջում է հա-
վելյալ ծախսեր3։  

Վարկերի ապահովությունը Հայաստանում ամենաբարդ խնդիրներից 
մեկն է։ Վարկատուները, վարկերի տրամադրումը գերանվտանգ դարձնելու 
նպատակով, հատկապես սկսնակ գործարարներին պարտադրում են կատա-
րել բարդ պահանջներ և ավելորդ ծախսեր։ Առևտրային բանկերը պահպա-
նողական են և գերադասում են ֆինանսավորել առավելապես գործող խոշոր 
կազմակերպություններին, քան փոքր կամ սկսնակ ձեռնարկություններին, 
որոնք չունեն իրենց ֆինանսական վճարունակության ծանրակշիռ ապացույց-
ներ։ Փոքր ձեռնարկատերերին սահմանափակ վարկավորում տրամադրելու 
հիմնական պատճառներից մեկը ֆինանսական պատմության բացակայու-
թյունն է։ Սկսնակ բիզնեսի վարկավորման մյուս խնդիրը կապված է վարկա-
վորման գումարի չափի հետ, որը, որպես ներդրումային կապիտալ, չի բավա-
կանացնում նախատեսվող ծախսերի կատարման համար4։ 

Գործարար միջավայրի զարգացմանը խոչընդոտում են մաքսային ծառա-
յությունների հետ կապված տարբեր խնդիրներ։ Մաքսային ծառայություննե-
րին առնչվող խնդիրները կարելի է դասակարգել հետևյալ կերպ՝ 

▪ հարկային և մաքսային մարմիններում առկա կոռուպցիա, 
▪ հարկային և մաքսային ընթացակարգերում թափանցիկության և ար-

դարության բացակայություն, 
▪ մաքսազերծման ընթացակարգերի ձգձգում, 
▪ հսկիչ գների կիրառման խնդիր, 
▪ երկակի նշանակություն ունեցող ապրանքների մաքսազերծման ընթա-

ցակարգերի խնդիր, 
▪ բարձր մաքսային տուրքեր, 

 
1  Տե՛ս ՓՄՁ ոլորտի գնահատման հետազոտություն Հայաստանում, հայկական բիզնես 

կոալիցիա, Եր., 2018, էջ 31։ 
2  Տե՛ս «Բանբեր ՀՊՏՀ», 2021, N1, «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, էջ 72: 
3  Տե՛ս ՓՄՁ ոլորտի գնահատման հետազոտություն Հայաստանում, հայկական բիզնես 

կոալիցիա, Եր., 2018, էջ 32: 
4  Տե՛ս նույն տեղը, էջ 47: 
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▪ մաքսային ծառայությունների կողմից պահանջվող մեծ թվով հատուկ 
հավաստագրեր և լաբորատոր թեստեր: 

ՀՀ մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների շրջանում արված մեկ այլ 
հարցման արդյունքներով՝ ձեռնարկատիրության շատ խնդրահարույց խոչըն-
դոտների շարքում հարցվողներն առանձնացրել են հարկային համակարգը 
(հարցվողների 38%-ը նշել է այս տարբերակը), կոռուպցիան (73%), ֆինանսա-
կան ռեսուրսների անմատչելիությունը (34%), դատական համակարգի անկա-
տարությունը (30%), մաքսային ծառայությունների հետ կապված խնդիրները 
(30%)։  

Գործարար միջավայրի վրա պետական քաղաքականության ազդեցու-
թյունը կարելի է գնահատել գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինություն 
համաթվի միջոցով։ Այսպես, գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինություն հա-
մաթվով Հայաստանը 2018-2020 թթ. ընթացքում վատթարացրել է իր դիրքն 
աշխարհում` այլ երկրների համեմատ կորցնելով մրցակցային առավելություն-
ները: Մասնավորապես, 2017 թ. աշխարհում 38-րդ հորիզոնականը զբաղեց-
նելուց հետո 2018-ին ՀՀ դիրքն էապես թուլացել է, ինչի հետևանքով համ-
աշխարհային սանդղակում ՀՀ-ն հայտնվել է 47-րդ հորիզոնականում: 2019 թ. 
թեև նկատվել է դիրքային որոշակի բարելավում (41-րդ հորիզոնական), այդու-
հանդերձ, 2020-ին կրկին Հայաստանը թուլացրել է իր դիրքերը` վերադառ-
նալով 47-րդ հորիզոնական: 

 

 
Գծապատկեր 1. Հայաստանի՝ գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինության 

համաթվերը 
 
Տնտեսական աճը 2018 թ. կազմել է 5.2%, իսկ 2019-ին` 7.6%։ Այդուհան-

դերձ, 2018-2019 թթ. գրանցված աճի միտումները աճի կառուցվածքի համա-
տեքստում չեն ունեցել բարձր որակ։ 

2018-2019 թթ. ընթացքում տնտեսական աճին մեծապես նպաստել է ծա-
ռայությունների ճյուղը, ինչը, սակայն, հիմնականում պայմանավորված է եղել 
տնտեսական գործունեության այն տեսակներով, որոնք չեն ապահովում հա-
վելյալ արժեքի ստեղծում և բնակչության կյանքի որակի բարելավում: 

ՀՆԱ-ի ծախսման տեսանկյունից 2018-2019 թթ. ընթացքում տեղի է ունե-
ցել տնտեսական աճի մոդելի կտրուկ վատթարացում: Նշված ժամանակա-
հատվածում ՀՀ տնտեսությունը հիմնականում առաջ է շարժվել սպառման մո-
դելով, ինչը չի նպաստել տնտեսության ներուժի ընդլայնմանն ու կուտակմանը: 
Մյուս կողմից` գրանցվել է ներդրումների շեշտակի անկում` ավելի սրելով կա-
յուն-երկարաժամկետ տնտեսական աճի ապահովման խնդիրը: Մասնավորա-
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պես, 2019 թ., նախորդ տարվա համեմատ, կտրուկ արագացել է սպառման 
աճի տեմպը: Ընդ որում, մասնավոր սպառումն աճել է 12.3%-ով` ՀՆԱ-ի աճի 
նկատմամբ դրսևորելով 9.2 տոկոսային կետով (ավելի քան երկու անգամ, 
քան նախորդ տարի) դրական նպաստում: Մտահոգիչ է, որ մասնավոր սպառ-
ման աճը տեղի է ունեցել ոչ թե բնակչության եկամուտների աճի, այլ ֆինան-
սական պարտավորությունների (հատկապես` վարկերի) կտրուկ աճի հաշվին: 
Փոխարենը, շարունակաբար նվազել են ներդրումները, ինչի հետևանքով ներ-
դրումների նպաստումը տնտեսական աճին 2018 թ. կազմել է ընդամենը 0.8 
տոկոսային կետ, իսկ 2019-ին` 0.7 տոկոսային կետ, այն դեպքում, երբ 2017 թ. 
տնտեսական աճին ներդրումների նպաստումը կազմել է շուրջ 2 անգամ ավե-
լի` 1.7 տոկոսային կետ:  

 

 
Գծապատկեր 2.  Տնտեսության ճյուղերի և ՀՆԱ-ի ծախսային բաղադրիչների 

նպաստումները տնտեսական աճին 
  
Հետևաբար զարմանալի չէ, որ 2020 թ. ՀՀ-ում գրանցված երկու բացա-

սական շոկերի (համավարակի և Արցախյան 44-օրյա պատերազմի) հետևան-
քով տնտեսական աճի ձախողված քաղաքականության պայմաններում 
գրանցվել է տնտեսության կտրուկ անկում` շուրջ 7.4%-ով: Ընդ որում, անկու-
մային են եղել տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերը: Զարմանալի չէ նաև այն, 
որ նախորդ 2 տարիներին սպառումով քաշվող տնտեսական աճի պայմաննե-
րում 2020-ին 10.1%-ով կրճատվել է սպառումը (9.7 տոկոսային կետով)՝ բացա-
սական նպաստում ունենալով ՀՆԱ-ի անկմանը: 

Օտարերկրյա ներդրումների մասով գրանցված արդյունքները 2018-2020 
թթ. ևս մտահոգիչ են: Մասնավորապես, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների 
(ՕՈՒՆ) կշիռը ՀՆԱ-ում 2018 թվականից ի վեր գրանցել է կտրուկ նվազող 
շարժընթաց։ 

Թեև 2018 թ. ներդրումների ծավալն աճել է, սակայն այդ աճը հիմնակա-
նում պայմանավորված է եղել տարվա առաջին եռամսյակում (մինչև իշխանա-
փոխությունը) ներդրումների ծավալի աճով, ինչից հետո ներդրումների աճի 
տեմպը շարունակաբար դանդաղել է։ 

Ընդ որում, 2019 թ., նախորդ տարվա համեմատ, ՕՈՒՆ-ի ծավալները 
կրճատվել են ավելի քան 60%-ով։ Սա, իր հերթին, հստակորեն արտահայտում 
է օտարերկրյա ներդրողների վերաբերմունքը նշված ժամանակահատվածում 
ՀՀ ներդրումային միջավայրի նկատմամբ։ 

 



 «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆ»    19 

 
Գծապատկեր 3.  Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալի  

շարժընթացը ՀՀ-ում 
  
Նշենք նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության կողմ-

ից ընդունված «ՀՀ գործարար միջավայրի բարելավման 2019-2024 թթ. ռազ-
մավարությունն» ուղղված է գործարարությամբ զբաղվելու բարենպաստ միջ-
ավայրի ստեղծմանը՝ բիզնեսի համար վարչարարական բեռի կրճատման, 
մասնավորապես` գործող օրենսդրության պարզեցման և ավելի որակյալ կար-
գավորումների մշակման, ընթացակարգերի առավելագույնս թվայնացման, 
շահագրգիռ բոլոր կողմերի հետ ավելի արդյունավետ հաղորդակցության և 
հետադարձ կապի կազմակերպման միջոցով։  

Ռազմավարության հիմնական թիրախն է «Գործարարությամբ զբաղվելը» 
զեկույցում մատնանշված ոլորտներում գործարարների համար վարչարա-
րական բեռի և ռիսկերի կրճատումը, որը համաթվում արտացոլված կլինի Հա-
յաստանի համար ակնկալվող միավորների ավելացմամբ (այսինքն՝ լավագույն 
արդյունքից հեռացվածության կրճատմամբ) և դիրքի բարելավմամբ, մասնա-
վորապես` նախատեսվող միջոցառումների արդյունքում գործարար և ներ-
դրումային միջավայրի գրավչությամբ լինել աշխարհի առաջին 15 երկրների 
շարքում1։ 

Եզրակացություններ։ Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում 
հանգում ենք այն եզրակացության, որ ՀՀ գործարար միջավայրում դեռևս առ-
կա են մի շարք խնդիրներ և խոչընդոտներ, որոնք սահմանափակում են վեր-
ջինիս զարգացման հնարավորությունները։ Անշուշտ, գործարար միջավայրի 
վրա խիստ բացասական ազդեցություն ունեցան նաև կորոնավիրուսային հա-
մավարակը և 44-օրյա պատերազմը։ Նշված խնդիրների և բացասական հե-
տևանքների հաղթահարման համար անհրաժեշտ է իրականացնել համակար-
գային բարեփոխումներ, որոնք կստեղծեն գործարարությամբ զբաղվելու բա-
րենպաստ միջավայր, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի ՀՀ գործարար միջավայրի 
վարկանիշի բարձրացմանը և կայուն դիրքեր զբաղեցնելուն։  

 
Օգտագործված գրականության ցանկ  
1. «Բանբեր ՀՊՏՀ», N1, «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, Եր., 2021։ 
2. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի 

Հանրապետությունում (գիտաժողովի նյութեր) / ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան 

 
1  https://www.e-draft.am/projects/1992?fbclid=IwAR0pd96Kf-whwQfIxmdiFc6uR2HOT-

GWe9ljbm3iSwLlGdt3s7shx1jLE_8 
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տնտեսագիտության ինստիտուտ: Պատ. խմբագիր` Վ. Լ. Հարությունյան, Եր., 
ՀՀԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018, 280 էջ։ 

3. Հայաստանի ներդրումային միջավայրը. իրավական դաշտը և առկա 
հիմնախնդիրները: Հետազոտություն/Ա. Մանուկյան, Ա. Քթոյան, Եր., Կոնրադ 
Ադենաուեր հիմնադրամ, 2019, 70 էջ։ 

4. ՓՄՁ ոլորտի գնահատման հետազոտություն Հայաստանում, Հայկական բիզնես 
կոալիցիա, Եր., 2018։ 

5. Fernando A. C., Business Environment, Pearson Education, 2011. 
6. https://www.e-draft.am/projects/1992?fbclid=IwAR0pd96Kf-whwQfIxmdiFc6uR2HOT-

GWe9ljbm3iSwLlGdt3s7shx1jLE_8 
7. https://accountlearning.com/6-important-factors-business-environment-influence-

business/?fbclid=IwAR1KajUDyAorWFTYgsnzhZYzVch4Zg5uKoDqrV82IHyWVtoaqo3FRT
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8. https://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-
Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf 
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ДЕЛОВАЯ СРЕДА КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

Ключевые слова:  деловая среда, фактор, препятствие, 
доклад, стратегия 

 

Изучение и анализ деловой среды, проблема ее улучшения всегда актуальны для 
развития экономики Республики Армения. Текущее состояние экономики Армении и 
существующие в ней многочисленные проблемы влияют на деловую среду и ее рей-
тинг. Существует также ряд общих факторов, влияющих на развитие деловой сре-
ды. Наиболее частыми препятствиями развития экономики в нынешних условиях 
являются  периодические изменения законодательства, политические риски, кор-
рупция, несовершенство судебной системы, высокие процентные ставки по креди-
там и т.д. С целью решения этих и ряда других проблем Правительством Республи-
ки Армения разработана стратегия улучшения бизнес-среды РА на 2019-2024 годы, 
направленная на создание благоприятной среды для ведения бизнеса. 
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BUSINESS ENVIRONMENT AS A KEY FACTOR IN ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

Key words:  business environment, factor, obstacle, report, 
strategy 

 

The study and analysis of the business environment and the problem of its 
improvement has always been relevant to the development of the economy of the Republic 
of Armenia. The current state of the economy of the Republic of Armenia, with many 
existing issues, affects the business environment and its rating. There are also a number of 
common factors that influence the development of the business environment. In the current 
condition within this process of development, most general obstacles are frequent changes 
in legislation, political risks, corruption, imperfection of the judicial system, high interest 
rates on loans, etc. With an aim to solve these and several other issues, the Government of 
the Republic of Armenia has developed a strategy for improving the business environment 
of the Republic of Armenia for the years 2019-2024. The latter aimed at creating a 
favorable environment for doing business. 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf
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ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
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Հիմնաբառեր. պետական պարտք, ՀՆԱ, առաջանցիկ 
տնտեսական աճ, արտահանում-ներմուծում, 
արժույթի փոխարժեք  

 

2020 թվականը նշանավորվել է Հայաստանի պատմության մեջ երկու արտաքին 
շոկերով: COVID-19 համաճարակն ու Արցախյան 44-օրյա պատերազմը վատթարացրին 
երկրի տնտեսական իրադրությունը։ ՀՀ Կառավարության պետական պարտքը 2020 
թվականից հատել է կարմիր գիծը և հասել է ռիսկային մակարդակի՝ խախտելով հար-
կաբյուջետային ոսկե կանոնը և գերազանցելով ՀՆԱ-ի նկատմամբ 60%-ի շեմը։ Սույն 
հոդվածում անդրադարձել ենք 2006-2020 թթ. պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակ-
ցությանը, վերհանել պետական պարտքի սպասարկման առավել կարևոր խնդիրները՝ 
զուգահեռաբար շեշտադրումներ կատարելով պետական պարտքի կառավարման տես-
անկյունից արտահանման վրա հիմնված առաջանցիկ տնտեսական աճի ապահովման 
տեսլականին և արժույթի փոխարժեքին։  

 
Ներածություն։ Պետական պարտքի հիմնախնդիրը մշտապես արդիական 

է եղել, սակայն այժմ ավելի հաճախակի քննարկվող հարցերից է, քանի որ 
COVID-19 համաճարակի, պատերազմի հետևանքով պետական պարտքի շեմը 
հատեց ՀՆԱ-ի հետ հարաբերակցության թույլատրելի 60%-ը։  

Ի՞նչը հանգեցրեց պետական պարտքի անընդհատ աճին, ինչպե՞ս կարե-
լի է վերջինիս ցուցանիշը բերել նորմայի, ինչո՞վ են փոխադարձաբար կապվ-
ած պետական պարտքը, արտահանումը, ներմուծումն ու արժույթի փոխարժե-
քը։ Այս և բազմաթիվ այլ հարցերի պատասխաններ կգտնեք հոդվածի վերլու-
ծական հատվածում։ 

Գրականության ակնարկ։ Երկրի տնտեսական աճի գլխավոր խոչընդոտը 
անընդհատ ավելացող պետական պարտքն է1: Ա. Շիկլարեկը և Ֆ. Ռամոն-
Բալեստերը 1970-2002 թթ. ընթացքում լատինամերիկյան 20 երկրներից նմու-
շառման վերլուծության արդյունքներով հանգել են այն եզրակացության, որ 
պետական պարտքը բացասաբար է անդրադառնում մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի 
և բնակչության արտադրողականության վրա2։ 

Չեչերիտա-Վեստֆալը, Հյուզ Հալեթը և Ռոթերը 2012-ին մշակել են տեսա-
կան մոդել, ըստ որի՝ բիզնես պարբերաշրջանի ընթացքում պարտքը կարող է 
տրվել միայն պետական ներդրումները ֆինանսավորելու համար, իսկ պետա-
կան պարտքի օպտիմալ մակարդակը որոշվում է պետական և մասնավոր կա-
պիտալի հարաբերակցությամբ: Ըստ հեղինակների՝ արդարացված է այն պե-
տական պարտքը, որն ապահովում է տնտեսական աճ3։ 

 
1  Տե՛ս César Calderón J. Rodrigo, Government Debt and Economic Growth, America, 2013, էջ 4, 

https://publications.iadb.org/publications/english/document/Government-Debt-and-Economic-
Growth.pdf  

2  Տե՛ս Атаев А. М., Теоретические аспекты воздействия внешнего долга на динамику 
экономического роста, Россия, 2012, էջ 1, https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-
vozdeystviya-vneshnego-dolga-na-dinamiku-ekonomicheskogo-rosta/viewer  

3  Տե՛ս Ugo Panizza , Andrea F. Presbitero, Public debt and economic growth in advanced 
economies, Italy, 2013, էջ 3, http://docs.dises.univpm.it/web/quaderni/pdfmofir/Mofir078.pdf 

https://publications.iadb.org/publications/english/document/Government-Debt-and-Economic-Growth.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Government-Debt-and-Economic-Growth.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-vozdeystviya-vneshnego-dolga-na-dinamiku-ekonomicheskogo-rosta/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-vozdeystviya-vneshnego-dolga-na-dinamiku-ekonomicheskogo-rosta/viewer
http://docs.dises.univpm.it/web/quaderni/pdfmofir/Mofir078.pdf
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Հիմք ընդունելով Վուի, Պատիլոյի և այլոց աշխատությունները՝ կարելի է 
եզրակացնել, որ գոյություն ունի միջակայք, որում պետական պարտքը բացա-
սական ազդեցություն է թողնում տնտեսական աճի վրա։ Ըստ հեղինակների՝ 
այդ միջակայքի ստորին շեմն է համարվում պետական պարտք/ՀՆԱ հա-
րաբերակցության 33-35%-ը, իսկ վերին շեմը՝ 90%-ը, որը գերազանցելու դեպ-
քում պետական պարտքի հետագա աճը ոչ մի ազդեցություն չի ունենա տնտե-
սության վրա1։ 

Ըստ տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանի՝ Հայաստանն ունի ֆինանսա-
կան անկայունություն, երկրի վարկունակության վարկանիշի անկում։ Ցուցա-
նիշները վկայում են, որ երկիրը խրվում է պարտքային ճգնաժամի մեջ, որի 
բացասական հետևանք կարող է լինել պետական պարտքի ներգրավման 
դժվարությունը2։ 

Ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար Ատոմ Ջանջուղազյանն 
առաջարկում է հարկաբյուջետային համախմբում, որին կարելի է հասնել մաս-
նավորապես ընթացիկ ծախսերի աճի, կառավարելիության ավելի բարձր մա-
կարդակի և կապիտալ ենթակառուցվածքային ծրագրերի ուղղությամբ ներ-
դրումների ավելացման ճանապարհով տնտեսական աճի ներուժի մեծացման 
շնորհիվ։ Վերջինս հնարավորություն կտա քննարկելու ոչ թե կառավարության 
պարտքի բացարձակ մեծության նվազեցման (այդպիսի հարց օրակարգում 
չկա), այլ այդ պարտքը սպասարկելու հնարավորության մեծացման հարցը, 
ինչին կարելի է հասնել համախառն ներքին արդյունքի ավելի մեծ աճի և մեծ 
հնարավորությունների ճանապարհով։ Նախարարի պաշտոնակատարը նշում 
է, որ իրատեսական է համարում մինչև 2026 թվականն այդ հարաբերակցու-
թյունը նվազեցնելը3։ 

Հետազոտության մեթոդաբանություն։ Հոդվածում կիրառվել են տնտեսա-
գիտական ոլորտում հայտնի հետազոտական մեթոդներ, մասնավորապես՝ 
արտածության, մակածության, համեմատական, գիտական վերացարկման, 
գրաֆիկական, հիմնարար, քանակական, որակական։ 

Նախևառաջ իրականացվել է հիմնարար հետազոտություն, որի միջոցով 
հասկանալի են դարձել պետական պարտքի ավելացման պատճառները, 
այնուհետև՝ քանակական հետազոտություն, որը հնարավորություն է ընձեռել 
քանակապես նկարագրելու առկա խնդրի ցուցանիշները, նաև՝ որակական հե-
տազոտություն, որի ընթացքում կիրառվել են տրամաբանության և պատճա-
ռաբանության, բացատրական հետազոտության մեթոդներ (թույլ է տալիս բա-
ցատրել հեղինակի մոտեցումը խնդրին)։ 

Վերլուծություն։ Հայաստանն անկախացումից ի վեր և մինչև 2008 թվա-
կանը արձանագրեց արագ տնտեսական աճ: Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն, մշտա-
կան դոլարային արտահայտությամբ, այդ տարիներին եռապատկվեց։ ՀՆԱ-ի 
աճի տեմպը հասավ ռեկորդային բարձր՝ 14%-ի։ 

 
1  Տե՛ս Vu Y. H., Nguyen N. T., Nguyen T. T. T., Pham A. T. L.,The threshold effect of government’s 

external debt on economic growth in emerging countries”, America, 2019, էջ 447-448, 
doi:10.1007/978-3-030-04200-4_32  

2  Տե՛ս «Փաստ» օրաթերթ, Անգործությունը, ձախողումներն ու ապաշնորհությունը պետական 
պարտքով են ծածկում, Թադևոս Ավետիսյանը՝ պետական պարտքի մասին, Հայաստան, 2021, 
https://past.am/?p=267974&l=am  

3  Տե՛ս «Ազատություն» ռադիոկայան, Գործադիրը նախատեսում է մինչ 2026-ը պետական 
պարտքը ՀՆԱ-ի հետ հարաբերակցությամբ 60%-ից նվազեցնել, Հայաստան, 2021, 
https://www.youtube.com/watch?v=Ub4oEq-AxmE  
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Այս ժամանակահատվածում աճի հիմնական շարժիչը ոչ առևտրային 
ոլորտներն էին, մասնավորապես՝ շինարարությունը, որը սնուցվում էր դրա-
մական փոխանցումների զգալի ներհոսքով և պակաս չափով՝ օտարերկրյա 
ուղղակի ներդրումներով: Շինարարությունը, իրական արտահայտությամբ, 
2002-ից 2008 թվականն աճում էր միջինը 28%-ով՝ նպաստելով այդ ժամանա-
կահատվածի ՀՆԱ-ի աճի գրեթե մեկ երրորդին: 2008-2009 թթ. տնտեսական 
ճգնաժամը վեր հանեց Հայաստանի տնտեսության խոցելիությունները, երբ 
արտահանումը, դրամական փոխանցումները և ՕՈՒՆ-ը շեշտակիորեն նվա-
զեցին: Շինարարության ոլորտի շուրջ 40% անկումը 2009 թ. պայմանավորեց 
այդ տարում ՀՆԱ-ի 14.1% «փլուզման» ավելի քան երկու երրորդը1։ Ճգնաժա-
մին ի պատասխան՝ կառավարությունը ձեռնարկեց լայնածավալ միջոցառում-
ներ, որոնք իրականացնելու համար անհրաժեշտ էին ֆինանսական միջոցներ։ 
Դրանց զգացի մասը ՀՀ-ն կարողացավ ձեռք բերել՝ պետական պարտքն ավե-
լացնելու հաշվին։ 

Ըստ պաշտոնական տվյալների՝ ՀՀ պետական պարտքը 2008 թ. կազմել 
է 1 միլիարդ 906 միլիոն ԱՄՆ դոլար2, ինչը ՀՆԱ-ի 16.4%-ն էր։ Հաջորդ՝ 2009 թ. 
պետական պարտքը կտրուկ աճ է գրանցել՝ պայմանավորված ֆինանսա-
տնտեսական ճգնաժամով և կազմել է 3 միլիարդ 375 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ինչը 
ՀՆԱ-ի 39%-ն էր։ 2008 թ. արտահանումը կազմել է 1 միլիարդ 60 միլիոն ԱՄՆ 
դոլար, իսկ 2009-ին կրճատվել է՝ հասնելով 768 միլիոն ԱՄՆ դոլարի3։ 

2015 թ. հունիսին ՀՀ Կառավարության նախաձեռնությամբ խորհրդարա-
նը ընդունեց մի օրինագիծ, ըստ որի՝ ԿԲ-ի վերցրած պարտքն այդուհետև չէր 
ներառվելու պետական պարտքի մեջ, ինչը հնարավորություն էր տալիս կա-
ռավարությանը նոր պարտքեր վերցնելու: Հայաստանի օրենսդրության հա-
մաձայն՝ երկրի պետական պարտքը՝ արտաքին ու ներքին պարտքը միասին, 
չի կարող գերազանցել նախորդ տարվա ՀՆԱ-ի 60%-ը4։ Օրենսդրական այդ 
փոփոխության համաձայն՝ այդուհետև նշված սահմանափակման ներքո էին 
լինելու միայն կառավարության վերցրած պարտքերը։  

2020 թ. պետական պարտքը դարձավ 7 միլիարդ 986.5 միլիոն ԱՄՆ դոլ-
ար, ինչը կազմում է ՀՆԱ-ի 63%-ը (դոլարային արտահայտությամբ կամ էլ 
67.4%-ը՝ դրամային արտահայտությամբ)։ Պետական պարտքի աճը նախորդ 
տարիների ընթացքում կարող ենք տեսնել գծապատկեր 1-ում5։ 

 
1  Տե՛ս Երկրի գործընկերության ռազմավարություն, Հայաստան, 2014, 

https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-arm-2014-2018-ea-hy.pdf  
2  Տե՛ս ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Պետական ֆինանսներ, Հայաստան, 2014, էջ 17, 

https://www.armstat.am/file/article/finansner_14_1.pdf  
3  Տե՛ս ՀՀ պետեկամուտների կոմիտե, Արտահանման վիճակագրություն, Հայաստան, 2009, 

https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=csCIExportStatistics  
4  Տե՛ս «ՀՀ պետական պարտքի մասին օրենք», գ. 1, հոդված 5, կետ 6, Եր., 18.06.2008, 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=49156  
5  Տե՛ս ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, Հայաստան, 

2021, էջ 24, https://www.armstat.am/file/article/finansner_2021_1.pdf  

https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-arm-2014-2018-ea-hy.pdf
https://www.armstat.am/file/article/finansner_14_1.pdf
https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=csCIExportStatistics
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Գծապատկեր 1. ՀՀ պետական պարտքի և ՀՆԱ-ի փոփոխությունները  

2006-2020 թթ. (միլիոն ԱՄՆ դոլար) 
 
2016-2019 թթ. հաջողվեց ՀՆԱ-ի աճ ապահովել առանց տատանումների։ 

Անգամ 2019 թ. հանրահայտ Time ամսագիրը, տպավորված լինելով 18 ամիս-
ների ընթացքում ՀՀ տնտեսական աճով, անվանել է այն «Կովկասյան 
վագր»1։ Սակայն, դրա հետ մեկտեղ, ավելացավ նաև պետական պարտքի չա-
փը՝  
2016 թ. 5.9 միլիարդ ԱՄՆ դոլարից 2019-ին հասնելով 7.3 միլիարդի։ 

2020 թ. COVID-19 համաճարակի, Ադրբեջանի դեմ մղվող պատերազմի 
հետևանքով տնտեսությունն ունեցավ կտրուկ 7.4% անկում՝ հանգեցնելով պե-
տական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության նորմայի խախտմանը։ 

Համաշխարհային բանկը 2021 թ. նշել է, որ ՀՀ-ն գտնվում է առողջաց-
ման, վերականգնման փուլում և չի կարողանա ապահովել կայուն տնտեսա-
կան աճ, քանի դեռ ամբողջությամբ չի օգտագործել իր ներուժը, չի կասեցրել 
արտագաղթը։ Տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական լարվածության պահ-
պանումը շարունակում է խաթարել ներդրողների վստահությունը և սրել առկա 
մարտահրավերները2։ 

2021 թ. նոր գործարքի հետևանքով3 ՀՀ պետական պարտքը հատեց 9 
միլիարդ ԱՄՆ դոլարի շեմը։ 2016-2021 թթ. պետական պարտքը աճել է շուրջ 
3 միլիարդ ԱՄՆ դոլարով։ Եթե նույնպիսի աճ գրանցվի նաև հաջորդ 5 տար-
վա ընթացքում, ապա ՀՀ-ն կհայտնվի արտաքին պետական պարտքի ճգնա-
ժամային իրադրությունում։ Դա կանխելու համար անհրաժեշտ է մշակել պե-
տական պարտքի մարման ռացիոնալ նախագիծ։ 

Կառավարության պարտքում գերակշռում է արտարժույթով ներգրավված 
պարտքը, որը 2019-ին կազմել է 79.2%, իսկ 2020-ին՝ 75.6%: 2020 թ. դրու-
թյամբ պարտքի արժութային կառուցվածքն ավելի մանրամասն ներկայացված 
է գծապատկեր 2-ում4։ 

 

 
1  Տե՛ս Time ամսագիր, Հայաստանը՝ կովկասյան վագր, 2019, 

https://www.newsinfo.am/eng/article/view/4kWOirhSAw  
2  Տե՛ս World bank,The World Bank in Armenia, 2021, 

https://www.worldbank.org/en/country/armenia/overview#1  
3  Տե՛ս «Ազատություն» ռադիոկայան, Հայաստանի պետպարտքը մոտեցել է 9,3 միլիարդ ԱՄՆ 

դոլարին, Հայաստան, 2022, https://www.azatutyun.am/a/31724973.html  
4  Տե՛ս ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ Կառավարության պարտքը 2020 թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ, Հայաստան, 2020, էջ 7, https://www.minfin.am/website/images/files/9079be69.pdf  

https://www.newsinfo.am/eng/article/view/4kWOirhSAw
https://www.worldbank.org/en/country/armenia/overview#1
https://www.azatutyun.am/a/31724973.html
https://www.minfin.am/website/images/files/9079be69.pdf
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Գծապատկեր 2. Պետական պարտքի կառուցվածքը 2020 թ. դրությամբ 

 
 

 

Գծապատկեր 3. Կառավարության պարտքի արժութային կառուցվածքը 
 

2020 թ. տարեվերջին ձևավորված կառավարության արտաքին պարտքի 
մարումները սփռված են մինչև 2054 թվականը, իսկ ներքին պարտքինը` մինչև 
2050-ը1։ Պետական պարտքի մարմանը տանող լավագույն ճանապարհը 
առաջանցիկ տնտեսական աճն է, որը հնարավոր է կապիտալ ծախսերի ավե-
լացմամբ և ընթացիկ ծախսերի նվազմամբ։ Մինչդեռ 2020 թ., երբ ճգնաժա-
մից խուսափելու լավագույն եղանակը կապիտալ ծախսերի կատարում/գերա-
կատարումն էր, այն նախատեսված 287.7 միլիարդ ՀՀ դրամից հասավ 226.2 
միլիարդ ՀՀ դրամի, իսկ ընթացիկ ծախսերը հասան 1.7 տրիլիոն ՀՀ դրամի։ 
Հարկ է նշել, որ կապիտալ ծախսերի նվազումը բացասական ազդեցություն 
կարող է ունենալ ոչ միայն ընթացիկ տարվա, այլ նաև հաջորդ տարիների 

 
1  Տե՛ս ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ Կառավարության պարտքի կառավարման 2022-

2024 թթ. ռազմավարական ծրագիր, Հայաստան, 2021, էջ 14, 
https://www.minfin.am/hy/page/partqi_razmavarutyun/  

https://www.minfin.am/hy/page/partqi_razmavarutyun/
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ՀՆԱ-ի վրա, եթե անգամ հաջորդող տարիների ընթացքում կապիտալ ծախ-
սերի չափը աճ գրանցի1։ Ընթացիկ ծախսերի իրականացումը կարճաժամկե-
տում խթանում է տնտեսական զարգացումը, սակայն երկարաժամկետ տնտե-
սական աճի ապահովման տեսանկյունից առավելապես կարևորվում է կապի-
տալ ծախսերի իրականացումը: Հետևաբար, փոխառությունների ներգրավու-
մը հատկապես արդյունավետ կարող է լինել տնտեսության համար, եթե 
դրանք ուղղվեն կապիտալ ծախսերին: Այլ կերպ ասած՝ խնդիրը ոչ թե պետա-
կան պարտքի ավելացումն է, այլ ծախսերը ճիշտ ղեկավարելու հմտությունը։ 
Տնտեսական նոր ծրագրեր իրականացնելու համար վերցված պարտքը խրա-
խուսելի է, քանի որ այդ ծրագրերը հետագայում կբերեն եկամուտներ, որոնց 
միջոցով էլ կսպասարկվի վերցված պետական պարտքը։ 2020 թ. Նվազած 
կապիտալ ծախսերն աճ են գրանցել 2021-ի պետական բյուջեի մասին օրեն-
քում՝ հասնելով 250, 2022-ին՝ 326 միլիարդ ՀՀ դրամի։ Ընթացիկ ծախսերը 
նախատեսված են 2021-ին հասցնել 1.6, իսկ 2022-ին՝ 1.7 տրիլիոն ՀՀ դրամի2։ 
Պետք է վերանայվեն և չեղարկվեն բոլոր այն ընթացիկ ծախսերը, որոնց չկա-
տարումը բացասական հետևանք չի ունենա, հակառակ դեպքում ստացվում է, 
որ պետությունը պարտք է վերցնում, որպեսզի իրականացնի ընթացիկ ծախ-
սեր: Պետական ֆինանսների «ոսկե կանոնների» հիմքում այն ձևակերպումն 
է, որ ընթացիկ ծախսերը չպետք է աճեն պետական պարտքի հաշվին։ Սա-
կայն, այս «ոսկե կանոնները» խախտված են։ COVID-19 համաճարակի հե-
տևանքով տուժել են շատ երկրների տնտեսություններ, որոնք, սակայն, ավե-
լացնելով իրենց պետական պարտքը, փորձել են մեղմել տնտեսական անկու-
մը։ Այլ կերպ ասած՝ այդ օրերին վերցված պետական պարտքը պետք է 
ուղղված լիներ տնտեսական անկման կանխարգելմանը, այլ ոչ՝ ընթացիկ ծախ-
սերի իրականացմանը։ 

2008-2009 թթ. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանի 
իշխանությունները հայտարարեցին, որ տնտեսական զարգացման ռազմավա-
րությունը փոխվում է և «շինարարական փուչիկից» անցում է կատարվելու ար-
տահանման խթանմանը: 2011 թ. դեկտեմբերի 15-ին կառավարությունը հավա-
նության արժանացրեց «Հայաստանի Հանրապետությունում արտահանմանն 
ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությունը», ըստ 
որի՝ նախատեսված էր 2020 թվականը փակել արտահանման եռապատիկ 
աճով՝ այն հասցնելով մինչև 3.3 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի3։ Սակայն, չհաջողվեց։ 
2020 թվականը փակվեց արտահանման 2.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլարով, ինչը 
2008-ի արտահանման համեմատ աճել է 1.5 միլիարդով։  

Համեմատելով ներմուծումը արտահանման հետ՝ կարող ենք նկատել, որ 
2006–2020 թթ. ներմուծման ամենաբարձր տոկոսային աճ գրանցվել է  
2007 թ.՝ կազմելով նախորդ ժամանակաշրջանի 149.1%-ը։ Ներմուծման ամե-
նաբարձր ցուցանիշ գրանցվել է 2019-ին՝ կազմելով 5 միլիարդ 538 միլիոն 
ԱՄՆ դոլար։ 

 

 
1  Տե՛ս «Լույս» թերթ, 2020 թ. շոկերի ազդեցությունները ՀՀ Կառավարության պարտքի վրա, 

Հայաստան, 2020, էջ 16, https://www.luys.am/img/artpic/small/438ca0d792a4109eaa4d04-
%D5%8A%D5%A1%D6%80%D5%BF%D6%84.pdf  

2  Տե՛ս ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, 2021-2023 թթ․ պետական միջնաժամկետ ծախսերի 
ծրագիր, Հայաստան, 2020, էջ 34, 
https://www.minfin.am/hy/page/petakan_mijnazhamket_tsakhseri_tsragre/  

3  Տե՛ս «Ազատություն» ռադիոկայան, Հայաստանի արտաքին պարտքն ավելի արագ է աճում, 
քան արտահանումը, Հայաստան, 2015, https://www.azatutyun.am/a/27129483.html  

https://www.luys.am/img/artpic/small/438ca0d792a4109eaa4d04-%D5%8A%D5%A1%D6%80%D5%BF%D6%84.pdf
https://www.luys.am/img/artpic/small/438ca0d792a4109eaa4d04-%D5%8A%D5%A1%D6%80%D5%BF%D6%84.pdf
https://www.minfin.am/hy/page/petakan_mijnazhamket_tsakhseri_tsragre/
https://www.azatutyun.am/a/27129483.html
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Գծապատկեր 4. Արտահանում-ներմուծում համեմատությունը 2006-2020 թթ. 
 

Ըստ գծապատկերի՝ արտահանում-ներմուծում ամենացածր հարաբերակ-
ցությունը գրանցվել է 2008-2009 թթ.։ 2008-ին ներմուծումը կազմել է 4 մի-
լիարդ 426 միլիոն ԱՄՆ դոլար կամ այդ տարվա ՀՆԱ-ի 37.95%-ը, իսկ արտա-
հանումը՝ 1 միլիարդ 57 միլիոն ԱՄՆ դոլար՝ այդ տարվա ՀՆԱ-ի 9.06%-ը կամ 
ներմուծման 23.89%-ը։ 2009-ին ներմուծումը կազմել է 3 միլիարդ 321 միլիոն 
ԱՄՆ դոլար, ինչը կազմում է այդ տարվա ՀՆԱ-ի 38.4%-ը, իսկ արտահանումը՝ 
710.2 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ինչը հավասար է համապատասխան տարվա  
ՀՆԱ-ի 8.21%-ին կամ ներմուծման 21.39%-ին: Ցածր ցուցանիշները պայմա-
նավորված են եղել ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով։ 

Ամենաբարձր հարաբերակցությունը գրանցվել է 2020-ին՝ կազմելով 
55.35%, ինչը, սակայն, չի կարելի դրական տեղաշարժ համարել, քանի որ հա-
մեմատելով նախորդ տարվա հետ՝ կնկատենք, որ արտահանումը կրճատվել է 
4%-ով, ինչը պայմանավորված է եղել COVID-19 համաճարակով և պատե-
րազմով։ 

2020-ի մաքսային ամենաբարձր արժեք ունեցող արտահանվող ապրանք-
ների հնգյակն է՝ պղնձի հանքաքար և խտահանք, ոսկի, սիգար, էթիլային 
սպիրտ, մոլիբդենի հանքաքար և խտահանք1։ 

Եթե հաշվենք արտահանման արժեքով, ապա 2020-ին ՌԴ արտահանվել 
է 673 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ապրանք, Շվեյցարիա՝ 453 միլիոն, Չինաստան՝ 
287 միլիոն (ինչը նախորդ տարվա համեմատ գրանցել է 48% աճ՝ պայմա-
նավորված ՀՀ-ից մոլիբդենի արտահանման կտրուկ աճով, սակայն մաքսային 
արժեքը կրճատվել է 20%-ով, որի հետևանքով մոլիբդենի հսկայածավալ ար-
տահանումը մեծ եկամուտ չի բերում), Իրանի Իսլամական Հանրապետություն` 
82 միլիոն և Գերմանիա՝ 55 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ապրանք2։  

Ապրանքների արտահանումը խթանելու համար բազմաթիվ նպաստավոր 
պայմաններ կան, որոնցից են ԵՄ անդամակցությունը, ԵՄ տարածքում GSP+ 
արտոնյալ ռեժիմի իրավունքը, Առևտրային համաշխարհային կազմակերպու-
թյանն անդամակցությունը և այլն։ Այս ամենով հանդերձ՝ պետք է մեծանա մեր 
կազմակերպությունների նկատմամբ պետական աջակցությունը, օրինակ՝ ար-

 
1  Տե՛ս ՀՀ պետեկամուտների կոմիտե, ՀՀ ապրանքաշրջանառությունը՝ ըստ մաքսային բարձր 

արժեք ունեցող ապրանքների, ըստ երկրների, Հայաստան, 2020, 
https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=csCIExportStatistics  

2 Տե՛ս UN Comtrade, Արտահանման վիճակագրություն, 2020, https://comtrade.un.org/  

https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=csCIExportStatistics
https://comtrade.un.org/
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տահանմանն առնչվող վարչարարության պարզեցման, հավաստման հայաս-
տանյան փաստաթղթերի ճանաչելիության ապահովման, ծագման և որակի 
համապատասխանության սերտիֆիկացման միջոցով։  

Ներմուծման տեսակարար կշիռ ունեցող հնգյակ երկրներն են Ռուսաս-
տանը, Չինաստանը, Իրանը, Գերմանիան և Թուրքիան, որոնցից ներմուծվել է 
համապատասխանաբար 495 միլիոն, 663 միլիոն, 317 միլիոն, 238 միլիոն և 
230 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ապրանք։ 

2020-ի մաքսային ամենաբարձր արժեք ունեցող ներմուծվող ապրանքնե-
րի հնգյակն է՝ բնական գազ, նավթ, դեղամիջոցներ, հեռախոսային ապարատ-
ներ, ադամանդ։ 

Ուսումնասիրելով հաջորդ՝ համեմատաբար ավելի ցածր մաքսային արժեք 
ունեցող այն ապրանքները, որոնք, սակայն, գտնվում են մաքսային ամենա-
բարձր արժեք ունեցող ներմուծվող ապրանքների 35-յակում, կտեսնենք, որ 
մեծ տեսակարար կշիռ ունեն վերջնական սպառման արտադրանքները, ինչ-
պիսիք են, օրինակ, ավտոմեքենաները, համակարգիչները, շարժիչային փո-
խադրամիջոցները, սառնարանները և այլն։ 

Արտահանման անկումը ներմուծման համեմատ արդարացված կլիներ, 
եթե ներմուծվող ապրանքները լինեին միջանկյալ սպառման բարիքներ, 
որոնք, հաջորդ տարիների ընթացքում դառնալով վերջնական սպառման բա-
րիք, կարտահանվեին ու կփոխհատուցեին այն վնասը, որն այժմ առկա է ներ-
մուծման գերակայության պատճառով։ 

Արտահանման միջոցով ՀՀ-ն կստանա արտարժույթ, որով էլ կմարի ար-
տարժույթով վերցված պետական պարտքը։ Սակայն, արտահանման մեծ կշի-
ռը ՀՆԱ-ում նույնպես չի խրախուսվում, քանի որ այդ դեպքում պետությունը 
մեծ կախում է ձեռք բերում արտաքին գործընկերներից։ Արժույթի փոխարժե-
քի փոփոխությունը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ այն դեպքում, երբ 
պետական պարտքի մարումն իրականացվի ոչ թե ԱՄՆ դոլարով, այլ ՀՀ 
դրամով։ 

Ստորև ներկայացված են արժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները՝ 
սկսած 2006 թվականից, ամեն տարվա դեկտեմբերի 30-ի տվյալներով՝ ըստ 
ՀՀ ԿԲ-ի1։ 

 
 

 

Գծապատկեր 5.  Արժույթի փոխարժեքի փոփոխությունը 2006–2020 թթ. 
 

 
1  Տե՛ս ՀՀ ԿԲ, Արժույթի փոխարժեքի արխիվ, Հայաստան, 2021, 

https://www.cba.am/AM/SitePages/ExchangeArchive.aspx  

https://www.cba.am/AM/SitePages/ExchangeArchive.aspx
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2008-ին 1 ԱՄՆ դոլարը համարժեք էր մոտավորապես 307 ՀՀ դրամին։ 
ՀՀ-ն այդ տարի իր արտաքին պարտքն ավելացրեց 129 միլիոն ԱՄՆ դոլա-
րով1, որը եթե վերածենք ՀՀ դրամի, կստացվի 39 միլիարդ 603 միլիոն ՀՀ 
դրամ։ 2020-ին, երբ մեկ դոլարը համարժեք էր 523 ՀՀ դրամին, 2008-ին 
վերցված մեր արտաքին պետական պարտքը մարելու դեպքում պիտի վճարե-
ինք 67 միլիարդ 467 միլիոն ՀՀ դրամ, այլ կերպ ասած՝ 27 միլիարդ 864 միլիոն 
ՀՀ դրամով ավելի։ Արժույթի փոխարժեքի փոփոխության պատճառով ահռելի 
կորուստներ են ստացվում։ Եվ եթե հաշվի առնենք տատանումները՝ կնկա-
տենք, որ պետական պարտքը մարելը ավելի ձեռնտու կլինի հենց արտահան-
ման միջոցով (օգտագործելով արտահանումից ստացված արժույթը)։  

Ցանկացած երկրի երկարաժամկետ զարգացման նախադրյալը հետևյալ 
4 հենասյուների ապահովումն է. 

▪ անվտանգություն, 
▪ հարկաբյուջետային քաղաքականություն, 
▪ դրամավարկային քաղաքականություն, 
▪ քաղաքական կայունություն։ 
Այժմ ՀՀ-ում այս հենասյուները թուլացած են։ Դրանց ամրապնդմանը կա-

րելի է հասնել բացառապես առաջանցիկ տնտեսական աճի և անվտանգու-
թյան հիմնահարցերը կարգավորելու միջոցով։ Այս ամենի իրականացումը 
ներդրումային գրավիչ դաշտի հիմք կհանդիսանա, ինչը կնպաստի տնտեսա-
կան աճին։ Ընդ որում, կարևոր են ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին ներդրում-
ները։ Ներքին միջոցները առաջանցիկ տնտեսական աճ ապահովելու համար 
բավարար չեն, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է ստեղծել համապատախան 
պայմաններ՝ օտարերկրյա կապիտալը ՀՀ բերելու համար։ 

Եզրակացություն։ Պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության խախտու-
մը կարող է արդարացված լինել միայն այն դեպքում, երբ պետական պարտքն 
ուղղվում է ոչ թե ընթացիկ, այլ կապիտալ ծախսերի սպասարկմանը կամ երկ-
րում հնարավոր տնտեսական անկման մեղմացմանը։ Անհրաժեշտ է վերանա-
յել ծախսային ուղղությունները և կրճատել ընթացիկ՝ տնտեսական աճ չգենե-
րացնող ծախսերի ֆինանսավորումը՝ սահմանելով հստակ առաջնահերթու-
թյուններ, որոնք բխում են տնտեսության առջև ծառացած մարտահրավերնե-
րից: Պետական պարտքի արագ մարման և պետական պարտք/ՀՆԱ հարա-
բերակցությունը նորմայի հասցնելու համար անհրաժեշտ է խթանել ապրանք-
ների արտահանումը՝ մեծացնելով ՀՆԱ-ում դրա տեսակարար կշիռը։ Զուգա-
հեռաբար առավել կարևորվում է բյուջետային կարգապահությունը` հստակ 
վերահսկելով կատարվող ծախսերի արդյունավետությունը, ինչպես նաև ան-
հրաժեշտ է պարբերաբար իրականացնել ՀՀ Կառավարության պարտքի մար-
ման գրաֆիկի հարթեցման և վերաֆինանսավորման ռիսկի նվազեցման գոր-
ծողություններ:  

 
1  Տե՛ս ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Պետական ֆինանսներ, Հայաստան, 2013, էջ 18, 

https://www.armstat.am/file/article/finansner_13_1,2.pdf  

https://www.armstat.am/file/article/finansner_13_1,2.pdf
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2020 год ознаменовался двумя внешними потрясениями в истории Армении: 
эпидемия COVID-19 и война с Азербайджаном, которые ухудшили экономическое по-
ложение страны. Государственный долг Правительства РА с 2020 года пересек 
красную черту, достиг рискованного уровня, нарушив золотое правило фискальной 
системы, превысив порог в 60% ВВП. В этой статье мы рассматриваем соот-
ношение долга к ВВП за 2006–2020 годы и определяем наиболее важные вопросы об-
служивания государственного долга, уделяя особое внимание обменному курсу и ви-
дению обеспечения экспортно-ориентированного экономического роста с точки зре-
ния управления государственным долгом. 
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2020 was marked by two external shocks in the history of Armenia: the COVID-19 

pandemic and the war against Azerbaijan worsened the economic situation of the country. 
The government debt of the Republic of Armenia has crossed the red line since 2020, 
reaching a risky level, violating the golden rule of fiscal budget, exceeding the threshold of 
60% of GDP. In this article, we look at the public debt / GDP ratio for 2006-2020, 
identifying the most important public debt service issues, while emphasizing exchange rate 
and the vision of ensuring progressive export-based economic growth in terms of public 
debt. 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ 
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. տնտեսական անկում, տնտեսական աճ, 
կորոնավիրուսային համավարակ, աճի տեմպ 

 

2020 թվականին ի հայտ եկած կորոնավիրուսային համավարակը մեծ ազդեցու-
թյուն ունեցավ ՀՀ տնտեսության վրա։ Սույն հետազոտության մեջ վեր են հանվել կորո-
նավիրուսային համավարակի պայմաններում ՀՀ տնտեսության մեջ ծագած խնդիր-
ները, դրանց հետևանքները տնտեսական ակտիվության ցուցանիշների վրա, անդրա-
դարձ է կատարվել ՀՀ Կառավարության ձեռնարկած հակաճգնաժամային ծրագրերին, 
դրանց արդյունավետությանը։ Հետազոտության արդյունքում պարզ է դարձել, որ ՀՀ 
տնտեսությունը խորապես տուժել է համավարակից, հատկապես՝ ծառայությունների և 
առևտրի ոլորտը, իսկ ՀՀ Կառավարության իրականացրած հակաճգնաժամային ծրագ-
րերը ցանկալի արդյունք չեն տվել։ 

 

Ներածություն։ 2020 թվականը լի էր անակնկալներով թե՛ Հայաստանի և 
թե՛ ամբողջ աշխարհի համար։ Կորոնավիրուսային համավարակը, սկսվելով 
2019 թ. վերջին ամիսներին և մեծ թափով տարածվելով 2020 թ. ընթացքում, 
զգալի ազդեցություն ունեցավ կյանքի բոլոր ոլորտների վրա։ Այն տնտեսա-
կան, սոցիալական, քաղաքական, բարոյահոգեբանական ճգնաժամերի հան-
գեցրեց ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում։ Նման պայմաններում 
պետության գլխավոր խնդիրը արագ արձագանքելը և համապատասխան 
միջոցառումներ ձեռնարկելն էր։   

2020 թ. մարտի 16-ին ՀՀ-ում հայտարարվեց արտակարգ դրություն, ինչի 
հետևանքով մի շարք սահմանափակումներ դրվեցին. Ժամանակավորապես 
դադարեցվեցին գործարանների աշխատանքները, փակվեցին խանութներ, 
առևտրի կենտրոններ, ժամանցի վայրեր, բնակչության որոշ հատված անցավ 
հարկադրված պարապուրդի։ Այս ամենը, բնականաբար, չէր կարող իր բա-
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ցասական ազդեցությունը չունենալ տնտեսության վրա։ Թեման արդիական է 
այնքանով, որ թեև իրականացվել և իրականացվում են հակաճգնաժամային 
միջոցառումներ, այնուամենայնիվ, կորոնավիրուսային համավարակը դեռևս 
շարունակում է սպառնալիք հանդիսանալ ՀՀ տնտեսության համար։   

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել և վերլուծել Հայաստանի 
Հանրապետության տնտեսական ակտիվության ցուցանիշները մինչև համա-
վարակը և համավարակի պայմաններում։ 

Գրականության ակնարկ։ Համավարակի ընթացքում տնտեսական դրու-
թյունը վերլուծելու և աճի պատճառները բացահայտելու համար կատարվել են 
ուսումնասիրություններ, որոնցից է «Կորոնավիրուսի ազդեցությունը և հե-
տևանքները ՀՀ տնտեսության վրա, դրանց վերացման կանխատեսումները» 
հոդվածը։ Հեղինակը՝ Աշոտ Օսիպյանը, անդրադարձել է կորոնավիրուսի ազ-
դեցությանը ՀՀ տնտեսության տարբեր ոլորտների, բանկային համակարգի 
վրա, ՀՀ Կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումներին, ինչպես 
նաև՝ համավարակի ազդեցությանը համաշխարհային տնտեսության վրա։ Հե-
տազոտության արդյունքում հեղինակը հանգել է հետևյալ եզրակացությանը. 
«Պանդեմիայի ընթացքում գործող ընկերությունները կարիք ունեին որոշ վճա-
րումների հետաձգման՝ հարկային, մաքսային, կոմունալ։ Սակայն կառավա-
րությունը հարկային և մաքսային վճարումների հետաձգում չկիրառեց՝ խուսա-
փելով բյուջեի մուտքերի կրճատումից։ Գյուղատնտեսության ոլորտին օժան-
դակության ծրագրերը էականորեն չեն տարբերվում նախորդ տարիներին 
իրականացվածներից։ Տեղին կլիներ ՀՀ Կառավարության կողմից օժանդա-
կությունների միջոցով արդյունավետ գյուղատնտեսության զարգացման խրա-
խուսումը։ Սա պետության համար կունենար երկարաժամկետ արդյունք։ 
Covid-19-ի հետևանքով առաջացած ճգնաժամը կարող է մեր երկրում տնտե-
սության կառուցվածքի փոփոխման և արդյունավետության բարձրացման 
խթան հանդիսանալ»1։ «Լույս» հիմնադրամի կողմից ՀՀ պետական բյուջեի 
վերլուծության շրջանակներում անդրադարձ է կատարվել համավարակի ըն-
թացքում ՀՀ տնտեսական դրությանը, պետական բյուջեի եկամուտներին և 
ծախսերին։ Ուսումնասիրելով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշները, ինչ-
պես նաև մակրոտնտեսական այլ ցուցանիշներ, «Լույս» հիմնադրամը եկել է 
հետևյալ եզրահանգմանը. «Թեև ՀՀ տնտեսությունը թևակոխել է աճի տի-
րույթ, տնտեսության վերականգնում դեռևս տեղի չի ունեցել: Ավելին, տնտե-
սության ակտիվացումը օր օրի արագանալու փոխարեն ավելի ու ավելի է 
դանդաղում։ Տնտեսության տարբեր ճյուղերում գրանցված աճերը հիմնակա-
նում պայմանավորված են 2020-ին գրանցված խոր անկումներով և արտա-
ցոլում են բազայի էֆեկտը»2:  

Տնտեսական դրությունը վերականգնելու նպատակով 2021 թ. փետրվարի 
4-ին ՀՀ Կառավարությունը հաստատեց «Տնտեսական արձագանքման ծրա-
գիրը և գործողությունների պլանը հաստատելու մասին»3 որոշումը։ 2021 թ. 

 
1 Կորոնավիրուսի ազդեցությունը և հետևանքները ՀՀ տնտեսության վրա, դրանց վերացման 

կանխատեսումները, հոդված, հեղ.՝ Աշոտ Օսիպյան, 
https://www.kas.de/documents/269781/0/Die+wirtschaftlichen%2C+rechtlichen+und+gesellschaftspoli
tischen+Ver%C3%A4nderungen+in+Armenien+aufgrund+von+COVID-19.pdf/cbab5ac9-7cb1-00e2-
1e4a-4e5380280fc6?version=1.2&t=1599474150327 

2  «Լույս» հիմնադրամի` ՀՀ պետական բյուջեի մասին վերլուծությունը, 
https://www.luys.am/img/artpic/small/46d401cbcea3f84677e3Budget-2021-24-08-2021final.pdf 

3 Տե՛ս «Տնտեսական արձագանքման ծրագիրը և գործողությունների պլանը հաստատելու մասին» 
որոշումը, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=149837 

https://www.kas.de/documents/269781/0/Die+wirtschaftlichen%2C+rechtlichen+und+gesellschaftspolitischen+Ver%C3%A4nderungen+in+Armenien+aufgrund+von+COVID-19.pdf/cbab5ac9-7cb1-00e2-1e4a-4e5380280fc6?version=1.2&t=1599474150327
https://www.kas.de/documents/269781/0/Die+wirtschaftlichen%2C+rechtlichen+und+gesellschaftspolitischen+Ver%C3%A4nderungen+in+Armenien+aufgrund+von+COVID-19.pdf/cbab5ac9-7cb1-00e2-1e4a-4e5380280fc6?version=1.2&t=1599474150327
https://www.kas.de/documents/269781/0/Die+wirtschaftlichen%2C+rechtlichen+und+gesellschaftspolitischen+Ver%C3%A4nderungen+in+Armenien+aufgrund+von+COVID-19.pdf/cbab5ac9-7cb1-00e2-1e4a-4e5380280fc6?version=1.2&t=1599474150327
https://www.luys.am/img/artpic/small/46d401cbcea3f84677e3Budget-2021-24-08-2021final.pdf
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=149837
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փետրվարի դրությամբ գործող փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հանդես է 
եկավ հոդվածով, որտեղ անդրադարձավ ծրագրում ներառված 38 միջոցառում-
ներից 4-ին՝ գյուղատնտեսական նոր՝ բարձր ավելացված արժեք ձևավորող 

մշակաբույսերի աճեցման և վերամշակման մեկնարկ, պետական գնումների 
ընթացակարգերում հակաճգնաժամային միջանկյալ ժամանակավոր գործիքի 

ներդրում, կորոնավիրուսի համավարակի տնտեսական հետևանքների չեզո-
քացման միջոցառումների շարունակում և վերափոխում, խոշոր քաղաքաշի-
նական ծրագրերի մեկնարկ՝ Երևանում և Հայաստանի համայնքներում1։ Ըստ 
Ավինյանի՝ այս 4 կետերը կազմում են ծրագրի առանցքը, և դրանց իրագործ-
մամբ է պայմանավորված ծրագրի հաջողությունը։  

Հետազոտության մեթոդաբանությունը։ Հետազոտության մեջ տնտեսական 
ակտիվության ցուցանիշների հավաքագրման համար հիմք են ծառայել Հա-
յաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից հրապարակ-
ված վիճակագրական տվյալները։ Հետազոտության համար անհրաժեշտ են 
նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարության 2016-2021 թթ. Հայաստանի Հանրա-
պետության պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունները։ 
Այս տվյալների հավաքագրումը կարևոր է այնքանով, որքանով հնարավո-
րություն կընձեռի համեմատական վերլուծության միջոցով ի ցույց դնել տնտե-
սական ակտիվության ցուցանիշները մինչև համավարակը և համավարակի 
պայմաններում։ 

Վերլուծություն։ 2020 թ. զարգացումները մեծ շեղում արձանագրեցին բո-
լոր կանխատեսումներից, քանի որ 2019 թ. դրությամբ ոչ ոք պատկերացում 
չուներ COVID-19-ի և դրա հետևանքների մասին: 2020 թ. փաստացի գրանց-
վել է համաշխարհային տնտեսության 3.3% անկում, այն դեպքում, երբ 2019 թ. 
վերջում կանխատեսվում էր 3.4% աճ: ՀՀ-ում 2020 թ. նույնպես գրանցվեց 
ավելի քան 7,6% տնտեսական անկում, մինչդեռ 2020 թ. պետական բյուջեով 
կանխատեսված էր 4,9% տնտեսական աճ։ Թեև 2021 թ. համավարակը դեռևս 
շարունակում էր ազդել տնտեսության վրա, այնուհանդերձ, գրանցվեց տնտե-
սական ակտիվության ցուցանիշի 4,4% աճ։ Հասկանալու համար, թե մինչև 
համավարակը տնտեսությունն ինչպիսի միտումներ է ունեցել, ներկայացնենք 
2016-2020 թթ. ՀՀ տնտեսության վերաբերյալ տվյալներ։ 

 

 
Գծապատկեր 1. ՀՀ տնտեսական աճի տեմպը նախորդ տարվա նույն 

ժամանակահատվածի նկատմամբ2 

 
1  Տե՛ս Տ. Ավինյան, «Տնտեսական արձագանքման ծրագրի և առաջիկա 6 ամսում կառավա-

րության անելիքների մասին» հոդվածը, https://banks.am/am/news/interviews/20764 
2  Գծապատկերը մշակել է հեղինակը՝ հիմք ընդունելով ՀՀ ֆինանսների նախարարության 

հրապարակած պետական բյուջեի հաշվետվությունները, 
https://www.minfin.am/hy/page/petakan_byujei_hashvetvutyun/ 

https://banks.am/am/news/interviews/20764
https://www.minfin.am/hy/page/petakan_byujei_hashvetvutyun/
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Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, 2016-2019 թթ. ընթացքում բացառա-
պես տնտեսական աճ է գրանցվել՝ չնայած 2016-ի աճի շատ դանդաղ տեմ-
պերին։ 2016 թ. ունեցել ենք 0,2% աճ, 2017, 2018, 2019 թվականներին՝ համա-
պատասխանաբար 7,5, 5,2 և 7,6% տնտեսական աճ, իսկ 2020-ին՝ 7,6% ան-
կում։ Հասկանալու համար, թե տնտեսական ակտիվության ցուցանիշներից 
(ՏԱՑ) յուրաքանչյուրն ինչպես է ազդել տնտեսական աճի կամ անկման վրա, 
գծապատկեր ներմուծենք հետևյալ տվյալները։ 

 

  
 

Գծապատկեր 2. ՀՀ տնտեսության ճյուղերի նպաստումները տնտեսական աճին,%1 
 

Ինչպես երևում է գծապատկեր 2-ից, 2016 թ. տնտեսական աճը պայմա-
նավորված է եղել արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի 6,7%, առևտրի 
շրջանառության 1%, ծառայությունների 7.1% աճով։ Գյուղատնտեսության հա-
մախառն արտադրանքի ծավալները նվազել են 5%-ով, շինարարության ծա-
վալները՝ 10,8%-ով2։ 2017 թ. գրանցվել է աճի համեմատաբար բարձր տեմպ, 
որը պայմանավորված էր հիմնականում ծառայությունների (14,4%), առևտրի 
(14%) և արդյունաբերության (12,6%) բարձր աճով։ Իսկ գյուղատնտեսությունը 
(2,9%) և շինարարությունը (2,2%) դեռևս շարունակում էին դանդաղ տեմպով 
աճ գրանցել3։ 2018-ին տնտեսության զարգացումն ընթացել է դանդաղ տեմ-
պերով՝ 2,3 տոկոսային կետով ցածր ցուցանիշ գրանցելով նախորդ տարվա 
նկատմամբ։ Աճին նպաստել են առևտրի և ծառայությունների, արդյունաբերու-
թյան և շինարարության ճյուղերը՝ համապատասխանաբար 8,7, 18,8, 4,3, 
4,5%-ով, իսկ գյուղատնտեսությունն աճի վրա ունեցել է բացասական ազդե-
ցություն՝ նվազելով 7,3%-ով4։ Ի տարբերություն 2018-ի՝ 2019 թ. տնտեսու-
թյունն սկսեց ավելի արագ տեմպերով զարգանալ։ Չնայած գյուղատնտեսու-
թյան 3,8% նվազմանը՝ տնտեսական աճին նպաստել են արդյունաբերության 
9%, շինարարության 4,6%, առևտրի 8,9% և ծառայությունների 15% աճը5։ Ըստ 

 
1 Գծապատկերը մշակել է հեղինակը՝ հիմք ընդունելով ՀՀ ֆինանսների նախարարության 

հրապարակած պետական բյուջեի հաշվետվությունները, 
https://www.minfin.am/hy/page/petakan_byujei_hashvetvutyun/ 

2 Տե՛ս Պետական բյուջեի հաշվետվություն (2016 թ. տարեկան), 
https://minfin.am/hy/page/_petakan_byujei_hashvetvutyun_2016_t_tarekan_ 
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վերոնշյալ տվյալների՝ տնտեսության առաջընթացը հիմնականում պայմանա-
վորված է եղել առևտրի և ծառայությունների ոլորտով, պակաս ազդեցություն 
են ունեցել արդյունաբերության և շինարարության ոլորտները, իսկ գյուղա-
տնտեսությունը շարունակում է շատ քիչ ներդրում ունենալ տնտեսության 
զարգացման գործում։ Տնտեսական կանխատեսումներն ամբողջովին փոխ-
վեցին 2020 թվականին, քանի որ տնտեսական աճի փոխարեն ունեցանք 
տնտեսական խոր անկում, ինչը պայմանավորված էր գրեթե բոլոր ոլորտների 
ցածր ցուցանիշներով։ Մեծապես տուժեցին առևտրի, ծառայությունների և 
շինարարության ոլորտները՝ նվազելով համապատասխանաբար 4,4, 14,7 և 
9,5%-ով։ Արդյունաբերության ոլորտում գրանցվեց 0,9% նվազում։ Չնայած 
գյուղատնտեսության ավելացված արժեքի անկմանը՝ համախառն արտադ-
րանքն իրական արտահայտությամբ աճել է 1,5%-ով1։ Բնականաբար, նշված 
ոլորտների այսօրինակ ցուցանիշները համավարակի, ինչպես նաև Արցախյան 
44-օրյա պատերազմի հետևանքներն են։  

Համավարակի պայմաններում կիրառվեցին սահմանափակումներ, փակ-
վեցին մի շարք միջպետական սահմաններ, ինչի հետևանքով կրճատվեցին 
առևտրի շրջանառության ծավալները, որոնք հիմնականում պայմանավորված 
էին մեծածախ և մանրածախ առևտրի, ինչպես նաև ավտոմեքենաների առևտ-
րի ծավալների նվազմամբ։ Մեծապես տուժեց ծառայությունների ոլորտը, մաս-
նավորապես՝ մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ ենթաճյուղը, կացության 
և հանրային սննդի կազմակերպման ոլորտը և տրանսպորտը։ Նման պայ-
մաններում 2020 թ. մարտի 26-ին ՀՀ Կառավարությունը հանդես եկավ հակա-
ճգնաժամային ծրագրով, որը համավարակի սոցիալ-տնտեսական հետևանք-
ների հաղթահարման համար նախատեսում էր ավելի քան 150 մլրդ ՀՀ դրամ, 
որից 25 միլիարդը ուղղվելու էր տնտեսական ծրագրերի իրականացմանը։ ՀՀ 
Կառավարության կողմից ներկայացված հակաճգնաժամային միջոցառումնե-
րից 9 ունեին տնտեսական բնույթ, որոնցից 5-ը իրագործվել է միանվագ դրա-
մաշնորհների միջոցով, որոնք անհատույց են և բացասական հետևանք են 
թողնում բյուջետային հաշվեկշռի վրա։ Մյուս միջոցառումները վարկավորում 
էին հիմնականում գյուղատնտեսության ոլորտը և ՓՄՁ-ներին։ Այսինքն, կա-
ռավարությունը նախատեսել էր աջակցություն տրամադրել կա՛մ միանվագ 
դրամաշնորհների, կա՛մ վարկավորման պայմանների փոփոխության տեսքով։ 
Սակայն կառավարության նման նախաձեռնությունը պարունակում էր մեծ 
ռիսկեր. ինչպես արդեն նշվեց, միանվագ դրամաշնորհները բացասաբար են 
անդրադառնում բյուջետային հաշվեկշռի վրա, և քանի որ տնտեսավարող 
սուբյեկտները գտնվում էին անորոշությունների մեջ՝ պայմանավորված համա-
վարակի անկանխատեսելի զարգացումներով, առաջ էր գալիս այն հարցը, թե 
արդյոք կկարողանա տնտեսավարող սուբյեկտը ճգնաժամի պայմաններում 
ստանձնել վարկային պարտավորություններ՝ չունենալով ապագայի վերաբեր-
յալ հստակ պատկերացումներ։ Քանի որ կորոնավիրուսային համավարակի 
զարգացումներն անկանխատեսելի էին, կառավարության արձագանքը պետք 
է լիներ չափազանց արագ և թիրախավորված։ 2020 թ. խոր տնտեսական 
ճգնաժամից հետո 2021-ի առաջին ինն ամիսներին համաշխարհային տնտե-
սությունը, այդ թվում՝ ՀՀ տնտեսությունը, թևակոխեց տնտեսական աճի վե-
րականգնման փուլ։ 

 
1 Տե՛ս Պետական բյուջեի հաշվետվություն (2020 թ. տարեկան), 
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Գծապատկեր 3. Տնտեսության ճյուղերի իրական աճը նախորդ տարվա նույն 
ժամանակահատվածի նկատմամբ1 

 
2021 թ. հունվար-սեպտեմբերին, նախորդ տարվա նույն ժամանակա-

հատվածի համեմատ, գրանցվեց տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի 4.4% 
աճ, ինչը հիմնականում պայմանավորված էր առևտրի (6,4%) և ծառայություն-
ների (5,4%) աճով։ Շինարարությունը նույնպես գրանցեց աճ՝ 6,4%, սակայն 
այն հիմնականում պայմանավորված էր բյուջեի միջոցներով իրականացված 
շինարարության ծավալների աճով։ Համեմատաբար դանդաղ տեմպով է աճել 
արդյունաբերության ծավալը՝ գրանցելով 0,7% աճ: Գյուղատնտեսությունը, 
թերևս, մնացել է այն ճյուղը, որը կա՛մ գրանցում է աճի ցածր տեմպեր, կա՛մ, 
առհասարակ, նվազում է։ Այս ժամանակահատվածում գյուղատնտեսության 
ծավալները նվազել են 1,3%-ով՝ հիմնականում պայմանավորված բուսաբուծու-
թյան նվազմամբ։ Այսինքն, տնտեսական աճին հիմնականում նպաստել են ոչ 
արտահանելի ոլորտները։ Սակայն, ԵԱՏՄ երկրների և տարածաշրջանի մյուս 
երկրների համեմատությամբ, տնտեսության աճի ցածր տեմպերի ցուցանիշ-
ներով Հայաստանը զիջում է միայն Ղրղզստանին, իսկ մյուս երկրները ոչ 
միայն հաղթահարել են ճգնաժամը, այլ նաև գրանցել տնտեսական աճի 
բարձր տեմպեր։ ՀՀ-ում դեռևս չի գրանցվել այնքան տնտեսական աճ, որքան 
տնտեսական անկում էր գրանցվել։ Այսինքն, 2021 թ. ցուցանիշները համեմա-
տելով 2020 թ. ցուցանիշների հետ՝ տնտեսական աճ ենք արձանագրում անկ-
ման ֆոնին։ Սակայն, եթե համեմատությունը կատարում ենք մինչև համավա-
րակը տարբեր տարիներին գրանցված տնտեսական աճի ցուցանիշների հետ, 
ապա տնտեսական աճի մասին խոսելը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ անհեթեթություն։ 
Հարկ է նշել նաև, որ 2021 թ. տնտեսական աճը պայմանավորող գործոնների 
որոշ մասը տնտեսական աճին նպաստել է գնաճի շնորհիվ։ Օրինակ, հանք-
արդյունաբերության աճը հիմնականում պայմանավորված է եղել պղնձի արդ-
յունահանմամբ։ Սակայն, 2021 թ., 2020-ի համեմատ, ֆիզիկական ծավալով 
արդյունահանվել է ավելի քիչ պղնձի կոնցենտրատ, բայց քանի որ պղնձի միջ-
ազգային գներն ավելի քան 50%-ով բարձրացել էին, այն հանգեցրեց հանք-
արդյունաբերության աճի, որն էլ իր հերթին ազդեց տնտեսական աճի վրա։ 
Մյուս կողմից, ռիսկային գոտում է նաև գյուղատնտեսությունը։ Կանխատես-
վում է, որ ՀՀ տնտեսությունը 2019 թ. տնտեսական իրավիճակին կվերադառ-

 
1 Գծապատկերը մշակել է հեղինակը՝ հիմք ընդունելով ՀՀ ֆինանսների նախարարության 

հրապարակած պետական բյուջեի հաշվետվությունները, 
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նա 2022 թ. մայիսին, սակայն կառավարության ներկայիս քաղաքականության 
պայմաններում դեռևս վաղ է ակնկալել բարձր տնտեսական աճ։ 

Եզրակացություններ և առաջարկություններ։ Վերոնշյալ տվյալների հիման 
վրա կատարվել է հետևյալ եզրահանգումը. կորոնավիրուսային համավարակը 
բացասական հետևանք է ունեցել տնտեսության բոլոր ճյուղերի վրա, իսկ ՀՀ-ի 
տնտեսական աճը հիմնականում պայմանավորված է առևտրի և ծառայու-
թյունների ոլորտի աճով։ Ըստ այդմ՝ համավարակի պայմաններում ամենից 
շատ տուժեց այս ոլորտը, քանի որ միջպետական սահմանների փակ լինելու 
պատճառով կտրուկ նվազեց զբոսաշրջիկների թիվը, սահմանափակումների 
հետևանքով աշխատանքը դադարեցրին բազմաթիվ խանութներ, հանգստի և 
ժամանցի վայրեր, սննդի կետեր, առևտրի կենտրոններ, որոնք այս ոլորտի 
հիմնասյուներն են։ Անկախ համավարակի ազդեցությունից՝ դրան նախորդող 
տարիների ցուցանիշները նույնպես բավարար չափով հուսադրող չեն գյուղա-
տնտեսության ոլորտում։ Ըստ այդմ՝ հույժ կարևոր է այս ոլորտում կառավա-
րության կողմից իրականացվող միջոցառումների վերանայումը։ Թեև 2021 թ. 
գրանցվել է տնտեսական աճ, այնուամենայնիվ, ՀՀ-ն չի հաղթահարել ճգնա-
ժամը, և տնտեսությունը չի հասել այն մակարդակին, որն առկա էր մինչ հա-
մավարակը։ Հարկ է ավելացնել, որ արդյունավետ չեն կառավարության իրա-
կանացրած և իրականացվող քայլերը։ Ելնելով վերոնշյալից՝ անհրաժեշտ է 
ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ, ժամանակակից մեթոդներ և 
տեխնոլոգիաներ ներդնել հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտի արագ վե-
րականգնման համար։ Միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտ է վերանայել հակա-
ճգնաժամային ծրագրերը՝ դարձնելով դրանք առավել թիրախային։ 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ 

 

Ключевые слова:  экономический спад, экономический рост, 
эпидемия коронавируса, темпы роста 

 

2020 год был полон сюрпризов как для Армении, так и для всего мира. Распро-
странение эпидемии глубоко затронуло практически все сферы жизни. В экономике 
было много потрясений, которые не остались незамеченными. Начался глубокий 
экономический кризис, от чего не осталась в стороне и экономика РА. Это сопро-
вождалось глубоким экономическим спадом. В таких условиях Правительство РА 
приняло соответствующие меры и реализовало антикризисные меры по восстанов-
лению экономики. Однако мы не можем оценить все последствия эпидемии, так как  
она еще продолжается, но первичные последствия уже очевидны.  

  

MARIAM BADOYAN 
Management, Bachelor's Degree, 2rd Year 
 

INDICATORS OF ECONOMIC ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA IN 
TIMES OF PANDEMIC  

 

Keywords: economic decline, economic growth, coronavirus 
epidemic, growth rate 

 

2020 was full of surprises both for Armenia and the whole world. The spread of the 
epidemic has deeply affected almost all spheres of life. Economic shocks did not go 
unnoticed. A great economic crisis started, from which the RA economy was not left out. It 
was accompanied by the deep economic downturn. In such conditions, the RA government 
took appropriate measures and implemented anti-crisis measures to restore the economy. 
However, we can not estimate the full impact of the epidemic. It is still actual and the 
primary consequences are obvious. 

 
 
ՍԱԹԵՆԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
Տնտեսագիտություն,  
բակալավրիատ, 3-րդ կուրս  

 

OPEN BANKING` ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՀԵՌԱՆԿԱՐ 

 

Հիմնաբառեր. open banking, մոբայլ բանկինգ, բանկային 
ծառայություններ, ֆինտեխ 
կազմակերպություններ, տեղեկատվական 
անվտանգություն 

 

Ներկայումս բանկային համակարգի առաջարկած ծառայությունները բավականին 
ավանդական են, հաճախ չեն համապատասխանում մեր տեխնոլոգիական դարի պա-
հանջներին և չեն բավարարում հաճախորդների պահանջմունքները։ Քանի որ շուկա-
յում առողջ մրցակցությունը խթանում է նորարարությունը, բարձրացնում շուկայի արդ-
յունավետությունը, մի շարք պետությունների կառավարություններ փորձել են մեծացնել 
ֆինանսական շուկայի ներուժը և այն համապատասխանեցնել 21-րդ դարի պահանջնե-
րին՝ դրդելով ֆինտեխ կազմակերպություններին մտնել բանկային դաշտ։ Ֆինտեխ 
կազմակերպությունները հաճախորդներին առաջարկում են նոր, առավել ճկուն հնա-
րավորություններ։ Այդպիսի նորարարական օրինակներից է տեխնոլոգիապես բաց 



40 ՀՊՏՀ ՈՒԳԸ 40-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ 

բանկային համակարգը (open banking)։ Հետազոտելով բաց բանկային համակարգի 
կիրառման՝ մի շարք երկրների փորձը և ուսումնասիրելով հավանական ռիսկերն ու 
առավելությունները՝ հանգել ենք այն եզրակացության, որ այն կխթանի մրցակցությունը 
ֆինանսական շուկայում, կհեշտացնի տարբեր բանկերի քարտային հաշիվների, 
ավանդների, վարկերի, վճարումների կառավարումը և կնպաստի բանկ‒հաճախորդ 
հարաբերության վերափոխմանը: 

 
Ներածություն։ Բաց բանկային համակարգն այնպիսի բանկային ծառայո-

ւթյուն է, որի դեպքում բանկերն իրենց հաճախորդների համաձայնությամբ 
նրանց տվյալները (բանկում առկա), վերլուծական կամ այլ բնույթի ծառայու-
թյուններ առաջարկելու նպատակով, փոխանցում են երրորդ կողմին՝ առանց 
այն հետագայում օգտագործելու կամ պահպանելու թույլտվության։ Բանկերը 
պարտավոր են կառուցել կիրառական ծրագրավորման միջերեսներ 
(Application Programing Interfaces կամ API-ներ), որոնց միջոցով երրորդ կողմը 
համեմատաբար ապահով մուտք կունենա դեպի հաճախորդի տվյալներ:  

Սույն հոդվածի նպատակն է հասկանալ, թե բաց բանկինգը՝ որպես նորա-
մուծություն, ինչ հնարավորություններ է ընձեռում՝ արդյո՞ք նոր խաղացողների՝ 
բանկերի, երրորդ կողմի, վերջնական սպառողների համար կբացվի խա-
ղադաշտ, արդյո՞ք կտա այն արդյունքը, ինչին ձգտում են երկրները՝ բաց բան-
կինգը կիրառելիս, մասնավորապես՝ ֆինանսական շուկայի մրցակցության 
բարձրացում, տվյալների արդյունավետ օգտագործում։ 

Գրականության ակնարկ: Ֆինտեխը արագ զարգացող ոլորտ է, որը համա-
տեղում է ֆինանսական ծառայություններն ու տեխնոլոգիաները՝ օգնելու 
մարդկանց և ձեռնարկություններին՝ կառավարելու իրենց վճարումները և ֆի-
նանսները։ Համաձայն Statista-ի՝ 2018-2021 թթ. միայն EMEA-ում (Europe, the 
Middle East, Africa) ֆինտեխ ընկերությունների թիվը գրեթե եռապատկվել է1։ 
Ֆինտեխ կազմակերպությունների մուտքով բանկային շուկա ապահովվում է 
վերոնշյալ ոլորտի ավելի արագ զարգացումը, նորամուծությունների կիրառու-
մը, օրինակ՝ բաց բանկային համակարգը։ Անդրեա Տուսիոն բաց բանկինգը 
տեսնում է որպես ֆինանսական շուկայում ներդրումների խթանող։ Ըստ նրա՝ 
«Այս նոր մոտեցումը նաև կօգնի ստեղծել նոր բիզնես-մոդելներ և կարող է 
ներկայացնել նոր դերակատարներ շուկայում: Բաց բանկային գործունեու-
թյունը բաց ֆինանսների համար իսկական հեղաշրջում է»2: Ըստ Խավիեր 
Ֆազի և Գրեգ Չենի՝ «Տվյալների փոխանակման և վճարումների ճկունության 
նոր համակարգերը կարող են խթանել նորարարությունը՝ բացելով սպառող-
ների տվյալների հասանելիությունը, որոնք այժմ պահվում են վճարային ընկե-
րություններում, բանկերում և այլ ֆինանսական հաստատություններում: Բաց 
տվյալների և վճարումների դեպքում հաճախորդներ գտնելը կարող է շատ 
ավելի արդյունավետ լինել և՛ առևտրային բանկերի, և՛ ֆինտեխ կազմակեր-
պությունների համար»3։ Անդրադառնալով բանկային համակարգի առավելու-
թյուններին՝ Գուստավ Կորոբովը խոսում է նաև հնարավոր ռիսկերի մասին. 
«Կան անձնական տվյալների կորստի կամ գողության, տվյալների անվտան-
գության խախտումների, փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավոր-
ման հետ կապված ռիսկեր: Եթե նոր հավելվածները, որոնք մշակում են ֆին-

 
1 https://www.statista.com/statistics/893954/number-fintech-startups-by-region/ 
2  Open Banking: European Countries Need to “Harmonize” their Approach to Open Finance, Andréa 

Toucinho. 
3  Open Data and the Future of Banking by Greg Chen, Xavier Faz 

https://www.statista.com/statistics/893954/number-fintech-startups-by-region/
https://www.cgap.org/about/people/greg-chen
https://www.cgap.org/about/people/xavier-faz
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տեխ ընկերությունները, և համակարգերը, որոնց վրա նրանք կաշխատեն, 
բավականաչափ ապահով չլինեն, ապա հարձակվողները, ամենայն հավանա-
կանությամբ, կնկատեն և կօգտագործեն այդ հավելվածները իրենց «կարիք-
ների համար»»1: Իսկ մի քանի աղբյուրներում խոսվում է այն մասին, որ ինչ-
քան էլ բաց բանկինգում առևտրային բանկերը և ֆինտեխ ընկերությունները 
մրցակիցներ են, այնուամենայնիվ, իրենց համագործակցությունն առավել 
արդյունավետ ու շահավետ է երկու կողմի համար2։ 

Մեթոդաբանություն: Հաշվի առնելով բանկային համակարգի զարգացման 
միտումները, դրան խոչընդոտող և խթանող գործոնները՝ սույն հոդվածում 
ներկայացվել են բաց բանկային համակարգի նախապայմանները, առավե-
լությունները և հնարավոր ռիսկերը, միջազգային փորձը։ Հոդվածում կիրառ-
վել և զուգակցվել են համանմանության, պատմական և տրամաբանական, 
արտածության, մակածության մեթոդները։ Հոդվածի տեղեկատվական հիմքը 
ոլորտի առանցքային հետազոտություններն ու աշխատություններն են։  

Հետազոտության արդյունքներ և քննարկում: Տնտեսության թվայնացմանը 
զուգընթաց կառավարություններն սկսում են գիտակցել, որ բոլոր ոլորտնե-
րում, այդ թվում՝ ֆինանսական և բանկային, սկսել են կիրառվել տվյալագի-
տության, թվային, ամպային տեխնոլոգիաների գործիքները, որոնց զարգաց-
մամբ տվյալներն սկսում են արժեք ձեռք բերել։ Միևնույն ժամանակ, դրամա-
կան միավորները, որպես այդպիսիք, կորցնում են իրենց նախկին դիրքը, իսկ 
հաճախորդի մասին բանկի ունեցած տվյալները ոչ թե բանկի, այլ հաճախորդի 
սեփականությունն են, և վերջինս իրավունք ունի տնօրինելու դրանք՝ ավելի 
արդյունավետ գործարքներ կատարելու, ապրանքներ ու ծառայություններ 
ձեռք բերելու նպատակով։ 

Ֆինանսական ոլորտը պահպանողական արդյունաբերություն է: Համաշ-
խարհային ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում վերջին խոշոր փոփո-
խությունն սկսվում է 1980-ականներին, երբ Գերմանիայի դաշնային փոստա-
յին բաժանմունքը ներկայացնում է թվային ֆինանսները: 1980 թվականից 
մինչև 2018-ը վճարային գործարքներ իրականացնելու իրավունք են ունեցել 
միայն բանկերը և պետական կառույցները3: 

2015 թ. հոկտեմբերի 8-ին Եվրախորհրդարանը Եվրահանձնաժողովի 
առաջարկության հիման վրա ընդունեց Վճարային ծառայությունների վերա-
փոխված դիրեկտիվը, որը ֆինանսական շուկաներում հայտնի դարձավ որ-
պես PSD2 (Revised Directive on Payment Services): Եվրախորհուրդը մեկ ամիս 
անց` նոյեմբերի 16-ին, ընդունեց այն ու սահմանեց, որ ուժի մեջ է մտնում  
2018 թ. հունվարի 13-ին՝ բանկերին երկու տարի ժամկետ տալով համապա-
տասխանեցնելու իրենց գործունեությունը նոր դիրեկտիվի պահանջներին: 

PSD2-ը Եվրոպայում ձևավորեց նոր մոտեցում ու կարգավորում` սկիզբ 
դնելով Open Banking-ին: Ըստ այս նոր կարգավորման՝ բանկերը պարտավոր 
են իրենց հաճախորդների համաձայնությամբ ու ցուցումով երրորդ անձանց 
(օրինակ՝ տեխնոլոգիական ընկերություններին (Facebook), առցանց մանրա-
ծախ ընկերություններին (Amazon)) անսահմանափակ մուտքի հնարավորու-
թյուն տրամադրել հաճախորդի՝ բանկում առկա տվյալներին: Բանկերը պար-

 
1 https://www.finextra.com/blogposting/18875/open-banking-as-a-world-of-open-opportunities-and-

hidden-risks 
2  https://monei.com/blog/fintech-vs-traditional-banks/ 
3 https://knowledge.fintecsystems.com/en/blog/the-history-of-open-banking 
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տավոր են կառուցել կիրառական ծրագրավորման միջերեսներ, որոնց միջո-
ցով երրորդ կողմը կկարողանա համեմատաբար ապահով մուտք ունենալ դե-
պի հաճախորդի տվյալներ՝ դրանք վերլուծելու և հաճախորդի «հագով կար-
ված» ծառայություններ առաջարկելու համար՝ առանց այդ տվյալները հետա-
գայում կիրառելու: Բաց բանկային համակարգի ու PSD2-ի միջև էական տար-
բերությունն այն է, որ PSD2-ը կարգադրում է բանկերին՝ բացել իրենց տվյալ-
ները, մինչդեռ բաց բանկային համակարգն ավելի է հստակեցնում այդ պա-
հանջը՝ բանկերին կարգադրելով դա անել ստանդարտացված եղանակով։ 
Բաց բանկային համակարգը կարելի է նմանեցնել մոբայլ բանկինգի։ Բայց 
կան տարբերություններ։ Առաջին տարբերությունն այն է, որ մոբայլ բանկինգի 
միջոցով կառավարվում են մեկ բանկի հաշիվները և կատարվում գործարք-
ներ, իսկ բաց բանկային համակարգն արդեն ոչ թե մեկ, այլ մի քանի բանկերի 
հաշիվների համար է և ավելի հագեցած է վերլուծական մեխանիզմներով։ 
Երկրորդ տարբերությունն այն է, որ այս դեպքում հաշիվների մուտք ունեն ոչ 
միայն հաճախորդները, այլ նաև երրորդ կողմի օգտատերերը, որոնք կարող 
են ծանոթանալ հաշիվներին ու առաջարկել ծառայություններ։ Այսինքն, API-
ների միջոցով երրորդ կողմ հանդիսացող ծառայություններ կամ ապրանքներ 
վաճառողները կարողանալու են վերլուծել հաճախորդների եկամուտները, 
դրանց չափերը, եկամուտները ծախսելու սովորությունները (ի՞նչ է գնում, 
պարտքո՞վ, թե՞ առկա գումարով է գնում, առցա՞նց, թե՞ ֆիզիկական գնումն է 
նախընտրում), խնայողական վարքագիծը և այլն։ Ինչպե՞ս է այն աշխատում 
գործնականում. օրինակ՝ մեկ տարուց ավելի օգտվում եք խոշոր բանկի ծառա-
յություններից, մի քանի քարտի սեփականատեր եք և կանոնավոր ավանդա-
տու: Ձեր բանկը բավականին հուսալի, բայց պահպանողական խաղացող է 
շուկայում: Դուք ցանկանում եք միացնել խելացի վերլուծությունը ձեր տվյալ-
ներին և պատկերացում կազմել ձեր անձնական բյուջեի և ֆինանսական սո-
վորությունների մասին: Դա անելու համար բանկը բաց API-ի միջոցով պետք է 
ապահովի երրորդ կողմի մասնակցությունը, որը մասնագիտացած է նման 
խելացի վերլուծության մեջ: Դուք համաձայնում եք տվյալների փոխանակմանը 
և ստանում եք ձեր բոլոր ծախսերի և եկամուտների, կապիտալի և ակնկալվող 
եկամուտների մանրամասն ամփոփագիրը: Գծապատկեր 1-ի միջոցով ցույց 
տանք open banking կատարման գործընթացի պարզագույն մոդելը1: 

Ինչպես երևում է գծապատկերում ներկայացված մոդելից, բաց բանկինգի 
համակարգը բաղկացած է առևտրային բանկերից և երրորդ կողմի կազմա-
կերպություններից։ Բանկերից դեպի երրորդ կողմի կազմակերպություններ 
տանող սլաքը ցույց է տալիս հաճախորդի անձնական տվյալների հոսքը, հա-
կառակ սլաքը՝ հաճախորդների ֆինանսական վարքագծի վերաբերյալ լրա-
ցուցիչ տեղեկատվության հոսքը՝ բաց API-ների միջոցով։ Մոդելից երևում է 
նաև, որ էկոսիստեմը փակ համակարգ է, այսինքն՝ երրորդ կողմը կարող է 
տվյալներն օգտագործել միայն ծառայություններ առաջարկելու նպատակով։ 
Իսկ բաց բանկինգի էկոսիստեմից դեպի հաճախորդներ սլաքը ցույց է տալիս 
երրորդ կողմի կատարած լրացուցիչ ֆինանսական ծառայությունները հաճա-
խորդի համար։  

 

 
1  Սխեման կառուցել է հեղինակը՝ օգտվելով 

https://www.researchgate.net/publication/349861641_A_Hybrid_MCDM_Model_for_Evaluating_ 
Open_Banking_Business_Partners նյութից։ 

https://www.researchgate.net/publication/349861641_A_Hybrid_MCDM_Model_for_Evaluating_Open_Banking_Business_Partners
https://www.researchgate.net/publication/349861641_A_Hybrid_MCDM_Model_for_Evaluating_Open_Banking_Business_Partners
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Գծապատկեր 1. Բաց բանկինգի կատարման գործընթացը  
 

Բաց բանկային համակարգի խաղացողները, առևտրային բանկեր  
Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ բանկերը ոչ մի առավելություն կամ 

նոր հնարավորություններ չունեն բաց բանկային համակարգի ներդրումից, այլ 
ընդհակառակը՝ միայն նոր ռիսկեր։ Նոր խաղացողների՝ խաղի մեջ մտնելով, 
ինչպիսիք են ֆինտեխ ընկերությունները, հաճախորդը կունենա ապրանքներ 
ընտրելու ավելի շատ տարբերակներ, ինչը, անկասկած, կազդի բանկային 
ապրանքների պահանջարկի վրա: Բանկերը պետք է բարելավեն տեխնոլո-
գիաները և ջանքեր գործադրեն առաջարկվող ծառայությունները մրցունակ 
պահելու համար։ Բայց, Open API ներդնելով, բանկերն իրենք էլ կարող են 
շահել։  

Առանձնացնենք են մի քանի կարևոր և օգտավետ ուղի. 
▪ բացելով API-ներ՝ բանկերը հեշտությամբ կարող են միանալ շուկայում այլ 

ծառայություններ մատուցողների API-ներին, որը հնարավորություն կտա 
ընդլայնելու իրենց ծառայությունների առաջարկները՝ կիրառելով սե-
փական plug-and-play1 ֆինտեխ լուծումները: 

▪ Բանկերը կարող են կազմակերպել գործընկերային դաշինքներ՝ հրավի-
րելով հաճախորդներին այլ գործընկեր բանկերի հետ մեկ ինտերֆեյսի 
միջոցով դիտելու իրենց հաշիվների մասին տեղեկատվությունը: 
Santander-ը, HSBS-ը, Monzo-ն և մի քանի այլ բանկեր, օրինակ, առաջար-
կում են դիտել իրենց հաշիվը, ինչպես նաև առցանց խնայողությունները, 
հիփոթեքը, վարկերը և քարտերը, որոնք պահվում են այս ցանկի ցանկա-
ցած այլ բանկի կողմից: Հավելվածը կարող է հաճախորդների ընդհանուր 
ծախսերը խմբավորել ըստ 30 կատեգորիաների՝ ներառյալ մթերային 
գնումները և կոմունալ ծառայությունները2։ 
Այնուամենայնիվ, բանկերը պետք է նաև հաշվի առնեն հնարավոր ռիս-

կերը: 
▪ Թեև ինքնության ստուգումը և խարդախության կանխարգելումը թե՛ Open 

Banking նախաձեռնության, թե՛ Open Banking API-ի կարևոր բաղադրիչ-
ներն են, սակայն կան անձնական տվյալների կորստի կամ գողության, 
տվյալների անվտանգության խախտումների, փողերի լվացման և ահա-
բեկչության ֆինանսավորման հետ կապված ռիսկեր: Բանկերը կձգտեն 
դառնալ լիովին թվային, ինչը միջավայր կստեղծի խարդախության հա-
մար։ 

▪ Վտանգ կա, որ այն ոչ բանկային կառույցները, որոնք կկիրառեն բանկի 
API-ի բացումը, կկարողանան չարտոնված վճարումներ կատարել և իրենց 

 
1  Plug and play՝ միացիր և խաղա. տեխնոլոգիա, որը նախատեսված է համակարգչում և 

տեխնիկական սարքերում այլ սարքերն արագ հայտնաբերելու և կարգավորելու համար։ 
2 https://monzo.com/help/monzo-plus/connected-accounts-supported-banks 

https://monzo.com/help/monzo-plus/connected-accounts-supported-banks
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հաճախորդների հաշիվներից գումար դուրս գրել։ Այս դեպքում, յուրա-
քանչյուր նման գործողության համար, բանկը կարող է ոչ միայն ֆինան-
սական, այլ նաև հեղինակության կորուստ կրել: 
Ֆինտեխ ընկերությունները և ստարտափները  
Հետազոտության մեջ համանմանության մեթոդը կիրառելիս պարզ դար-

ձավ, որ ֆինտեխ ընկերությունները և այլ ստարտափներ բաց բանկինգ հա-
մակարգից ամենամեծ շահողներն են: Նրանք բաց բանկինգը դիտարկում են 
որպես բիզնեսի հետագա զարգացման և իրենց բիզնես մոդելի բարելավման 
դրական գործոն: Նրանց համար այն բաց դուռ է դեպի նոր հնարավորու-
թյունների աշխարհ:  
▪ Նրանք կկարողանան ստեղծել նոր պրոդուկտներ, օրինակ՝ բջջային հա-

վելված, որտեղ բանկի հաճախորդները կպլանավորեն իրենց ֆինանսնե-
րը, կկառավարեն վարկերը, գումար կներդնեն և ֆինանսական խորհըր-
դատվություն կստանան առցանց զրուցարանի միջոցով։ 

▪ Ֆինտեխ ընկերությունները կարող են շուկաներ ստեղծել տարբեր ծառա-
յությունների համար՝ դրանով իսկ հնարավորություն տալով հաճախորդ-
ներին կա՛մ ընտրել լավագույնը, կա՛մ մուտք ունենալ դեպի շուկա մեկ 
հավելվածի միջոցով: 
Արտածության մեթոդը կիրառելիս պարզ է դառնում, որ ֆինտեխ ընկերու-

թյունները ևս զերծ չեն ռիսկերից։ 
▪ Տվյալների կորստի, անձնական տվյալների գողության, պաշտպանության 

խախտումների, փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման 
հետ կապված ռիսկեր. ֆինտեխ ընկերությունները կարող են լինել այդ 
խախտումների և՛ աղբյուր, և՛ կրող։ 

▪ Եթե շուկայում նմանօրինակ առաջարկներով խաղացողների թիվը մեծ լի-
նի, ապա հավանականություն կա, որ ֆինտեխ ստարտափները չեն կա-
րողանա փոխհատուցել ծախսերը և ստանալ նախատեսված շահույթը։ 
Պետությունների կառավարությունները բաց բանկային համակարգը 

խրախուսում են՝ շուկան ավելի մրցունակ դարձնելու համար, բայց արդյո՞ք շու-
կան կմնա մրցակցային, եթե խաղի մեջ մտնեն բիգտեխ (BigTech) ընկերու-
թյունները։ Մինչ այժմ բիգտեխ ոչ մի կառույց չի կարողացել իր հաճախորդ-
ներին առաջարկել ամբողջական ֆինանսական էկոհամակարգ՝ չեկային հա-
շիվներով, ավանդներով և այլ ֆինանսական ծառայություններով: Իսկ Open 
Banking հայեցակարգի ներդրումը նոր հնարավորություններ կտա GAFA ընկե-
րություններին (Google, Apple, Facebook և Amazon): Վերլուծությունը կատարե-
լիս բացահայտվեց, որ բիգտեխ ընկերությունները ոչ միայն անվտանգության 
ռիսկի հետ են բախվում, որը բնորոշ է բոլոր խաղացողներին, այլ նաև քաղա-
քական ռիսկի, որը հատուկ է միայն դրանց։ PSD2-ը եվրոպական դիրեկտիվ է, 
որը գործում է Եվրոպայի տարածքում, և Մեծ քառյակի էլ ավելի ակտիվ աշ-
խատանքն այս տարածաշրջանում կարող է ընկալվել որպես սպառնալիք ֆի-
նանսական շուկայի ազատ մրցակցության համար։ Ինչի՞ կարող է սա հան-
գեցնել: Կարծում ենք՝ լրացուցիչ հարկերի կամ եվրոպական տարածաշրջա-
նում դրանց աշխատանքը կարգավորելու նոր մեխանիզմների ներդրմանը։ 
Եթե բիգտեխ ընկերություններն իսկապես մտնեն Open Banking շուկա, ապա, 
ամենայն հավանականությամբ, կլինեն ամենալուրջ մրցակիցները բոլոր խա-
ղացողների համար՝ և՛ հին, և՛ նոր: Տեխնոլոգիական հնարավորություններով, 



 «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆ»    45 

համաշխարհային շուկա մուտք գործելու և միլիարդավոր սպառողների վստա-
հության շնորհիվ դրանք կդառնան առաջատար: 

Վերջնական սպառողներ 
Կարող ենք ասել, որ օգտատերերից ոմանք այսօր կա՛մ չգիտեն Open 

Banking նախաձեռնության մասին, կա՛մ թերահավատորեն են վերաբերվում, 
կա՛մ ընդհանրապես դեմ են դրան, քանի որ այստեղ իրենց համար առավելու-
թյուններ չեն տեսնում։ Այդուհանդերձ, բաց բանկային համակարգը կարող է 
բարելավել ծառայությունների որակը սովորական սպառողի համար։ 
▪ Ֆինանսական սովորությունների և հաճախորդների վարքագծի վերլուծու-

թյան ընթացքում ստացված մեծ տվյալները (Big Data)1 կարող են օգտա-
գործվել անհատականացված ծառայություններ մատուցելու համար: 

▪ Ավելի հարմար աշխատանք ֆինանսական գործիքների հետ, ավելի հար-
մար ինտերֆեյսներ՝ ավելի արդյունավետ ֆինանսական կառավարման 
համար: Սպառողին պետք չի լինի մի քանի հավելված բացել, բավական է 
մեկը, որում կհավաքվեն հաճախակի օգտագործվող բոլոր ծառայություն-
ները կամ հավելվածները։ 

▪ Բոլոր աշխատանքային գործընթացների և ծառայությունների արագա-
ցում, կոմունալ և այլ ծառայությունների վճարում մեկ հավելվածից և մեկ 
թույլտվության միջոցով, անհրաժեշտ ֆունկցիոնալության արագ որոնում, 
օգտագործողի համար հարմար ինտերֆեյսներ. սա այն ամենն է, ինչը 
կօգնի արագացնել ֆինանսական գործարքները: 
Առաջացող ռիսկերի թվում կարելի է նշել անձնական տվյալների կորըստի 

կամ գողության հետ կապված ռիսկերը, տվյալների պաշտպանության խախ-
տումները։ Սպառողներին վերոնշյալ ռիսկերից հնարավորինս ապահովագրե-
լու համար պետություններն օրենսդրական, շուկայական և այլ ճանապարհ-
ներով փորձում են կարգավորել այս դաշտը՝ ստեղծելով, այսպես ասած, «խա-
ղի կանոններ»։ Կարգավորման փորձերը ներկայացված են ստորև՝ կիրառու-
թյան միջազգային փորձում։ 

Բաց բանկային համակարգի կիրառության միջազգային փորձը 
Կան բաց բանկինգի շատ նախաձեռնություններ, որոնք միմյանցից տար-

բերվում են գործարքների իրականացման ժամկետներով, ապրանքների և ծա-
ռայությունների տեսականիով, երրորդ անձանց տեսակով: Այնուամենայնիվ, 
դրանք բոլորն էլ, ընդհանուր առմամբ, կարելի է դասակարգել 2 խմբի մեջ՝ շու-
կայահենք և կարգավորվող2։ Շուկայահենք մոտեցումը կիրառվում է ԱՄՆ–ում, 
Հնդկաստանում, Ճապոնիայում, Սինգապուրում: Վերոնշյալ մոտեցման դեպ-
քում պետությունն ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում` ֆինտեխ կազմակերպություն-
ներին խթանելու և բանկերի տվյալների տարածմանը նպաստելու համար, սա-
կայն հստակ ձևավորված բաց բանկային համակարգի դաշտ գոյություն չունի։ 
Կարգավորվող մոտեցման դեպքում պաշտոնապես ընդունվում է բաց բանկա-
յին ռեժիմ, որտեղ բանկերը և այլ ֆինանսական հաստատություններ որոշակի 
կանոնակարգերի հիման վրա պարտավոր են տարածել իրենց տվյալները 
որոշակի պայմաններով. նրանք կարող են ընտրություն կատարել երրորդ կող-

 
1  Big Data` տվյալների հավաքածու է, որն ունի հսկայական ծավալ և ժամանակի ընթացքում 

աճում է։ Այն այնքան մեծ ծավալի և բարդության տվյալ է, որ տվյալների կառավարման 
ավանդական գործիքները չեն կարող դրանք պահել և արդյունավետ մշակել։ Big Data Analytics-
ի օրինակներ են ներառում ֆոնդային բորսաները, սոցիալական ցանցերը, օդային 
տրանսպորտը, արբանյակները:  

2 https://www2.deloitte.com/tw/en/pages/financial-services/articles/open-banking-around-the-world.html 
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մի անձանց միջև, որոնց հետ ցանկություն կունենան համագործակցելու։ Այս 
մոտեցման կիրառման վառ օրինակներ են Հոնկոնգի և Ավստրալիայի համա-
կարգերը1:  

Հոնկոնգում բաց API-ների մոտեցումը կիրառելու համար 2018 թ. 4 փուլից 
բաղկացած ընթացակարգ է գործադրվել բանկերում API-ներ ներդնելու հա-
մար, որն սկսվում է ապրանքների ու ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկու-
թյան տարածումից և ավարտվում գործարքային տեղեկատվությամբ և վճա-
րումների կառավարման ծառայություններով։ Ճապոնիայում սահմանափակում 
է դրվում այն անձանց վրա, որոնք ծառայություններ են տրամադրում, իսկ 
Եվրոպայում այդպիսի սահմանափակում չկա՝ օգտատերերը հնարավորու-
թյուն ունեն իրենց տվյալները տարածել ցանկացած երրորդ կողմի հետ՝ սպա-
ռողների տվյալների իրավունքի ակտի շրջանակում (Consumer data right act), 
որով էլ սպառողներին հնարավորություն է տրվում կառավարելու ռիսկերը2։ 

Ավստրալիան կարգավորվող մոտեցում է կիրառում, սակայն աչքի է ընկ-
նում իր ազատական գաղափարներով, քանի որ սահմանափակում չի դնում 
ծառայություն մատուցողների վրա, այլ CDR-ի (Consumer data right) միջոցով 
սահմանում է տվյալների օգտագործման պայմանները։ 

Համեմատելով տարբեր երկրներր փորձը` կարող ենք ասել, որ Հնդկաս-
տանը մեկ քայլ առաջ է անցել՝ ստեղծելով կենտրոնական համակարգ՝ UPI 
(Unified Payment Interface), որը մուտք է ապահովում ավելի քան 100 բանկերի` 
մեկ միասնական ինտեգրման միջոցով։ Այն հնարավորություն է տալիս Google 
Pay-ի և BHAM-ի (Հնդկաստանի երրորդ կողմի ծառայություն) միջոցով իրա-
կանացնելու վճարումներ ավելի քան 100 բանկերից: Գործարկման երկրորդ 
տարվանից արդեն այն Հնդկաստանում ներգրավել է ավելի քան 60 միլիոն 
ամսական ակտիվ թվային վճարումներ իրականացնողների։ Հնդկաստանը 
գործարկել է մեկ այլ կարևոր նորամուծություն ևս. նրա հաշիվներ ագրեգաց-
նող համակարգը հաճախորդին հնարավորություն է տալիս ունենալու մեծ քա-
նակով տվյալների հասանելիություն` միայն 1 անգամ հաստատում ստանալով 
վերջինիս կողմից3: Հնդկաստանի կատարած երկրորդ գլխավոր քայլն այն էր, 
որ բաց բանկինգը հասանելի դարձրեց նաև միջինից ցածր եկամուտ ունեցող-
ների համար։ 

Մեծ Բրիտանիայում բաց բանկային համակարգի կիրառումը սկսվել է 
PSD2-ի գործարկումից։ Իրական բանկային համակարգում մրցակցության 
նպատակով Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները բանկերից պահանջեցին 
բացել իրենց տվյալները և տարածել դրանք։ Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսական 
կազմակերպությունների հետազոտությունը ցույց է տվել, որ նման քայլը 
կխթանի ավելի մրցակցային ու նորարար բիզնես մոդելների գործունեությու-
նը` հաճախորդներին առաջարկելով այնպիսի նոր ծառայություններ, ինչպի-
սիք են էժան վճարային լուծումները, բյուջետավորման և փողի կառավարման 
տվյալահենք գործիքակազմը: Դրանք հնարավորություն կտան նաև ընտրու-
թյուն կատարելու ծառայություն մատուցողների միջև։ Մեծ Բրիտանիայում բաց 
բանկային համակարգն սկսել է կիրառվել 2018 թվականին՝ արդեն տարեվեր-
ջին ունենալով 100 երրորդ կողմի ծառայություն մատուցողներ, որոնց թիվը 

 
1  Տե՛ս նույն տեղում:  
2  Սպառողների տվյալների իրավունքը (CDR) ներդրվել է սպառողներին իրենց տվյալների 

նկատմամբ ավելի մեծ վերահսկողություն տալու համար: 
3  https://thepaypers.com/expert-opinion/the-evolution-of-open-banking-in-india-2--1253344 
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կրկնապատկվել է 2020-ին։ Կրկնապատկվել է նաև բանկերի թիվը, որոնք 
տարածել են իրենց տվյալները1։  

Եզրակացություն: Ամփոփելով կարող ենք ասել՝ բաց բանկային համակար-
գը հեղափոխություն է, որն իր հետ բերում է մի շարք առավելություններ և 
ռիսկեր։ Առավելություններին անդրադառնանք առանձին-առանձին. 
▪ վճարումների պարզեցում. վճարումները կդառնան ավելի էժան և արագ։  
▪ Համախմբում կամ ամբողջ տեղեկատվության ներկայացում 1 էկրանին: 

Բանկերի հաճախորդների ու քարտատերերի համար սեփական հաշվե-
կշիռը ստուգելիս հաճախ հանդիպող ու գլխացավանք պատճառող խնդիր 
է միանգամից մի քանի ծրագրային փաթեթներից օգտվելը։ Բաց բանկա-
յին համակարգը թույլ կտա միանգամից տեսնել և հեշտությամբ կառավա-
րել տարբեր բանկերի քարտային հաշիվները, ավանդներն ու վարկերը։ 
Բանկերը ու ֆինանսական կազմակերպությունները տիրապետում են ահ-

ռելի քանակով տվյալների` սկսած կոմունալ վճարներից մինչև սուպերմար-
կետում կատարած գնումները, որոնց հետագա տարածումը հնարավորություն 
կտա մշակելու ավելի էժան ծառայություններ, ինչպես նաև կծառայի ֆինան-
սական խորհրդատվությանը։ 
▪ Վարկ վերցնելն ավելի դյուրին կդառնա փոքր և միջին բիզնեսի, ինչպես 

նաև սպառողների համար։  
Ներկայումս ֆինտեխ ընկերություններն այս հարցին անդրադարձել են և 

առաջարկում են լուծումներ՝ տեղեկություն ստանալով ընկերության բանկային 
հաշիվներից և ուղղելով այն դեպի առցանց հարթակներ, որտեղ պարբերա-
բար դասակարգվում և համախմբվում են եկամուտներն ու ծախսերը՝ դրանց 
հիման վրա իրականացնելով կանխատեսումներ և խորհրդատվություն երկա-
րաժամկետ ֆինանսական պլանավորման հարցերով։ Դա, իր հերթին, օգնում 
է վարկատուներին ավելի արագ ու հաստատակամ որոշումներ ընդունել ան-
հատին կամ կազմակերպությանը վարկ տրամադրելու վերաբերյալ։ 

Այս ամենի արդյունքն անխուսափելիորեն լինելու է ֆինանսական ծառա-
յությունների արդյունաբերության հեղափոխությունը։ Այն ամբողջությամբ 
կփոխի հաճախորդների հարաբերությունները բանկերի ու ֆինանսական ծա-
ռայություններ մատուցող ընկերությունների հետ, կառաջարկի նոր ուղիներ և 
կխթանի նորարարությունն և մրցակցությունը։ 

Ամփոփելով միջազգային փորձը՝ կարող ենք ասել, որ բաց բանկինգը 
հեռանկարային քայլ կլինի Հայաստանի համար՝ հաշվի առնելով, որ այն լայն 
ճանաչում է գտել և ակտիվորեն օգտագործվում է հասարակության կողմից։ 
Քանի որ բաց բանկինգն ունի մեծ ռիսկեր, ապա ՀՀ-ում կենտրոնական բան-
կի, ինչպես նաև պետության ռացիոնալ միջամտությունն ու համապատաս-
խան օրենսդրական դաշտի ստեղծումը հնարավորություն կտան արդյունավե-
տորեն կարգավորելու բաց բանկային համակարգը և ստեղծելու շարժիչ գոր-
ծոն՝ ՀՀ ֆինանսական շուկան զարգացնելու համար։ 
 

 
1  https://www2.deloitte.com/tw/en/pages/financial-services/articles/open-banking-around-the-world.html 

https://www2.deloitte.com/tw/en/pages/financial-services/articles/open-banking-around-the-world.html
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OPEN BANKING - ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
  

Ключевые слова: open banking, мобильный банкинг, 
банковские услуги, финтех-компании, 
информационная безопасность 

 

В настоящее время услуги, предлагаемые банковской системой, достаточно 
традиционны, зачастую в век технологии они не соответствуют времени и не 
удовлетворяют потребности клиентов. Поскольку здоровая конкуренция на рынке 
способствует инновациям, повышает эффективность рынка, правительства ряда 
стран стремились увеличить потенциал финансового рынка и адаптировать его  к 
требованиями 21-го века, подталкивая финтех-компании к выходу в банковскую 
сферу. Финтех-компании предлагают клиентам такие услуги, которые открывают 
перед ними новые, более широкие возможности.Одним из инновационных примеров  
является технологически открытая банковская система. Изучив опыт применения 
открытой банковской системы в ряде стран, исследуя ее возможные риски и преи-
мущества, мы пришли к выводу, что это будет стимулировать конкуренцию на 
финансовом рынке, облегчит управление карточными счетами, депозитами, креди-
тами, платежами различных банков и будет способствовать трансформации от-
ношений между банком и клиентом. 

 
SATENIK GEVORGYAN 
Economy, Bachelor's Degree, 3rd Year 

 

OPEN BANKING- PERSPECTIVES ON THE DEVELOPMENT  
OF THE BANKING SYSTEM 

  

Keywords:  open banking, mobile banking, banking 
services, fintech companies, information 
security. 

 

In this day and age, services offered by the banking system are traditional. In the 
century of technology, they do not correspond to the time and do not satisfy the needs of 
customers. Since healthy competition promotes innovation and improves market efficiency, 
governments of many countries sought to increase the potential of the financial market in 
order to bring it in line with the requirements of the 21st century. Along with this, pushing 

https://monei.com/blog/fintech-vs-traditional-banks/
https://www.investopedia.com/terms/o/open-banking.asp
https://www.finextra.com/blogposting/18875/open-banking-as-a-world-of-open-opportunities-and-hidden-risks
https://www.finextra.com/blogposting/18875/open-banking-as-a-world-of-open-opportunities-and-hidden-risks
https://thepaypers.com/expert-opinion/the-evolution-of-open-banking-in-india-2--1253344
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fintech companies to enter the banking sector. Fintech companies offer services that open 
up broader opportunities for their customers. The innovative example of this is the 
technologically open banking system. Studying the experience of numerous countries who 
switched to an open banking system with its risks and benefits, we have concluded that it 
will boost competition in the financial market. Moreover, it will facilitate the management 
of credit cards, deposits, loans, payments from various banks and will contribute to the 
reformation of relations between the bank and the client. 

 
 
 

ՀԱՅՐԱՊԵՏ ԳՈՐՅԱՆ  
Մարքեթինգային հաղորդակցություններ, 
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս 

 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ  
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. վճարային քարտ, անկանխիկ, վճարում, 
բանկ, գործարք 

 

Սույն հոդվածում ուսումնասիրվել ու վերլուծվել են անկանխիկ վճարումները, մաս-
նավորապես՝ վճարային քարտերով կատարվող գործառնությունները, վերջիններիս 
կառուցվածքային, քանակական և ծավալային ցուցանիշները, անդրադարձ է կատար-
վել նախահամավարակային և հետհամավարակային ժամանակահատվածին՝ նպա-
տակ ունենալով ցույց տալու համավարակի ազդեցությունը ՀՀ-ում կատարվող անկան-
խիկ գործառնությունների առկա միտումների վրա։ Մշակվել է նաև մի քանի առաջար-
կություն՝ միտված անկանխիկ գործառնությունների խթանմանը։ 

 

Ներածություն։ Բանկային ծառայությունների ամենապահանջված և ամե-
նադինամիկ զարգացող տեսակներից մեկը վճարային քարտերի թողարկումն 
ու սպասարկումն է։ Վճարային պլաստիկ քարտը անկանխիկ վճարամիջոց է և 
հաճախորդներին ընձեռում է ֆինանսական սպասարկման նոր ու ճկուն հնա-
րավորություններ. նվազեցնում է կանխիկով կատարվող գործառնությունների 
ծախսերը, իջեցնում կանխիկի պահպանման և տեղափոխման ծախսերը, վե-
րացնում կանխիկ փողի կորստի ռիսկը, գողությունների ավանդական ձևերը, 
արտոնյալ պայմաններ ստեղծում գործարար շուկայի մասնակիցների համար, 
ինչպես նաև զգալիորեն արագացնում ու հեշտացնում է անկանխիկ վճարում-
ները և այլն։ Վճարային քարտը, իրավամբ, հաճախորդի՝ բանկ մուտք գործե-
լու առաջին կարևորագույն «այցեքարտերից» մեկն է, որը սկիզբ է դնում բանկ-
հաճախորդ փոխհարաբերություններին։ 

Գրականության ակնարկ։ Համաձայն ոլորտը կարգավորող օրենքի՝ «վճա-
րային քարտը դեբետային, վարկային, էլեկտրոնային քսակի կամ միջազգա-
յին պրակտիկայում ընդունված այլ տեսակի քարտի ձևով վճարային գործիք է, 
որն օգտագործվում է կանխիկ դրամ ստանալու կամ անկանխիկ եղանակով 
վճարումներ կատարելու, ինչպես նաև վճարային քարտ թողարկողի սահմա-
նած այլ գործառնություններ կատարելու համար»1։ Այսինքն, այն գործիք է, 
որով կարելի է ստանալ դրամական միջոցներ, բանկի բաժանմունքներից և 
բանկոմատներից կանխիկացնել գումար, առանց կանխիկի կատարել վճա-
րումներ առևտրի ու սպասարկման կետերում, իրականացնել առցանց 

 
1  Տե՛ս «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների 

մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀՊՏ 2004.12.28/72(371), հոդ.1471: 
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առևտուր և բանկոմատների կամ այլ հարթակների միջոցով կատարել կոմու-
նալ ու այլ տեսակի պարտադիր վճարումներ, պարբերաբար հետևել ֆինան-
սական վարքագծին, շահավետ պայմաններով օգտվել նաև այլ ֆինանսական 
ծառայություններից: 

Վճարային քարտերը կարելի է դասակարգել մի քանի չափանիշներով1։ 
Ըստ քարտապանների՝ լինում են ֆիզիկական անձանց և իրավաբանական 
անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերին տրվող վճարային քարտեր, իսկ 
ըստ վճարման տեսակի կամ սխեմայի՝ դեբետային քարտեր (նախատեսված 
քարտապանի կողմից իր հաշվի վրա առկա դրամական միջոցներով գոր-
ծարքներ կատարելու համար՝ առանց բանկ այցելելու կառավարելով և օգտա-
գործելով բանկային հաշվին առկա սեփական միջոցները), վարկային կամ 
կրեդիտային քարտեր (նախատեսված քարտապանի հաշվին ֆինանսական 
կազմակերպության կամ բանկի կողմից վարկի ձևով տրամադրված գումարով 
քարտապանի կողմից գործառնություններ իրականացնելու համար` վարկային 
պայմանագրի պայմանների համաձայն) և հաշվարկային քարտեր (միավորում 
է վերոնշյալ երկու քարտերի հատկանիշները. օրինակ՝ դեբետային քարտով 
կարելի է նաև ստանալ վարկային գիծ): Պետք է նկատի ունենալ այն հանգա-
մանքը, որ ՀՀ-ում հաճախ խառն են օգտագործվում վերոնշյալ քարտերի ան-
վանումները. կրեդիտային քարտը հաճախ ասոցացվում է հաշվարկային քար-
տի հետ, իսկ վճարային քարտն առավել հաճախ հայտնի է որպես «պլաստիկ 
քարտ»2: 

Քարտերի և վճարամիջոցների օգտագործման միջազգային միտումների 
ուսումնասիրությունը փաստում է, որ ամբողջ աշխարհում կանխիկ վճարում-
ներն անկանխիկ վճարումներին իրենց տեղը զգալիորեն զիջել են շատ ավելի 
վաղ՝ մինչ COVID-19-ի ի հայտ գալը։ Վճարման և քարտերի օգտագործման 
հետ կապված միտումներն ընթանում են 2 ուղղությամբ. վճարային տեխնո-
լոգիաների էվոլյուցիոն զարգացում, որը ներառում է ակնթարթային վճարում-
ներ, հաշիվների վճարում, թվային դրամապանակներ և այլն, ու վճարումների 
հեղափոխական առաջարկներ, օրինակ՝ «Գնի՛ր հիմա, վճարի՛ր հետո» առա-
ջարկը, կրիպտոարժույթները, թվային արժույթները և այլն: Ըստ PwC ընկերու-
թյան կանխատեսումների՝ 2020-2025 թթ. անկանխիկ վճարումների թիվն 
աշխարհում կավելանա ավելի քան 80%-ով՝ հասնելով 1,9 տրիլիոնի, իսկ  
2030 թ.՝ ևս 61%-ով՝ կազմելով 3 տրիլիոն գործարք3: 

Քարտերի օգտագործման հետ կապված կարևոր միտումներից է բանկեր 
սակավ այցելությունների և վիրտուալ քարտերով վճարումների աճը։ Սրան 
հատկապես դրդեցին համավարակի ժամանակաշրջանի սահմանափակում-
ները։ Դեռևս համավարակից առաջ խրախուսվում էր հեռավար բանկինգից 
օգտվելը, կային վճարումների բազում այլընտրանքներ, դրանցից օգտվելու 
տեմպերը զարգանում էին բնականոն հունով՝ առանց լուրջ վայրիվերումների։ 
Այժմ, երբ հաճախորդներն ստիպված օգտվում են նման ծառայություններից, 
բացահայտում դրանց առավելությունները, արդեն դժվար է հետ վարժվելը։ 
Թեև արդեն մի քանի տարի է, որ վիրտուալ քարտերը գործում են, սակայն 
նույնիսկ ԱՄՆ-ում դրանք սկսեցին լայնորեն ընդլայնվել 2020 թվականից 
սկսած, երբ շատերը նախընտրեցին անհպում վճարումները։ Որոնողական 

 
1  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=94161 
2  https://abcfinance.am/credit-card.html 
3 https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/fs-2025/pwc-future-of-payments.pdf 
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համակարգերում «անհպում վճարումներ» որոնումը վերջին 5 տարվա ընթաց-
քում աճել է 80%-ով1։ Ըստ Mastercard-ի անցկացրած հետազոտության՝ գլոբալ 
հարցվողների 79%-ն անհպում վճարումներ կիրառում էր դեռևս 2020 թվա-
կանից2։ Այժմ յուրաքանչյուրը զբոսնում է՝ գրպանում ունենալով թվային բան-
կինգի հավելված և թվային դրամապանակ3։ Բացի դրանից, վիրտուալ քարտ 
ունենալու դեպքում կարելի է օգտվել նաև NFC տեխնոլոգիայից (Near-Field 
Communication՝ մերձդաշտային հաղորդակցություն), որը 2 էլեկտրոնային 
սարքերի միջև 4 սմ և ավելի մոտ հեռավորության վրա կապի և հաղոր-
դակցման տեխնոլոգիա է4։ Անհպում վճարումներ կատարվում են նաև ոչ քար-
տերի միջոցով։ Դրա վառ օրինակը Amazon կորպորացիան է, որը վճարումներ 
է իրականացնում ձայնային հաղորդագրության միջոցով։ Տարածված են նաև 
վճարումները կրովի (wearable) աքսեսուարների միջոցով, ինչպիսին են Apple 
Watch-ը կամ Purewrist ընկերության կաուչուկե թևնոցը5։ Լայն թափ են ստա-
նում նաև QR կոդով վճարումները, երբ հաճախորդները սքանավորում են 
վճարման ենթակա գումարին համապատասխան կոդը, որից հետո անհրա-
ժեշտ է միայն 1 հպումով վճարել6։ Ֆինանսական էկոհամակարգի միտումնե-
րից է BNPL մեթոդը (Buy now pay later՝ Գնի՛ր հիմա, վճարի՛ր հետո), որը 
հավակնում է լուրջ հարված հասցնել քարտերին, քանի որ այս դեպքում վճար-
ման համար նույնիսկ քարտ պետք չէ։ Այս փաստը հաստատվում է հարցմամբ, 
ըստ որի՝ այդ մեթոդն օգտագործողների 62%-ը նշում է՝ այն ապագայում կփո-
խարինի քարտերին7։ Այս մեթոդը վարկավորման, քարտերի և վճարումներ 
կատարելու ավանդական ձևերի հետաքրքիր խառնուրդ է։ Հաջորդ նորարա-
րությունը կապվում է կենսաչափական (մատնահետք, դիմային կամ ձայնային 
ճանաչում և այլն) վճարումների հետ, որոնց դինամիկ զարգացումը դեռ շարու-
նակվում է՝ վճարումները դարձնելով ավելի անվտանգ, արագ և հեշտ8։ Բացի 
արտաքին փոփոխություններից, տեղի են ունենում նաև կառուցվածքային փո-
փոխություններ, որոնք կապված են տեխնոլոգիաների զարգացման և ան-
վտանգության պահանջների խստացման հետ: Ֆինանսական ծառայություն-
ներ մատուցող 10 հարցված ընկերություններից 8-ը նախատեսում է մինչև 
2025 թ. այդպիսի ենթակառուցվածքի ստեղծումն ու շահագործումը հանձնել 
աութսորսինգին9: Համավարակի հետնապատկերին էլեկտրոնային առևտրի 
կտրուկ աճը հանգեցրել է նաև զեղծարարության աճի: Կիբեռանվտանգությու-
նը և հաճախորդների տվյալների գաղտնիությունը բանկերի հիմնական մտա-
հոգությունն են: Հարցումները հաստատում են մտահոգությունն այդ ռիսկերի 
վերաբերյալ. հարցվածների գրեթե կեսը դա համարում է հիմնական խնդիր՝ 
առաջիկա 5 տարվա համար։ Բանկերը ու կարգավորիչ մարմինները առաջի-
կայում զեղծարարության դեմ պայքարում ավելի սերտ կհամագործակցեն10: 

 
1  ttps://explodingtopics.com/topic/contactless-payment 
2  https://www.mastercard.com/news/press/press-releases/2020/april/mastercard-study-shows-

consumers-globally-make-the-move-to-contactless-payments-for-everyday-purchases-seeking-touch-
free-payment-experiences/ 

3  https://www.creditcard.com.au/the-future-of-credit-cards-payment-trends-2021/ 
4 https://www.techradar.com/news/what-is-nfc 
5 https://explodingtopics.com/blog/credit-card-industry-trends 
6 https://www.creditcard.com.au/the-future-of-credit-cards-payment-trends-2021/ 
7 https://www.fool.com/the-ascent/research/buy-now-pay-later-statistics/ 
8 https://www.creditcard.com.au/the-future-of-credit-cards-payment-trends-2021/ 
9 https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/fs-2025/pwc-future-of-payments.pdf 
10 https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/fs-2025/pwc-future-of-payments.pdf 
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Կան նաև «դիմակավորված» քարտեր, որոնք պաշտպանում են հաճախորդնե-
րի անձնական տվյալները՝ ֆինանսական գործարքների կատարման ժամա-
նակ դրանք չկիսելով երրորդ կողմի հետ1։  

Մեթոդաբանություն։ Վճարային քարտերին վերաբերող տվյալները վերց-
ված են ՀՀ կենտրոնական բանկի (ԿԲ), Հայաստանի բանկերի միության 
(ՀԲՄ) և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի (ՎԿ) առկա բաց հրապարակային նյու-
թերից, իսկ հետազոտությունն իրականացվել է վերլուծության, համադրման, 
խմբավորման, համեմատման, ընդհանրացման մեթոդների համակողմանի 
կիրառմամբ։ 

Հետազոտության արդյունքներ և քննարկում։ Համավարակն ազդել է վճա-
րումներ, գնումներ և նման այլ գործարքներ կատարելու՝ մարդկանց վարքա-
գծի վրա։ Կարևոր է նկատել, որ համավարակը հանգեցրեց ոչ թե փոփոխու-
թյունների, այլ պարզապես արագացրեց նախորդ տարիների տեմպերը։ Այս-
ինքն, անկանխիկ գործարքների աճի համեմատաբար կայուն տեմպն ավելի 
արագացրեց՝ ստիպելով մի քանի տարում գրանցվելիք աճի տեմպը խտացնել 
մեկ տարվա մեջ։ Համաձայն ՀԲՄ վերլուծության՝ այս միտումից անմասն չի 
մնացել նաև ՀՀ-ն։ Առկա տվյալները փաստում են, որ 2020 թ. ոչ միայն պահ-
պանվել է անկանխիկ գործարքների աճի տեմպը, այլև ՀՀ բանկային ողջ 
պատմության մեջ առաջին անգամ անկանխիկ գործարքների քանակը գերա-
զանցել է կանխիկով գործարքներին (գծապատկեր 1): 2019 թ. նույն ժամանա-
կահատվածի համեմատ, երբ անկանխիկ և կանխիկ գործարքների քանակը 
գրեթե հավասար է եղել, անկանխիկ գործարքների քանակն աճել է 68.8%-ով։ 
2021 թ. I եռամսյակի դրությամբ էլ ՀՀ-ում կատարվել է 17 995 639 անկանխիկ 
և 10 444 587 կանխիկ գործարք, այսինքն՝ կարող ենք փաստել, որ աճի նման 
տեմպը առաջիկայում ևս կպահպանվի2: 

Ինչպես երևում է քարտերի և վճարամիջոցների օգտագործման միջազ-
գային միտումների ուսումնասիրությունից, երբ ամբողջ աշխարհում արդեն 
լայնորեն օգտագործվում են քարտերի այլընտրանքային միջոցները, ՀՀ-ում 
մինչ դրան հասնելը պետք է նախ ունենալ քարտեր, կիրառել դրանք, հետո 
նոր անցում կատարել կամ զուգակցել այն ֆինանսական տեխնոլոգիաների 
հետ։ Այսինքն, ՀՀ-ում կայուն տեմպերով սկսում է զարգանալ քարտային վճա-
րումների մշակույթը, թեև որոշ բանկեր իրենց հաճախորդներին առաջարկում 
են նման նորարարական ֆինանսական տեխնոլոգիաներ, որոնցից օգտվող-
ների թիվը դեռևս զգալի չէ։    

 
 

Գծապատկեր 1. Կանխիկ և անկանխիկ գործարքների քանակը ՀՀ-ում (%) 

 
1 https://www.bankrate.com/finance/credit-cards/credit-card-industry-trends/ 
2 https://uba.am/upload/research/2021/Plastic_Cards__Transfers-31.03.2021.pdf 

https://www.bankrate.com/finance/credit-cards/credit-card-industry-trends/
https://uba.am/upload/research/2021/Plastic_Cards__Transfers-31.03.2021.pdf
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Ինչ վերաբերում է բանկային հաճախորդների թվին, ապա 2021 թ. հուլիսի 
դրությամբ այդ թիվը, 2020-ի համեմատ, արդեն իսկ աճել է շուրջ 3%-ով` կազ-
մելով 3 346 464, որն էլ, նախահամավարակային ժամանակահատվածի հա-
մեմատ (2019 թ.), աճել է 10%-ով։ Իսկ այդ նույն հաճախորդների բանկային 
հաշիվների թիվը, որում գերակշռում են ֆիզիկական անձանց հաշիվները, 
2021 թ. III եռամսյակի դրությամբ, 2020 թ. համեմատ, աճել է շուրջ 4,3%-ով` 
կազմելով 6 536 431, որն էլ 2019 թ. համեմատ աճել է ևս 10%-ով: Կարող ենք 
փաստել, որ բանկային հաճախորդների և նրանց հաշիվների աճի տեմպերի 
առումով էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, փոխվել են նրանց կող-
մից վճարումներ կատարելու ձևերն ու միջոցները1։ 

Այժմ անդրադառնանք վճարային քարտերի (այսուհետ՝ քարտ) մասին 
համառոտ վիճակագրությանը։ ՀՀ-ում գործող բանկերից միայն Մելլաթ բանկը 
չի թողարկում և չի սպասարկում քարտեր2։ 2021 թ. III եռամսյակի դրությամբ 
քարտերի թիվը կազմել է 2 621 025, որոնցով կատարվել է 18 154 229 գոր-
ծարք, որը 2019 թ. նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել է  
33.8%-ով, իսկ 2020 թ. համեմատ՝ 4.5%-ով: Բայց այստեղ ամենափոքր թիվը 
միջազգային այլ քարտերինն է (գծապատկեր 2)3։  

 

 
 

Գծապատկեր 2. ՀՀ բանկերի կողմից թողարկված՝ շրջանառության մեջ գտնվող 
վճարային քարտերը 2021 թ. III եռամսյակի դրությամբ 

 
2020 թ. համեմատ ԱՐՔԱ քարտերի թիվն ավելացել է 0,5%-ով (2019 թ. 

համեմատ՝ 1,7%-ով), VISA քարտերինը՝ 7,8%-ով (2019 թ. համեմատ՝ 14%-ով), 
Master Card քարտերինը՝ 5,8%-ով (2019 թ. համեմատ՝ 13,5%-ով)։ Ուշագրավ է, 
որ միջազգային այլ քարտերի քանակը, որում ներառված են Diners Club (ներ-
կայացուցիչ՝ Արարատբանկ4), American Express5 և JBC6 (ներկայացուցիչ՝ Ակբա 
բանկ) քարտերը, 2020 թ. դրությամբ աճել է 3,8%-ով, թեպետ, 2019 թ. Հա-
մեմատ նվազել է 3,3%-ով։ Դա կարող էր կապված լինել համավարակից բխող 
ճամփորդական սահմանափակումների հետ, երբ արդեն չկային քարտերն ար-
տասահմանում կիրառելու լայն հնարավորություններ, և քարտատերերը նախ-
ընտրում էին չվերաթողարկել դրանք, քանի որ այլևս ընդգծված արտոնու-
թյուններ չկային երկրի ներսում կիրառվող քարտերի համեմատ այլ հավասար 
պայմաններում։ Իսկ հետագայում՝ սահմանափակումների մեղմացմանը զուգ-
ընթաց, դրանք դանդաղորեն աճել են։ 

 
1  https://uba.am/upload/research/2021/banking_system_30.09.21.pdf 
2  https://www.mellatbank.am/am/services/shetab 
3  https://www.cba.am/am/SitePages/psstatisticaldatareports.aspx 
4  https://www.araratbank.am/diners/about-us.html 
5  https://www.americanexpress.com/hy-am/network/credit-cards/acba/ 
6  https://www.global.jcb/en/consumers/about-atm/spot/index.html 

https://uba.am/upload/research/2021/banking_system_30.09.21.pdf
https://www.mellatbank.am/am/services/shetab
https://www.cba.am/am/SitePages/psstatisticaldatareports.aspx
https://www.araratbank.am/diners/about-us.html
https://www.americanexpress.com/hy-am/network/credit-cards/acba/
https://www.global.jcb/en/consumers/about-atm/spot/index.html


54 ՀՊՏՀ ՈՒԳԸ 40-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ 

Աճ է գրանցվել նաև քարտերով գործարքների ծավալների մասով.  
2020 թ. կազմել է 2 751 076 մլն ՀՀ դրամ, որը նախորդ տարվա համեմատ 
ավելացել է 16.3%-ով, իսկ 2021 թ. I եռամսյակում տեմպը կարծես պահպան-
վում է (գծապատկեր 3)։ Այսինքն, կարող ենք արձանագրել, որ համավարակն 
էականորեն չի ավելացրել քարտերով կատարվող գործարքների ծավալը, 
ինչը, սակայն, չենք կարող ասել քարտերով կատարվող գործարքների քա-
նակի մասով. 2020 թ. կատարվել է 89 295 088 գործարք, որը 2019 թ. հա-
մեմատ ավելի է 36.9%-ով (գծապատկեր 4): 

 

 
 

Գծապատկեր 3. Քարտերով կատարված գործարքների ծավալը ՀՀ-ում  
(մլն ՀՀ դրամ) 

 
Կարևոր է նաև անդրադառնալ ՀՀ բանկերի կողմից թողարկված քարտե-

րով կատարված գործարքների քանակին ու ծավալին (գծապատկեր 5).  
2021 թ. III եռամյսակի դրությամբ ՀՀ տարածքում կատարվել է 30 053 613 
գործարք (2020 թ. համեմատ աճել է 38%-ով)՝ 197866 մլն ՀՀ դրամ ծավալով 
(2020 թ. համեմատ աճել է 20%-ով)։ 

Մասնավորապես, ՀՀ տարածքում գործարքների կեսից ավելին բաժին է 
ընկնում Visa քարտերին1։ 

 

 
 

Գծապատկեր 4. Քարտերով կատարված գործարքների քանակը ՀՀ-ում 
 

ՀՀ-ում դեռևս 2020 թ. գրանցված աճի ցուցանիշները փաստում են, որ մ-
արդիկ գիտակցել են անկանխիկ գործարքների մի շարք առավելություններ:  

Պակաս կարևոր չէ նաև վերլուծել ՀՀ-ում միջինում քարտերով կատար-
վող 1 գործարքի ծավալը, ինչն արտացոլված է գծապատկեր 6-ում։ Ինչպես 
երևում է գծապատկերից, մինչ համաճարակային իրավիճակը՝ 2019 թ., միջի-
նում քարտերով կատարվող 1 կանխիկ գործարքի ծավալն ավելացել է 6,2%-ով, 

 
1  https://www.cba.am/am/SitePages/psstatisticaldatareports.aspx 

. 
 

. 
 

https://www.cba.am/am/SitePages/psstatisticaldatareports.aspx
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բայց, միևնույն ժամանակ, միջինում քարտերով կատարվող 1 անկանխիկ գոր-
ծարքի ծավալը նվազել է 11,5%-ով1։  

 

  
Գծապատկեր 5.  ՀՀ բանկերի թողարկած քարտերով գործարքների քանակն ու 

ծավալը ՀՀ տարածքում, 2021 թ. III եռամսյակի դրությամբ 
 

Դիտարկելով քարտերով գործարքներն ըստ սպասարկման միջոցների՝ 
կտեսնենք, որ այնտեղ թե՛ ծավալի և թե՛ քանակի առումով գերիշխում է բան-
կոմատների բաժինը (ATM)։ Դա նշանակում է, որ հաճախորդներն առավե-
լապես հակված են դրամական միջոցներն օգտագործել կանխիկ եղանակով, 
քան օգտվել այլ եղանակներից (գծապատկեր 7)։ Բայց այստեղ արտացոլված 
են նաև աշխատավարձ կանխիկացնելու դեպքերը, որոնք թեկուզ նվազագույն 
գումար կանխիկացնելիս համակարգի կողմից կարտացոլվեն որպես բանկո-
մատով կատարվող գործարք։ Բոլոր դեպքերում էլ բանկոմատով կատարվող 
գործարքները մեծ մասնաբաժին են կազմում։ Իսկ եթե այս նույն ցուցանիշնե-
րի աճը դիտարկենք նախորդ տարվա դրությամբ, ապա կտեսնենք, որ ծա-
վալի առումով ամենամեծ աճը՝ 43,1%, և քանակի առումով ամենամեծ աճը՝ 
83,3%, եղել է POS-տերմինալների դեպքում2։ 

 

 
 

Գծապատկեր 6.  ՀՀ-ում միջինում քարտերով կատարվող 1 գործարքի ծավալը 
(ՀՀ դրամ) 

 

 
 

Գծապատկեր 7.  Քարտերով գործարքները՝ ըստ սպասարկման միջոցների 
(2021 թ. III եռ. դրությամբ) 

 
1  https://uba.am/upload/research/2021/Plastic_Cards__Transfers-31.03.2021.pdf 
2  https://www.cba.am/am/SitePages/psstatisticaldatareports.aspx 

https://uba.am/upload/research/2021/Plastic_Cards__Transfers-31.03.2021.pdf
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Կարևոր է նաև այն, որ բանկոմատների թիվը 2021 թ. I եռամսյակի դրու-
թյամբ, 2020 թ. համեմատ, մնացել է գրեթե անփոփոխ, իսկ POS-տերմինալ-
ների թիվը, 2019 թ. համեմատ, ավելացել է 24.5%-ով, նախորդ տարվա հա-
մեմատ՝ 7%-ով1։ Իսկ եթե դիտարկենք բանկոմատներով ու POS-տերմինալ-
ներով կատարված 1 գործարքի միջին ծավալը (գծապատկեր 8), ապա կտես-
նենք, որ բանկոմատներով կատարվող 1 գործարքի միջին ծավալը շարունա-
կում է աճել ըստ տարիների, իսկ POS-տերմինալների դեպքում տարիներ ի 
վեր նկատվող անկումը սկսում է դանդաղել2։ 

 

 
 

Գծապատկեր 8.  Մեկ գործարքի միջին ծավալը բանկոմատներով և  
POS-տերմինալներով, ՀՀ դրամ 

 

Եզրակացություն։ Անխոս, կարող ենք փաստել, որ անկանխիկ ու քարտե-
րով իրականացվող գործառնություններն իրենց բոլոր ցուցանիշներով ան-
խտիր աճել են։ Այս աճի գլխավոր գործոններից մեկը համավարակն է. այն 
պարզապես եկավ արագացնելու մինչ այդ արձանագրվող աճի տեմպը։ Բայց, 
միևնույն ժամանակ, ՀՀ-ում դեռևս կիրառվում են կանխիկով գործառնություն-
ներ, որն ակնհայտ դարձավ, երբ անդրադարձ կատարվեց ըստ սպասարկման 
միջոցների քարտերով կատարվող գործառնություններին։ ՀՀ-ում դեռևս լայ-
նորեն չեն կիրառվում նորագույն ֆինանսական տեխնոլոգիաների ու բան-
կային հավելվածների միջոցով կատարվող գործառնություններ. ինչպես ցան-
կացած նորարարության դեպքում, մարդիկ կասկածանքով և անվստահու-
թյամբ են վերաբերվում։ Այսինքն, ՀՀ-ում բանկային քարտերի հետ կապված 
հիմնական միտումները դեռևս անկանխիկ քարտային գործարքներն են. Ֆի-
նանսական նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառումը ՀՀ-ում սաղմնային վի-
ճակում է՝ առաջիկայում ընդլայնման շատ մեծ ներուժով։ Ուստի առաջարկվում 
են հետևյալ միջոցառումները. 

1. ՀՀ բանկերը պետք է շարունակ խթանեն նորագույն վճարային միջոց-
ների ներդրումն ու օգտագործումը, 

2. ՀՀ բանկերի կողմից պետք է ձևավորվի անկանխիկ վճարումների ու 
նորագույն տեխնոլոգիաների հետ կապված պարբերական քննար-
կումների մշակույթ, 

3. պետական մակարդակով պետք է կազմակերպվեն առցանց ու քար-
տերով իրականացվող գործարքներին ու կիբեռանվտանգությանն 
առնչվող հարցերի հրապարակային կամ պանելային քննարկումներ։ 

 Չնայած առկա խնդիրներին՝ մի բանում կարող ենք վստահ լինել․ անկան-
խիկ գործառնությունները մոտ ապագայում լինելու են վճարումների կատար-
ման առավել հուսալի, հեշտ ու մինչև անգամ անփոխարինելի գործիք։ 

 
1  https://uba.am/upload/research/2021/Plastic_Cards__Transfers-31.03.2021.pdf 
2  Նույն տեղում: 

https://uba.am/upload/research/2021/Plastic_Cards__Transfers-31.03.2021.pdf
https://uba.am/upload/research/2021/Plastic_Cards__Transfers-31.03.2021.pdf
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В этой статье были рассмотрены и проанализированы безналичные платежи, 
в частности операции с банковскими картами, их структурные, количественные и 
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демии с целью показать её влияние на текущие тенденции безналичных операций  в 
РА. Разработаны также несколько предложений, нацеленных на стимулирование 
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This paper deals with examination and analysis of non-cash payments, particularly 
transactions with bank cards, their structural, quantitative and volumetric indicators. The 
paper mentions the time interval before and after the pandemic in order to show its impact 
on the current tendencies of non-cash transactions carried out in the RA. Several proposals 
have been developed with an aim to stimulate non-cash transactions. 
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ԳՐԵՏԱ ԳՈՒՐՈՒՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտություն,  
բակալավրիատ, 3-րդ կուրս 

 

ՀՀ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ  
ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀԵՏՔՈՎԻԴԱՅԻՆ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. զբոսաշրջություն, տնտեսության ճյուղ, 
մրցունակություն, զբոսաշրջային 
ենթակառուցվածք 

 
Զբոսաշրջությունը համարվում է տնտեսության շարունակական զարգացող ոլորտ-

ներից մեկը։ Հայաստանը գրավիչ զբոսաշրջային ուղղություն է՝ զարգացման մեծ 
ներուժով։ Հոդվածում ուսումնասիրվել է ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի վրա կորոնավի-
րուսի, ինչպես նաև երկրում տիրող իրավիճակի ազդեցությունը։ Ներկայացվել են 
ոլորտի արդիական հիմնախնդիրները, ինչպես նաև առաջարկվել են լուծման ուղիներ։ 

 

Ներածություն: Զբոսաշրջությունը Հայաստանի Հանրապետության տնտե-
սության զարգացման հեռանկար ունեցող հիմնական ճյուղերից մեկն է։ Հա-
մաձայն ՀՀ զբոսաշրջության մրցունակության զեկույցի՝ Հայաստանը բարե-
լավում է իր դիրքերը և շարունակում է ակտիվ քաղաքականություն իրակա-
նացնել՝ ուղղված ոլորտում առկա խնդիրների լուծմանը։ Զբոսաշրջության 
զարգացումը խթանելու համար անհրաժեշտ է ապահովել համապատասխան 
ենթակառուցվածքներ և զբոսաշրջիկների սպասարկման բարձր մակարդակ։ 
Զուգահեռաբար պետք է առանձնացվեն մեծ ներուժ ունեցող զբոսաշրջային 
ենթաճյուղերը՝ էկոտուրիզմը, գաստրոտուրիզմը, էքստրիմ տուրիզմը, էթնո-
տուրիզմը՝ համաշխարհային շուկայում Հայաստանը թիրախավորված դիրքա-
վորելու և համապատասխան հետաքրքրություններ ունեցող զբոսաշրջիկների 
համար մեր երկիրն առավել գրավիչ դարձնելու նպատակով։ Անհրաժեշտ է 
նշել, որ ՀՀ-ում կան ոլորտի զարգացմանը խոչընդոտող մի շարք գործոններ, 
ինչպիսիք են անբավարար ենթակառուցվածքները, պասիվ մարքեթինգային 
քաղաքականությունը։ Սակայն, քիչ չեն նաև այն նախադրյալները, որոնք կա-
րող են նպաստել ոլորտի զարգացմանը։ Դրանք են՝ հարմար աշխարհագրա-
կան դիրքը, պատմամշակութային ավանդույթները, յուրահատուկ բնաշխարհը 
և Սփյուռքի առկայությունը։ Զբոսաշրջության զարգացումը բացառիկ հնարա-
վորություն է փոքր և միջին բիզնեսի առաջխաղացման համար։ 

Գրականության ակնարկ։ Զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները 
ՀՀ անկախացումից ի վեր շարունակում են մնալ հետազոտողների ուշադրու-
թյան կենտրոնում. հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվել են Կ. Աթոյա-
նի1, Հ. Ստամբուլյանի2, Ն. Էլիզբարյանի3, Ռ. Իսահակյանի4, Ն. Ա. Չապկինա-
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B4%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D5%B6%20%D5%80%D5%BC%D5%AB% 
D6%83%D5%BD%D5%AB%D5%B4%D5%A5.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

3  https://asue.am/upload/files/science/banber/2017-year-3/9-B_2017.3-8.pdf 
4  https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2020/04/%D5%8C%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%AB% 

D5%AF%D4%BB%D5%BD%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D4%B6% 
D5%A2%D5% B8% D5% BD%D5%A1%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5% 
B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8%D5%B8%D6%80%D5%BA%D5%A5%D5%BD%D5%80% 

http://dspace.paara.am/xmlui/bitstream/handle/123456789/118/%D5%8D%D5%BF%D5%A1%D5%25
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յի1 աշխատությունները։ Զբոսաշրջության ոլորտն այժմ ծանր կացության մեջ է 
ամբողջ աշխարհում: ՄԱԿ-ի Զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակեր-
պության (UNWTO) գնահատմամբ՝ 2020 թ. տարեկան տվյալներով աշխար-
հում զբոսաշրջության ոլորտի կորուստները կազմել են 1.1 տրլն ԱՄՆ դոլար2։ 
2020 թվականը ծանր տարի էր հատկապես Հայաստանի համար. մարտ ամ-
սից տարածվեց համավարակը3, իսկ սեպտեմբերին սկսվեց 44-օրյա պատե-
րազմը: Այս երկուսը ազդեցին երկրի մի շարք ոլորտների զարգացման վրա։  

Զբոսաշրջության արդի հիմնախնդիրներին բազմիցս անդրադարձ է կա-
տարել ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի ավագ հետազոտող Գ. 
Թովմասյանը՝ մատնանշելով այն բոլոր գործոնները, որոնք հետքովիդային 
շրջանում խոչընդոտել են ոլորտի զարգացումը։ Անժխտելի է այն փաստը, որ 
համավարակի և պատերազմի հետևանքով ստեղծված տնտեսական ճգնաժա-
մային իրավիճակը էական դերակատարություն ունի տնտեսության զարգաց-
ման գործում, հետևաբար անչափ կարևորվում է տնտեսության աշխուժաց-
մանն ուղղված յուրաքանչյուր միջոցառման իրականացում։ Իսկ զբոսաշրջու-
թյան վերականգնումն էական նշանակություն ունի ՀՀ տնտեսության համար՝ 
հաշվի առնելով ոլորտի ներդրումը ՀՆԱ-ում և զբաղվածության մեջ4։ Սույն 
հոդվածով փորձ է արվել ներկայացնելու զբոսաշրջության ոլորտի հետքովիդ-
յան ժամանակաշրջանի վերլուծությունը, վեր հանելու զբոսաշրջության ար-
դիական հիմնախնդիրները, ինչպես նաև առաջարկվել են հնարավոր լուծման 
ուղիներ։ 

Մեթոդաբանություն: Հետազոտության ընթացքում կիրառվել և համադրվել 
են պատմական և տրամաբանական, վիճակագրական և գրաֆիկական վեր-
լուծության, համակարգային և իրավիճակային վերլուծության մեթոդները, հա-
մեմատական վերլուծության են ենթարկվել ընթացիկ և բազիսային տարիների 
ցուցանիշները։ Հոդվածի գիտական և տեղեկատվական հիմքն են կազմում 
ոլորտի հետ կապված առանցքային հետազոտությունները («Ամբերդ» մատե-
նաշար, «Բանբեր» ՀՊՏՀ» գիտական հանդես), վիճակագրական շտեմարան-
ներն (Armstat.am) ու զեկույցները:   

Հետազոտության արդյունքներ և քննարկում: ՀՀ-ն ևս դասվում է աշխարհի 
այն երկրների շարքին, որոնց համար զբոսաշրջության զարգացումը տնտե-
սության խթանման կարևոր գործիք է։ Զբոսաշրջությունը ՀՀ արտահանման 
երկրորդ խոշորագույն ոլորտն է, որը զիջում է միայն հանքահումքային ար-
տադրանքի և մետաղների արտահանմանը5։ 2020 թ. բռնկված COVID-19 հա-
մավարակը և Արցախյան 44-օրյա պատերազմը զգալի հարված հասցրին 
Հայաստանի զբոսաշրջության ոլորտին: Իրենց ազդեցությունն ունեցան նաև 
կառավարության ոչ համաչափ արձագանքը և ուշացած հակաճգնաժամային 
քայլերը։ 

 
D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%80%D5%A1%D5%B6% 
D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6.pdf 

1  https://cyberleninka.ru/article/n/industriya-turizma-respubliki-armeniya-v-ramkah-eaes-sostoyanie-i-
perspektivy-razvitiya/viewer 

2  https://www.unwto.org/ 
3  https://www.worldbank.org/en/country/armenia/overview#1 
4  Տե՛ս Գ. Թովմասյան, Ինչպե՞ս վերականգնել զբոսաշրջությունը COVID-19-ի պայմաններում, 

«Ամբերդ» տեղեկագիր, 2020, 4(5), էջ 57-66։ 
5  https://ampop.am/tourism-in-armenia/ 

https://asue.am/science/banber
https://asue.am/science/banber
https://asue.am/science/banber
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2020 թ. վիճակագրական տվյալներով՝ Հայաստան է այցելել 375 216 զբո-
սաշրջիկ՝ շուրջ 80%-ով պակաս, քան 2019 թվականին1։ Ընդ որում, 2020 թ. 
ապրիլ-օգոստոս ժամանակահատվածում ներգնա զբոսաշրջային այցելությու-
ններ չեն արձանագրվել2։ 2020 թ. շուրջ 33%-ով նվազել է նաև ներքին զբո-
սաշրջության մակարդակը։ Դա պայմանավորված է եղել առավելապես հան-
գստի և ժամանցի նպատակով ներքին զբոսաշրջության շուրջ 30% անկմամբ: 
2020 թ. 16%-ով աճել է հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում տեղավոր-
ված զբոսաշրջիկների քանակը։ Ընդ որում, 2020 թ. համեմատությամբ շուրջ 
19%-ով նվազել է հանգստի և ժամանցի նպատակով Հայաստան ժամանող 
զբոսաշրջիկների թիվը։ Զբոսաշրջության ոլորտի նվազ զարգացման պատ-
ճառ կարող են հանդիսանալ գովազդային ոչ արդյունավետ արշավները և 
Հայաստանի զբոսաշրջային հնարավորությունները, համավարակի կառա-
վարման կարողությունների վերաբերյալ միջազգային շուկայում պասիվ պահ-
վածքը և զբոսաշրջային ծառայությունների բազմազանության բացակայու-
թյունը: 

   

 
Գծապատկեր 1. ՀՀ զբոսաշրջության ցուցանիշները (2019-2021 թթ.)3 

 

2020 թ. տվյալներով՝ ոլորտի ընդհանուր հասույթը կազմել է շուրջ 16,5 
մլրդ ՀՀ դրամ՝ շուրջ 60%-ով պակաս, քան 2019-ին4։ Ընդ որում, հասույթի 
70%-ը գեներացվել է Երևանում։ Այս պատկերն ավելի է ամբողջանում, եթե 
հաշվի է առնվում, որ ոլորտում մեծ թիվ են կազմում մարզերում գործող փոքր 
և միջին ձեռնարկությունները։ Այս տարվա ընթացքում Հայաստան այցելած 
զբոսաշրջիկների 34.9%-ը կամ 30.213-ը եղել են Ռուսաստանի քաղաքացիներ, 
30.8%-ը կամ 26.633-ը՝ Հայաստանի քաղաքացիներ, 10.9%-ը կամ 9.394-ը՝ 
Իրանի, իսկ 10.3%-ը կամ 8.911-ը՝ Վրաստանի քաղաքացիներ։ 2020 թ. Հա-
մեմատությամբ շուրջ 19%-ով նվազել է հանգստի և ժամանցի նպատակով 
Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկների թիվը։ Հայաստան այցելող յուրա-
քանչյուր զբոսաշրջիկ, ըստ 2019 թ. տվյալների, այցի ընթացքում ծախսում է 
շուրջ 880 ԱՄՆ դոլար5։  

 

 
1  https://mineconomy.am/media/16379/Report_Covid%20impact.pdf 
2  https://www.armstat.am/file/article/sv_12_20a_421.pdf 
3  https://www.armstat.am 
4  https://www.luys.am/img/artpic/small/f7b051b02c7a52ffd7a45.Tourism-changesaccepted.pdf 
5  https://mineconomy.am/media/12644/HAVELVAC_3.pdf 
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Աղյուսակ 1 
ՀՀ-ում ներքին զբոսաշրջությունը՝ ըստ նպատակի1 

 

 2020 թ. հունվար-սեպտեմբեր 2021 թ. հունվար-սեպտեմբեր 
Ընդամենը՝ զբոսաշրջիկներ 934981 1435111 

որոնցից ըստ նպատակի   
գործնական 118643 198263 
հանգստի և ժամանցի 721494 1124973 
կրթության 4801 11625 
բուժման 48891 69249 
այլ 41151 31001 

 

2020 թ. ոլորտը հսկայական կորուստներ ունեցավ կորոնավիրուսի և պա-
տերազմի հետևանքով։ Հայաստան այցելությունների թիվը կանխատեսվում 
էր հասցնել 2 միլիոն 180 հազարի, սակայն մեր երկիր եկավ շուրջ 375 հազար 
զբոսաշրջիկ։ Ուստի, Հայաստանը կրեց շուրջ 1 միլիարդ 670 միլիոն ԱՄՆ 
դոլարի կորուստ2։ 2021 թվականին, պատվաստանյութերի տարածմանը զուգ-
ընթաց, ճանապարհորդություններն աստիճանաբար սկսեցին վերականգնվել։ 
2020 թ. ՀՀ-ում զբոսաշրջության համախառն ներդրումը ՀՆԱ-ում կազմել է 
216.8 մլրդ ՀՀ դրամ կամ 446.9 մլն ԱՄՆ դոլար (ՀՆԱ-ի 3.4%-ը)՝ նախորդ 
տարվա համեմատ նվազելով 75%-ով3։ Զբոսաշրջությունն ապահովել է ընդ-
հանուր զբաղվածության 11.2%-ը կամ 107400 աշխատատեղ՝ նախորդ տարվա 
համեմատ նվազելով 22%-ով4։ Ըստ Ճանապարհորդության և զբոսաշրջության 
համաշխարհային խորհրդի հրապարակումների` ՀՀ-ում զբոսաշրջության հա-
մախառն ներդրումը ՀՆԱ-ում 2019 թ. կազմել է 872.1 մլրդ ՀՀ դրամ կամ 1.8 
մլրդ ԱՄՆ դոլար (ՀՆԱ 12.9%-ը)՝ ապահովելով ընդհանուր զբաղվածության 
13.8%-ը կամ 137800 աշխատատեղ: Ներգնա զբոսաշրջիկների ծախսերը  
ՀՀ-ում կազմել են 126.1 մլրդ ՀՀ դրամ (260.0 մլն ԱՄՆ դոլար)՝ նախորդ տար-
վա 719.7 մլրդ ՀՀ դրամի (1484.1 մլն ԱՄՆ դոլար) դիմաց նվազելով 82.5%-ով, 
իսկ ներքին զբոսաշրջիկների կատարած ծախսերը՝ 61.5 մլրդ ՀՀ դրամ (126.7 
մլն ԱՄՆ դոլար)՝ նախորդ տարվա 109.7 մլրդ ՀՀ դրամի (226.1 մլն ԱՄՆ դո-
լար) դիմաց նվազելով 44%-ով։ Ըստ ՀՀ ՎԿ տվյալների՝ 2019 թ. ՀՀ է ժամանել 
1894377 զբոսաշրջիկ (2018 թ. համեմատ թիվն աճել է 14.7%-ով), իսկ ՀՀ-ից 
մեկնել է 1867888-ը5։ 2020 թ. համավարակի պայմաններում ՀՀ ներգնա զբո-
սաշրջային այցելությունների քանակը կազմել է 375216՝ նախորդ տարվա հա-
մեմատ նվազելով 80%-ով6։ 2020 թ. ՀՀ-ից մեկնել է 346093 արտագնա զբո-
սաշրջիկ: Համաձայն Սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատ-
վական համակարգով (ՍԷԿՏ) ստացված տվյալների՝ 2021 թ. Առաջին կիսամ-
յակում ներգնա զբոսաշրջիկների թիվը կազմել է 239263 մարդ՝ 2020 թ. 
307590-ի համեմատ նվազելով 22%-ով7։  

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված են ՀՀ այցելած զբոսաշրջիկները՝ ըստ աշ-
խարհագրական բաշխվածության։  

 
1  https://www.armstat.am/file/article/sv_10_21a_422.pdf 
2  https://factor.am/374994.html 
3  https://asue.am/upload/files/amberd/%D5%8F%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5% 
  A3%D5%AB%D6%80%2021.4.pdf 
4  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46690337 
5  https://www.armstat.am/file/article/sv_12_19a_421.pdf 
6  https://asue.am/upload/files/amberd/%D5%8F%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5% 

A3%D5%AB%D6%80%2021.1.pdf 
7  https://www.armstat.am/file/article/sv_04_21a_421.pdf 
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 Աղյուսակ 2 
ՀՀ այցելած զբոսաշրջիկների աշխարհագրական բաշխվածության կառուցվածքը 

2020-2021 թթ. հունվար-սեպտեմբերին1 
 

 Տեսակարար կշիռը (%) 
2020 թ. հունվար-սեպտեմբեր 2021 թ. հունվար-սեպտեմբեր 

Ընդամենը 100.0 100.0 
այդ թվում՝   
ԱՊՀ երկրներ 45,9 45,3 

 որից՝   
ՈՒկրաինա 2,2 1,8 
Ռուսաստանի Դաշնություն 41,4 39,5 
ԱՊՀ այլ երկրներ 2,3 3,9 
ԵՄ երկրներ 17,0 12,0 

 որից՝   
Նիդեռլանդներ 0,2 0,9 
Իտալիա 1,6 1,0 
Ֆրանսիա 4,9 3,9 
Գերմանիա 4,4 3,1 
ԵՄ այլ երկրներ 5,9 3,1 
Այլ երկրներ 37,1 42,7 

 որից՝   
ԱՄՆ 4,2 9,1 
ԻԻՀ 6,4 12,5 
Վրաստան 1,6 1,6 
Թուրքիա 0,4 0,1 
Կանադա 0,6 0,7 
Այլ երկրներ 23,9 18,7 

 
2019 թ. վճարային հաշվեկշռում զբոսաշրջային ծառայությունների արտա-

հանման ծավալը կազմել է 1534.9 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ ներմուծմանը՝ 1433.6 
մլն ԱՄՆ դոլար2։ 2020 թ. զբոսաշրջային ծառայությունների արտահանման 
ծավալը կազմել է 292,4 մլն ԱՄՆ դոլար, ինչը նախորդ տարվա համեմատ 
պակաս է 1242.5 մլն ԱՄՆ դոլարով։ 2021 թ. զբոսաշրջային ծառայությունների 
արտահանման ծավալը կազմել է 35,3 մլն ԱՄՆ դոլար (2020 թ. նույն ժամա-
նակահատվածում՝ 227,3 մլն ԱՄՆ դոլար)3։ Հաշվի առնելով այս անկումները, 
այնուամենայնիվ, չենք կարող չնշել այն հանգամանքը, որ կորոնավիրուսը 
ներքին զբոսաշրջության վրա նաև դրականորեն է ազդել։ Համավարակի, ճա-
նապարհորդության միջազգային սահմանափակումների պարագայում շա-
տերն սկսեցին գերադասել հանգստանալ ՀՀ զբոսաշրջային կենտրոններում, 
մշակութային վայրեր այցելություններ կատարել, և առհասարակ արժեքները 
վերագնահատվեցին, փոխվեցին մարդկանց կենսակերպն ու արժեհամակար-
գը, ուստի կարելի է ակնկալել, որ ներքին զբոսաշրջությունը հետագայում 
նույնպես կշարունակի ակտիվանալ` պայմանավորված հոգեբանական գոր-
ծոններով։ Շնորհիվ իր աշխարհագրական դիրքի, պատմության, կլիմայական 
պայմանների և տեղագրության՝ Հայաստանն իր զբոսաշրջության մակար-
դակն էապես ընդլայնելու և զարգացնելու եզակի ներուժ ունի, պարզապես 
անհրաժեշտ է նպաստել երկրի ներսում հանգստի ավելի հարմարավետ և 
մատչելի կազմակերպմանը։ ՀՀ-ում կան զբոսաշրջային գրավչությամբ բազում 

 
1  https://www.armstat.am/file/article/sv_10_21a_421.pdf 
2  https://www.cba.am/am/SitePages/statexternalsector. aspx 
3  https://www.cba.am/am/SitePages/statexternalsector.aspx  
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վայրեր, որոնց մասին հարկավոր է տարածել իրազեկող գովազդներ և մեծաց-
նել դրանց նկատմամբ հետաքրքրությունը, ընդգրկել զբոսաշրջային երթուղի-
ներում։ Ըստ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տվյալների՝ Հայաստան ժա-
մանող զբոսաշրջիկների շուրջ 31%-ը սփյուռքահայեր են, իսկ 69%-ը` օտար-
երկրացիներ1։ Հայաստանում զբոսաշրջիկների գրեթե կեսին գրավում է մշա-
կութային զբոսաշրջությունը, 19%-ը գալիս է բնության, իսկ 16%-ը՝ ազատ ժա-
մանցի համար2։ Բիզնես, արկածային, սպորտային և առողջապահական զբո-
սաշրջություն ընտրում են զբոսաշրջիկների 13%-ը, իսկ նրանց 3%-ը Հայաս-
տան է գալիս երկարաժամկետ զբոսաշրջության նպատակով3։ Հարկ ենք հա-
մարում նաև ներկայացնել հետևյալ հետաքրքրաշարժ վիճակագրությունն առ 
այն, որ ՄԱԿ-ի ԶՀԿ-ի տվյալների համաձայն՝ չնայած պատերազմական գոր-
ծողություններին և քաղաքական անկայուն վիճակին՝ մի շարք երկրներում 
զբոսաշրջիկների հոսքն աճում է4։ Օրինակ, 2017 թ. Պաղեստինում օկուպաց-
ված տարածքներում միջազգային զբոսաշրջիկների աճը կազմել է 57,8%: Թու-
նիսում, որտեղ 2010-2011 թ. հեղափոխություն եղավ, իսկ 2015 թ. Սոուս լողա-
փում զինված մարդասպանը սպանեց 38 մարդու, 2017 թ. Զբոսաշրջիկների 
թիվն աճել է 32,5%-ով՝ հասնելով 7,5 միլիոնի: Նիկարագուայում, որը հայտնի է 
իր հեղափոխական անցյալով, զբոսաշրջիկների աճը 2017 թ. Կազմել է 28,4%՝ 
հասնելով 2 միլիոնի: Իսրայելում զբոսաշրջիկների թիվը 2017 թ. աճել է  
25,1%-ով՝ հասնելով 3,7 մլն մարդու: Կարելի է հետևություն անել, որ տվյալ 
պարագայում մեր երկրի համար նպատակային մարքեթինգի իրականացումը 
կարող է զբոսաշրջության զարգացման լուրջ խթան հանդիսանալ։  

Մեծապես կարևորվում է նաև փառատոների դերը: Սա և՛ ներքին, և՛ միջ-
ազգային, և՛ ներգնա զբոսաշրջության կարևոր խթան է: ՀՀ-ում բավականին 
ակտիվացել է էկոտուրիզմը, գինու տուրիզմը, գաստրո- և ագրոտուրիզմը: 
Մասնագետների համոզմամբ՝ Հայաստանում այս ուղղությունները զարգաց-
ման մեծ հնարավորություն ունեն, բայց ներուժն ամբողջությամբ դեռևս իրաց-
ված չէ։ ՀՀ-ում հետքովիդյան շրջանում ակտիվացել է մարզային տուրիզմի 
դերը, հատկապես կարելի է առանձնացնել Լոռու մարզը, որտեղ մեկնարկել է 
#Տուրիզմ_ռեստարտ_2021 անցանց և անվճար գիտաժողովների շարքը5։ 
Ծրագիրը կյանքի է կոչվել Լոռու մարզպետարանի աջակցությամբ և One Way 
ընկերության նախաձեռնությամբ6։ Նմանօրինակ ծրագրերի իրականացումը 
պետք է շարունակական բնույթ կրի, քանզի ՀՀ-ն բավականաչափ զբոսա-
շրջային ներուժ ունի հատկապես մարզերում, որը տեղեկատվության բացա-
կայության, ենթակառուցվածքների ոչ լիարժեք զարգացածության և զբոսա-
շրջային մարթեքինգի ոչ բավարար ֆինանսավորման պատճառով ամբողջու-
թյամբ հասանելի չի դառնում։ Որպես ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման կա-
րևոր գործոն հարկ ենք համարել առանձնացնել նաև 2022 թ. Մանկական 
Եվրատեսիլի հյուրընկալումը Հայաստանում։ Համեմատական գծեր տանելով 

 
1  https://mineconomy.am/media/12644/HAVELVAC_3.pdf 
2  https://fip.am/10472 
3  https://anif.am/am 
4  https://www.unwto.org/ 
5  https://hy.armradio.am/2021/03/02/%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%AB%D5%A6%D5% 

B4%D5%BC%D5%A5%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%BF_2021%D5%BF%D5%B8%D6% 
82%D6%80%D5%AB%D5%A6%D5%B4%D5%AB-%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D6% 
81%D5%B4%D5%A1%D5%B6/ 

6  https://hy.armradio.am/2021/03/02 
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2011 թ. Հայաստանում տեղի ունեցած Մանկական Եվրատեսիլի և 2021 թ. 
Զբոսաշրջային կենտրոն հանդիսացող Ֆրանսիայում տեղի ունեցող Մանկա-
կան Եվրատեսիլի արդյունքների միջև՝ կարելի է ենթադրել, որ 2022-ին Հա-
յաստանն էական փոփոխություններ կարող է կատարել զբոսաշրջության 
ոլորտում՝ հյուրընկալելով շուրջ 5000 զբոսաշրջիկի (հաշվի առնելով 2011 թ. 
տվյալները)։ 2021 թ. Ֆրանսիայում կայացած Մանկական Եվրատեսիլն ապա-
հովել է ավելի քան 3250 հանդիսատես, այն էլ համավարակի սահմանափա-
կումների դեպքում, և ավելի քան 33 միլիոն մարդ ամբողջ աշխարհում դիտել է 
«Մանկական Եվրատեսիլ‒2021»-ը Փարիզում: Սա շոուն դիտողների ամենա-
բարձր թիվն է 2011 թվականից ի վեր, երբ Հայաստանը հյուրընկալեց մրցույ-
թը1։ Ուստի, կարելի է ենթադրել, որ սոցցանցերում ճիշտ թիրախավորման 
միջոցով կարող ենք ներգրավել ավելի շատ զբոսաշրջիկների և բարձրացնել 
ՀՀ-ի նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Առհասարակ, նմանօրինակ մասշտա-
բային միջոցառումների, ցուցահանդեսների մասնակցությունը բարձրացնում է 
երկրի ճանաչելիությունը։ Բացի դրանից, ազգային իմիջի ձևավորման և տե-
սանելիության բարձրացման գործում մեծ դեր կարող են ունենալ նաև արտա-
սահմանում գործող բազմաթիվ հայ կարկառուն ինֆլյուենսերներ, որոնց ներ-
գրավումը մարքեթինգային արշավներին կարող է աննախադեպ ցուցանիշներ 
գրանցել։ 

Եզրակացություն: Համաշխարհային զբոսաշրջության ոլորտը COVID-19-ի 
հետևանքով շատ մեծ վնասներ կրեց և շարունակում է կրել։ Դրանից անմասն 
չի մնացել նաև ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտը: Զբոսաշրջությունը համաշխար-
հային տնտեսության խոշոր ոլորտներից է, որն ապահովում է համաշխարհա-
յին ՀՆԱ-ի 10.3%-ը և 330 միլիոն աշխատատեղ2։ Ուստի, արդեն իսկ ակն-
հայտ է, որ համավարակի հետևանքով զբոսաշրջության կրած վնասները 
բազմարկչի էֆեկտով ազդում են նաև տնտեսության այլ ոլորտների վրա: 
Մնում է հուսալ, որ համավարակը երկար չի տևի, և գոնե 2022-ին զբոսա-
շրջության ոլորտը կսկսի աստիճանաբար վերականգնվել՝ կրկին գրանցելով 
աճի տեմպեր:  

Զբոսաշրջությունն էական նշանակություն ունի մեր երկրի սոցիալ-տնտե-
սական համակարգում, ուստի ներքին և ներգնա զբոսաշրջության զարգաց-
ման համար անհրաժեշտ է իրականացնել մարքեթինգային միջոցառումներ, 
մասնավորապես՝ համացանցով և սոցիալական ցանցերով տարածել գովազդ, 
մշակել տուրփաթեթներ՝ ներառելով զբոսաշրջության տարբեր տեսակներ՝ 
ռեկրեացիոն, կրոնական, էկոտուրիզմ, ագրոտուրիզմ, գաստրոնոմիական, 
սպորտային, արկածային, իրադարձային, ուխտագնացություն դեպի սրբավայ-
րեր և այլն։ ՀՀ-ում կան զբոսաշրջային գրավչությամբ բազում վայրեր, որոնք 
կարելի է ընդգրկել երթուղիներում։ Կարևոր է նաև ավանդական մարքեթինգի 
գործիքակազմը ժամանակակից մարքեթինգի շարունակաբար զարգացող 
գործիքակազմով լրացնելը։ Հայաստանը պետք է պատկերել որպես ան-
վտանգ երկիր՝ բազմազան նախասիրություններ և հետաքրքրություններ ունե-
ցող զբոսաշրջիկների համար ներկայացնելով տարբերակված առաջարկներ՝ 
հիմնված զբոսաշրջային հարուստ ռեսուրսային ներուժի վրա։ ՀՀ-ում զբոսա-
շրջության կայուն զարգացման և հայկական զբոսաշրջային արդյունքի որակի 
շարունակական ապահովման համար անհրաժեշտ է ձևավորել և զարգացնել 

 
1  https://thateurovisionsite.com/2022/01/28/junior-eurovision-2021-viewing-figures/ 
2  https://asue.am/amberd/publication/analytics/covid-19-and-international-tourism-1 
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ոլորտը սպասարկող ենթակառուցվածքները (միջպետական նշանակության 
ավտոմայրուղիներ, դեպի զբոսաշրջային գրավչության օբյեկտներ տանող ավ-
տոճանապարհներ, մատչելի հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ, բարձ-
րակարգ հյուրանոցներ, զբոսաշրջային տների ցանցի ձևավորում և զարգա-
ցում, զբոսաշրջային տների ցանցի ինտեգրում համաշխարհային համապա-
տասխան ցանցերին, զբոսաշրջային կլաստերների ձևավորում և զարգացում): 
Մասնավոր ներդրումների խթանումը և նորամուծական տեխնոլոգիաների 
ներդրումը կբարձրացնեն ոլորտի մարքեթինգային միջոցառումների արդյու-
նավետությունը և կզարգացնեն զբոսաշրջության ոլորտը։  

Ամփոփելով կարելի է նշել, որ ՀՀ տնտեսության զարգացման և զբոսա-
շրջության ոլորտի կրած վնասների չեզոքացման ու առաջմղման համար ան-
հրաժեշտ է շեշտադրել զբոսաշրջության ոչ միայն ավանդական, այլ նաև ոչ 
ավանդական ձևերի խթանումը և իրականացնել ճիշտ ու բազմատեսակ մար-
քեթինգային արշավներ, կարևորել ազգային կերպարի ներկայացումը և Հա-
յաստանի ճանաչելիության բարձրացումը: 
 
Օգտագործված գրականության ցանկ 
1. Զբոսաշրջության ոլորտի զարգացումը` որպես կայուն տնտեսական աճի 

նախադրյալ, զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները 
Հայաստանի Հանրապետությունում / Մասն. խմբ.` Ս. Ա. Դալլաքյան., Եր., 
«Գիտություն» հրատ., 2019։ 

2. Թովմասյան Գ., COVID-19-ի բացասական ազդեցությունը ՀՀ զբոսաշրջության 
ոլորտի վրա։ 

3. Թովմասյան Գ., Զբոսաշրջության զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի 
Հանրապետությունում (մենագրություն), Եր., «Մեկնարկ» ՍՊԸ, 2020։ 

4. https://www.armstat.am/am/ 
5. https://mineconomy.am/ 
6. https://www.cba.am/ 
7. https://www.weforum.org/ 
8. https://www.luys.am/ 
9. https://factor.am/ 
10. https://asue.am/upload/files/amberd/ 
11. https://www.worldbank.org/ 
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Туризм сейчас является одним из постоянно развивающихся отраслей  мировой 
экономики. Армения является привлекательным туристическим направлением с 
большим потенциалом развития. В статье исследуется и анализируется влияние 
коронавируса на развитие туризма в Армении,  а также текущая ситуация страны. 
Представлены  актуальные проблемы отрасли, а также предложены возможные 
решения проблем. 
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THE PROBLEMS OF TOURISM AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION IN 
THE REPUBLIC OF ARMENIA IN THE POST-COVID PERIOD 
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Nowadays tourism is considered one of the continually developing sectors of the world 
economy. Armenia is an attractive tourist destination with great development potential.The 
article examines and analyzes the current state of the tourism sector in the Republic of 
Armenia, the impact of Covid-19 and the country's current situation on tourism. 
Contemproary challenges of tourism are presented and possible solutions to these problems 
are suggested.  
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«ՓԱՓՈՒԿ ՈՒԺ». ՆԵՐՈՒԺԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 
 

Հիմնաբառեր.  «փափուկ ուժ», «կոշտ ուժ», գործոնային 
վերլուծություն, համաթիվ 

 
Միջազգային հարաբերություններում առաջնային դիրք ունենալու համար երկրնե-

րը կիրառում են բազմաթիվ գործիքակազմեր, որոնց մեջ իր կարևոր տեղն ունի «փա-
փուկ ուժը»: Սույն հոդվածում առանձնացվել են «փափուկ ուժի» վրա առավել մեծ ազ-
դեցություն ունեցող բաղադրիչները, որոնց հիման վրա կատարվել է գործոնային վեր-
լուծություն: Վերլուծության արդյունքում աշխարհի 137 երկրների համար հաշվարկվել է 
1 ընդհանրական համաթիվ, որը հնարավորություն է տալիս գնահատելու «փափուկ» 
ուժի ներուժը: Կատարվել է նաև երկրների վարկանշավորում, որն ակնհայտորեն 
առանձնացնում է «փափուկ ուժով» առաջատար երկրները: 

 
Ներածություն: Վերջին ժամանակներում շատ երկրներ ձգտում են պահ-

պանել իրենց գոյությունը փոփոխվող աշխարհում և այդ նպատակով փորձում 
են օգտագործել «փափուկ ուժի» ռեսուրսները: Տարբեր երկրներ տարբեր ձևով 
են կիրառում «փափուկ ուժը», որն ունի նաև դժվարություններ՝ կապված կա-
ռավարման և վերահսկողության հետ: Թյուր կարծիք կա, որ «փափուկ ուժի» 
կիրառման մեջ կարող են հաջողությունների հասնել միայն տնտեսապես զար-
գացած պետությունները: Փորձը ցույց է տալիս, որ այնպիսի երկրներ, ինչպի-
սիք են Ռուսաստանը, Ղազախստանը և Թուրքիան, «փափուկ ուժի» կիրառ-
ման հարցում իրենց տեղը զիջում են Իռլանդիային, Իսրայելին և Լեհաստա-
նին, որոնք գլխավորում են «փափուկ ուժը» արդյունավետ կիրառող երկրների 
ցուցակը: Պատճառներից մեկն այն է, որ շատ երկրներ փորձում են կրկնօրի-
նակել այլ երկրների փորձը՝ հաշվի չառնելով իրենց երկրի տնտեսական, 
մշակութային, պատմական և մի շարք այլ առանձնահատկություններ: Սակայն 
պետք չէ նաև հույսը դնել միայն սեփական քաղաքական, տնտեսական և ֆի-
նանսական հնարավորությունների վրա: 
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Գրականության ակնարկ: «Փափուկ ուժ» հասկացությունը գործածվում է 
1980-ականների վերջից՝ Ջոզեֆ Նայի կողմից։ The Future of Power (2011) աշ-
խատության մեջ Նայը նշում է, որ «փափուկ ուժը» նկարագրական, այլ ոչ թե 
նորմատիվ հասկացություն է1, հետևաբար կարող է օգտագործվել ոչ լավ նպա-
տակների համար: 

«Փափուկ ուժը», որպես անարդյունավետ միջոց, քննադատության է են-
թարկվել այնպիսի հեղինակների կողմից, ինչպիսին է, օրինակ, Նայլ Ֆերգյու-
սոնը: Նեոռեալիստ և այլ ռացիոնալիստ ու նեոռացիոնալիստ հեղինակներ 
(բացառությամբ Սթիվեն Ուոլթի) «փափուկ ուժը» համարում են անձեռնմխելի՝ 
պնդելով, որ միջազգային հարաբերությունների դերակատարներն արձագան-
քում են միայն երկու տեսակի խթանների՝ տնտեսական խթանի և «կոշտ» 
ուժի:  

Որպես հայեցակարգ՝ դժվար է տարբերակել, թե որն է «փափուկ ուժը», 
որը՝ «կոշտ»: Օրինակ, Ջենիս Բիալի Մեթերնը պնդում է, որ Ջորջ Բուշի կող-
մից «Դուք կա՛մ մեզ հետ եք, կա՛մ ահաբեկիչների հետ» արտահայտությունն 
իրականում «կոշտ ուժի» դրսևորում էր: Այս տեսակի ուժը սպառնում է իր 
«գործընկերների» հեղինակությանը՝ ստիպելով նրանց ենթարկվել կամ պի-
տակավորվել որպես «չարագործ»: Հետևաբար, հեղինակի կարծիքով, «փա-
փուկ ուժը» այնքան էլ փափուկ չէ2: 

Մեթոդաբանություն: «Փափուկ ուժի» ռեսուրսները բազմազան են և, ըստ 
երկրների, բավականին տարբերվում են, ուստի անհրաժեշտություն է առաջա-
նում «փափուկ ուժի» ռեսուրսներն ընդհանրացնել մեկ միասնական կամ մի 
քանի խմբային ցուցիչներում, որոնք էլ, ըստ էության, կհանդիսանան «փա-
փուկ ուժի» ներուժի գնահատականներ: Ակնհայտ իրողություն է, որ «փափուկ 
ուժի» ռեսուրսներն ունեն տարբեր աստիճանի կարևորություն: Այս առումով 
կարևոր նշանակություն է ստանում «փափուկ ուժի» ներուժի այնպիսի ընդ-
հանրական գնահատականը, որի բաղադրիչները կունենան իրենց հարաբե-
րական կարևորությունից բխող տեսակարար կշիռներ: 

Ուստի, մեր կողմից ներկայացվել է «փափուկ ուժի» ներուժի գնահատման 
ընդհանրական համաթվի ձևավորման մեթոդաբանություն, որի հիմքում տե-
սակարար կշիռների որոշումն է՝ ելնելով բաղադրիչների հարաբերական կա-
րևորությունից: Նման մոտեցումը հնարավորություն կտա ստանալու «փափուկ 
ուժի» ներուժի համակողմանի գնահատական՝ այդ ուղղությամբ նպատակային 
քաղաքականության իրականացման համար: 

Նկարագրված խնդրի լուծման լուրջ ներուժ է պարունակում գործոնային 
վերլուծությունը: Մասնավորապես, գործոնային վերլուծության մեթոդը հնա-
րավորություն է տալիս իրականացնելու «փափուկ ուժի» ռեսուրսների ընդհան-
րացում միասնական գնահատականի շրջանակներում՝ հաշվի առնելով բա-
ղադրիչ ցուցանիշներից յուրաքանչյուրի հարաբերական կարևորությունը: 

Հետազոտվող խնդրի շրջանակներում կարևորագույն տեղեկատվություն 
են պարունակում գործոնային վերլուծության ընդհանրությունների ցուցանիշ-
ները: Դրանք ցույց են տալիս, թե վերլուծության մեջ դիտարկվող ելակետային 
ցուցանիշի դիսպերսիայի որ մասն է բացատրվում առաջարկվող ցուցանիշ-
ների համախմբությամբ: Հետևապես, ինչքան բարձր է դրա արժեքը, այնքան 

 
1  Տե՛ս Nye Joseph, The Future of Power։ New York: PublicAffairs, 2011։ 
2  Տե՛ս Mattern Janice Bially, Why 'Soft Power' Isn't So Soft: Millennium: Journal of International 

Studies. 33, 2005։  

https://books.google.am/books/about/The_Future_of_Power.html?id=AH08y1Bi1Y0C


68 ՀՊՏՀ ՈՒԳԸ 40-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ 

դրան համապատասխանող ցուցանիշը մեծ դերակատարում ունի գործոնային 
համակարգի ձևավորման մեջ: Այս հանգամանքը հաշվի առնելով՝ ընդհանրու-
թյունների ցուցանիշների աղյուսակի արժեքները կարելի է օգտագործել «փա-
փուկ ուժի» ներուժի ընդհանրական համաթվի բաղադրիչ ցուցանիշների կա-
րևորությունն արտացոլող կշռային գործակիցները ստանալու համար: Այսպես, 
ընդհանրությունների ցուցանիշների արժեքները նորմավորելով այնպես, որ 
դրանց գումարը հավասար լինի 1-ի, կունենանք դիտարկվող ցուցանիշներից 
յուրաքանչյուրի հարաբերական կարևորությունից բխող կշռային գործակից-
ներ: Ստացված կշռային գործակիցների և «փափուկ ուժի» ռեսուրսների ար-
ժեքների հիման վրա էլ կարող ենք դուրս բերել դրա ներուժի ընդհանրական 
գնահատականը: 

Ներկայացված մոտեցման հիման վրա հաշվարկել ենք «փափուկ ուժի» 
ներուժի ընդհանրական համաթիվը և գնահատել 137 երկրների ներուժի 
արդյունքները: 

Գործոնային վերլուծությունը կատարվել է Բերթելսման հիմնադրամի վե-
րափոխումների ընդհանրական գնահատականի՝ 137 երկրների 17 բաղադրիչ-
ների արժեքների հիման վրա. 
▪ պետականություն, 
▪ քաղաքական մասնակցություն, 
▪ իրավունքի գերակայություն, 
▪ ժողովրդավարական ինստիտուտների կայունություն, 
▪ քաղաքական և սոցիալական ինտեգրում, 
▪ սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակ, 
▪ շուկա և մրցակցություն, 
▪ արժութային և գնային կայունություն, 
▪ սեփականության իրավունքի պաշտպանություն, 
▪ բարեկեցության մակարդակ, 
▪ տնտեսության նկարագիր, 
▪ կայունություն, 
▪ վերափոխումների կառավարման բարդության աստիճան, 
▪ կառավարման ներուժ, 
▪ ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում, 
▪ համաձայնության ձեռքբերում, 
▪ միջազգային համագործակցություն: 

Այս ցուցանիշների ընտրությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, 
որ Բերթելսման հիմնադրամի վերափոխումների համաթվերի բաղադրիչները, 
մեր կարծիքով, տնտեսական և կառավարման ոլորտներում իրականացրած 
բարեփոխումների առավել համալիր և համակողմանի գնահատականներ են: 
Դրանք ընդգրկում են վերափոխումների տարբեր ուղղություններ՝ հաշվի առ-
նելով ինչպես արտաքին առևտրի ազատականացումը, ազատ մրցակցությու-
նը, սոցիալական, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները, այնպես էլ վերափո-
խումների կառավարման արդյունավետությունը, կառավարության կողմից ռե-
սուրսների արդյունավետ օգտագործումը, կառավարման ներուժը, վերափո-
խումների քաղաքականության գերակայությունները: 

Հետազոտության արդյունքներ և քննարկում։ Ստորև ներկայացված աղյու-
սակներում ամփոփված են գործոնային վերլուծության արդյունքները՝ ստաց-
ված SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ: 
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Հատկանշական է, որ ընդհանրությունների ամենամեծ արժեքը գրանցվել 
է քաղաքական մասնակցություն ելակետային ցուցանիշի դեպքում, որը կազմել 
է 0.943: Սա նշանակում է, որ քաղաքական մասնակցություն ցուցանիշի 
վարիացիայի 94.3-ը նկարագրվում է կառուցված մոդելի շրջանակներում: 

Ընդհանուր առմամբ, մեր կողմից դիտարկվող զարգացող տնտեսությամբ 
երկրներում վերափոխումների ցուցանիշների համակարգում լատենտային 
բնութագրիչների դուրսբերման համար առավել կարևոր նշանակություն ունեն 
քաղաքական մասնակցություն, իրավունքի գերակայություն, ժողովրդավարա-
կան ինստիտուտների կայունություն, համաձայնությունների ձեռքբերում ցու-
ցանիշները:  

 

Աղյուսակ 1 
Ընդհանրություններ1 

 

Ցուցանիշ Սկզբնական Արտածում 
Պետականություն 1.00 .646 

Քաղաքական մասնակցություն 1.00 .943 
Օրենքի գերակայություն 1.00 .938 

Ժողովրդավարական ինստիտուտների կայունություն 1.00 .939 
Քաղաքական և սոցիալական ինտեգրում 1.00 .884 

Սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակ 1.00 .864 
Շուկայի կազմակերպում և մրցակցություն 1.00 .874 

Դրամավարկային և հարկաբյուջետային կայունություն 1.00 .803 
Մասնավոր սեփականություն 1.00 .854 
Բարեկեցության մակարդակ 1.00 .920 

Տնտեսության նկարագիր 1.00 .665 
Կայունություն 1.00 .895 

Վերափոխումների կառավարման բարդության աստիճան 1.00 .845 
Կառավարման ներուժ 1.00 .895 

Ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում 1.00 .866 
Համաձայնության ձեռքբերում 1.00 .933 

Միջազգային համագործակցություն 1.00 .798 
 
Աղյուսակ 1-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ վերլուծության մեջ ընդ-

գրկված ցուցանիշների գերակշիռ մասը էական դերակատարում ունի ձևա-
վորված գործոնային համակարգում: Ուշագրավ է, որ այս առումով բացա-
ռություն են կազմում պետականություն և տնտեսության նկարագիր ցուցանիշ-
ները, որոնց տատանումները նկարագրվում են համապատասխանաբար 64.6 
և 66.5-ի չափով: Թեև դրանց նշանակալիությունն անտեսելու համար այդ 
ցուցանիշների արժեքները ցածր չեն, այնուամենայնիվ, նկատելիորեն զիջում 
են մյուս ցուցանիշներին: 

Գործոնային վերլուծության կարևորագույն արդյունքներ է պարունակվում 
նաև բացատրված վարիացիայի աղյուսակը: Այստեղ ներկայացված են յու-
րաքանչյուր բաղադրիչին համապատասխան սեփական արժեքները, բա-
ցատրվող վարիացիայի տոկոսը, գումարային վարիացիան, ինչը հնարավորու-
թյուն է տալիս որոշելու գլխավոր բաղադրիչների թիվը: 

Աղյուսակ 2-ից նկատելի է, որ միայն մեկ բաղադրիչի պարագայում է սե-
փական արժեքը մեծ 1-ից, նաև այն, որ հենց այդ բաղադրիչն է նկարագրում 

 
1  Այս և մյուս աղյուսակներում ամփոփված են հեղինակի կողմից կատարված գործոնային 

վերլուծության արդյունքները՝ ըստ Բերթելսման հիմնադրամի https://www.bti-
project.org/en/index/ տվյալների՝ SPSS փաթեթի կիրառմամբ։ 

https://www.bti-project.org/en/index/
https://www.bti-project.org/en/index/
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ընդհանուր վարիացիայի շուրջ 76-ը։ Հետևաբար, ցուցանիշների նկարա-
գրված կազմի չափողականությունը հնարավոր է նվազեցնել ընդհուպ մինչև  
1-ը, այսինքն՝ արդարացված և հիմնավորված 17 ցուցանիշների ընդհանրացու-
մը մեկի մեջ: 

 

Աղյուսակ 2  
Գործոնային վերլուծության արդյունքները. բացատրված ընդհանուր վարիացիան 

 

Բաղադրիչը 
Սեփական արժեքներ 

Ընդամենը Վարիացիա,% Կուտակային տոկոս,% 
1 12.844 75.552 75.552 
2 .719 7.111 82.663 
3 .662 6.893 89.556 
4 .451 2.651 92.207 
5 .295 1.733 93.940 
6 .222 1.303 95.243 
7 .128 .756 95.999 
8 .113 .664 96.663 
9 .107 .629 97.292 
10 .094 .553 97.845 
11 .084 .496 98.341 
12 .072 .425 98.766 
13 .056 .328 99.094 
14 .051 .303 99.397 
15 .046 .270 99.667 
16 .032 .188 99.855 
17 .025 .145 100.000 

 

Ընդհանրական ցուցիչի բաղադրիչների հարաբերական կարևորության 
գնահատականների դուրսբերումը կատարվել է ընդհանրությունների ցուցանի-
շի հիման վրա, որոնց ձևափոխությունների արդյունքում ստացվել են ստորև 
ներկայացված աղյուսակում բերված գործակիցները: 

 

Աղյուսակ 3  
«Փափուկ ուժի» ներուժի ընդհանրական ցուցանիշի բաղադրիչների 

հարաբերական կարևորությունն արտացոլող կշռային գործակիցները 
 

Բաղադրիչ Կշիռ 
Պետականություն 0.044 
Քաղաքական մասնակցություն 0.065 
Օրենքի գերակայություն 0.064 
Ժողովրդավարական ինստիտուտների կայունություն 0.064 
Քաղաքական և սոցիալական ինտեգրում 0.061 
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակ 0.059 
Շուկայի կազմակերպում և մրցակցություն 0.060 
Դրամավարկային և հարկաբյուջետային կայունություն 0.055 
Մասնավոր սեփականություն 0.059 
Բարեկեցության մակարդակ 0.063 
Տնտեսության նկարագիր 0.046 
Կայունություն 0.061 
Վերափոխումների կառավարման բարդության աստիճան 0.058 
Կառավարման ներուժ 0.061 
Ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում 0.059 
Համաձայնության ձեռքբերում 0.064 
Միջազգային համագործակցություն 0.055 
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Աղյուսակ 3-ում ամփոփված կշռային գործակիցների և համապատաս-
խան ելակետային ցուցանիշների արժեքների արտադրյալը հանրագումարի 
բերելով՝ ստացել ենք «փափուկ ուժի» ներուժի ընդհանրական համաթիվ, ըստ 
որի՝ իրականացրել ենք երկրների վարկանշավորում: 

 

 
 

Գծապատկեր 1.  ՀՀ ընդհանրական համաթիվը՝ համեմատած 10 լավագույն և 10 
ամենացածր արժեքների հետ1 

 
Եզրակացություն: Ստացված արդյունքների համաձայն՝ հետազոտվող 

երկրների շարքում «փափուկ ուժի» ներուժի ընդհանրական համաթվով առա-
ջատարն Էստոնիան է: Մեծ ներուժ կա նաև Թայվանում, Չեխիայում, Լիտ-
վայում, Ուրուգվայում, Սլովենիայում, Չիլիում, Լատվիայում, Հարավային Կո-
րեայում, Սլովակիայում: Հատկանշական է, որ վարկանշային աղյուսակում 
ցածր տեղ են զբաղեցնում հիմնականում աֆրիկյան երկրները, ինչպես նաև 
Տաջիկստանը, Թուրքմենստանը, Վենեսուելան և այլն: 

Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա 137 երկրների շարքում այն զբա-
ղեցնում է 40-րդ տեղը՝ ընդհանրական համաթվի 6.31 ցուցանիշով: Ընդ որում, 
«փափուկ ուժի» ներուժի համեմատաբար բարձր մակարդակը հիմնականում 
պայմանավորված է ժողովրդավարական ինստիտուտների կայունության, քա-
ղաքական մասնակցության, համաձայնության ձեռքբերման և քաղաքական ու 
սոցիալական ինտեգրման ցուցանիշների մակարդակով, որոնք, ըստ Բերթելս-
ման հիմնադրամի տվյալների, 0-10 միջակայքում գնահատվում են համապա-
տասխանաբար 6.5, 8.3, 6.8, 6.0 արժեքներով: 

Այսպիսով, մեր կողմից մշակված մեթոդական մոտեցման կիրառումը 
հնարավորություն է տալիս իրականացնելու «փափուկ ուժի» ներուժի համա-
կողմանի գնահատում ընդհանրական համաթվի միջոցով: Նկարագրված մե-
թոդական մոտեցման կարևորագույն առանձնահատկությունը գործոնային 
վերլուծության արդյունքում, համաթվի բաղադրիչների հարաբերական կարևո-
րությունից ելնելով, տեսակարար կշիռների որոշումն է: Այն հետազոտական 
լայն տիրույթ է ապահովում «փափուկ ուժի» ներուժի քանակական գնահատ-
ման, համեմատական վերլուծության և քաղաքականության խորացման հնա-
րավորությունների բացահայտման համար: 

 
1 Գծապատկերը կառուցել է հեղինակը՝ վերլուծության արդյունքների հիման վրա: 

10.00 
8.00 
6.00 
4.00 
2.00 

 

Էստոնիա Թայվան 

Ուրուգվայ Սլովենիա 

Հրվ. Կորեա Հայաստան 

Հրվ. Սուդան Վենեսուելա 

Հս. Կորեա Սիրիա 

Չեխիա 

Չիլի  

Իրան 

Սուդան 

Եմեն 

Լիտվա 

Լատվիա 

Թուրքմենստան 

Սոմալի 

Էրիթրեա 
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«МЯГКАЯ СИЛА»: ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА 
 

Ключевые слова: мягкая сила, жесткая сила, факторный 
анализ, сотрудничество 

 

Для того, чтобы занять лидирующие позиции в международных отношениях, 
страны используют ряд факторов, включая «мягкую силу». В данной статье выде-
лены компоненты, оказывающие наибольшее влияние на потенциал «мягкой силы», 
на основании чего был проведен факторный анализ. В результате анализа был 
рассчитан 1 общий индекс для 137 стран мира, позволяющий оценить потенциал 
«мягкой силы». Также был составлен рейтинг стран, в котором четко выделяются 
страны-лидеры с «мягкой силой». 
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SOFT POWER: THE ASSESSMENT OF POTENTIAL 
 

Key words: soft power, hard power, factor analysis, co 
 

Countries use a number of tools to have a leading role in international relations. And 
soft power is among these components. In this article, the components that have the 
greatest impact on the soft power potential are identified. Based on which a factor analysis 
has been performed. As a result of the analysis, 1 general index was calculated for 137 
countries of the world, which allows us to assess the potential of soft power. A ranking of 
countries has also been performed, which clearly distinguishes the leading countries in soft 
power. 
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Կառավարում,  
բակալավրիատ, 4-րդ կուրս 

 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ  
 

Հիմնաբառեր. տեղական ինքնակառավարում (ՏԻ), 
ծրագրային բյուջետավորում (ԾԲ), համայնք, 
բյուջե, համայնքի հնգամյա զարգացման 
ծրագիր (ՀՀԶԾ), տարեկան աշխատանքային 
պլան (ՏԱՊ) 

 
Տեղական ինքնակառավարման համակարգը ՀՀ-ում իրականացվում է ապա-

կենտրոնացված։ Վերջինս ենթադրում է իշխանական լիազորությունների փոխանցում 
կառավարման համակարգի մաս չկազմող, իշխանական լիազորություններով օժտված 
այլ մարմինների, որոնք ազատ և անկաշկանդ են գործում, իսկ այդ գործունեության 
նկատմամբ վերահսկողությունը կարող է կրել միայն իրավական բնույթ։ Ըստ «Տեղա-

http://www.bti-project.org/
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կան ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի՝ համայնքն ինքնուրույն տնօրինում է իր 
սեփականությունը և ունի բյուջե։ Բյուջեի նախագիծը կազմվում է համայնքի ղեկավարի 
կողմից և հաստատվում ավագանու կողմից։ Համայնքի տարեկան աշխատանքային 
պլանն ու տարեկան բյուջեն միաձուլվում են մեկ փաստաթղթի՝ ծրագրային բյուջետա-
վորման շրջանակներում և վերջինիս բաղկացուցիչ մասերն են, սակայն առանձին 
փաստաթղթերի իրավական կարգավիճակով։  

 

Ներածություն։ ՀՀ համայնքները դժվարությունների են հանդիպում իրենց 
տարեկան աշխատանքները պլանավորելու, ծրագրերը մշակելու և ձևակեր-
պելու, ծրագրերի և բյուջեի միջև հստակ կապ ապահովելու խնդիրներում: 
Գործող պլանավորման մեթոդաբանությունը թույլ չի տալիս տարեկան 
կտրվածքով կազմակերպելու անհրաժեշտ աշխատանքները, մինչդեռ, ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված հնգամյա զարգացման ծրագրերն արհեստա-
կանորեն բարդացված են, ծավալուն և ամենօրյա աշխատանքներում` ոչ ար-
դյունավետ և ոչ կիրառելի: Տարեկան պլանավորումը հնարավորություն է տա-
լիս ի մի բերելու տարբեր աղբյուրներից ֆինանսավորվող ծրագրերն ու միջո-
ցառումները: Ծրագիրը բյուջետային որոշակի արդյունքների հասնելու միջո-
ցառումների համախումբ է: Ծրագրերի հիման վրա բյուջեի կազմումը պար-
տադրում է, ի լրումն զուտ ֆինանսական մանրակրկիտ տեղեկատվության, 
բյուջեում ներառել նաև ծրագրային տեղեկատվություն: Այն է` բյուջեում պետք 
է հստակ նշվեն այն նպատակները և արդյունքները, որոնք նախատեսված են 
որևէ ոլորտային ռազմավարության իրականացման արդյունքում։ Ոլորտային 
ռազմավարությունը հասարակական նպատակներին հասնելու համար քաղա-
քական որոշումից բխող քայլերի ամբողջություն է։ Ծրագրային բյուջետավոր-
ման ներդրման հիմնական նպատակն է բարձրացնել հանրային ֆինանսների 
կառավարման արդյունավետությունը։ 

Գրականության ակնարկ։ Բյուջեի` որպես եկամուտների և ծախսերի մեկ 
միասնական համակարգի ձևավորման առաջին փորձն իրականացվել է դեռ-
ևս 17-րդ դարի վերջին` Անգլիայում: Ձևավորման սկզբնական շրջանում բյու-
ջեն սահմանվել է որպես պետության` ակնկալվող եկամուտների և ծախսերի 
նախահաշիվ, ինչը տվյալ ժամանակահատվածում ընդունելի էր, սակայն, հա-
սարակության զարգացմանը զուգընթաց, էականորեն հնացել է և չի արտա-
ցոլում բյուջեի էությունն ու նշանակությունը: Շուկայական հարաբերություննե-
րին անցման փուլում կարևոր նշանակություն է ստանում բյուջետային համա-
կարգը, որին առանցքային դեր է վերապահված տնտեսական համակարգում 
առկա հիմնախնդիրները լուծելիս: ՀՀ-ում տեղական ինքնակառավարման 
համակարգը հիմնադրվել է 1996 թվականին։ «ՀՀ տեղական ինքնակառա-
վարման համակարգում ըստ աշխատանքների կատարման բյուջետավարման 
հայեցակարգ»-ում ՀՀ ՏԿԵՆ նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյանը նշում 
է. «ՏԻ համակարգի ձևավորումից հետո շարունակվել և ներկայումս էլ շարու-
նակվում են այդ համակարգում համայնքների ֆինանսական անկախությանը, 
ՏԻՄ-երի կողմից բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների քանակի և 
որակի բարձրացմանը, համայնքային ենթակառուցվածքների և ֆինանսական 
ռեսուրսների կառավարման օպտիմալացմանն ուղղված բարեփոխումները։ ՏԻ 
համակարգում կատարվող բարեփոխումներից չպետք է անմասն մնան կեն-
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սական նշանակություն ունեցող այնպիսի գործառույթներ, ինչպիսիք են ֆի-
նանսական պլանավորումը և կառավարումը»1։ 

Գերմանիայի Դաշնության տնտեսական համագործակցության և զար-
գացման նախարարության, Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցու-
թյան գրասենյակի և ԱՄՆ ՄԶԳ համաֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրա-
գրի շրջանակներում 2017 թ. մշակվեց և ներդրվեց «ՀՀ տեղական ինքնակա-
ռավարման համակարգում ծրագրային բյուջետավորման մեթոդաբանությու-
նը»։ Ըստ այդ մեթոդաբանության՝ ծրագրային բյուջետավորումը (ԾԲ) բյու-
ջետավորման մի եղանակ է, որի դեպքում բյուջետային գործընթացը (ռազմա-
վարական որոշումները, պլանավորումը, կատարումը, հաշվետվողականու-
թյունը և վերլուծությունները, աուդիտը) հիմնվում է բյուջեի շրջանակում իրա-
կանացվող ծրագրերի վրա։  

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 
մասին» ՀՀ օրենքի՝ «Համայնքի բյուջեի նախագիծը կազմվում է ՀՀԶԾ-ով` 
տվյալ բյուջետային տարվա հիմնախնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցների պլանավորման հիման վրա»2։ 

Համայնքի ԾԲ-ի ձևավորման սկզբունքները համահունչ են «ՀՀ բյուջետա-
յին համակարգի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հիմնական սկզբունքնե-
րին3: Դրանք են. 

• ՀՀԶԾ-ի հիման վրա համայնքային նշանակության հիմնախնդիրների 
լուծման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների պլանավորում, 

• պահուստային ֆոնդի ստեղծում, 
• համայնքի բյուջեի հաշվեկշռվածություն, 
• խնայողականություն, 
• արդյունավետություն, 
• հավաստիություն և հստակություն, 
• հրապարակայնություն: 
Այսպիսով, կարելի է հետևություն անել, որ ԾԲ-ն ՀՀ տեղական ինքնակա-

ռավարման համակարգում ներդնելու համար ՀՀ գործող օրենսդրությունը 
պարունակում է բավարար իրավական հիմքեր, ընդ որում` բյուջեն ուղղակիո-
րեն կապի մեջ է դրվում ՀՀԶԾ-ի հետ:  

Մեթոդաբանություն։ Աշխատանքի տեսամեթոդական հիմքը կազմել է «ՀՀ 
տեղական ինքնակառավարման համակարգում ծրագրային բյուջետավորման 
մեթոդաբանությունը»։ Վերջինս մշակվել է Գերմանիայի Դաշնության տնտե-
սական համագործակցության և զարգացման նախարարության, Շվեյցարիայի 
զարգացման և համագործակցության գրասենյակի և ԱՄՆ ՄԶԳ համաֆինան-
սավորմամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում: Վերլուծության աղբյուր 
են ծառայել ՀՀ ՎԿ-ի կողմից հրապարակված տարբեր տարիների տարեգրքե-
րը, ինչպես նաև ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարության պաշտոնական կայքը։ Վերլուծությունն իրականացվել է հա-
մեմատության և ընդհանրացման մեթոդներով՝ հնարավորինս մատնանշելով 
առկա հիմնախնդիրները։ 

 
1  Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման համակարգում «Ըստ 

աշխատանքների կատարման» բյուջետավորման հայեցակարգ, Եր․, Բավիղ, 2009, էջ 7։ 
2  Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 2, 

մաս 1, հոդված 31, մաս 1: 
3  Տե՛ս նույն տեղը, հոդված 27: 
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Հետազոտության արդյունքներ և քննարկում։ ՀՀ բոլոր համայնքների (ներ-
առյալ Երևանը) 2020 թ. բյուջեների ամփոփ եկամուտների փաստացի կատա-
րումը տարեկան հաստատված պլանի նկատմամբ կազմել է 89,7%, իսկ տա-
րեկան ճշտված պլանի նկատմամբ՝ 91,2%։ Ծախսերի գծով ՀՀ բոլոր հա-
մայնքների (ներառյալ Երևանը) 2020 թ. բյուջեների կատարումը տարեկան 
հաստատված պլանի նկատմամբ կազմել է 72,6%, իսկ տարեկան ճշտված 
պլանի նկատմամբ՝ 68,9%1։  

2020 թ. ընթացքում համայնքների ֆինանսներին, սեփականությանը, 
զարգացման ծրագրերին և բյուջետավարմանը վերաբերող օրենսդրական 
դաշտում նշանակալի փոփոխություններ չեն կատարվել, սակայն կատարվել 
են մի շարք նորմատիվային բնույթ կրող փոփոխություններ և լրացումներ, 
որոնցից արժանահիշատակ են ստորև բերվածները: Ընդունվել են «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «ՀՀ 
բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքները, որոնցով օրենսդրորեն հնարավորություն է ընձեռվել համայն-
քի բյուջեի ֆոնդային մասին` ֆինանսավորելու համայնքի կողմից համաֆի-
նանսավորմամբ իրականացվող կապիտալ ծրագրերը և (կամ) կապիտալ ակ-
տիվի ձեռքբերումը՝ պայմանով, որ դրա արդյունքում ձևավորվող, փոփոխու-
թյան ենթարկվող և ձեռք բերվող կապիտալի ակտիվները սեփականության 
իրավունքով կհաշվառվեն համայնքի հաշվեկշռում2։ 

2020 թ. ընթացքում ՀՀ համայնքներում իրականացվել են 579 սուբվենցի-
ոն ծրագրեր3, որոնց քանակը 115-ով (24.8%) ավելի է, քան նախորդ տարի 
(2019 թ.՝ 464 ծրագիր)։ Այդ ծրագրերի իրականացման համար ՀՀ պետական 
բյուջեից համաֆինանսավորվել և համայնքներին է հատկացվել 14329.7 մլն 
ՀՀ դրամ (2019 թ.՝ 9597.7 մլն ՀՀ դրամ), որը 49.3%-ով ավելի է, քան նախորդ 
տարի և կազմում է ծրագրերի ընդհանուր 57%-ը։ 

2020 թ. ընթացքում 52 միավորված համայնքներում շարունակվել են 
ծրագրային բյուջետավորման ձևաչափի ներդրման և զարգացման աշխա-
տանքները, որոնցից 35-ում իրականացվել են նաև ծրագրային բյուջետավոր-
ման մշտադիտարկում և գնահատում: 

ՀՀ համայնքների 2020 թ. բյուջեների փաստացի ընդհանուր եկամուտնե-
րը կազմել են 156136.6 մլն ՀՀ դրամ (2019 թ.՝ 144463.4 մլն ՀՀ դրամ), ինչը 
11673.2 մլն ՀՀ դրամով կամ 8.1%-ով ավելի է նախորդ տարվա համեմատ: Բյո-
ւջետային եկամուտների աճ է արձանագրվել պաշտոնական դրամաշնորհներ 
(22.1%) և գույքային հարկեր փոխադրամիջոցներից (9.0%) հոդվածներով, ինչ-
պես նաև վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատար-
վող հատկացումներից մուտքերի գծով (54.3%), մնացած բոլոր հոդվածների 
մասով եկամուտները նվազել են: Համայնքների 2020 թ. բյուջեների սեփական 
եկամուտները կազմել են 46256.3 մլն ՀՀ դրամ (2019 թ.՝ 48567.7 մլն ՀՀ 
դրամ) կամ ընդհանուր եկամուտների 29.6%-ը (2019 թ.` 33.6%): Ընդհանուր 
առմամբ, համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտները նվազել են  
4.8%-ով, իսկ դրանց տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ՝ 4.0%-ով: Համայնք-

 
1  www.minfin.am, www.yerevan.am 
2 Տե՛ս «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենք՝ 

ընդունված 25.03.2020 թ., «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդունված 25.03.2020 թ.: 

3  Տե՛ս ՀՀ ՏԿԵՆ պաշտոնական կայք՝ www.mtad.am, «2018, 2019, 2020 թվականներին 
իրականացված սուբվենցիայի ծրագրերի ցանկ»: 

http://www.minfin.am/
http://www.yerevan.am/
http://www.mtad.am/
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ների 2010-2020 թթ. բյուջեների ընդհանուր եկամուտների շարժընթացը ցույց 
է տալիս, որ 2017 և 2018 թթ. որոշ չափով անկումից հետո 2019 և 2020 թթ. 
եկամուտների էական աճ է արձանագրվել (գծապատկեր 1)։ 

 

 
 

Գծապատկեր 1. ՀՀ համայնքների 2010-2020 թթ. բյուջեների եկամուտների 
շարժընթացը, մլն ՀՀ դրամ1 

 

 

Պետության կողմից ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորությունների իրա-
կանացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող 
միջոցները գրեթե ամբողջությամբ` 2020 թ.՝ 98.6% (2019 թ.՝ 98.7%), հատկաց-
վել են Երևան համայնքին: 

2020-ին համայնքների բյուջեների եկամուտների կառուցվածքն էական 
փոփոխությունների չի ենթարկվել (գծապատկեր 2)։ Ինչպես նախորդ տարի-
ներին, 2020-ին ևս պետական բյուջեին ամրագրվող եկամտային հարկից, շա-
հութահարկից և բնապահպանական վճարներից համայնքներին մասհանում-
ներ չեն կատարվել։ 

 

 
Գծապատկեր 2. ՀՀ համայնքների բյուջեների եկամուտների տեսակների 

տեսակարար կշիռներն ընդհանուր եկամուտներում, 2020 թ.2 
 
Համայնքների 2020 թ. բյուջեների ընդհանուր ծախսերում ամենամեծ տե-

սակարար կշիռն ունեն կրթության ոլորտի ծախսերը` 35.4% (2019-ին` 34.7%): 
2019-ի համեմատ 0.2%-ով նվազել է նաև հանգիստ, մշակույթ և կրոնի ոլոր-
տին հատկացված ծախսերի տեսակարար կշիռը ՀՀ համայնքների (ներառյալ 
Երևանը) 2020 թ. բյուջեների ընդհանուր ծախսերում` 6.5% (2019-ին` 6.7%): 
Սոցիալական ուղղվածություն ունեցող մյուս ոլորտներին ՀՀ համայնքների 

 
1  Տե՛ս ՀՀ ՎԿ, Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2015-2021 թթ., Ֆինանսներ։ 
2  Գծապատկերը կազմել է հեղինակը` հիմք ընդունելով Հայաստանի վիճակագրական տարեգիր-

քը, 2021, Ֆինանսներ, էջ 16, https://armstat.am/file/doc/99526903.pdf) 

https://armstat.am/file/doc/99526903.pdf
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2020 թ. բյուջեներից հատկացված ծախսերի տեսակարար կշիռներն առանձ-
նապես մեծ չեն ընդհանուր ծախսերում։ 

 

 
Գծապատկեր 3. ՀՀ համայնքների (ներառյալ Երևանը) 2020 թ. բյուջեների 

փաստացի ծախսերի տեսակարար կշիռներն ընդհանուր 
ծախսերում (ըստ գործառական դասակարգման)1 

 
Եզրակացություններ։ Պետության կայուն զարգացման նախապայմաննե-

րից մեկը վարչատարածքային միավորների զարգացման աստիճանն է։ 
Դրանց գնահատումը կատարվում է` ելնելով նախատեսված ծրագրերի իրա-
կանացման և ֆինանսավորման աղբյուրներից։ Ինչպես նկատում ենք, 2020 
թվականը նշանակալից է եղել՝ կապված համավարակի տարածման, սահմա-
նափակումների, ինչպես նաև սեպտեմբերին սկսված պատերազմական դրու-
թյան հետ, որոնց հետևանքով ոչ միայն կրեցինք կորուստներ, այլ նաև մի 
շարք ծրագրեր չիրականացան։ Վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ հա-
մայնքների բյուջետային աճը գերազանցապես արձանագրվել է պաշտոնա-
կան դրամաշնորհներից, որից կարող ենք եզրակացնել, որ 2020 թ. մեծացել է 
համայնքների կախվածությունը դրանցից, և որ համայնքների զարգացման 
համար առկա միջոցներն անբավարար են, ուստի անհրաժեշտ են եկամտի այլ 
աղբյուրներ։ 

2020 թ․ բյուջեի ծախսերում ամենամեծ տեսակարար կշիռն ունեցել են 
կրթության ծախսերը, ինչը ենթադրում է համայնքներում կրթական ոլորտի 
բարելավում։ Վերջինս, կարծում ենք, ողջունելի է մասնավորապես սահմանա-
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ПРОГРАММНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ОБЩИНАХ РА 
 

Ключевые слова:  местное самоуправление, программное 
бюджетирование, община, бюджет, 
пятилетняя программа развития общины, 
годовой план работы 

 
Система местного самоуправления в РА осуществляется децентрализованно, 

что предполагает передачу государственных полномочий другим органам, наделен-
ным государственными полномочиями, не входящим в систему управления. Они сво-
бодны и неограниченны в отношении их реализации, а контроль за их деятель-
ностью может носить только юридический характер. Согласно Закону РА «О 
местном самоуправлении» община самостоятельно распоряжается своим имущест-
вом и имеет бюджет. Проект бюджета составляется главой общины и утвержда-
ется советом старейшин. Годовой план работ и годовой бюджет  общины объеди-
нены в один документ в рамках программного бюджетирования и являются сос-
тавными частями последнего, но имеют юридический статус отдельных докумен-
тов. 
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PROGRAM BUDGETING IN RA COMMUNITIES 
 

Key words: local government, program budgeting, 
community, budget, five-year community 
development program, annual work plan 

 

The system of local self-government in RA is implemented in a decentralized manner. 
The latter implies the transfer of governmental powers to other bodies endowed with 
governmental powers that are not part of the management system․ They are free and 
unrestricted in relation to their implementation, and the control exercised over their 
activities can only be of a legal nature. According to the RA Law "On Local Self-
Government", the community has a budget and independently manages its property. The 
draft budget is drawn up by the head of the community and approved by the council of 
elders. The annual work plan and the annual budget of the community are merged into one 
document, program budgeting, and are the constituent parts of the latter, but have the 
legal status of separate documents. 
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ՖԵՆՅԱ ԵՐՎԱՆԴՅԱՆ 
Կառավարում,  
բակալավրիատ, 2-րդ կուրս 

 

ՀԵՌԱՎԱՐ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ՎՐԱ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. ուսանողներ, հեռավար կրթություն, ՏՀՏ, 
մոտիվացիա, բուհ 

 

Հոդվածում ուսումնասիրվել և վերլուծվել է հեռավար կրթությունը Հայաստանի 
Հանրապետությունում և դրա ազդեցությունը ուսանողների մոտիվացիայի վրա։ Սոցիո-
լոգիական հարցումների միջոցով ամփոփ ներկայացված են ուսանողների կարծիքներն 
ու առաջարկությունները հեռավար դասերի վերաբերյալ։ 

 
Ներածություն: Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության` հեռավար կրթությունը 

կրթական ծրագրի իրականացման ձև է, որի շրջանակներում անմիջական և 
ոչ անմիջական ուսուցման գործընթացը սովորողի և ուսուցչի միջև իրակա-
նացվում է հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ու հեռահաղոր-
դակցության միջոցներով և հիմնական հանրակրթական ծրագրերի կազմա-
կերպման ընթացքում կարող է կիրառվել կրթության պետական կառավար-
ման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով և դեպքերում՝ որոշակի ժամկե-
տով։ ՀՀ Սահմանադրությամբ կարգավորվում են հանրակրթական ուսումնա-
կան հաստատություններում հեռավար (դիստանցիոն) կրթության կազմա-
կերպման և իրականացման հետ կապված հարաբերությունները, սահմանվում 
են դրանց կիրառման դեպքերը1։ 

Հեռավար կրթությունը ՀՀ-ում լայն կիրառություն է ստացել գերազանցա-
պես համավարակից հետո (2020 թ.)։ Դրա հետևանքով թեմայի վերաբերյալ 
ուսումնասիրությունները զգալի չեն, և հեռավար կրթությանը վերաբերող 
խնդիրների լուծումը կարգավորված է մասամբ։ Տեղեկատվական հաղորդակ-
ցության տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) մշակման, կրթության մեջ դրանց ներդրման 
ու կիրառման հիմնախնդիրները ենթադրում են ծավալուն և խոր ուսումնա-
սիրություն: Այս փաստը մատնանշում է թեմայի արդիականությունը և կարևո-
րությունը։ 

Գրականության ակնարկ: Մասնագետների մեծ մասի կարծիքով՝ հեռավար 
ուսուցման զարգացման հիմնական փուլն սկսվեց 1969 թվականին բացված՝ 
աշխարհում առաջին հեռավար ուսուցման համալսարանի՝ Մեծ Բրիտանիայի 
Բաց համալսարանի հիմնադրումով: Այն ազդարարեց բաց կրթության դարա-
շրջանի սկիզբը. տարբեր երկրներում մի շարք բաց համալսարաններ հիմնա-
դրվեցին՝ զգալի թափ հաղորդելով հեռավար ուսուցման տեսական և գործնա-
կան հիմքերի զարգացմանը: Համալսարանի անվանումը բացատրվում էր նրա 
մատչելիությամբ, ինչը պայմանավորված էր ոչ բարձր գնով և լսարանային 
պարապմունքներին ոչ այնքան հաճախ այցելելու հնարավորությամբ։ 

Անի Ավետիսյանը (Հայ-ռուսական համալսարան, տ.գ.թ) դիտարկում է. 
«Առցանց կրթության փորձարկումն ամբողջ աշխարհում թույլ տվեց համավա-
րակի տարածումը կանխելու միջոցառումների շրջանակներում ապահովել 
կրթության գործընթացի անընդհատությունը։ Ստեղծված պայմաններում դա 
այլընտրանք չունեցող տարբերակն էր՝ անկախ իր արդյունավետությունից։ 

 
1  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=142945 



80 ՀՊՏՀ ՈՒԳԸ 40-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ 

Սակայն, դա նաև փորձ էր. առցանց ուսուցման այս ձևաչափի կիրառումը թույլ 
տվեց հայտնաբերել բոլոր խնդիրներն ու թերությունները, ինչպես նաև ընդ-
գծել ստացիոնար ուսուցման առավելությունները։ Հայաստանում և ամբողջ 
աշխարհում գործող այս ձևաչափը դեռ հեռավար կրթություն չէ. այն զուրկ է 
հեռավար կրթությանը բնորոշ բովանդակային և տեխնիկական ճկունությու-
նից։ Ներկա իր տեսքով առցանց ուսուցումն առաջացրեց որոշ դժգոհություն-
ներ, որոնց հիմքում ուսման արդյունավետության նվազումն է»1։ 

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կրթական ծրագրերի ղեկավար Ալվարդ Պողոսյանը, անդ-
րադառնալով հեռավար կրթության ներդրման անհրաժեշտությանն ու հրա-
տապությանը, արձանագրում է. «Կորոնավիրուսի տարածումով պայմանավոր-
ված ճգնաժամային իրավիճակը թե՛ ամբողջ աշխարհի, թե՛ Հայաստանի 
կրթական համակարգի համար դարձավ իսկական մարտահրավեր։ 
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և ՅՈՒՆԵՍԿO-ի ղեկավարներն անմիջապես հայտարարեցին, 
որ աշխարհն այսօր առերեսվում է ոչ միայն առողջապահական, այլ նաև 
կրթական լուրջ ճգնաժամի հետ, որը խորացնելու է առանց այդ էլ գոյություն 
ունեցող անհավասարությունները և խտրականությունը։ Փաստացի, մի այն-
պիսի իրավիճակ ստեղծվեց, որ առկա ուսուցում այլևս հնավոր չէր իրակա-
նացնել։ Պետք էր այս խնդրին շատ արագ լուծում տալ և ապահովել յուրա-
քանչյուր աշակերտի կրթության շարունակականությունն այլընտրանքային մո-
տեցումներով: Այստեղ օգնության եկան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
հնարավորությունները: Օգնեց նաև այն, որ Հայաստանում վերջին 10 տարի-
ներին ստեղծվել էին բավականաչափ ռեսուրսներ, ինչպես ՀՀ կրթության, գի-
տության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ենթակայության տակ 
գտնվող Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ), այնպես էլ 
ոչ պետական կազմակերպությունների և անհատների կողմից»։ 

Խաչատուր Բեզիրջյանը, Վաղարշակ Խաչատրյանը, Գայանե Հովհան-
նիսյանը, Սիմոն Բաբայանը «Հեռավար ուսուցման կազմակերպումը և իրակա-
նացումը կանոնակարգող փաստաթղթերի ժողովածուում», անդրադառնալով 
հեռավար կրթության ներդրման անհրաժեշտությանը, նշում են. «Հեռավար 
ուսուցման ներդրումը պայմանավորված է որակյալ, զանգվածային և անհա-
տականացված կրթություն ապահովելու անհրաժեշտությամբ: Գոյություն ունե-
ցող ուսուցման ձևերը տնտեսական և կազմակերպչական տեսանկյունից թույլ 
չեն տալիս գործնականում նման կրթություն ապահովել, սակայն hեռավար 
ուսուցումը, որը հիմնված է տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլո-
գիաների լայնածավալ կիրառման վրա, լուծում է այդ խնդիրը: Հեռավար ուսու-
ցումը կրթություն ստանալու որակապես նոր ձև է, որն առաջացել է XX դարի 
վերջում՝ շնորհիվ տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների: 
Գիտական տեսանկյունից կրթություն ստանալու այս ձևն ավելի մեծ հնարավո-
րություններ է ընձեռում, քան հեռակա կրթությունը: Այն չի համարվում հեռա-
կա ուսուցման կատարելագործված ձև: Հեռավար ուսուցումը համակարգված 
ուսուցման ձև է, որի դեպքում անմիջական և ոչ անմիջական ուսուցման գործ-
ընթացը սովորողի և դասախոսի միջև իրականացվում է հիմնականում տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության միջոցներով: Հեռա-
վար ուսուցման նպատակը բարձրագույն մասնագիտական կրթական հաս-

 
1  Ա. Ավետիսյան, Հեռավար կրթությունը Հայաստանում: Մարտահրավերներ ու հնարավորու-

թյուններ (Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան): 
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տատությունների սովորողներին հիմնական և լրացուցիչ մասնագիտական 
կրթական ծրագրեր յուրացնելու հնարավորություն ընձեռելն է անմիջապես 
բնակության կամ ժամանակավոր գտնվելու վայրում»1։ 

Պետք է նշել, որ ՏՀՏ կիրառմամբ կրթության համակարգի արդյունավե-
տության և որակի բարձրացման, կրթության ոլորտում ՏՀՏ կիրառման օրենս-
դրանորմատիվային հենքի կատարելագործման, համակարգի կառավարման 
և գործընթացի կազմակերպման արդյունավետ կառուցակարգերի կիրառման 
տեսամեթոդական խնդիրները դեռևս բավարար չափով հետազոտված չեն:  

Մեթոդաբանություն։ Հեռավար կրթության ազդեցությունն ուսանողների 
մոտիվացիայի վրա ուսումնասիրելու նպատակով օգտագործվել են առաջնա-
յին և երկրորդային տվյալներ։ Առաջնային տվյալներն ստանալու համար անց-
կացվել է սոցիոլոգիական հարցում։ Հեռավար կրթության արդյունավետու-
թյունը գնահատելու նպատակով հարցում է անցկացվել բուհերի և միջին մաս-
նագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների շրջանում: 
Երկրորդային տվյալների ստացման համար օգտագործվել է փաստաթղթերի 
վերլուծության մեթոդը, որի համար հիմնական աղբյուր են հանդիսացել ինչ-
պես տպագիր փաստաթղթերը, այնպես էլ էլեկտրոնային նյութերը (թերթեր, 
արձանագրություններ, պաշտոնական փաստաթղթեր): 

Հետազոտության արդյունքներ և քննարկում։ Ըստ Հայաստանի Հանրապե-
տության վիճակագրական կոմիտեի պաշտոնական կայքի 2020-2021 թթ. 
տվյալների՝ ՀՀ-ում գործում է 55 բուհ, որտեղ սովորում է 68987 ուսանող2։ 

Պետք է նշել, որ մինչ համավարակը կային որոշ հաստատություններ, 
որոնք իրականացնում էին հեռավար դասեր, բայց 2020 թ. մարտից բոլոր 
հաստատություններն ստիպված եղան անցնել հեռավար կրթության։ Փաստ է, 
որ հեռավար կրթությունը, ունենալով իր թերություններն ու առավելություն-
ները, մեծ ազդեցություն է թողնում ուսանողների մոտիվացիայի վրա։ 

Հաշվի առնելով ընտրված թեմայի առանձնահատկությունները և տվյալ-
ների բացակայությունը՝ հետազոտության արդյունքում որպես մեթոդ օգտա-
գործվել է սոցիոլոգիական հարցումը, որը պատկերացում է տալիս, թե ինչպես 
են ուսանողները վերաբերվում հեռավար դասերին, և թե ինչը նրանց կօգնի 
մոտիվացվել։ 

Որպես թիրախային խումբ են ընտրվել ուսանողները, իսկ հարցման եղա-
նակ՝ առցանց, անանուն հարցումը (հիմնականում՝ սոցիալական ցանցերի 
միջոցով)։ 

Հարցմանը մասնակցել է 191 ուսանող՝ 149 աղջիկ և 42 տղա։ 

 
1  «Հեռավար ուսուցման կազմակերպումը և իրականացումը կանոնակարգող փաստաթղթերի 

ժողովածու», ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային 
կենտրոն /Խաչատուր Բեզիրջյան, Վաղարշակ Խաչատրյան, Գայանե Հովհաննիսյան, Սիմոն 
Բաբայան, Եր., 2017։ 

2 https://armstat.am/file/article/sv_03_21a_5170.pdf 
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Գծապատկեր 1. Հարցվածների սեռատարիքային կազմը 
 
Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, մասնակիցների մեջ գերակշռում է 

աղջիկների թվաքանակը, ինչը սպասելի էր, քանի որ տղաները հարցումների 
ընթացքում ավելի պասիվ են։ 

Այն հարցին, թե ինչպես են գնահատում իրենց ուսումնական հաստատու-
թյան տրամադրած կրթության որակը մինչ համավարակը, մասնակիցները 
պատասխանել են հետևյալ կերպ՝ 

 

 
Գծապատկեր 2.  Ուսումնական հաստատության տրամադրած կրթության որակը 

մինչ համավարակը՝ ըստ ուսանողների 
 
Հասկանալու համար, թե ուսանողներն ինչպիսի մասնակցություն են ցու-

ցաբերել հեռավար դասապրոցեսին, նախատեսել էինք համապատասխան 
հարց: Եվ ըստ այդմ՝ այն հարցին, թե ինչպես են մասնակցել հեռավար դա-
սերին, մասնակիցները պատասխանել են հետևյալ կերպ՝ 
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Գծապատկեր 3. Ուսանողների մասնակցությունը հեռավար դասերին 
 

Հարցվողների մեծամասնությունը հեռավար դասերի արդյունավետությու-
նը՝ ըստ դասախոսների հեռավար դասավանդման պատրաստվածության, 
ըստ նյութերի հասանելիության, ուսանողների հանդեպ անհատական մոտեց-
ման և ըստ ուսանողների մասնակցության, գնահատել է նորմալ։ Հետևյալ 
գործոններով էլ հենց պայմանավորված է հեռավար դասերի անարդյունա-
վետությունը։ 

Ըստ մասնակիցների մեծամասնության՝ հեռավար կրթության որակի բա-
րելավմանը կարող է նպաստել դասախոսների կողմից դասավանդման մե-
թոդների փոփոխությունը։ 

Այլ պատասխանների շարքում են՝ 
▪ տեսախցիկի կիրառումը լինի ազատ, 
▪ դասաժամերը փոփոխվեն, 
▪ տեսախցիկի կիրառումը լինի պարտադիր և՛ դասախոսություններին, և՛ 

գործնական պարապմունքներին, 
▪ ոչինչ չի կարող նպաստել, 
▪ ուսանողների արդար մոտեցումը դասապրոցեսին, 
▪ գերարագ ինտերնետը։ 

Հարցին, թե ինչը կնպաստեր, որ ուսանողները ավելի ակտիվ մասնակցե-
ին հեռավար դասերին, մասնակիցները նշել են՝ 
▪ խստությունը, 
▪ տեսախցիկների պարտադիր կիրառումը բոլորի համար, 
▪ ոչինչ, 
▪ անհատական մոտեցումը, 
▪ դասախոսի կողմից նոր և արդյունավետ մեթոդների կիրառումը, 
▪ դասաժամերի փոփոխությունը, 
▪ տեսախցիկի ոչ պարտադիր կիրառումը, 
▪ անխափան կապը, 
▪ ցանկությունը, մոտիվացիան։ 

Մասնակիցները նշել են հեռավար կրթության հետևյալ առավելություն-
ները և թերությունները՝ 
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Հեռավար կրթության առավելությունները Հեռավար կրթության  
թերությունները 

• գումարի և ժամանակի խնայում 
• նյութերի հասանելիություն և 

ժամանակակից տեխնիկական միջոցների 
կիրառում 

• վատառողջ լինելու ժամանակ 
դասապրոցեսին մասնակցելու 
հնարավորություն  

• ժամանակի արդյունավետ կառավարում 
• առավելություններ չկան 
• հնարավոր է բոլոր վայրերից միանալ 

դասերին 
• այն ուսանողները, որոնք բնակվում են 

մարզում, ստիպված չեն տեղափոխվել 
քաղաք 

 

• մարդկային շփման բացակայություն 
• դասապրոցեսի անարդյունավետություն 
• տեխնիկական խնդիրներ 
• ուսանողների կողմից ոչ արդար մոտեցում, 

անազնվություն 
• տեսողության վատթարացում 
• ուսանողների գիտելիքների և 

կարողությունների ոչ ռեալ գնահատում 
• մոտիվացիայի պակաս 
• ուսանողների մասնակցության ցածր 

մակարդակ 
• համապատասխան տեխնիկայի 

բացակայություն 
• հետադարձ կապի բացակայություն 

 

Հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ մասնակիցների մեծամաս-
նության մոտիվացիայի վրա ազդում է դասերի անարդյունավետ լինելը, որի 
հիմքում հետևյալ հիմնական գործոններն են՝ 

1. ուսանողների ոչ ազնիվ և ոչ պատասխանատու վերաբերմունքը, 
2. դասախոսների՝ հեռավար դասավանդման պատրաստվածության 

ցածր մակարդակը: 
Եզրակացություն: Փաստ է, որ կրթության և՛ հեռավար, և՛ առկա ձևերը 

ունեն իրենց առավելություններն ու թերությունները։ Միևնույն ժամանակ, թե-
րությունները հնարավոր չէ ամբողջովին վերացնել, սակայն հնարավոր է նվա-
զեցնել դրանց ազդեցությունը։ Ինչպես ցույց է տալիս մեր կողմից կատարված 
ուսումնասիրությունը, հեռավար կրթությունն ազդում է ուսումնական գործըն-
թացի արդյունավետության վրա, ինչը հնարավոր է բարձրացնել՝ ազդելով 
ուսանողների մոտիվացիայի վրա: 

Այժմ անդրադառնանք այն 2 հիմնական գործոններին, որոնք, ըստ հե-
տազոտության արդյունքների, հեռավար դասերի անարդյունավետության 
պատառ են և բացասաբար են անդրադառնում ուսանողների մոտիվացիայի 
վրա։  

Առաջին գործոնը ուսանողների անտարբեր, ոչ ազնիվ և ոչ պատասխա-
նատու վերաբերմունքն է։ Կարծում ենք՝ առհասարակ մեր խնդիրների հիմնա-
կան պատճառը մարդկանց անտարբերությունն է, և, ցավոք, դրա դեմ պա-
յքարն այդքան էլ դյուրին և իրատեսական չէ։ Միևնույն ժամանակ, ուսանող-
ների ոչ հասուն վերաբերմունքն է խոչընդոտում կրթական ծառայություններից 
արդյունավետ կերպով օգտվելուն: Այս առումով, պետք է ընդգծել բարձրա-
գույն կրթություն և դիպլոմ ստանալուն որպես պարտադիր պայմանի վերա-
բերվելը, որը թուլացնում է կրթական ծառայություններից լիարժեք օգտվելու 
մոտիվացիան: 

Երկրորդ գործոնը դասախոսների՝ հեռավար դասավանդման պատրաստ-
վածության ցածր մակարդակն է, որը պայմանավորված է նրանց տարիքով և 
ոչ համապատասխան վերապատրաստմամբ։ Մեծահասակ դասախոսները 
հիմնականում դժվարանում են կիրառել դասընթացի վարման նոր տեխնի-
կական մեթոդներ։ Իսկ ավելի ցավալին այն է, որ ոչ պատշաճ վերապատ-
րաստումը վերաբերում է նաև երիտասարդ դասախոսներին։ Կարծում ենք՝ 
համավարակը ուրույն դաս պետք է հանդիսանա թե՛ բուհական, թե՛ հանրա-
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կրթական մակարդակներում դասախոսների և ուսուցիչների վերապատրաստ-
ման համար։ Փաստ է, որ այս ֆորս-մաժորային իրավիճակը աշխարհում, ինչ-
պես նաև Հայաստանում արագ և աննախադեպ պատրաստվածություն պա-
հանջեց բոլորից: 

Թվարկված գործոնները կախված են և՛ ուսանողներից, և՛ դասախոսնե-
րից։ Սակայն, քանի որ հարցումն անցկացվել է միայն ուսանողների շրջանում, 
ապա դասախոսների մոտեցումներին չենք կարող անդրադառնալ։ 

Մեր կարծիքով՝ ուսանողների մոտիվացիայի բարձրացման լավագույն մի-
ջոց կարող է հանդիսանալ բուհերում ուսանողների շրջանում հեռավար կրթու-
թյան վերաբերյալ դասընթացների կազմակերպումը։ Դասընթացները կարող 
են նախաձեռնել հենց ուսանողները։ Վերջիններիս դրանք կօգնեն՝ 

• բարձրաձայնել իրենց հուզող հարցերը և ստանալ պատասխաններ, 
• իրազեկված լինել, 
• մոտիվացվել, 
• առաջացած խնդիրների լուծման համար այլընտրանքային և արդյունա-

վետ լուծումներ առաջարկել։ 
Այս ամենով հանդերձ, կարևոր է նշել, որ արծարծված հիմնախնդրում մեծ 

դերակատարություն ունի մարդկային գործոնը։ Այսինքն, վերոբերյալ միջո-
ցառումների կիրառումը արդյունավետ կլինի միայն այն դեպքում, երբ ուսա-
նողների և դասախոսների կողմից դրսևորվի պատշաճ, պատասխանատու և 
պատրաստակամ վերաբերմունք։ 
 
Օգտագործված գրականության ցանկ  
1. ՀՀ Սահմանադրություն: 
2. Ավետիսյան Ա., Հեռավար կրթությունը Հայաստանում: Մարտահրավերներ ու 

հնարավորություններ (Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան): 
3. «Հեռավար ուսուցման կազմակերպումը և իրականացումը կանոնակարգող 

փաստաթղթերի ժողովածու» /ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, ՀՀ ԳԱԱ 
գիտակրթական միջազգային կենտրոն,Խաչատուր Բեզիրջյան, Վաղարշակ 
Խաչատրյան, Գայանե Հովհաննիսյան, Սիմոն Բաբայան, Եր., 2017: 

4. Использование видео в дистанционном обучении, Для преподавателей и 
учителей, Издание второе/ Б. И. Крук. 

5. Майкл А., E-Learning. Как сделать электронное обучение понятным, качественным и 
доступным. 

6. Избранные главы теории и практики дистанционного обучения, Б. И. Крук.  
7. Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет», Современное 
дистанционное образование 

8. Басев И. Н., Эффективное использование педагогических программных средств в 
процессе обучения студентов вуза [Электронный ресурс] / Басев, Игорь 
Николаевич, Некрасова, Ирина Ивановна, Сартаков, Игорь Витальевич, И. Н. Басев, 
И. И. Некрасова, И. В. Сартаков, Новосиб. гос. пед. ун-т, Новосибирск, НГПУ, 2013.  

9. Тихомирова Е., Живое обучение. Что такое e-learning и как заставить его работать. 
10. www.arlis.am 
11. www.escs.am 
12. www.armstat.am 
13. https://armstat.am/file/article/sv_03_21a_5170.pdf 
14. www.unicef.org/armenia/en 
15. www.ktak.am 
16. www.isec.am  

http://www.arlis.am/
http://www.escs.am/
http://www.armstat.am/
https://armstat.am/file/article/sv_03_21a_5170.pdf
http://www.unicef.org/armenia/en
http://www.ktak.am/
http://www.isec.am/


86 ՀՊՏՀ ՈՒԳԸ 40-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ 

ФЕНЯ ЕРВАНДЯН 
Менеджмент, бакалавриат, 2-й курс 

 

ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА МОТИВАЦИЮ СТУДЕНТОВ 
В АРМЕНИИ 

 

Ключевые слова:  студенты, ИКТ, дистанционное обучение, 
мотивация, вуз 

 

В статье исследуется и анализируется дистанционное образование в Респуб-
лике Армении и его влияние на мотивацию учащихся. Социологические опросы обоб-
щают мнения и предложения студентов по дистанционному обучению. 

 
FENYA YERVANDYAN 
Management, Bachelor’s Degree, 2nd Year  

 

THE IMPACT OF DISTANCE EDUCATION ON STUDENT 
MOTIVATION IN ARMENIA 

 

Keywords: students, distance education, motivation, university 
 
 

The article studies and analyzes distance education in the Republic of Armenia and its 
impact on student motivation. Sociological surveys summarize students' opinions and 
suggestions on distance learning. 

 
 

 
ՄԱՐԻՆԵ ԹԱՄԵՅԱՆ  
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում, 
բակալավրիատ, 4-րդ կուրս 

 

ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հիմնաբառեր. ֆինանսական կայունության ցուցանիշներ,  
ՀՀ բանկային համակարգ, ՀՀ կենտրոնական 
բանկ, մակրոպրուդենցիալ կարգավորում, 
ռիսկեր, տնտեսական նորմատիվներ  

 

Հոդվածում դիտարկվել են «ֆինանսական կայունություն» հասկացությունը, դրա 
դերը ՀՀ բանկային համակարգում, բանկերի ֆինանսական կայունության գնահատ-
ման համար օգտագործվող ցուցանիշները և ՀՀ ԿԲ-ի կողմից ֆինանսական կայունու-
թյան ապահովման համար կիրառվող քաղաքականությունը։ Անդրադարձ է կատարվել 
ՀՀ բանկային համակարգի 2020 թ. ֆինանսական կայունությանը` կապված համավա-
րակի և երկրում տիրող պատերազմական իրավիճակի հետ։  

 

Ներածություն։ Ֆինանսական կայունությունը ֆինանսական, մակրոտնտե-
սական և այլ պայմանների համադրությունն է, որի դեպքում ֆինանսական 
հաստատությունները, շուկաները և դրանց ենթակառուցվածքները կարող են 
դիմակայել հնարավոր մարտահրավերներին, ցնցումներին ու անհավասա-
րակշռություններին՝ նվազեցնելով ֆինանսական միջնորդության գործառույթ-
ների ընդհատման հավանականությունը: Ֆինանսական կայունությունը բնո-
րոշելիս հաշվի է առնվում այն հանգամանքը, որ ֆինանսական կայունություն 
կարող է առաջանալ ոչ միայն ֆինանսական համակարգի ներքին գործըն-
թացների խաթարման, այլ նաև խոշոր փոխատուների ու պարտատերերի հետ 
կապված խնդիրների, տնտեսական քաղաքականության փոփոխության, մակ-
րոտնտեսական անբարենպաստ զարգացումների դեպքում: 
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Յուրաքանչյուր տնտեսական համակարգի կարևորագույն գործոններից 
մեկը ֆինանսական հուսալի և արդյունավետ համակարգի առկայությունն է, 
որը հանդես է գալիս որպես ֆինանսական շուկաների և ֆինանսական ինս-
տիտուտների ամբողջություն։ ՀՀ ֆինանսական համակարգի հիմնական մասը 
կազմում է բանկային համակարգը, որը կարևոր դեր է խաղում ՀՀ տնտեսա-
կան համակարգում։ ՀՀ բանկային համակարգն ընդգրկում է ՀՀ կենտրոնա-
կան բանկը, ՀՀ տարածքում գործող բանկերը, դրանց մասնաճյուղերը, ներ-
կայացուցչությունները, գործառնական գրասենյակները, ինչպես նաև օտար-
երկրյա բանկերի՝ ՀՀ տարածքում գործող մասնաճյուղերը ու ներկայացուցչու-
թյունները։ Ընդ որում, օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղը գրանցվում է միայն 
ՀՀ ԿԲ-ում բացված համապատասխան հաշվում ԿԲ սահմանած` բանկերի կա-
նոնադրական հիմնադրամի նվազագույն չափով միջոցների առկայության 
դեպքում։ ՀՀ ԿԲ-ում գրանցվելու պահից բանկը ձեռք է բերում իրավաբանա-
կան անձի կարգավիճակ։ Այնուհետև՝ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի 
գրանցման մասին որոշում ընդունելուց հետո եռօրյա ժամկետում, հիմնադիր-
ներին տրվում է գրանցման վկայական, իսկ հնգօրյա ժամկետում ծանուցվում 
ձեռնարկությունների գրանցումն իրականացնող պետական լիազորված մար-
մնին` օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գրանցման մասին համապատաս-
խան գրառում կատարելու համար։ 

Գրականության ակնարկ: Համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեու-
թյան մասին» ՀՀ օրենքի՝ բանկն իրավաբանական անձ է1, որն իրավունք ունի 
օրենքով սահմանված կարգով տրված լիցենզիաների հիման վրա իրակա-
նացնել բանկային գործունեություն։  

Բանկային գործունեություն է համարվում ավանդներ ընդունելը, ավանդ-
ներ ընդունելու առաջարկությամբ հանդես գալը և ավանդն ընդունողի անու-
նից և ռիսկով դրանք տեղաբաշխելը` վարկեր, ավանդներ, դեպոզիտներ տրա-
մադրելու և ներդրումներ կատարելու միջոցով։ 

Առանց ՀՀ ԿԲ-ի կողմից տրված բանկային գործունեության լիցենզիայի 
ՀՀ տարածքում բանկային գործունեություն իրականացնելն արգելվում է։ Ներ-
կայումս ՀՀ-ում գործում են 17 առևտրային բանկեր, որոնք վերահսկվում են 
Կենտրոնական բանկի կողմից։ ՀՀ-ում ֆինանսական կայունության ապահով-
ման պատասխանատու մարմինը Կենտրոնական բանկն է, ինչն ամրագրված 
է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 200-րդ հոդվածի 2-րդ 
կետով2 և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի» մասին 
օրենքի 4-րդ հոդվածով3։  

ԿԲ-ի հիմնական խնդիրը ՀՀ-ում գների և ֆինանսական համակարգի կա-
յունության ապահովումն է։ Բացի իր հիմնական խնդրից, ԿԲ-ն ունի նաև այլ 
խնդիրներ4։ Դրանց շարքին են դասվում. 
▪ գործուն վճարահաշվարկային համակարգ ստեղծելն ու զարգացնելը5, 
▪ ՀՀ արժույթի թողարկումը, դրամաշրջանառության կազմակերպումն ու 

կարգավորումը, 
▪ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և 

ահաբեկչության  ֆինանսավորման դեմ պայքարի կազմակերպումն ու կար- 

 
1  Տե՛ս ՀՀ օրենքը «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին», հոդված 4։ 
2  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=102510 
3  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121585 
4  Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, հոդված 200։ 
5  Տե՛ս ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին», հոդված 5։ 
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գավորումը, 
▪ արժեթղթերում ներդրողների պաշտպանության, շուկայում արժեթղթերի 

արդար գնագոյացման համակարգի ձևավորման և պահպանման, արժե-
թղթերի արդար, թափանցիկ և վստահելի շուկայի կանոնակարգված և 
բնականոն գործունեության ու զարգացման համար անհրաժեշտ պայման-
ների ապահովումը։ 

«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով սահման-
ված է, որ բանկերի գործունեությունը կարգավորելու, ինչպես նաև ռիսկերի 
արդյունավետ կառավարման նպատակով Կենտրոնական բանկը կարող է 
սահմանել բանկային գործունեության նկատմամբ որոշակի հիմնական սահ-
մանափակումներ` բանկերի գործունեության հիմնական տնտեսական նորմա-
տիվներ։ Բանկերի համար սահմանվող հիմնական տնտեսական նորմատիվ-
ների հաշվարկման կարգը, հաշվարկին մասնակցող տարրերի կազմը և սահ-
մանաչափերը սահմանվում են ՀՀ ԿԲ խորհրդի 09.02.2007 թ. թիվ 39 Ն որոշ-
մամբ հաստատված «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գոր-
ծունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 2-ով։  

 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված տնտեսական նորմատիվներ1 

 

Նորմատիվի անվանումը Սահմանաչափը 
Կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափը 50.000.000 ՀՀ դրամ 
Բանկի համարժեքության նորմատիվները 30.000.000.000 ՀՀ դրամ 
Ն1/1-հիմնական կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների 
գումարների միջև նվազագույն սահմանային հարաբերակցությունը 

9 տոկոս 

Ն1/2- ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների 
գումարների միջև նվազագույն սահմանային հարաբերակցությունը 

12 տոկոս 

Ն2/1-բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ընդհանուր ակտիվների 
գումարի միջև նվազագույն սահմանային հարաբերակցությունը  

15 տոկոս 

Ն2/2-բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ցպահանջ 
պարտավորությունների միջև նվազագույն սահմանային 
հարաբերակցությունը 

60 տոկոս 

Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և զուտ դրամական 
արտահոսքի միջև սահմանային հարաբերակցությունը 

100 տոկոս 

Բանկին հասանելի կայուն միջոցների և բանկին անհրաժեշտ կայուն 
միջոցների սահմանային հարաբերակցությունը 

100 տոկոս 

Ն3/1-մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափը Ընդհանուր կապիտալի 
20 տոկոս 

Ն3/2-խոշոր փոխառուների գծով ռիսկի առավելագույն չափը Ընդհանուր կապիտալի 
500 տոկոս 

Ն4/1-բանկի հետ կապված մեկ անձի գծով առավելագույն չափը 5 տոկոս 
Ն4/2-բանկի հետ կապված մի քանի անձանց գծով ռիսկի 
առավելագույն չափը 

20 տոկոս 

Հայաստանի Հանրապետության դրամով ներգրավված միջոցների 
դիմաց 

Ներգրավված միջոցների 
4 տոկոսի չափով 

Արտարժույթով ներգրավված միջոցների դիմաց Ներգրավված միջոցների 
18 տոկոսի չափով 

Ըստ առանձին արտարժույթների արտարժութային ռիսկ 7 տոկոս 
Համախառն արտարժութային ռիսկ 10 տոկոս 

 

Ըստ կանոնակարգ 2-ի՝ բանկերի համար կանոնադրական կապիտալի 
սահմանված նվազագույն չափը 50 մլն ՀՀ դրամ է, իսկ ընդհանուր կապիտալի  

 
1  Տե՛ս ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 09.02.2007 թ. թիվ 39 Ն որոշմամբ հաստատված 

կանոնակարգ 2։ 
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նվազագույն չափը` 30 մլրդ ՀՀ դրամ։  
Մեթոդաբանություն։ ՀՀ բանկային համակարգի ֆինանսական կայունու-

թյանը վերաբերող տվյալները վերցված են ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքում առ-
կա բաց հրապարակային նյութերից, որոնց հիման վրա իրականացվել է հե-
տազոտություն՝ կիրառելով վերլուծության, խմբավորման, ընդհանրացման մե-
թոդները։ 

Հետազոտության արդյունքներ և քննարկում։ 2007-2008 թթ.` համաշխար-
հային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո1, ֆինանսական կայունու-
թյան ապահովման խնդիրն ավելի կարևորվեց, քանի որ կազմակերպություն-
ների որդեգրած քաղաքականությունը լիարժեք և բավարար կերպով չէր 
ապահովում ամբողջ ֆինանսական համակարգի կայունությունը, ռիսկերի ար-
դյունավետ կառավարումը և մակրոտնտեսական կայուն միջավայր։ Շատ 
երկրներում 2008 թ. ֆինանսական ճգնաժամը բանկային համակարգի միջո-
ցով բացասական ազդեցություն ունեցավ տնտեսության վրա։ Ֆինանսական 
կայունության ապահովման կարևորությունը հաշվի առնելով` մի շարք երկրնե-
րում ֆինանսական կայունության ապահովումը օրենսդրորեն ամրագրվել է 
որպես կենտրոնական բանկերի առաջնային նպատակներից մեկը։  

Ի տարբերություն այլ երկրների՝ ՀՀ-ում, շնորհիվ ԿԲ-ի սահմանած խիստ 
նորմերի, ոչ մի բանկ չսնանկացավ, ինչը անխափան պահպանեց բանկային 
համակարգը և դրա հետ փոխկապակցված ոլորտների գործունեությունը: 
Կենտրոնական բանկի իրականացրած կարգավորումների շնորհիվ` ՀՀ բան-
կային համակարգը ներդաշնակորեն զարգացում է ապրել։ Խիստ կարգավո-
րումը, մի կողմից, թույլ չի տվել, որ բանկերի թիվն աստիճանաբար մեծանա, 
մյուս կողմից, զսպել է անկայունության՝ ընդունելի մակարդակից բարձրա-
ցումը։  

Բանկային համակարգի ֆինանսական կայունության ապահովման հիմ-
նասյունը ռիսկերի կառավարումն է, որը բաղկացած է հետևյալ հաջորդական 
փուլերից. 

Աղյուսակ 2 
Ռիսկերի կառավարման փուլերը 

 

1. Իրադարձությունների բացահայտում 
2. Իրադարձությունների ռիսկայնության աստիճանի գնահատում 
3. Ռիսկերի կառավարման ռազմավարություն 
4. Հսկողական գործիքների սահմանում 

 

Հավանական ռիսկերի բացահայտման և զսպման նպատակով ՀՀ ԿԲ-ն 
շարունակաբար իրականացնում է ներքին և արտաքին միջավայրում ֆինան-
սական համակարգի և մակրոմիջավայրի ցուցանիշների վերլուծություն, շու-
կաների մշտադիտարկում, հայրենական վճարահաշվարկային համակարգերի 
հսկողություն։ Այս փուլում ֆինանսական վերլուծության առարկա են ինչպես 
ֆինանսական համակարգի բաղադրիչները՝ ֆինանսական հաստատություն-
ներ, ֆինանսական ինստիտուտներ, ֆինանսական ենթակառուցվածքներ, ֆի-
նանսական շուկաներ, այնպես էլ` մակրոտնտեսությունը: Ուսումնասիրվում են 
բոլոր այն գործոնները, որոնք ուղղակիորեն և անուղղակիորեն կարող են 
ազդել ֆինանսական համակարգի կայուն գործունեության վրա։ Հավանական 
ռիսկերի դրսևորման դեպքում բանկային համակարգի խոցելիության մակար-
դակը գնահատելու նպատակով ՀՀ ԿԲ-ն կիրառում է սթրես-թեստեր, որոնք 

 
1 https://www.cba.am/am/SitePages/fsintroduction-def.aspx 
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միջազգային լայն տարածում ունեն։ Սթրես-թեստերը ներկայացնում են դի-
տարկելի շոկային սցենարների դեպքում բանկային համակարգի կամ դրա 
առանձին մասնակիցների վնասների գնահատում։ 2020 թ. սթրես-թեստերի 
արդյունքները փաստում են բանկային համակարգի` հետագա հնարավոր ան-
բարենպաստ զարգացումների հետևանքներին դիմակայելու ներուժի առկայու-
թյան մասին1։ Կենտրոնական բանկը ֆինանսական համակարգի ռիսկերի 
կառավարումն իրականացնում է պրուդենցիալ և մակրոպրուդենցիալ քաղա-
քականությունների, ինչպես նաև ֆինանսական հաստատությունների վերա-
հսկողության իրականացման միջոցով։ Պրուդենցիալ կարգավորումը ենթադ-
րում է առանձին հաստատությունների համար նորմատիվային, կարգավորիչ 
որոշակի դաշտի սահմանում, որը թույլ կտա կառավարելի սահմաններում 
պահել առանձին ֆինանսական հաստատությանը վերաբերող ռիսկերը։  

Մակրոպրուդենցիալ քաղաքականությունը նշանակում է պրուդենցիալ 
գործիքների կիրառում, սակայն այս դեպքում ապահովում է ամբողջ ֆինան-
սական համակարգի կայունությունը։ 

Մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության կիրառման նպատակը համա-
կարգային ռիսկերի նվազեցումն է և ֆինանսական միջնորդության անընդհա-
տության ապահովումը։ Ֆինանսական կայունության գնահատման համար 
կարևորագույն գործիք է Արժույթի միջազգային հիմադրամի (ԱՄՀ) մշակած 
ֆինանսական կայունության ցուցանիշների համակարգը։  

Ֆինանսական կայունության ապահովման գործառույթն իրականացնելու 
համար Կենտրոնական բանկն ունի մի շարք գործիքներ, որոնք ներկայացված 
են աղյուսակ 3-ում։ 

 

Աղյուսակ 3 
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից կիրառվող ֆինանսական կայունության 

ապահովման գործիքները  
 

1.  Ռիսկերի վերլուծություն և գնահատում 
2.  Շուկայի մասնակիցների ռիսկերի ընկալմանը, տեղեկացվածության բարձրացմանն ու 

շահերի պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումների իրականացում 
3.  Գործառնություններ ֆինանսական շուկաներում և անհրաժեշտության դեպքում 

իրացվելիության տրամադրում 
4.  Լիցենզիայի տրամադրման գործընթաց 
5.  Վերջին ատյանի վարկատուի գործառույթի կիրառում 
6.  Ֆինանսական կայունության հանձնաժողով 
 

Ֆինանսական կայունության և հատուկ կարգավորման հանձնաժողովը 
Կենտրոնական բանկի նախագահին կից խորհրդակցական մարմին է, որն 
իրականացնում է ֆինանսական համակարգի կայունության գնահատում, դրա 
ապահովմանն ուղղված միջոցառումների քննարկում, նախապատրաստում 
իրականացման ուղղությունների և պայմանների վերաբերյալ առաջարկու-
թյունների ներկայացում, այլ գործողություններ։  

Ինչպես նշեցինք, ֆինանսական կայունության գնահատման կարևորա-
գույն գործիք են ֆինանսական կայունության ցուցանիշները։ Ֆինանսական 
կայունության ցուցանիշները երկրի ֆինանսական համակարգի, դրա կորպո-
րատիվ հատվածի և տնային տնտեսությունների ֆինանսական բնութագրիչնե-
րի վիճակագրական ցուցանիշների ամբողջությունն է։ Ցուցանիշները մշակվել 
են Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից` այլ միջազգային կառույցների 

 
1 https://www.cba.am/arm/SitePages/fsreport.aspx, էջ 47  
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և ԱՄՀ անդամ երկրների օժանդակությամբ։ Ցուցանիշների համակարգի 
ստեղծումը պայմանավորված է միջազգային մասշտաբով բոլոր երկրների ֆի-
նանսական կայունության ցուցանիշների համադրելի դաշտ ունենալու և վեր-
լուծաբանների համար այդ համադրելիության անհրաժեշտությամբ։ Ներկա-
յումս աշխարհի բոլոր երկրների ֆինանսական կայունության ցուցանիշները 
տեղադրված են ԱՄՀ էլեկտրոնային կայքում1։ Ֆինանսական կայունության 
ցուցանիշների միջոցով իրականացվում են մակրոպրուդենցիալ վերլուծու-
թյուններ, գնահատվում են առանձին երկրների ֆինանսական համակարգի 
ուժեղ և թույլ կողմերը։ Բանկային համակարգի ֆինանսական կայունության 
ցուցանիշներն են2. 
▪ նորմատիվային հիմնական կապիտալի հարաբերությունը ռիսկով կշռված 

ակտիվներին, 
▪ նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի հարաբերությունը ռիսկով կշռված 

ակտիվներին, 
▪ չաշխատող վարկերի հարաբերությունը ընդհանուր վարկերին, 
▪ շահութաբերությունը՝ ըստ ակտիվների, 
▪ շահութաբերությունը՝ ըստ կապիտալի, 
▪ բարձր իրացվելի ակտիվների հարաբերությունը ընդհանուր ակտիվներին, 
▪ բարձր իրացվելի ակտիվների հարաբերությունը ցպահանջ պարտավորութ-

յուններին։ 
 

Աղյուսակ 4 
ՀՀ բանկային համակարգի ֆինանսական կայունության ցուցանիշները 2021 թ. 

ապրիլ-հոկտեմբեր ժամանակահատվածում 
 
 

 Ժամանակաշրջան Ապր. 
2021 

Մայ. 
2021 

Հուն. 
2021 

Հուլ. 
2021 

Օգոս. 
2021 

Սեպ. 
2021 

Հոկ. 
2021 

1001 
Նորմատիվային հիմնական կապիտալի 
հարաբերությունը ռիսկով կշռված 
ակտիվներին 

16.8 16.8 17.0 17.1 17.1 17.2 17.4 

1002 
Նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի 
հարաբերությունը ռիկսով կշռված 
ակտիվներին 

14.6 14.6 14.8 15.0 15.1 15.3 15.4 

10042 Չաշխատող վարկերի հարաբերությունը 
ընդհանուր վարկերին 4.6 4.2 4.1 3.8 3.4 2.96 2.78 

10061 Շահութաբերությունը՝ ըստ ակտիվների  0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.87 0.98 
10071 Շահութաբերությունը՝ ըստ կապիտալի 5.1 6.2 6.3 5.8 6.2 6.58 7.51 

1010 
Բարձր իրացվելի ակտիվների հարաբե-
րությունը ընդհանուր ակտիվներին 

27.8 28.8 30.8 31.4 31.7 31.7 32.1 

1011 
Բարձր իրացվելի ակտիվների հարաբե-
րությունը ցպահանջ պարտավորություն-
ներին 

116.8 119.0 122.1 122.3 121.7 120.1 123.5 

 
Ընդ որում նշենք, որ բանկային համակարգի կայունությունը գնահատող 

մեկ ընդհանրական ցուցանիշ գոյություն չունի։  
ՀՀ կենտրոնական բանկը տարեկան և կիսամյակային պարբերականու-

թյամբ հրապարակում է ֆինանսական կայունության հաշվետվություն3։ Այդ 
հաշվետվությունները կառուցված են գլոբալից դեպի մասնավոր տրամաբա-
նությամբ։ Ֆինանսական կայունության հաշվետվության հիմնական նպատա-

 
1  data.imf.org 
2 https://www.cba.am/am/SitePages/fsindicators-FSI.aspx 
3 hhtps://www.cba.am/arm/SitePages/fsreport.aspx 
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կը իրական և ֆինանսական հատվածներում սպասվող, ինչպես նաև նախկին 
զարգացումների համատեքստում երկրի ֆինանսական կայունությանը սպառ-
նացող հավանական ռիսկերի բնույթը նկարագրելն է։ Հաշվետվությունում 
ներկայացվում են որոշակի ժամանակահատվածի համար ֆինանսական կա-
յունության վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի գնահատականը, առկա ռիս-
կերը, ինչ միջոցառումներ են իրականացվել դրանց կանխարգելման և չեզո-
քացման համար։ Այն սովորաբար բաղկացած է համաշխարհային տնտեսու-
թյան զարգացումները, Հայաստանի մակրոտնտեսական միջավայրի զարգա-
ցումները, Հայաստանի ֆինանսական շուկայի կայունությունը, ՀՀ ֆինանսա-
կան հաստատությունների կայունությունը, ֆինանսական կայունությունը ՀՀ 
ֆինանսական ենթակառուցվածքներում բաժիններից։ ՀՀ ֆինանսական կա-
յունությանը սպառնացող հավանական ռիսկերը հաշվետվությունում ներկա-
յացված են հետևյալ հիմնական ուղղություններով. 

▪ համաշխարհային տնտեսության զարգացումներից ածանցված ռիսկեր, 
▪ ՀՀ մակրոտնտեսական միջավայրի զարգացումներից ածանցված ռիսկեր, 
▪ ՀՀ ֆինանսական շուկայի ռիսկեր, 
▪ ՀՀ ֆինանսական հաստատությունների ռիսկեր, 
▪ ՀՀ ֆինանսական ենթակառուցվածքների ռիսկեր։ 

Հաշվետվությունում ներկայացված են այդ ոլորտներում ռիսկերի կուտա-
կումները, հնարավոր ազդեցությունները տնտեսության և ֆինանսական հա-
մակարգի բոլոր հատվածների վրա, ինչպես նաև ռիսկերի հասցեագրմանն 
ուղղված` ՀՀ ԿԲ-ի կողմից իրականացված մակրոպրուդենցիալ քաղաքակա-
նությունը։ Ֆինանսական կայունության հաշվետվությունում կարևորվում են 
բանկային համակարգի ռիսկերն ու զարգացման ուղղությունները, քանի որ 
ֆինանսական համակարգի ակտիվների շուրջ 84%-ը առևտրային բանկերի 
ակտիվներն են, հետևաբար ֆինանսական կայունության մակարդակը և զար-
գացման ուղղությունները պայմանավորված են բանկային համակարգի գոր-
ծունեությամբ։ 

Բանկային համակարգի ֆինանսական կայունությունը համավարակի 
և պատերազմի պայմաններում 

2020 թ. ՀՀ տնտեսությունը կրեց միմյանց հաջորդող 2 աննախադեպ շո-
կեր՝ կապված համավարակի և ռազմական դրության հետ։ Վերջիններս այն-
պիսի մարտահրավերներ են ստեղծել ֆինանսական համակարգի համար, 
որոնք տարբերվում են մինչ այդ արձանագրված բոլոր ճգնաժամերից։ Սակ-
այն, նույնիսկ այս պարագայում ֆինանսական համակարգը տարվա ընթաց-
քում պահպանել է գործունեության անընդհատությունը՝ ի հաշիվ ձևավորված 
կապիտալի և իրացվելիության բավարար ներուժի, ինչը նախադրյալներ է 
ստեղծում հնարավոր կորուստները կլանելու և գործունեության անընդհատու-
թյունն ապահովելու համար։ Բանկերը շարունակել են մատուցել բանկային 
ծառայություններ` առաջնությունը տալով հեռավար ծառայությունների հասա-
նելիությանը և հաճախորդների տեղեկացվածության մակարդակի բարձրաց-
մանը։ Առևտրային բանկերի առաջարկած վարկային արձակուրդները և վար-
կերի պայմանների վերանայումները համավարակից տուժած վարկառուներին 
հնարավորություն են տվել իրենց պարտքի սպասարկման բեռը վերաբաշ-
խելու ապագա ակնկալվող եկամուտներին համարժեք։ 
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Կապիտալի համարժեքությունը և եկամտաբերությունը 2020 թ. 
Բանկային համակարգը մշտապես պահպանել է պահանջվող նվազա-

գույն սահմանաչափը գերազանցող կապիտալի համարժեքությունը1։ Բանկա-
յին համակարգի ընդհանուր կապիտալի համարժեքությունը տարվա ընթաց-
քում նվազել է 0,6 տոկոսային կետով և կազմել է 16,9%։ 

Համարժեքության նվազումը պայմանավորված է գործունեության ծավալ-
ների ավելացմամբ, ինչպես նաև ՀՀ դրամի փոխարժեքի արժեզրկման հե-
տևանքով ռիսկով կշռված արտարժութային ակտիվների դրամային համարժե-
քի աճով (գծապատկեր 1)2: 

 

 
Գծապատկեր 1. Առևտրային բանկերի կապիտալի համարժեքության ցուցանիշում 

հաշվարկվող ռիսկով կշռված ակտիվների կառուցվածքը, 
31.12.2021 

 

 
Գծապատկեր 2. Ռիսկերի կուտակումների աճը 

 

Ինչպես արդեն նշեցինք, մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության իրա-
կանացրած միջոցառումները հիմնականում ուղղված են բանկային համակար-
գի` ռիսկերին դիմակայելու ունակությանը, դրա ամրապնդմանը և ֆինան-
սական միջնորդության անընդհատության ապահովմանը։ Այժմ անդրադառ-
նանք մակրոպրուդենցիալ ռիսկերի քարտեզին։ Քարտեզը բաղկացած է 23 
ցուցանիշներից, որոնք դասակարգվում են 2 հիմնական խմբերի` ռիսկի աղբ-
յուրներ և ռիսկերի կլանման ունակություն3։ Ռիսկերի կուտակումը բնութագրող 
հատվածը ներկայացնում է համակարգային ռիսկերի կուտակումները՝ ըստ 
առանձին աղբյուրների, որոնց նյութականացման դեպքում բանկային համա-
կարգի կայունությունը կարող է վտանգվել։ Ռիսկերի կլանման ունակությունը 

 
1  https://www.cba.am/arm/SitePages/fsreport.aspx 
2  https://www.cba.am/AM/pperiodicals/Stability%20report_2021.pdf էջ 33 
3  https://www.cba.am/arm/SitePages/fsreport.aspx, էջ 9 

https://www.cba.am/AM/pperiodicals/Stability%20report_2021.pdf
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բնութագրող հատվածը ներկայացնում է համակարգի կողմից ռիսկերի կլան-
ման ունակությունը` իրացվելի միջոցների, կապիտալի բարձիկների առկայու-
թյունը։ Գունային լուծումները (5 գույն) ներկայացնում են (0.1) միջակայքի 
բաժանումը 5 հավասարաչափ միջակայքերի։ Դեպի կարմիր գույն ուղղությու-
նը փաստում է, որ կա ռիսկի աճ, իսկ կանաչը` նվազում: 2020 թ. երկրորդ կե-
սին ռիսկերի կուտակման աճ է արձանագրվել` պայմանավորված համավարա-
կի հետևանքով տնտեսական անկմամբ, ինչպես նաև անորոշությունների 
աճող մակարդակով։ 

Մակրոռիսկեր խմբի ամփոփ ցուցանիշի մակարդակն աճել է, ինչին 
նպաստել են տնտեսական խոր անկումը և պետական պարտքի աճի ցուցա-
նիշները։ Կրճատվել են նաև դրամական փոխանցումները, ինչը կապված է 
գործընկեր երկրների տնտեսական ակտիվության նվազման հետ, և նպաստել 
են ամփոփ ցուցանիշների աճին։ Դրական ազդեցություն են ունեցել նաև ցածր 
գնաճը և «ընթացիկ հաշվի պակասուրդի» կրճատումը։  

Վարկային ռիսկի կուտակման ցուցանիշը պահպանվել է գունային նույն 
մակարդակում, որը նշում է ռիսկերի կուտակման առկայությունը։ Բարձր ռիս-
կի կուտակում է ներկայացնում տնային տնտեսությունների վարկեր/համա-
խառն ազգային տնօրինվող եկամուտ հարաբերակցությունը։ Ռիսկերի կու-
տակման աճ դրսևորվել է նաև ձեռնարկությունների վարկավորման մասով, 
որին նպաստել է պետական աջակցության ծրագրերով վարկավորման աճը։ 
Վարկային ռիսկի կուտակման ցուցանիշի գունային մակարդակը պայմանա-
վորված է նաև վարկային ներդրումների աճի տեմպի նվազմամբ, ինչը թուլաց-
նում է ռիսկերի կուտակումը։ Ընդ որում, մակրոպրուդենցիալ ռիսկերի քարտե-
զում ներառված չէ ցուցանիշ, որը կբնութագրեր վարկերի վերանայումների ու 
վարկային արձակուրդների ազդեցությունը։  

Շուկայական ռիսկերի ենթախմբում ռիսկերի կուտակման նվազումը 
պայմանավորված է անշարժ գույքի գների և արտարժութային վարկերի աճի 
տեմպի նվազմամբ։  

Իրացվելիության ռիսկի ենթախմբում նկատվել է ռիսկերի կուտակման 
աճ, որը պայմանավորված է միջբանկային պարտավորությունների աճով և 
ընդհանուր իրացվելիության նորմատիվային ցուցանիշի նվազմամբ։ ԿԲ-ի 
իրականացրած օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ բանկային համակար-
գին հաջողվել է դիմակայել իրացվելիության ճնշումներին։ 

Ֆինանսական համակարգի կողմից հավանական ռիսկերը կլանելու 
ունակությունը բնութագրող ամփոփ ցուցանիշը չի փոփոխվել` պայմանա-
վորված կապիտալի համարժեքության և շահութաբերության ցուցանիշների 
մակարդակի պահպանմամբ։ Ռիսկերի կուտակման աճի պարագայում կա-
րևորվում է ռիսկերի կլանման ամփոփ ցուցանիշի բարելավումը` ապահովելով 
բանկային ռիսկի դիմացկունությունը, գործընթացների անընդհատությունը` 
հավանական ռիսկերի նյութականացման դեպքում։  

Այժմ անդրադառնանք համավարակով և պատերազմական իրավիճակով 
պայմանավորված փոփոխություններին, որոնք էականորեն ազդել կամ ազ-
դելու են բանկային համակարգի վրա:  

Վերջին 4 տարվա կտրվածքով չաշխատող ակտիվների (վարկերի) մա-
կարդակը հասել է առավելագույնի: Համաձայն Կենտրոնական բանկի 
տվյալների՝ 2021 թ. վերջի դրությամբ չաշխատող ակտիվների կամ, այսպես 
կոչված, դասակարգված վարկերի մասնաբաժինը առևտրային բանկերի ընդ-
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հանուր ակտիվների կառուցվածքում հասել է 7,01%-ի, ինչն ամենաբարձր ցու-
ցանիշն է 2017 թ. տարեսկզբից ի վեր, երբ սահմանվեց նորմատիվային կա-
պիտալի նոր շեմ (30 մլրդ): Բանկերի չաշխատող ակտիվների տեսակարար 
կշիռն աճել է գրեթե բոլոր ոլորտներում, ինչը պայմանավորված է և՛ համա-
վարակի, և՛ պատերազմի ազդեցությամբ։ Այսքանով, սակայն, պատերազմի 
ազդեցությունը չի սահմանափակվում, Հայաստանում գործող բանկերը ակտի-
վորեն մասնակցում էին նաև Արցախի տնտեսության այլ ոլորտների և ֆիզի-
կական անձանց վարկավորման ծրագրերին, ավելին՝ 17 բանկից 7-ը ունեին 
նաև մասնաճյուղեր Արցախում, հետևաբար՝ Արցախի բնակչության ու կազ-
մակերպությունների վարկային պարտավորությունների մարումների, ինչպես 
նաև պատերազմում հաշմանդամ դարձած կամ զոհված անձանց վարկային 
պարտավորությունների մասնակի կամ ամբողջական ներման հարցը դեռևս 
զգալի ազդեցություն է ունենալու բանկերի ֆինանսական ցուցանիշների վրա։  

Վերջին տարիներին, հատկապես 2018-ի ապրիլյան իրադարձություննե-
րից հետո, բնակչության դրական սպասումները հանգեցրել էին վերջնական 
սպառման էական աճի, այդ թվում՝ սպառողական վարկերի: 2017-ի դեկտեմ-
բերի 31-ի համեմատ՝ 2018-ի տարեվերջին բանկերի տրամադրած սպառողա-
կան վարկերի ծավալն աճել էր 37%-ով։ Այս բարձր աճի տեմպը պահպանվել 
էր նաև 2019-ին (31%), սակայն մասնագիտական շրջանակները և Կենտրո-
նական բանկը բազմիցս շեշտել են, որ աճի այդպիսի միտումները մտահոգիչ 
են և նախատեսում են քայլեր ձեռնարկել սպառողական վարկերի աճի տեմ-
պերը զսպելու համար։ 

 

 
 

Գծապատկեր 3.  ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից տրամադրված սպառողական 
վարկերը 2016-2020 թթ. (մլրդ ՀՀ դրամ) 

 

2020 թ. տարեսկզբին համավարակով պայմանավորված տնտեսական 
ճգնաժամը հանգեցրեց բնակչության տնօրինվող եկամտի կտրուկ անկման, և 
բանկերն սկսեցին ավելի զգուշավոր լինել սպառողական վարկավորման հար-
ցերում, արդյունքում 2020-ին սպառողական վարկերի աճի տեմպը կտրուկ 
դանդաղեց (1,4%), և սպառողական վարկերի պորտֆելի ընդհանուր մեծու-
թյունը տարեվերջի դրությամբ կազմեց 929 մլրդ ՀՀ դրամ:  

Հակաճգնաժամային ծրագրերի շրջանակում վարկի տոկոսի մասնակի 
կամ ամբողջական սուբսիդավորումը նպաստել է վարկային պորտֆելի 
աճին: ՀՀ առևտրային բանկերի վարկային պորտֆելը 2020 թ. տարեվերջի 
դրությամբ կազմել է շուրջ 4 տրիլիոն ՀՀ դրամ, ընդ որում` աճի տեմպը պահ-
պանվել է բարձր մակարդակում։ Ավելին, առևտրային բանկերի վարկային 

https://www.civilnet.am/news/195019/%D5%BD%D5%BA%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%BF%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%AF-%D5%A1%D5%B3%D5%A8-%D5%B4%D5%BF%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D5%A3%D5%AB%D5%B9-%D5%A7-%D5%AF%D5%A2-%D5%B6-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D5%A7-%D5%B1%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4/
https://www.civilnet.am/news/195019/%D5%BD%D5%BA%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%BF%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%AF-%D5%A1%D5%B3%D5%A8-%D5%B4%D5%BF%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D5%A3%D5%AB%D5%B9-%D5%A7-%D5%AF%D5%A2-%D5%B6-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D5%A7-%D5%B1%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4/
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պորտֆելի շարժընթացի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ մշակող ար-
դյունաբերության, գյուղատնտեսության ոլորտներում վարկային պորտֆելները 
ոչ միայն աճել են, այլև աճել են ավելի մեծ տեմպով, քան 2019-ին, ինչը, թեր-
ևս, մասամբ պայմանավորված է կառավարության հակաճգնաժամային միջո-
ցառումներով, մասամբ՝ տնտեսավարողների ֆինանսական դրության վատ-
թարացմամբ։ Համաձայն ՀՀ Կառավարության տվյալների՝ 2020-ի սեպտեմբե-
րի վերջի դրությամբ ՀՀ բանկերն այդ միջոցառումների շրջանակում տրա-
մադրել են 119 մլրդ ՀՀ դրամի վարկեր, իսկ միայն գյուղատնտեսության ոլոր-
տում՝ 43,1 մլրդ ՀՀ դրամի։ 

 

 

Գծապատկեր 4. ՀՀ առևտրային բանկերի վարկային պորտֆելի շարժընթացը՝  
ըստ վարկավորման խոշոր ոլորտների, 2018-2020 թթ.  
(մլրդ ՀՀ դրամ) 

 

Ինչպես երևում է գծապատկեր 4-ից, առաջանցիկ տեմպերով աճ է արձա-
նագրվել նաև հիփոթեքային վարկավորման ոլորտում։ Այս պարագայում վար-
կային պորտֆելի աճը պայմանավորված է այն մտավախությամբ, որ հնա-
րավոր է՝ կառավարությունը չեղարկի առաջնային շուկայից բնակարանի ձեռք-
բերման վարկի տոկոսագումարի հետվերադարձի ծրագիրը, ինչը հանգեցրել է 
պահանջարկի էական աճի։  

Ապագայի նկատմամբ անորոշությունը «ստիպում» է մարդկանց խնա-
յել: Տնտեսագետների շրջանում հայտնի փաստ է, որ ապագայի նկատմամբ 
անորոշությունը տնային տնտեսություններին «ստիպում» է խնայել։ Կորոնա-
ճգնաժամը ևս մեկ անգամ եկավ հաստատելու այդ հայտնի փաստը։ Այս առու-
մով Հայաստանը բացառություն չէ: 2020-ի օգոստոսին ռեզիդենտ տնային 
տնտեսությունների ցպահանջ և ժամկետային ավանդների մեծությունը հասել 
է իր պատմական առավելագույնին՝ գերազանցելով 1,7 տրիլիոն ՀՀ դրամի 
շեմը, միայն դրամային ավանդները հուլիսի համեմատ աճել են շուրջ 12 մլրդ 
ՀՀ դրամով։ Հայաստանում նման իրավիճակ արձանագրվել է նաև 2009-ին։ 

Եզրակացություն։ Այսպիսով, կատարված ուսումնասիրություններից պարզ 
դարձավ, որ ֆինանսական կայունության ապահովումը Կենտրոնական բանկի 
հիմնական խնդիրներից մեկն է (գների կայունության ապահովման խնդրին 
զուգահեռ), որն ընդհանուր մակրոտնտեսական կայունության կարևորագույն 
բաղադրիչ է և երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճի նախապայման։ 
Ֆինանսական կայունության խնդրի ներքո մշտադիտարկվում և գնահատվում 
են ինչպես ֆինանսական համակարգում, այնպես էլ ներքին ու արտաքին 
մակրոտնտեսական զարգացումների արդյունքում ֆինանսական համակարգի 
կայունությունը վտանգող հավանական ռիսկերը, դրանց հնարավոր ծագման 
աղբյուրները։ Այդ ռիսկերի համապարփակ վերլուծության և ֆինանսական 

https://www.uba.am/uba/news/bankeri_koxmic_ajakcutyan_cragreri_ampopum.html
https://www.uba.am/uba/news/bankeri_koxmic_ajakcutyan_cragreri_ampopum.html
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կայունության վրա դրանց հնարավոր ազդեցության գնահատման արդյունքում 
մշակվում և իրականացվում է մակրոպրուդենցիալ քաղաքականություն։  

Ինչպես արդեն նշեցինք, ԿԲ-ին որոշակի կերպով հաջողվել է պահպանել 
սպառողական վարկերի աճի տեմպը: Սակայն, մտահոգիչ է այն փաստը, որ 
չաշխատող վարկերի տեսակարար կշիռն աճել է, ինչը նշանակում է, որ վար-
կառուները հնարավորություն չեն ունեցել մարելու վարկերը, ինչի հետևանքով 
բանկերը չեն կարողանա մարել իրենց պարտավորությունները: Սա կհանգեց-
նի իրացվելիության ռիսկի ավելացմանը, ինչից էլ բխում է, որ ԿԲ-ն չի կարո-
ղանա ապահովել ՀՀ բանկային համակարգի ֆինանսական կայունությունը: 

 

Օգտագործված գրականության ցանկ 
1. ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին»։ 
2. ՀՀ օրենքը «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին»։ 
3. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 09.02.2007 թ. թիվ 39 Ն որոշմամբ 

հաստատված կանոնակարգ 2։ 
4. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն։ 
5. https://www.cba.am/am/SitePages/fsintroduction-def.aspx 
6. https://www.cba.am/am/SitePages/fsindicators-FSI.aspx 
7. data.imf.org 
8. https://www.cba.am/arm/SitePages/fsreport.aspx 
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Основная цель данной статьи – представить читателю понятие финансовой 
стабильности, его роль в банковской системе РА, показатели  для оценки финан-
совой устойчивости банков, политику, применяемую ЦБ для обеспечения финансо-
вой стабильности. В статье рассматривается финансовая стабильность си-
стемы РА в 2020 году в связи с  войной и военной ситуацией в стране. 
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The main objective of this article is to present the concept of financial stability, what 
role it plays in the RA bank system, what indicators are used to evaluate banks' financial 
stability, and what policies the CB uses to ensure financial stability. The article observes 
financial stability of the RA system in 2020 which was affected by the pandemic and war 
situation in the country.  
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ԿԱՏՐԻՆ ԾԱՏՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտություն,  
բակալավրիատ, 3-րդ կուրս  

  

ԿՐԻՊՏՈԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ESG ՌԻՍԿԵՐԻ 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. ESG բանկինգ, COVID-19, կրիպտոարժույթ, 
մայնինգ, բլոկչեյն, ransomware վճարում 

 

Աշխարհում օրեցօր աճող ռիսկերի շարքում առանձնացվել և աշխատանքում 
ուսումնասիրվել են կլիմայի փոփոխության վտանգը, էլեկտրաէներգիայի սպառման ին-
տենսիվ աճը, ESG ռիսկերը և այս համատեքստում՝ կրիպտոմայնինգը` որպես բնա-
պահպանական մարտահրավեր: ESG հապավումը կարելի է բացել որպես «բնապահ-
պանություն, սոցիալական քաղաքականություն և կառավարում»: Այն կարելի է դիտար-
կել ոչ թե իբրև կանոնների հավաքածու, որոնց պետք է հետևել, այլ որպես բիզնես վա-
րելու փիլիսոփայություն: Կլիմայի փոփոխության խնդիրները հանգեցրել են այն բանին, 
որ ավելի ու ավելի է ուշադրություն դարձվում տարբեր կրիպտոարժույթների մայնինգի1 
համար անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիայի սպառվող քանակությանը: Հետազոտելով և 
վերլուծելով տարբեր միջազգային կառույցների, առանձին գիտահետազոտական կենտ-
րոնների հրապարակած զեկույցներն ու տեղեկագրերը՝ կարելի է եզրակացնել, որ բնա-
պահպանական խնդիրների ակտիվ ներթափանցումը ֆինանսական շուկա և ներդրու-
մային միջավայր բիզնես վարողներին, ներդրողներին, բանկերին կդրդի ճկունություն 
դրսևորել բնապահպանական մարտահրավերներին դիմակայելու գործում, այլապես 
դրանց առերեսումը կտանի գլոբալ աղետի: Բանկերը, հեջ-ֆոնդերը և այլ ֆինանսա-
կան կազմակերպություններ, որպես ինստիտուցիոնալ խաղացողներ, պետք է ընդհա-
նուր կառավարման մեջ կրիպտոարժույթների կառավարումը դարձնեն գլխավոր: 

 
Ներածություն: ESG-ում ներդրումներն աճում են երկրաչափական պրոգրե-

սիայով, քանի որ ավելի շատ ներդրողներ և թողարկողներ են օգտագործում 
ESG գործիքները` աջակցելու ներդրումային որոշումների ընդունմանը: Է-
կոլոգիապես մաքուր գործունեության պահանջը եկել է օտարերկրյա ներդրող-
ներից. անհրաժեշտ էր նրանց ցույց տալ և բացատրել, թե ինչպես է ընկերու-
թյան զարգացման ռազմավարությունն օգնում հոգ տանել աշխատակիցների, 
ինչպես նաև շրջակա միջավայրի և մոլորակի մասին: Այս համատեքստում, 
բնապահպանական խնդիրների ֆինանսական շուկա և ներդրումային միջա-
վայր ներառվելու հնարավորության քննարկումը արդիական է և կարևոր:  

BlackRock-ը2 վերջերս հայտարարել է, որ ապագայում ընկերության կա-
տարած բոլոր ներդրումները մասամբ կգնահատվեն՝ կախված այն բանից, թե 
ինչպես են նախատեսում արձագանքել բնապահպանական մարտահրավեր-
ներին: 

COVID-19-ին, ինչպես նաև ESG ռիսկերին դիմակայելու բանկերի կարո-
ղությունը մեծապես կախված է կայունություն պահպանելու ճկունությունից: 
Ներկայիս համաճարակի պայմաններում բանկերը միայն արագ արձագանքե-
լու հնարավորություն ունեն, շատ անգամ՝ չպլանավորված եղանակով: Սա-
կայն, եթե նրանք ճգնաժամն օգտագործեն արտաքին ազդակների ուղղակի և 
անուղղակի ազդեցությունները բացահայտելու համար, ապա կարող են պլա-

 
1  Կրիպտոարժույթ ստանալու ընթացքը կոչվում է «մայնինգ»: Ցանկացած մարդ կարող է սկսել 

որոնել կրիպտոարժույթ, դրա համար անհրաժեշտ է համակարգչի վրա հատուկ ծրագրային 
ապահովում տեղադրել:  

2  https://www.blackrock.com/corporate/global-directory 

https://www.blackrock.com/corporate/global-directory
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նավորել ապագայում առաջացող ESG ռիսկերը հաղթահարելը: Կլիմայի փո-
փոխության խնդիրները, մասնավորապես՝ էլեկտրաէներգիայի սպառման ծա-
վալները, հանգեցրել են էլեկտրաէներգիայի օգտագործման վերաբերյալ 
ուսումնասիրությունների` կապված բիթքոյնների և այլ կրիպտոարժույթների 
մայնինգի հետ: Քանի որ կրիպտոարժույթները շարունակում են մեծ ճանաչում 
ձեռք բերել աշխարհում, դրանց անկայուն ազդեցությունը էկոլոգիայի վրա 
ներդրողներին ստիպում է երկմտել կրիպտոակտիվներ ձեռք բերելու հարցում՝ 
չնայած հավանական օգուտներին: Դեռևս 2021 թվականի ապրիլին Nine point-
ը գործարկել է առաջին բիթքոյն-ETF-ը, որը համադրվում է ESG-ի հետ: ETF-ը, 
որը Տորոնտոյի ֆոնդային բորսայում հանդես է գալիս BITC անունով, իր 
կառավարման վճարների մի մասը հատկացնում է՝ 100%-ով փոխհատուցելու 
այն էկոլոգիական վնասները, որոնք առաջանում են թողարկման հետևանքով: 
Հետազոտական աշխատանքում անդրադարձել ենք կրիպտոմայնինգի և  
ESG-ի առերեսման հնարավոր վտանգներին և քննարկել դրանց կապը՝ նպա-
տակ ունենալով ցույց տալ բնապահպանական մարտահրավերներին դիմա-
կայելու կատարվելիք գործնական քայլերը:  

Գրականության ակնարկ: ESG-ի ներդրման պրակտիկան սկսվել է  
1960-ական թվականներին`1 որպես սոցիալապես պատասխանատու ներ-
դրումներ։ Հեղինակավոր մի շարք կազմակերպություններ՝ MSCI, CFA Institute, 
Համաշխարհային բանկ, այս խնդրին անդրադարձել են՝ կատարելով հետա-
զոտություններ և ուսումնասիրություններ, հրապարակելով զեկույցներ, որոնք 
հանգամանալից վերլուծվել են սույն հետազոտությունում: 

«ESG ռիսկերի ներգրավումը ֆիքսված եկամտով ներդրումային ստրատե-
գիաների մեջ կարող է սրել ռիսկի կառավարումը և նպաստել ավելի կայուն 
ֆինանսական արդյունքների»,- ասվում է Համաշխարհային բանկի խմբի և 
Ճապոնիայի պետական կենսաթոշակային ներդրումային ֆոնդի (GPIF)  
2018 թ. ապրիլին հրապարակված զեկույցում2: Նաև նշվում է, որ առաջատար 
ներդրողների մի մասն ավելին է անում, քան ESG գործոնները որպես ֆիքս-
ված եկամտի ռիսկի վերլուծության մաս հաշվի առնելը: Չնայած այս դրական 
միտմանը՝ ESG ռիսկերի հարմարեցումը ֆիքսված եկամտի շուկաներում 
դեռևս բախվում է որոշ սահմանափակումների. ESG ռիսկերի ստանդարտ 
սահմանումներ չկան, որոնք տարաբնույթ դիտարկումներ կունենան մասնա-
վորապես սոցիալական ոլորտում: Այսպիսով, կրկին ակնհայտ է դառնում ESG 
ռիսկերի վերաբերյալ տեղեկատվության համապարփակության հարցը: 

Ըստ Համաշխարհային բանկի խմբի նախագահ Ջիմ Յոնգ Կիմի՝ կայուն 
զարգացման նպատակներին հասնելու համար տարեկան կպահանջվի շուրջ 4 
տրիլիոն ԱՄՆ դոլար, սակայն զարգացման պաշտոնական օժանդակությունը 
տարեկան կազմում է ընդամենը շուրջ 140 միլիարդ ԱՄՆ դոլար: Իսկ Համ-
աշխարհային բանկի նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ է մաս-
նավոր հատվածի և հատկապես ինստիտուցիոնալ ներդրողների ներգրավ-
վածությունը: GPIF-ը կարևոր գործընկեր է զարգացող երկրներում մասնավոր 
հատվածի ներդրումները խթանելու ջանքերում, և ֆոնդն օգնում է սեփական 
ռազմավարությամբ ճանապարհ հարթել շրջակա միջավայրի և սոցիալական 
կառավարման ներդրումային որոշումների մեջ ներառելու ուղղությամբ: 

 
1 https://www.msci.com/esg-101-what-is-esg/evolution-of-esg-investing  
2 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/19/environmental-social-and-governance-

factors-can-be-material-risks-for-fixed-income-investors-finds-world-bank-group-and-gpif-report 

https://www.msci.com/esg-101-what-is-esg/evolution-of-esg-investing
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/19/environmental-social-and-governance-factors-can-be-material-risks-for-fixed-income-investors-finds-world-bank-group-and-gpif-report
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/19/environmental-social-and-governance-factors-can-be-material-risks-for-fixed-income-investors-finds-world-bank-group-and-gpif-report
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Շրջակա միջավայրի վրա կրիպտոարժույթների ազդեցության հետ կապ-
ված մտահոգություններն ավելին են, քան սոցիալական պատասխանատ-
վության հարցը:  

«Մենք տեսնում ենք կառավարությունների շարունակական ջանքերը, 
որոնք սահմանափակում են էներգիայի օգտագործումը կրիպտոմայնինգի հա-
մար». ասում է Մորգան Ստենլիի գլխավոր կրիպտոարժութային վերլուծաբան 
Շենա Շահը:  

Չնայած բիթքոյնի համար պահանջվող էլեկտրաէներգիայի ծավալին՝ այն 
հատկություններից շատերը, որոնք նրան գրավիչ դրամական այլընտրանք են 
դարձնում, ձեռք են բերում իրական սոցիալական օգուտներ, ինչպես օրինակ՝ 
ավելի մեծ ֆինանսական ներգրավում: 

«Կրիպտոարժույթները կարող են լինել ֆինանսական համակարգերի հա-
սանելիությունը մեծացնելու միջոցներից մեկը»,‒ ասում է Ալսֆորդը1,‒ «Ցան-
կացած մարդ, ով ունի սմարթֆոն կամ լափթոփ և համացանցային կապ, կա-
րող է հասանելիություն ունենալ կրիպտոարժույթներին, որոնք, ըստ երևույ-
թին, ավելի ցածր պահանջներ են, քան առաջադրվում են ավանդական բան-
կային հաշիվների համար»: 

Թեև կրիպտոարժույթները կարող էին դռներ բացել ավելի մեծ ֆինանսա-
կան ներառման և առանց միջնորդների գործարքներ իրականացնելու համար, 
այնուհանդերձ, հարկ է նշել, որ այն նաև անօրինական գործողությունների 
համար վճարման հայտնի տարբերակ է: 

Ըստ գիտնականների հաշվարկների՝ 2009 թ. հունվարից մինչև 2017 թ. 
ապրիլն ընկած ժամանակահատվածում բիտքոյնի գործարքների 46%-ը կապ-
ված է եղել անօրինական գործունեության հետ՝ 76 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի 
չափով, որը հավասար է ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի թմրանյութերի անօրինական շուկա-
ների շրջանառությանը։ Սակայն, բոլոր կրիպտոարժույթներում անօրինական 
գործունեության գնահատականներն այլ պատկեր են ստեղծում: 2021 թ. շուրջ 
14 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի կրիպտոարժույթ կամ ընդամենը 0,15%-ը կրիպ-
տոառևտրի ծավալից կապված է եղել հանցավոր գործունեության հետ: 

Մեթոդաբանություն: Հաշվի առնելով տնտեսությանը սպառնացող մար-
տահրավերները, որոնք օր օրի ավելի են կատարելագործվում` սույն հետազո-
տական աշխատանքում քննարկվել են բոլոր այն ռիսկերը, որոնք այս կամ այն 
կերպ ազդեցություն են ունենում ներդրումային վարքի վրա: Բնապահպա-
նական մարտահրավերներին դիմագրավելու համար կարևոր է քննարկել նաև 
կրիպտոմայնինգի համար ծախսվող էլեկտրաէներգիայի մասնաբաժինը ընդ-
հանուրի մեջ, որի համար կիրառել ենք վիճակագրական և գրաֆիկական վեր-
լուծության մեթոդները: Հետազոտության ընթացքում նաև կիրառվել և զու-
գակցվել են ինդուկցիայի, համանմանության, գրաֆիկական վերլուծության մե-
թոդները:  

Հետազոտության արդյունքներ և քննարկում: Կայունությունը եղել է համաշ-
խարհային և տեղական կազմակերպությունների ղեկավար մարմինների գեր-
նպատակը՝ սկսած 2010-ականների կեսերից։ Փարիզի կլիմայի պաշտպանու-
թյան համաձայնագիրը (The Paris Climate Protection Agreement), որը 195 
երկրների ու տարածքների պարտավորեցնում է համաշխարհային տնտեսու-
թյունը զարգացնել կլիմայի համար բարենպաստ ձևով, կարևոր անկյունաքար 
է կլիմայի միջազգային քաղաքականության համար։ 2015 թ. դեկտեմբերին 

 
1  https://www.morganstanley.com/ideas/esg-cryptocurrency-pros-cons 

https://www.morganstanley.com/ideas/esg-cryptocurrency-pros-cons
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որոշվել է սահմանափակել գլոբալ տաքացումը մինչև 1,5 կամ առավելագույնը 
2 աստիճան ցելսիուս՝ համեմատած նախաարդյունաբերական ժամանակների 
հետ։ Նույն չափով Միացյալ ազգերի 2030 թվականի Կայուն զարգացման 
օրակարգը (United Nations‘ 2030 Agenda for Sustainable Development) 2015 թ. 
մեկնարկել է Կայուն զարգացման 17 նպատակներով (ԿԶՆ), որոնք մեծ ազ-
դեցություն ունեն համաշխարհային տնտեսության բնապահպանական և սո-
ցիալական նպատակների վրա:  

ESG ռիսկերը ներառում են բնապահպանական, սոցիալական և կառա-
վարման ռիսկեր, որոնք ազդեցություն են ունենում բանկերի ֆինանսական 
արդյունքների և իրացվելիության վրա: ESG ռիսկերը կարող են ազդել բանկի 
վրա ուղղակիորեն (փոթորկի վնասը բանկի շենքին), ինչպես նաև ազդել հա-
ճախորդների վրա (վաճառքի հնարավորությունների փոփոխություն, արտա-
դրության ընդհատումներ), որոնք հանգեցնում են, օրինակ, ավելի շատ վար-
կերի մարումների ուշացումների: Ուշադրությունը ներկայումս առավելապես 
բնապահպանական ռիսկերի վրա է:  

Հայաստանում ևս քայլեր են իրականացվում կանաչ տնտեսությանն անց-
ման համար: ՀՀ Կառավարությունը ձգտում է ապահովել, որ տնտեսությունը 
համապատասխանի բնապահպանական պահանջներին, քանի որ կանաչ 
տնտեսությունը համարվում է աճի նոր շարժիչ ուժ: Այս համատեքստում ՀՀ 
Կառավարությունը մեկնարկել է «Կանաչ աճը Հայաստանում ՓՄՁ-ների հա-
մար» ծրագիրը, որի նպատակը ՓՄՁ-ների իրազեկվածության բարձրացումն է 
Հայաստանի բնական կապիտալի պահպանման, մարդկանց բնապահպանա-
կան գիտակցության բարձրացման, կանաչ աճի հնարավորությունների, շրջա-
կա միջավայրի վրա ռիսկերի ու ազդեցությունների ավելի լավ կառավարման 
մեխանիզմներ ստեղծելու ճանապարհով: Կարևոր քայլ էր նաև «Արփի Սոլար» 
ընկերության գործունեությունը Հայաստանում՝ արևային էներգետիկայի ոլոր-
տում, որն առաջարկում է արևային-ջերմային և ֆոտովոլտային համակարգեր, 
էներգաարդյունավետ լուծումներ: Արևային էներգիան կիրառելի է առանձնա-
տներում, բնակարաններում, բիզնեսի ոլորտում, արտադրություններում և 
կրթամշակութային հաստատություններում՝ նպատակ ունենալով տնտեսել ծախ-
սերը, կրճատել վնասակար արտանետումները: Աղբի տեսակավորումը և վե-
րամշակումը նույնպես նշանակալի արդյունավետություն կարող են դրսևորել:  

ESG ռիսկերի նման, COVID-19 տարբեր ռիսկեր է ստեղծում, որոնք այս 
կամ այն չափով ազդում են բանկերի վրա:  

Առաջին հերթին, բանկերի վրա ուղղակի ազդեցություն են թողնում 
COVID-19-ից բխող հետևյալ գործոնները. 

• հիվանդացության բարձր ցուցանիշները` հանգեցնելով աշխատուժի 
կրճատման,  

• միջազգային բիզնեսին խոչընդոտող ճանապարհորդությունների ար-
գելքները, 

• ցանցի հզորության, կիբեռռիսկի հետ կապված խնդիրները և ՏՏ ան-
վտանգությունը:  

Արտաքին գործոնները, որոնք, իրենց հերթին, նշված խնդիրների պատ-
ճառով ազդում են բանկերի վրա, կարող են նկատելի դառնալ դեֆոլտների 
ավելացման միջոցով: Ենթադրվում է, որ դրանք կազդեն ինչպես առևտրային, 
այնպես էլ մանրածախ բանկինգի վրա, օրինակ` հաճախորդների գործազուրկ 
դառնալը: Ակտիվների արժեզրկումը նույնպես կանխատեսելի է, քանի որ 
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ճգնաժամի պայմաններում դժվար է նաև կոմերցիոն սեփականության ձեռք-
բերումը:  

Միայն հաճախորդները չէ, որ կրում են COVID-19-ի բացասական ազդե-
ցությունը. գործընկեր կազմակերպությունները և մատակարարները նույնպես 
որոշակի չափով ենթարկվում են ազդեցության: Այս դեպքում ենթադրվում է, 
որ ծառայությունները կլինեն ցածր որակի կամ ամբողջությամբ կձախողվեն:  

Կառավարությունը հսկայական ազդեցություն է գործադրում մարդկանց և 
բիզնեսի վրա: Այս ամենը նորից ուղղակի ազդեցություն է ունենում բանկերի 
(օրինակ, եթե աշխատողը ինքնամեկուսացման մեջ է), ինչպես նաև հաճա-
խորդների և մատակարարների վրա (օրինակ, եթե լրացուցիչ բիզնես հատ-
վածները ստիպված են լինելու փակվել):  

Այս զարգացումները, մի շարք առումներով` ESG ռիսկերի նման, հատկա-
պես արդյունավետ են գործառնական ռիսկերի ոլորտում: Սրանք կարող են 
նաև հավելյալ ազդեցություն ունենալ բանկերի հեղինակության վրա: Հետա-
գայում ակնհայտ են դառնում բիզնեսի և իրացվելիության ռիսկերը, և որոշ 
բանկային ծառայությունների պահանջարկը նվազում է, իսկ հաճախորդները 
որոշում են իրենց ավանդները հանել բանկից:  

COVID-19-ի և ESG ռիսկերի միջև հիմնական տարբերությունը համապա-
տասխան ժամանակահատվածի շրջանակներում է: Մինչ ESG ռիսկերը ենթա-
կա են բազմամյա, հիմնականում` թափանցիկ ծրագրված անցման, COVID-19-
ի ճգնաժամային վիճակագրությունը փոխվում է գրեթե ամեն օր` ստիպելով 
բանկերին արագ հարմարվել փոփոխվող, անկանխատեսելի պայմաններին:  

Ներկայիս համավարակի պայմաններում բանկերը միայն արագ արձա-
գանքելու հնարավորություն ունեն` շատ անգամ չպլանավորված եղանակով: 
Սակայն, եթե նրանք ճգնաժամն օգտագործեն ուղղակի և անուղղակի արտա-
քին ազդեցությունները բացահայտելու համար, ապա կարող են պլանավորել, 
թե ինչպես հաղթահարել հետագայում առաջացող ESG ռիսկերը:  

COVID-19-ին, ինչպես նաև ESG ռիսկերին դիմակայելու բանկերի կարո-
ղությունը մեծապես կախված է վերջիններիս` կայունություն պահպանելու 
ճկունությունից: Այն նախատեսված է ոչ միայն բիզնեսի շարունակականու-
թյունն ապահովելու, այլև կազմակերպությունների մշտական փոփոխություն-
ներին պատշաճ արձագանքելու համար:  

Կլիմայի փոփոխության խնդիրները հանգեցրել են այն բանին, որ ավելի 
ու ավելի է ուշադրություն դարձվում կրիպտոարժույթների մայնինգի համար 
անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիայի սպառվող քանակությանը: Չինաստանը վեր-
ջերս արգելել է կրիպտոմայնինգը Մոնղոլիայում, քանի որ էլեկտրաէներգիայի 
հետագա սպառումը կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ կլիմայի վրա: 
Իրանը նույնպես որոշակի ճնշում է գործադրել մայնինգի վրա՝ հաշվի առնելով 
էլեկտրական ցանցի մասշտաբային հոսանքազրկումը Թեհրանում1: Մեկ 
բիթքոյնի գործարքն ունի գործունեության էկոլոգիական նույն հետևանքները, 
ինչ 680,000 Visa գործարք կատարելը կամ YouTube-ում 51,210 ժամ տևողու-
թյամբ դիտումները2: Միևնույն ժամանակ, ըստ Քեմբրիջի բիթքոյնի էլեկտրա-

 
1  In Coinbase’s Rise, a Reminder: Cryptocurrencies Use Lots of Energy, 

https://www.nytimes.com/2021/04/14/climate/coinbase-cryptocurrency-energy.html 
2  Electricity needed to mine bitcoin is more than used by ‘entire countries’, 

https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/27/bitcoin-mining-electricity-use-environmental-
impact 

https://www.nytimes.com/2021/04/14/climate/coinbase-cryptocurrency-energy.html
https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/27/bitcoin-mining-electricity-use-environmental-impact
https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/27/bitcoin-mining-electricity-use-environmental-impact
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էներգիայի սպառման ցուցանիշի, միացրած, բայց ոչ ակտիվ սարքերի սպա-
ռած էլեկտրաէներգիայի ծախսը միայն ԱՄՆ-ում կարող է բավականացնել 1.8 
տարվա բիթքոյնի մայնինգի համար1: Բիթքոյնի վրա սպառվող էլեկտրա-
էներգիայի խնդրին ուշադրություն դարձնելով՝ չպետք է մոռանալ գոյություն 
ունեցող այլ կրիպտոարժույթների մասին: Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական 
ինստիտուտի և Մյունխենի տեխնիկական համալսարանի հետազոտողները 
պարզել են, որ 20 խոշորագույն կրիպտոարժույթների ստեղծման ընդհանուր 
էներգիայի սպառման 64.8%-ը բաժին է ընկնում բիթքոյնին2: Այլ այնպիսի 
հայտնի կրիպտոներ, ինչպիսիք են էթերիումը (Ethereum), լայթքոյնը (LiteCoin), 
մոներոն (Monero) համապատասխանաբար 11.5, 2.6, 3.4 տոկոս են կազմում 
շուկայական մասնաբաժնում: Այս տվյալները վերաբերում են 2020 թվակա-
նին, մինչ DogeCoin-ի ի հայտ գալը, որն իր հնարավոր ազդեցությունը կունե-
նար վիճակագրության վրա:  

Գծապատկերը ներկայացնում է այն 10 երկրները, որտեղ վիրտուալ 
էլեկտրաէներգիայի սպառման մակարդակը բավականին բարձր է: Չեխիայի 
Հանրապետությունում օգտագործվող էլեկտրաէներգիան հիմնականում 
ծախսվում է բիթքոյնի մայնինգի վրա, ինչի հետևանքով Չեխիայում ՓՄՁ-ների 
մեծ մասը խթանում է կրիպտոարժույթով վճարումները, և ավելի քան 80 կազ-
մակերպությունում օգտագործվում է բիթքոյն։ Էլեկտրաէներգիայի սպառման 
մեջ մայնինգի բաժինը մեծ է նաև Նիդեռլանդներում, Ավստրալիայում, Իտա-
լիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում:  

 

 
 

Գծապատկեր 1. Բիթքոյնի վրա սպառվող էլեկտրաէներգիայի մասնաբաժինը 
ընդհանուր սպառման մեջ, առանձին երկրներում, 2021 թ. մարտի 
դրությամբ3 

Բիթքոյնի համար անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիայի ծավալը զգալի կարող 
է լինել նաև Հայաստանի նման փոքր տնտեսություն ունեցող երկրի համար, 
որտեղ էլեկտրաէներգիայի 1/3-ն ապահովում են ՀԷԿ-երը4։  

 
1  https://ccaf.io/cbeci/index 
2  Energy Consumption of Cryptocurrencies Beyond Bitcoin, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7402366/ 
3  Գծապատկերը կառուցել է հեղինակը, աղբյուրը` https://www.statista.com/statistics/881522/bitcoin-

energy-consumption-relative-to-select-countries/ 
4  https://orbeli.am/hy/post/115/2019-01-29/%D4%BF%D6%80%D5%AB%D5%BA%D5%BF%D5%B8% 

D5%A1%D6%80%D5%AA%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9%D5%AB+%D5%B7%D5%B8%D6%82% 

https://prague.bc.events/ru/news/chehiya-i-bitkoin-kak-respublika-stala-krupneyshim-kriptovalyutnim-habom-evropi-85399
https://ccaf.io/cbeci/index
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7402366/
https://www.statista.com/statistics/881522/bitcoin-energy-consumption-relative-to-select-countries/
https://www.statista.com/statistics/881522/bitcoin-energy-consumption-relative-to-select-countries/
https://orbeli.am/hy/post/115/2019-01-29/%D4%BF%D6%80%D5%AB%D5%BA%D5%BF%D5%B8%25%20D5%A1%D6%80%D5%AA%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9%D5%AB+%D5%B7%D5%B8%D6%82%25%20D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB+%D5%B3%D5%A3%D5%B6%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A8?_cf_chl_tk=uKHsdRsKy7VVeXkAWeGW9VelpNUDdlSwtsVM7iKoZMk-1644125167-0-gaNycGzNCD0&fbclid=IwAR0-vt77jHvIHFHbqrTQormID2657pgNCW3QVDyuHopSHWYbdbIIADr84Q
https://orbeli.am/hy/post/115/2019-01-29/%D4%BF%D6%80%D5%AB%D5%BA%D5%BF%D5%B8%25%20D5%A1%D6%80%D5%AA%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9%D5%AB+%D5%B7%D5%B8%D6%82%25%20D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB+%D5%B3%D5%A3%D5%B6%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A8?_cf_chl_tk=uKHsdRsKy7VVeXkAWeGW9VelpNUDdlSwtsVM7iKoZMk-1644125167-0-gaNycGzNCD0&fbclid=IwAR0-vt77jHvIHFHbqrTQormID2657pgNCW3QVDyuHopSHWYbdbIIADr84Q
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2018 թ. «Մուլտի Գրուպ» կոնցեռնի և շվեդական «Օմնիա Թեք» ընկերու-
թյան հետ համատեղ բացվեց կրիպտոմայնինգային ֆերմա1, որի նպատակն 
էր Հայաստանը տեղակայել համապատասխան քարտեզում: Կրիպտոմայ-
նինգի կարևորագույն խնդիրներից է էներգաարդյունավետությունը, քանի որ 
մայնինգի համար օգտագործվող տեսաքարտերը էներգատար են: Հետևա-
բար, կրիպտոմայնինգը նպատակահարմար է կենտրոնացնել այն երկրներում, 
որտեղ ավելի էժան են էներգետիկ ռեսուրսները:  

Հաշվի առնելով վերոնշյալ տվյալները` կարող ենք արձանագրել, որ 
կրիպտոարժույթները «կեղտոտ» արժույթներ են:  

Կրիպտոարժույթների սոցիալական ազդեցության բնույթն ու մասշտաբ-
ները մնում են անորոշ: Կրիպտոարժույթները, մասնավորապես, մշակվել են, 
որ ապակենտրոնացնեն և հեշտացնեն արժութային հարաբերությունները, 
ինչն ավանդական արժույթների կամ ներդրումների միջոցով հնարավոր չէ: 
Բլոկչեյնի2 օգտագործումը գործարքները վավերացնելու համար պետական 
վերահսկողության փոխարեն կարող է նշանակալի ազդեցություն ունենալ մի-
լիոնավոր մարդկանց վրա, որոնցից շատերը հիմնականում չեն օգտվում ֆի-
նանսական կամ բանկային ծառայություններից: Կրիպտոարժույթների տարա-
ծումն ամբողջ աշխարհում հանգեցրել է այն բանին, որ պետական կարգավո-
րող մարմիններն սկսել են ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել ապակենտրո-
նացված ցանցերին` միաժամանակ գիտակցելով, որ կրիպտոարժույթները դեռ 
երկար կպահպանեն իրենց գոյությունը: Որոշ երկրներ արդեն արգելել են 
կրիպտոարժույթների շրջանառությունը, մյուսները փորձում են կարգավորել 
կամ էլ դեռևս ուսումնասիրություններ են կատարում: Բոլիվիան դարձել է 
առաջին երկիրը, որը սահմանել է կրիպտոների բացարձակ արգելք3, իսկ Նե-
պալը 2017 թվականից արգելել է բիթքոյնի հետ կապված բոլոր գործարքները: 
Եգիպտոսում երկրի առաջատար իսլամական իրավաբանական խորհրդա-
տվական մարմինը` Դար-ալ-Իֆտան, սկզբում որոշեց, որ կրիպտոարժույթի 
հետ գործ ունենալը «խարամ» է կամ արգելված է իսլամական օրենքով: Այս 
օրենքը փոքր-ինչ փոփոխվել է 2020 թվականին` սահմանելով, որ կրիպտոար-
ժույթների թողարկումը, առևտուրը կամ խթանումը անօրինական էին առանց 
Եգիպտոսի կենտրոնական բանկի լիցենզիայի:  

Երկրներ կան, որտեղ կրիպտոարժույթների կարգավորումը երկիմաստ 
բնույթ է ստանում: Այդ երկրների թվին են պատկանում Պակիստանը և Արա-
բական Միացյալ Էմիրությունները: 2020 թ. Պակիստանի պետական բանկը 
(SBP) հայտարարել է, որ թեպետ երկրում կրիպտոարժույթների կարգավորում 
չկա, այնուհանդերձ, այն անօրինական չէ: Նույն ամսվա ընթացքում Պակիս-
տանի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Հայբեր-Պախտունհվայի կառավարու-

 
D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB+%D5%B3%D5%A3%D5%B6%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D
5%A8?_cf_chl_tk=uKHsdRsKy7VVeXkAWeGW9VelpNUDdlSwtsVM7iKoZMk-1644125167-0-
gaNycGzNCD0&fbclid=IwAR0-vt77jHvIHFHbqrTQormID2657pgNCW3QVDyuHopSHWYbdbIIADr84Q 

1  http://tsarukyan.am/3684.html 
2  Բլոկ-շղթա տեխնոլոգիան (բլոկչեյն), որը հաճախ համարվում է 21-րդ դարի կարևորագույն 

հայտնագործություններից մեկը, մասնակիցների միջև իրականացված գործարքների կամ այլ 
թվայնացված հարաբերությունների ամբողջական գրանցումների բաշխված գրանցամատյան է,  
https://asue.am/amberd/publications/the/crypto/currency/phenomenon/money/of/the/future/or/ 
classic/balloon?fbclid=IwAR1IVzOZUTSS0kCR_yymtU8zAV537NQR01CcqPDfgpHEmmQHq7IkVNevtNI 

3  https://currency.com/cryptocurrency-countries-crypto-legal?utm_medium=cpc&utm_source= 
googledisplay_desktop&utm_campaign=ARM_Brand_PFM_RU&utm_term=&gclid=Cj0KCQiA3fiPBhC
CARIsAFQ8QzX3JP1fW0vNSyAB-RcxhS-twhP755rlwrvDPr8jDmvnoGM13zCYDvkaAoJxEALw_wcB 

https://orbeli.am/hy/post/115/2019-01-29/%D4%BF%D6%80%D5%AB%D5%BA%D5%BF%D5%B8%25%20D5%A1%D6%80%D5%AA%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9%D5%AB+%D5%B7%D5%B8%D6%82%25%20D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB+%D5%B3%D5%A3%D5%B6%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A8?_cf_chl_tk=uKHsdRsKy7VVeXkAWeGW9VelpNUDdlSwtsVM7iKoZMk-1644125167-0-gaNycGzNCD0&fbclid=IwAR0-vt77jHvIHFHbqrTQormID2657pgNCW3QVDyuHopSHWYbdbIIADr84Q
https://orbeli.am/hy/post/115/2019-01-29/%D4%BF%D6%80%D5%AB%D5%BA%D5%BF%D5%B8%25%20D5%A1%D6%80%D5%AA%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9%D5%AB+%D5%B7%D5%B8%D6%82%25%20D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB+%D5%B3%D5%A3%D5%B6%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A8?_cf_chl_tk=uKHsdRsKy7VVeXkAWeGW9VelpNUDdlSwtsVM7iKoZMk-1644125167-0-gaNycGzNCD0&fbclid=IwAR0-vt77jHvIHFHbqrTQormID2657pgNCW3QVDyuHopSHWYbdbIIADr84Q
https://orbeli.am/hy/post/115/2019-01-29/%D4%BF%D6%80%D5%AB%D5%BA%D5%BF%D5%B8%25%20D5%A1%D6%80%D5%AA%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9%D5%AB+%D5%B7%D5%B8%D6%82%25%20D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB+%D5%B3%D5%A3%D5%B6%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A8?_cf_chl_tk=uKHsdRsKy7VVeXkAWeGW9VelpNUDdlSwtsVM7iKoZMk-1644125167-0-gaNycGzNCD0&fbclid=IwAR0-vt77jHvIHFHbqrTQormID2657pgNCW3QVDyuHopSHWYbdbIIADr84Q
http://tsarukyan.am/3684.html
https://asue.am/amberd/publications/the/crypto/currency/phenomenon/money/of/the/future/or/%20classic/balloon?fbclid=IwAR1IVzOZUTSS0kCR_yymtU8zAV537NQR01CcqPDfgpHEmmQHq7IkVNevtNI
https://asue.am/amberd/publications/the/crypto/currency/phenomenon/money/of/the/future/or/%20classic/balloon?fbclid=IwAR1IVzOZUTSS0kCR_yymtU8zAV537NQR01CcqPDfgpHEmmQHq7IkVNevtNI
https://currency.com/cryptocurrency-countries-crypto-legal?utm_medium=cpc&utm_source=%20googledisplay_desktop&utm_campaign=ARM_Brand_PFM_RU&utm_term=&gclid=Cj0KCQiA3fiPBhCCARIsAFQ8QzX3JP1fW0vNSyAB-RcxhS-twhP755rlwrvDPr8jDmvnoGM13zCYDvkaAoJxEALw_wcB
https://currency.com/cryptocurrency-countries-crypto-legal?utm_medium=cpc&utm_source=%20googledisplay_desktop&utm_campaign=ARM_Brand_PFM_RU&utm_term=&gclid=Cj0KCQiA3fiPBhCCARIsAFQ8QzX3JP1fW0vNSyAB-RcxhS-twhP755rlwrvDPr8jDmvnoGM13zCYDvkaAoJxEALw_wcB
https://currency.com/cryptocurrency-countries-crypto-legal?utm_medium=cpc&utm_source=%20googledisplay_desktop&utm_campaign=ARM_Brand_PFM_RU&utm_term=&gclid=Cj0KCQiA3fiPBhCCARIsAFQ8QzX3JP1fW0vNSyAB-RcxhS-twhP755rlwrvDPr8jDmvnoGM13zCYDvkaAoJxEALw_wcB


 «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆ»    105 

թյունը կողմ քվեարկեց կրիպտոարժութային գործունեությունը օրինական 
դարձնելուն: ԱՄԷ-ում օրենսդրությունը, ըստ երևույթին, հակասում է ինքն 
իրեն. մի կողմից երկրի Արժեթղթերի և ապրանքների վարչությունը կրիպտո-
արժույթով առևտուր անելու շրջանակ է ստեղծել, մյուս կողմից` կենտրոնական 
բանկն արգելել է գործարքների իրականացումը վիրտուալ արժույթներով:  

Այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Բանգլադեշը, Կամբոջան, Կանադան, 
Չինաստանը, Կոլումբիան, Էկվադորը, Իրանը, Հորդանանը, Նիգերիան, Կա-
տարը և Թայվանը, կրիպտոարժույթների օգտագործումը անօրինական չէ, 
սակայն արգելքներ են գործում կրիպտոարժույթներով գործարքները հեշտ 
հասանելի, պարզ դարձնող բանկերի վրա:  

Վիետնամում կրիպտոարժույթները մտնում են գորշ գոտի, իսկ Ինդոնե-
զիայում կենտրոնական բանկն արգելել է կրիպտոարժույթների օգտագործու-
մը` որպես վճարման միջոց: 2021 թ. ապրիլին Թուրքիայում կենտրոնական 
բանկի կողմից արգելվել է ապրանքների և ծառայությունների համար կրիպ-
տոարժույթներով վճարելը:  

Մյուս կողմից, որոշ երկրներ ակտիվ դիրքորոշում են որդեգրել կրիպտո-
արժույթների թողարկման, առևտրի և խթանման հարցում: Այդ երկրներում 
նույնիսկ առաջարկվում են հարկային արտոնություններ կրիպտոարժույթների 
համար: Գերմանիայում կրիպտոյով գործարքները ազատված են ավելացված 
արժեքի հարկից, իսկ կրիպտոարժույթը, որը պահվել է մեկ տարի և ավելի, չի 
հարկվում: Սինգապուրում և Մալթայում երկարաժամկետ պահվող կրիպտո-
արժույթները չեն հարկվում: Բելառուսում կրիպտոարժույթներում ներդրումը և 
կրիպտոմայնինգը նույնպես ազատված են հարկերից, իսկ Շվեյցարիայում 
հարկեր չեն վճարում նրանք, ովքեր համապատասխան որակավորում ունեն 
կրիպտոարժույթներով առևտուր անելու և ներդրումներ կատարելու համար:  

ՀՀ կենտրոնական բանկն ուշադիր հետևում է կրիպտոարժույթների ոլոր-
տի զարգացումներին և, վերլուծելով միջազգային փորձը և ուսումնասիրու-
թյունները, հարկ է համարում զգուշացնել, որ, անկախ տեսակից, տարածվա-
ծությունից և այլ բնութագրերից, կրիպտոարժույթներն ու դրանցով կատար-
վող գործարքները բարձր ռիսկային են հետևյալ պատճառներով1.  

 կրիպտոարժույթները զուրկ են ապահովվածությունից և խիստ անկա-
յուն են,  

 կրիպտոարժույթների կիրառությամբ սխեմաների մեծ մասում գոյու-
թյուն չունեն իրավաբանորեն պատասխանատու սուբյեկտներ,  

 կրիպտոարժույթներով գործարքները հաճախ կարող են մաս կազմել 
փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման սխեմաների, 
քանի որ հնարավորություն են տալիս կատարելու անանուն և անդր-
սահմանային գործարքներ, որոնց վերադարձը հնարավոր չէ ապահո-
վել,  

 խարդախությանը, տեղեկատվական անվտանգության խաթարմանն 
ուղղված հանցագործությունների դեպքերում բացակայում են հաճա-
խորդների օրինական շահերի պաշտպանության ապահովման կամ 

 
1  https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/warnings/%D5%AF%D6%80%D5%AB%D5%BA%D5%BF% 

D5%B8%D5%A1%D5%AF%D5%BF%D5%AB%D5%BE%D5%B6%D5%A5%D6%80.pdf?fbclid=IwAR2g60
w3KrTT9qX8n_PPBATWCkHRew1ZC6DQ_xaoodk2ncdA4NYiE0nhtkg, Մամլո հաղորդագրություն, 
07.05.2018, ՀՀ կենտրոնական բանկի հայտարարությունը կրիպտոակտիվների վերաբերյալ: 

https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/warnings/%D5%AF%D6%80%D5%AB%D5%BA%D5%BF%25%20D5%B8%D5%A1%D5%AF%D5%BF%D5%AB%D5%BE%D5%B6%D5%A5%D6%80.pdf?fbclid=IwAR2g60w3KrTT9qX8n_PPBATWCkHRew1ZC6DQ_xaoodk2ncdA4NYiE0nhtkg
https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/warnings/%D5%AF%D6%80%D5%AB%D5%BA%D5%BF%25%20D5%B8%D5%A1%D5%AF%D5%BF%D5%AB%D5%BE%D5%B6%D5%A5%D6%80.pdf?fbclid=IwAR2g60w3KrTT9qX8n_PPBATWCkHRew1ZC6DQ_xaoodk2ncdA4NYiE0nhtkg
https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/warnings/%D5%AF%D6%80%D5%AB%D5%BA%D5%BF%25%20D5%B8%D5%A1%D5%AF%D5%BF%D5%AB%D5%BE%D5%B6%D5%A5%D6%80.pdf?fbclid=IwAR2g60w3KrTT9qX8n_PPBATWCkHRew1ZC6DQ_xaoodk2ncdA4NYiE0nhtkg
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վերջիններիս կրած վնասի փոխհատուցման իրավական մեխանիզմնե-
րը, ինչի հետևանքով կարող են ոտնահարվել սպառողների շահերը: 

Միջազգային մի շարք հեղինակավոր կազմակերպություններ, ինչպիսիք 
են Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, Համաշխարհային բանկը, ինչպես 
նաև ֆինանսական ոլորտը կարգավորող այլ հեղինակավոր կառույցներ, նույն-
պես իրենց դիրքորոշումն են արտահայտել կրիպտոարժույթների վերաբերյալ 
և հանդես են եկել մի շարք նախազգուշացնող հայտարարություններով, հա-
մաձայն որոնց` կրիպտոարժույթները դիտարկվել են որպես կրիպտոակտիվ-
ներ, քանի որ չունեն այն բոլոր հատկանիշները, որոնք թույլ կտային դրանք 
դասել արժույթների շարքին (այս դեպքում «արժույթ» եզրույթը չի համապա-
տասխանում իր բովանդակությանը) և օգտագործել իբրև վճարամիջոց, և 
դրանց կիրառումը, որոշակի պահից սկսած, կարող է ազդել նաև ֆինանսա-
կան կայունության վրա։ Բացի դրանից, միջազգային հեղինակավոր կազմա-
կերպությունները կրիպտոակտիվներում ներդրումների կատարման որոշ 
սխեմաներ համեմատում են ֆինանսական «բուրգերի» հետ, որոնց դեպքում 
ներդրողների իրավունքները ոչնչով ապահովված չեն, և ներդրողները կարող 
են կորցնել իրենց ներդրումներն ամբողջությամբ: Ուշագրավ է հատկապես G-
20 երկրների` վերջերս Արգենտինայում կայացած համաժողովում կրիպտոակ-
տիվների վերաբերյալ ընդունած հայտարարությունը: Համաժողովի մասնա-
կիցները ողջունել են տեխնոլոգիական նորամուծությունները, սակայն նշել 
կրիպտոակտիվների կիրառման հետ կապված մի շարք խնդիրներ՝ կապված 
հաճախորդների և ներդրողների իրավունքների և շահերի պաշտպանության, 
փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ: G20-ի կողմից 
միջազգային ստանդարտներ մշակող կազմակերպություններին կոչ է արվել 
իրենց լիազորությունների շրջանակներում շարունակել կրիպտոակտիվների և 
դրանց հետ կապված ռիսկերի մշտադիտարկումը՝ անհրաժեշտության դեպ-
քում համարժեք արձագանքելու նպատակով։ ՀՀ կենտրոնական բանկը շա-
րունակում է հավատարիմ մնալ կրիպտոակտիվների նկատմամբ այն դիրքո-
րոշմանը, որը համահունչ է վերոնշյալ հեղինակավոր ֆինանսական կազմա-
կերպությունների մոտեցումներին: Ելնելով վերոգրյալից` ՀՀ կենտրոնական 
բանկը զգուշացնում է էական ռիսկերի մասին և հորդորում հասարակությանը, 
այդ թվում՝ տնտեսավարող սուբյեկտներին, զերծ մնալ կրիպտոակտիվների 
փոխանակման և (կամ) առքուվաճառքի, կրիպտոակտիվներով վճարումների 
ընդունման, կրիպտոակտիվներով ներդրումների կամ այլ գործարքների իրա-
կանացումից: Վերոգրյալը չի վերաբերում կրիպտոակտիվների ստեղծմանը և 
արդյունահանմանը՝ մայնինգին, ինչը գտնվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի 
կարգավորման և վերահսկողության լիազորություններից դուրս և դիտարկ-
վում է որպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի արդյունաբերու-
թյուն:  

Կարևոր է քննարկել նաև ներդրողներին սպառնացող վտանգները և, այդ 
համատեքստում, պետք է հաշվի առնել դրամաշորթության հնարավոր դեպ-
քերը։ Տարբեր երկրների կառավարություններն սկսել են ավելի մեծ ուշա-
դրություն դարձնել կրիպտոարժութային վճարումների հետ կապված սպառ-
նալիքներին, այսպես ասած ransomware1 վճարումներին։  

 
 

 
1  https://www.financialexecutives.org/FEI-Daily/October-2021/The-Wild-World-of-Crypto-Ransomware-

Payments.aspx 

https://www.financialexecutives.org/FEI-Daily/October-2021/The-Wild-World-of-Crypto-Ransomware-Payments.aspx
https://www.financialexecutives.org/FEI-Daily/October-2021/The-Wild-World-of-Crypto-Ransomware-Payments.aspx
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Գծապատկեր 2. Ransomware հասցեներով ստացված եկամուտը 2013-2021 թթ.1 
 
Ransomware-ը ծրագիր է, որը ծածկագրում է համակարգիչները, ֆայլերը 

և նույնիսկ ամբողջ ցանցերը՝ դարձնելով դրանք օգտագործման համար ժա-
մանակավորապես անպիտան` մինչև զոհերը փրկագին վճարեն տվյալների և 
ֆայլերի վերադարձի և իրենց սարքավորումների և ցանցերի հասանելիության 
համար։ Այս շորթող ծրագրերը դառնում են կիբեռհանցագործությունների 
ավելի տարածված ձև, և ցանկացած կազմակերպություն խոցելի է դառնում 
հարձակումների համար։ 

Ավելացնելով ransomware վճարումները՝ ընկերությունները վիճակն ավելի 
են բարդացնում։ Այնուամենայնիվ, կազմակերպությունները, որոնք կանխար-
գելիչ միջոցներ են ձեռնարկում և որոշակի ներդրումներ են կատարում ան-
վտանգության ապահովման համար, հնարավոր են դարձնում նման հարձա-
կումների դեպքում իրենց տվյալների, ֆայլերի, ցանցերի պաշտպանությունը։ 
Վիրուսը տարածվում է տարբեր ձևերով՝ կայքերի, սոցիալական ցանցերի, 
էլեկտրոնային փոստի հավելվածների և հաղորդակցության այլ միջոցներով։ 
Էլեկտրոնային փոստով ֆիշինգային արշավները ransomware հարձակումների 
ամենատարածված ձևերից են։  

2021 թ. վնասակար էլեկտրոնային նամակների քանակն ավելացել է 600 
տոկոսով (մասամբ COVID-19-ի պատճառով), իսկ շորթողների հարձակումից 
հետո պարապուրդի ժամանակը կազմել է միջինը 21 օր2: 

Բարձր որակավորում ունեցող աշխատողների անհրաժեշտությունը բլոկ-
չեյնի և կրիպտոարժույթների կառավարման համար լրացուցիչ ուշադրություն 
կսևեռի կրթական մակարդակի վրա, որպեսզի հավասար մեկնարկային պայ-
մաններ առաջարկվեն նրանց, ովքեր շահագրգռված են նոր հմտություններ 
ձեռք բերել` կրիպտոդաշտ մտնելու համար։  

Diversity in Blockchain3 շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունը  
2019 թ. զեկույց էր հրապարակել, որում ընդգծվում էր բլոկչեյնի և կրիպտոար-
ժույթների ոլորտում բազմազանության բացակայությունը։ Ոլորտում աշխա-
տող կանանց մասնաբաժինը, այդ թվում՝ մշակողներ, ներդրողներ և պարզա-
պես շահագրգիռ անձինք, սովորաբար տատանվում է 4-6 տոկոսի շրջանակ-
ներում, թեև 2019 թ. բիթքոյն համայնքի 90%-ն արական, 10%-ն իգական սեռի 

 
1  Գծապատկերը կառուցվել է հեղինակի կողմից, աղբյուրը` https://www.coindesk.com/ransomware-

is-a-crypto-problem/ 
2 https://www.financialexecutives.org/FEI-Daily/October-2021/The-Wild-World-of-Crypto-Ransomware-

Payments.aspx 
3 https://diversityinblockchain.com/ 

https://www.coindesk.com/ransomware-is-a-crypto-problem/
https://www.coindesk.com/ransomware-is-a-crypto-problem/
https://www.financialexecutives.org/FEI-Daily/October-2021/The-Wild-World-of-Crypto-Ransomware-Payments.aspx
https://www.financialexecutives.org/FEI-Daily/October-2021/The-Wild-World-of-Crypto-Ransomware-Payments.aspx
https://diversityinblockchain.com/
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ներկայացուցիչներ էին1: 2012-2018 թթ. ընթացքում ստեղծված 378 ընկերու-
թյուններից միայն մեկն ուներ ամբողջովին կանանցից բաղկացած հիմնադիր 
խումբ, և միայն 31,8%-ը՝ կանանց և տղամարդկանց համագործակցությամբ 
ձևավորված խումբ: Համեմատության համար նշենք, որ տեխնոլոգիական 
ընկերությունների միայն 17,7%-ն է ունեցել մեկ կին հիմնադիր։ Զարմանալի է, 
բայց ընկերությունների կազմում ռասսայական և էթնիկ կառուցվածքի մասին 
տեղեկությունները բացակայում են։ Ինչևէ, Forbes-ի զեկույցում նշվում է, որ 
կրիպտոաշխարհի 19 ամենահարուստ մարդիկ սպիտակամորթ են կամ 
արևելաասիական ծագում ունեն2։  

Կրթությունը նույնպես կարևոր դեր է խաղում բազմազանության բացա-
կայության հարցում։ CoinDesk3-ի վերջին ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, 
որ ԱՄՆ-ում 10 լավագույն համալսարաններում բլոկչեյնի լավագույն համալսա-
րանական ծրագրերի կուրսի դասախոսների միայն 20%-ն է իգական սեռի 
ներկայացուցիչ։  

Այս խնդիրը լուծելու համար ոլորտի առաջատար մասնագետները մի 
շարք կազմակերպություններ են հիմնել բազմազանության տարածման հա-
մար։ Այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են Diversity in Blockchain-ը, The NYC 
Blockchain Center-ը, Women in Blockchain-ը, National Policy Network of Women 
of Color in Blockchain-ը, աջակցություն են ցուցաբերում կանանց և սևա-
մորթներին, որոնք ցանկանում են առաջ շարժվել կրիպտոարժութային ար-
դյունաբերության մեջ։ Կրթությունը համարվում է ներառականության ապա-
հովման բանալի, և փոփոխությունները կարող են խթանել` տեղեկատվության 
լայն հասանելիություն ապահովելով։  

Այսպիսով, ակնհայտ է դառնում կրիպտոարժութային և ESG ռիսկերի մի-
ջև կապը, որն իր հերթին ենթադրում է համապատասխան համաձայնեցված 
գործողությունների իրականացում` ցանկալի արդյունքի հասնելու համար: 

Եզրակացություն: Ուսումնասիրելով ներդրումային միջավայրի վրա ազդող 
գործոնները, որոնք առավելապես քննարկվեցին ESG խնդիրների համատեքս-
տում, պարզ է դառնում, որ ներկայումս բանկերը կարող են և պետք է ազդե-
ցություն ունենան շրջակա միջավայրի պահպանության գործում: ESG խնդիր-
ների մեկ սպառիչ ցանկ չկա: Դրանք հաճախ փոխկապակցված են, և դժվար է 
դասակարգել որպես միայն բնապահպանական, սոցիալական կամ կառա-
վարման: Կլիմայի փոփոխությունն այն ուժն է, որն ազդում է տնտեսություննե-
րի և ֆինանսական շուկաների վրա, և խնդրի բնույթից ելնելով` մոտ ապագա-
յում կարելի է ակնկալել, որ դա ավելի մեծ չափերի կհասնի: Կրիպտոարժույթ-
ների աշխարհում խնդիրը նույնպես շոշափելի է: Կարևոր քայլերը, որոնք 
պետք է իրականացվեն, տարբեր քաղաքականությունների, տեղեկատվության 
ավելի լայն տարածման ապահովման և կրթությանը ավելի մեծ ուշադրություն 
սևեռելու մասին են: Կրիպտոարժույթների մայնինգի համար էլեկտրաէներ-
գիայի օգտագործման չափերը նույնպես մտահոգությունների տեղիք են տա-
լիս: Քննարկելով կրիպտոարժութային և ESG ռիսկերի միջև կապը, դրանց 
սրվող վտանգը, երկրագնդի բնակչությանը հասցված վնասները գնահատե-

 
1  Տե’ս State of Diversity and Inclusion in 

Blockchainhttps://static1.squarespace.com/static/5a7f13828a02c7e2df8e6c68/t/5e00f58ccf118b46b6f
bd32c/1577121230490/The+State+of+Diversity+and+Inclusion+in+Blockchain.pdf 

2  https://breakermag.breaker.io/black-blockchain-meet-up-addresses-lack-of-diversity-in-crypto/ 
3  https://www.coindesk.com/ 

https://static1.squarespace.com/static/5a7f13828a02c7e2df8e6c68/t/5e00f58ccf118b46b6fbd32c/1577121230490/The+State+of+Diversity+and+Inclusion+in+Blockchain.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5a7f13828a02c7e2df8e6c68/t/5e00f58ccf118b46b6fbd32c/1577121230490/The+State+of+Diversity+and+Inclusion+in+Blockchain.pdf
https://breakermag.breaker.io/black-blockchain-meet-up-addresses-lack-of-diversity-in-crypto/
https://www.coindesk.com/
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լով` պետք է նշել, որ դրանց դեմառդեմ հանդիպումը ահռելի կորուստների 
կարող է բերել: Իսկ բանկերը, հեջ-ֆոնդերը և այլ ֆինանսական կազմակեր-
պություններ, որոնք որպես ինստիտուցիոնալ խաղացողներ մտնում են մրցակ-
ցության մեջ, կրիպտոարժույթների կառավարումը պետք է առաջնային դարձ-
նեն ընդհանուր կառավարման մեջ: 

Կրիպտոարժույթների ստեղծման ընթացքում ընկերություններին սպառ-
նացող վտանգների հաղթահարման գործում կարևորեցինք որակյալ կրթու-
թյան ապահովումը և գիտակցական բարձր մակարդակի առկայությունը: 

Հաշվի առնելով քննարկված ռիսկերն ու հնարավոր վտանգները` որպես 
առաջարկություն կարող ենք ընդգծել հետևյալ միջոցառումների կարևորությո-
ւնը. 

• պետական հատվածի կողմից ավելի հետևողական գործելակերպ` 
«կանաչ տնտեսության» ֆինանսավորման և գործնական քայլերի կի-
րառման առումով, 

• բանկերի կողմից ակտիվ գործողություններ` ներդրումներ ներգրա-
վելու, ինչպես նաև «կանաչ ծրագրեր» ֆինանսավորելու հարցում, 

• բնակչության իրազեկվածության բարձրացում քննարկումների միջո-
ցով և գիտակցական բարձր մակարդակի ապահովում: 

 
Օգտագործված գրականության ցանկ 
1. In Coinbase’s Rise, a Reminder: Cryptocurrencies Use Lots of Energy, 

https://www.nytimes.com/2021/04/14/climate/coinbase-cryptocurrency-energy.html 
2. Electricity needed to mine bitcoin is more than used by ‘entire countries’, 

https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/27/bitcoin-mining-electricity-use-
environmental-impact 

3. Energy Consumption of Cryptocurrencies Beyond 
Bitcoinhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7402366/ 

4. State of Diversity and Inclusion in Blockchainhttps: 
//static1.squarespace.com/static/5a7f13828a02c7e2df8e6c68/t/5e00f58ccf118b46b6fbd
32c/1577121230490/The+State+of+Diversity+and+Inclusion+in+Blockchain.pdf 

5. https://www.msci.com/research/esg-research 
6. https://www.investopedia.com/terms/e/environmental-social-and-governance-esg-

criteria.asp 
7. https://www.financialexecutives.org/FEI-Daily/October-2021/The-Wild-World-of-Crypto-

Ransomware-Payments.aspx 
8. https://www.coindesk.com/ 
9. https://currency.com/cryptocurrency-countries-crypto-

legal?utm_medium=cpc&utm_source=googledisplay_desktop&utm_campaign=ARM_Bra
nd_PFM_RU&utm_term=&gclid=Cj0KCQiA3fiPBhCCARIsAFQ8QzX3JP1fW0vNSyAB-
RcxhS-twhP755rlwrvDPr8jDmvnoGM13zCYDvkaAoJxEALw_wcB 

10. http://www.cba.am 
11. http://www.orbeli.am 
12. http://tsarukyan.am/3684.html 
13. https://banks.am 

https://www.nytimes.com/2021/04/14/climate/coinbase-cryptocurrency-energy.html
https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/27/bitcoin-mining-electricity-use-environmental-impact
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https://static1.squarespace.com/static/5a7f13828a02c7e2df8e6c68/t/5e00f58ccf118b46b6fbd32c/1577121230490/The+State+of+Diversity+and+Inclusion+in+Blockchain.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5a7f13828a02c7e2df8e6c68/t/5e00f58ccf118b46b6fbd32c/1577121230490/The+State+of+Diversity+and+Inclusion+in+Blockchain.pdf
https://www.msci.com/research/esg-research
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https://www.financialexecutives.org/FEI-Daily/October-2021/The-Wild-World-of-Crypto-Ransomware-Payments.aspx
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КАТРИН ЦАТРЯН 
Экономика, бакалавриат, 3-й курс 

 

РИСКИ КРИПТОВАЛЮТЫ В КОНТЕКСТЕ ESG РИСКОВ 
 

Ключевые слова:  ESG банкинг, COVID-19, криптовалюта, 
майнинг, блокчейн, оплата ransomware 

 

Среди постоянно растущих рисков в мире мы выделили опасность изменения 
климата, интенсивно растущие темпы потребления электроэнергии, риски ESG и в 
этом контексте криптомайнинг как экологический вызов. Аббревиатуру ESG можно 
расшифровать как «экология, социальная политика и управление» и рассматривать 
не как набор правил, которым нужно следовать, а как философию ведения бизнеса. 

Проблемы изменения климата привели к тому, что все больше внимания уде-
ляется количеству потребляемой электроэнергии, необходимой для майнинга разных 
криптовалют. 

Изучая и анализируя отчеты и справочники, издаваемые отдельными исследо-
вательскими центрами различных международных организаций, мы пришли к вы-
воду, что активное проникновение экологических проблем на финансовый рынок и в 
инвестиционную среду  заставит владельцев бизнеса, инвесторов, банков  проя-
вить  гибкость в сопротивлении экологическим вызовам,  иначе их противостояние 
приведет к глобальной катастрофе. 

Банки, хедж-фонды и другие финансовые организации, как институциональные 
игроки, должны сделать управление криптовалютой основным в общем управлении. 

 
KATRIN TSATRYAN 
Economics, Bachelor's Degree, 3-rd Year 

 
CRYPTOCURRENCY RISKS IN THE CONTEXT OF ESG RISKS 

 
Key words:  ESG banking, COVID-19, cryptocurrency, 

mining, blockchain, ransomware payment  
 

Among the daily growing risks in the world, we have singled out the danger of climate 
change, intensively increasing amounts of electricity consumption, the risks of ESG, and in 
this context crypto mining as an environmental challenge. ESG acronyms can be opened as 
“ecology, social policy and governance”. It can be viewed not as a set of rules that should 
be followed but as a business philosophy. Researching and analyzing published reports and 
reference works of different international organizations and separate research centers, we 
have come to a conclusion that the active penetration of environmental problems to the 
financial market and investment framework will make businessmen, investors, banks more 
flexible in resistance against the environmental challenges. In other respects, their 
confrontation will lead to a global disaster. As institutional players banks, hedge funds and 
other financial organizations should make cryptocurrency management priority in the 
general management. 
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ՆԱՆԵ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ  
Կառավարում, մագիստրատուրա,  
1-ին կուրս 

 

ԱՐՑԱԽԻ ԿՈՐՍՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 

 
Հիմնաբառեր. Արցախի Հանրապետություն, 

գյուղատնտեսություն, պարենային 
անվտանգություն, տարածք, 
հիդրոէլեկտրակայան 

 
Արցախյան երկրորդ պատերազմը, որը սկսվեց 2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին և 

ավարտվեց նոյեմբերի 10-ին, խոր հարված հասցրեց հայկական երկու հանրապետու-
թյուններին: Իր աննախադեպ դաժանությամբ աչքի ընկնող 44-օրյա պատերազմը հան-
գեցրեց զգալի տարածքային և մարդկային կորուստների, բացասական ազդեցություն 
թողեց ոչ միայն Արցախի Հանրապետության, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության 
տնտեսության վրա: 

Հոդվածում վերլուծվել են պատերազմի հետևանքով Արցախի Հանրապետության 
տնտեսության առանձին ճյուղերում ի հայտ եկած հիմնական խնդիրները և դրանց 
ազդեցությունը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության վրա, ինչպես նաև դի-
տարկվել են հայկական երկու հանրապետություններին սպառնացող պարենային ան-
վտանգության խնդիրները: 
 

Ներածություն: Հայկական երկու հանրապետությունների վրա վերջին տա-
րիներին ամենասուր և ցավալի ազդեցությունն է թողել Արցախյան 44-օրյա 
պատերազմը: Արցախյան առաջին պատերազմի վերքերը չսպիացած` Ար-
ցախի և Հայաստանի Հանրապետությունները ստացան մի նոր հարված` 
կրելով տարածքային և մարդկային կորուստներ, ունենալով տնտեսության 
անկում, տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ ստացած անձինք,  
90.000-ից ավելի բռնի տեղահանվածներ և հոգեբանական խոր անկում: 

Թեման արդիական է այնքանով, որ «սահող պատերազմը» սպառնալիք է 
ոչ միայն Արցախի, այլև արդեն Հայաստանի Հանրապետության համար:  

Գրականության ակնարկ: Հետազոտությունն իրականացվել է վիճակա-
գրական կոմիտեի տվյալների հիման վրա, օգտագործվել են մասնագիտական 
գրքեր և մենագրություններ: 

Հետազոտության մեթոդաբանությունը: Վերլուծությունը կատարվել է մի 
քանի ուղղություններով` վեր հանելով ԱՀ-ի տնտեսության զարգացման մի-
տումները մինչև Արցախյան 44-օրյա պատերազմը և դրանից հետո: 

Հետազոտությունն առավել ամբողջական դարձնելու նպատակով կիրառ-
վել են դիտարկման, համեմատության, վիճակագրական վերլուծության, ընդ-
հանրացման և աղյուսակային մեթոդները: Պատերազմի ազդեցությունն ավելի 
հստակ պատկերացնելու համար համեմատական վերլուծությամբ դիտարկվել 
են մինչ պատերազմը և պատերազմից հետո ԱՀ-ի տնտեսական ցուցանիշ-
ները: Հոդվածում ներկայացված վիճակագրական տվյալների վերլուծությունն 
ու ընդհանրացումը էլ ավելի ամբողջական են դարձնում հարկադրված պա-
տերազմի հետևանքները: Աղյուսակային վերլուծությունը հնարավորություն է 
տալիս արդյունքները համեմատելու մի քանի տարվա կտրվածքով: 

Վերլուծություն: Արցախի Հանրապետությունը, անկախության հռչակումից 
և Արցախյան գոյամարտից հետո, 1998 թ. Արցախի Հանրապետության ազ-
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գային ժողովի ընդունած օրենքով սահմանեց Արցախի Հանրապետության 
վարչատարածքային նոր կառուցվածքը: Ըստ այդ օրենքի` Արցախի Հանրա-
պետությունը բաժանվում էր ութ շրջանի` մայրաքաղաք Ստեփանակերտ և 7 
շրջան` Շուշի, Քաշաթաղ, Շահումյան, Մարտակերտ, Ասկերան, Մարտունի և 
Հադրութ (աղյուսակ 1):  

 

Աղյուսակ 1 
Արցախի Հանրապետության տարածքը և բնակչությունը` ըստ վարչատարածքային 

բաժանման, 2020 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ1 
 

 Տարածքը, կմ2 Բնակչությունը, 1000 մարդ 
Ընդամենը  11803,16 148,8 
Ստեփանակերտ 29,12 58,3 
Ասկերանի շրջան 1165,75 17,0 
Հադրութի շրջան 1876,76 12,0 
Մարտակերտի շրջան 2045,10 19,8 
Մարտունու շրջան 1098,33 21,3 
Շահումյանի շրջան 1829,89 3,3 
Շուշիի շրջան 381,64 5,4 
Քաշաթաղի շրջան 3376,57 11,7 

 

Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում (2020 թ. սեպտեմբերի  
27‒նոյեմբերի 10) և զինադադարի պայմանագրի ստորագրումից հետո Արցա-
խի Հանրապետության շրջաններից Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են 
անցել. 

• Հադրութի շրջանը,  
• Քաշաթաղի շրջանը, 
• Շահումյանի շրջանը,  
• Մարտունու շրջանի 36 համայնքից 7-ը (Զարդանաշեն, Թաղավարդ 

գյուղը, Շեխեր, Ջիվանի, Սարգսաշեն, Վազգենաշեն, Ներքին Ճարտար 
քաղաքը),  

• Մարտակերտի շրջանի 43 համայնքից 8-ը (Թալիշ, Հովտաշեն, Մատա-
ղիս, Նոր Այգեստան, Նոր Կարմիրավան, Նոր Հայկաջուր, Նոր Մարա-
ղա, Նոր Սեյսուլա),  

• Ասկերանի շրջանի 42 համայնքից 8-ը (Ակնաղբյուր, Ավետարանոց, Ար-
մենակավան, Ջրաղացներ, Մադաթաշեն, Սղնախ, Մոշխմհատ, Ուղ-
տասար), 

• Շուշիի շրջանից` Շուշի քաղաքը, Քարին տակ, Քիրսավան: 
Ըստ նախնական տվյալների` 2020 թ. պատերազմի հետևանքով թշնամու 

վերահսկողության տակ անցավ Արցախի Հանրապետության տարածքի շուրջ 
67%-ը: Արցախի Հանրապետության տարածքն այսօր կազմում է մոտավո-
րապես 3170 կմ2: 

Պատերազմը ծանր հարված հասցրեց նաև մարդկային ռեսուրսներին՝ 
շուրջ 4000 զոհ, տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ ստացած 
9000 անձ և 90.000 բռնի տեղահանված: 

Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի Հանրապետության կառավա-
րությանը և քաղաքացիներին աջակցելու նպատակով մշակել է շուրջ 2 տասն-
յակ միջոցառում: Մասնավորապես. ՀՀ Կառավարությունը ֆինանսական 

 
1  Աղյուսակը կազմվել է «Արցախի վիճակագրական տարեգիրք, 2020» 28-րդ էջի տվյալների 

հիման վրա: 
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աջակցություն է տրամադրել Արցախում հաշվառված քաղաքացիներին (բյու-
ջեից ծախսվել է 30 մլրդ ՀՀ դրամ), Ադրբեջանի վերահսկողության տակ ան-
ցած համայնքներում հաշվառված Արցախի քաղաքացիներին (բյուջեից վճար-
վել է 8.4 մլրդ ՀՀ դրամ), Արցախում անշարժ գույքը կորցրած քաղաքացի-
ներին (600 մլն ՀՀ դրամ), անհայտ կորած զինծառայողների ընտանիքներին 
(1.5 մլրդ ՀՀ դրամ), ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասվածք 
կամ խեղում ստացած զինծառայողներին (90 մլն ՀՀ դրամ), Արցախի` մինչև 5 
տարեկան երեխաներին (28 մլն ՀՀ դրամ), հյուրընկալ ընտանիքներին (2 մլրդ 
ՀՀ դրամ), քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհվածների ընտանիքներին 
և հաշմանդամություն ստացած անձանց (600 մլն ՀՀ դրամ), վիրավորում 
ստացած զինծառայողներին (շուրջ 2 մլրդ ՀՀ դրամ), ռազմական գործողու-
թյունների ընթացքում ՀՀ տարածքում անշարժ գույքի սեփականատերերին` 
պատճառված վնասի համար (44 մլն ՀՀ դրամ), Սյունիքի մարզի Գորիս հա-
մայնքի Շուռնուխ և Որոտան բնակավայրերի բնակիչներին (470 մլն ՀՀ դրամ), 
ինչպես նաև` ուսման վարձի փոխհատուցում (300 մլն ՀՀ դրամ, նվիրաբերու-
թյուն (1 մլրդ ՀՀ դրամ), բյուջետային վարկավորում (5 մլրդ ՀՀ դրամ 2020 թ.): 
Իսկ 2021-ի հունվար-նոյեմբեր ամիսններին ՀՀ Կառավարությունը Արցախին է 
փոխանցել շուրջ 199 մլրդ ՀՀ դրամի աջակցություն1: 

Տնտեսագիտական վերլուծության հիմնական ցուցանիշներից է ՀՆԱ-ն` 
համախառն ներքին արդյունքը: Այն որոշակի ժամանակահատվածում տվյալ 
երկրում արտադրված պատրաստի ապրանքների և ծառայությունների շուկա-
յական արժեքն է2: Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետու-
թյան ՀՆԱ շարժընթացը, 2015-2021 թթ. կտրվածքով (2021 թ. արդյունքը կան-
խատեսում է), ներկայացված է գծապատկեր 1-ում: 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար չափազանց կա-
րևոր նշանակություն ունի հատկապես հանքարդյունաբերությունը: Եթե ՀՀ 
արտահանման ապրանքային կառուցվածքում 2000 թ. հանքահումքային ար-
տադրանքին բաժին էր ընկնում ընդամենը 11.5%3, ապա 2020 թ.՝ 32.1%4: 
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Գծապատկեր 1. Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության 
ՀՆԱ-ների շարժընթացը, մլն ՀՀ դրամ5 

 
1  https://www.gov.am/files/docs/4520.pdf 
2  https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/gdp.htm  
3  Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2000 թ. հունվար-

դեկտեմբերին», էջ 122:  
4  Տե՛ս «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2021», էջ 601: 
5  Գծանկարը մշակել է հեղինակը` օգտագործելով ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալները: 

https://www.gov.am/files/docs/4520.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/gdp.htm
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Սոթքի հանքը ՀՀ հանքարդյունաբերության կարևորագույն կազմակեր-
պություններից և խոշորագույն հարկ վճարողներից մեկն է: Մասնավորապես, 
2020 թ. «Գեոպրոմայնինգ գոլդ»-ը 1000 խոշոր հարկ վճարողների թվում 4-րդ 
տեղն է զբաղեցրել1: Սակայն, Արցախյան երկրորդ պատերազմի հետևանքով 
նոյեմբերի 25-ից Շահումյանի շրջանը հայաթափվել և ամբողջությամբ անցել է 
Ադրբեջանի զորքերի վերահսկողության տակ, հետևաբար՝ Սոթքի հանքի 
զգալի մասը, նոյեմբերի 25-ից սկսած, չի աշխատում: Բնականաբար, այս 
երևույթն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում ոչ միայն ՀՀ տնտեսու-
թյան, այլև տարածքի բնակչության զբաղվածության վրա: 

Անհրաժեշտ է նշել նաև, որ Արցախյան երկրորդ պատերազմը նպաստել է 
ՀՀ պետական պարտքի աճին, մասնավորապես, 2020 թ. տարեվերջի հա-
մեմատ, Հայաստանի պետական պարտքը 2021-ին աճել է 1 մլրդ 240․73 մլն 
ԱՄՆ դոլարով, իսկ արտաքին պարտքը՝ 701․342 մլն ԱՄՆ դոլարով2:  

ՀՀ Կառավարության պետական պարտքը 2020 թ. հատել է կարմիր գծի 
շեմն ու խախտել հարկաբյուջետային ոսկե կանոնը՝ գերազանցելով ՀՆԱ-ի 
60%-ի շեմը3: Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը հատել է 9 
միլիոն ԱՄՆ դոլարի շեմը հասնելով՝ 9,225.6-ի4:  

44-օրյա պատերազմի հետևանքները կարող են հանգեցնել պարենային 
անվտանգության և ապահովման լրջագույն խնդիրների ոչ միայն Արցախում, 
այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, որտեղ մոտավոր հաշվարկ-
ներով տարեկան սպառվում է 500-600 հազար տոննա հացահատիկ: Ար-
ցախի Հանրապետությունն ապահովել է դրա 20-30%-ը, որն այսօր արդեն 
«բաց է մնում»:  

 
Աղյուսակ 2 

ԱՀ-ում հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի տվյալները առ  
2021 թ. սեպտեմբերի 27-ը 5 

 

Շրջաններ Ընդհանուր 
բերքահավաքի 

տարածությունը, հա 

Ցորենի բերք. 
/տար., հա 

Գարու բերք. 
/տար., հա 

Եգիպտացո-
րենի բերք. 
/տար., հա 

Հաճարի բերք. 
/տար., հա 

Վարսակի բերք. 
/տար., հա 

առ 
21.09.2020 

առ 
27.09.2021 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

Ընդամենը 
ԱՀ-ում 

68906.8 19426.4 29471.0 10135.4 38149.2 7638.7 - 216.6 1146.6 1435.7 140.0 - 

Ասկերան 11555.6 5965.8 8347.5 3984.9 2750.9 1146.4 - 177.5 457.2 657.0 - - 
Հադրութ 15555.9 - 3438.2 - 12110.7 - - - 7.0 - - - 
Մարտակերտ 7316.2 6033.4 2313.6 2106.6 4852.6 3285.8 - 15.0 150.0 626.0 - - 
Մարտունի 15692.6 6937.2 9683.7 3824.9 5977.5 3006.5 - 24.1 31.4 81.7 - - 
Շահումյան 114.5 - 77.0 - 26.5 - - - 11.0 - - - 
Շուշի 217.0 40.0 175.0 19.0 7.0 - - - 35.0 21.0 - - 
Քաշաթաղ 18455.0 450.0 5436.0 200.0 12424.0 200.0 - - 455.0 50.0 140.0 - 
       

 
1  https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-

21/271546385_635548224530530_4484934937221551188_n.xlsx/1000-
%D5%AD%D5%B8%D5%B7%D5%B8%D6%80-%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%AF-
%D5%BE%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80-
2020.xlsx?_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=orD9epQBOYwAX-
4NfBJ&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=03_AVInr2yaJHbrD-
XrUHiSCHrtiu4tqkFiLdsJnZ1mNsA3FQ&oe=61EBAA0E&dl=1  

2  https://www.lragir.am/2021/12/06/685959/  
3  https://hetq.am/hy/article/138236  
4  https://www.minfin.am/website/images/files/Monthly_Report_December_2021_am.pdf 
5 http://stat-nkr.am/files/press_releases/2021/BERQAHAVAQ_27_09_2021.pdf 

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/271546385_635548224530530_4484934937221551188_n.xlsx/1000-%D5%AD%D5%B8%D5%B7%D5%B8%D6%80-%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%AF-%D5%BE%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80-2020.xlsx?_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=orD9epQBOYwAX-4NfBJ&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=03_AVInr2yaJHbrD-XrUHiSCHrtiu4tqkFiLdsJnZ1mNsA3FQ&oe=61EBAA0E&dl=1
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Շրջաններ Փաստացի հավաքված 
բերքը, ց 

Ցորենի 
հավաքված  

բերքը, ց 

Գարու հավաք 
ված բերքը, ց 

Եգիպտացորե- 
նի հավաքված  

բերքը, ց 

Հաճարի 
հավաքված  

բերքը, ց 

Վարսակի 
հավաքված  

բերքը, ց 
առ 

21.09.2020 
առ 

27.09.2021 
 

-//- 
 

-//- 
 

-//- 
 

-//- 
 

-//- 
 

-//- 
 

-//- 
 

-//- 
 

-//- 
 

-//- 
Ընդամենը  
ԱՀ-ում 

868878.8 132150.9 412124.0 84066.9 445562.8 34592.6 - 2823.0 9092.0 10668.4 2100.0 - 

Ասկերան 159111.0 49758.0 120561.0 36535.0 35309.0 6372.0 - 2303.0 3241.0 4548.0 - - 
Հադրութ 273720.0 - 56951.0 - 216727.0 - - - 42.0 - - - 
Մարտակերտ 45654.6 32326.8 17794.6 14009.0 25723.0 12496.0 - 90.0 2137.0 5731.8 - - 
Մարտունի 226503.6 49155.1 155446.4 33029.9 70848.2 15424.6 - 430.0 209.0 270.6 - - 
Շահումյան 865.8 - 668.5 - 128.3 - - - 69.0 - - - 
Շուշի 3400.0 196.0 2956.0 133.0 94.0 - - - 350.0 63.0 - - 
Քաշաթաղ 159623.8 715.0 57746.5 360.0 96733.3 300.0 - - 3044.0 55.0 2100.0 - 
       
Շրջաններ Բերքատվությունը, 

ց/հա 
Ցորենի 

բերքատ.,  
ց/հա 

Գարու 
բերքատ.,  

ց/հա 

Եգիպտացորե-
նի բերքատ., 

ց/հա 

Հաճարի 
բերքատ.,  

ց/հա 

Վարսակի 
բերքատ.,  

ց/հա 
առ 

21.09.2020 
առ 

27.09.2021 
 

-//- 
 

-//- 
 

-//- 
 

-//- 
 

-//- 
 

-//- 
 

-//- 
 

-//- 
 

-//- 
 

-//- 
Ընդամենը 
ԱՀ-ում 

12.6 6.8 14.0 8.3 11.7 4.5 - 13.0 7.9 7.4 15.0 - 

Ասկերան 13.8 8.3 14.4 9.2 12.8 5.6 - 13.0 7.1 6.9 - - 
Հադրութ 17.6 - 16.6 - 17.9 - - - 6.0 - - - 
Մարտակերտ 6.2 5.4 7.7 6.7 5.3 3.8 - 6.0 14.2 9.2 - - 
Մարտունի 14.4 7.1 16.1 8.6 11.9 5.1 - 17.8 6.7 3.3 - - 
Շահումյան 7.6 - 8.7 - 4.8 - - - 6.3 - - - 
Շուշի 15.7 4.9 16.9 7.0 13.4 - - - 10.0 3.0 - - 
Քաշաթաղ 8.6 1.6 10.6 1.8 7.8 1.5 - - 6.7 1.1 15.0 - 

 
Աղյուսակ 2-ի վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ եթե 2020 թ. սեպ-

տեմբեր ամսվա դրությամբ հացահատիկային մշակաբույսերի ընդհանուր 
բերքահավաքի տարածությունը ԱՀ-ում կազմել է 68906.8 հա, ապա 2021 թ. 
նույն ժամանակաշրջանում այն արդեն նվազել է 494804 հա-ով և կազմել ըն-
դամենը 19426.4 հա: Եթե ԱՀ-ի 7 շրջանից 5-ում բերքահավաքի տարածու-
թյունը նվազել է, ապա Հադրութի և Շահումյանի շրջանների բերքահավաքի 
տարածություններն ուղղակի անցել են թշնամու վերահսկողության ներքո: 
Նույն ժամանակաշրջանում գարու բերքահավաքի տարածությունը նվազել է 
30510.5 հա-ով, ցորենինը` 19335.6 հա-ով, վարսակինը` 140 հա-ով: Եթե  
2020 թ. սեպտեմբեր ամսվա դրությամբ փաստացի հավաքած բերքը կազմել է 
868878.8 ց, ապա 2021 թ. նույն ժամանակաշրջանում այն արդեն նվազել է 
736727.9 ց-ով և կազմել ընդամենը 132150.9 ց: Կամ կարող ենք ասել, որ  
2021 թ. սեպտեմբերին, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համե-
մատ, ԱՀ-ում փաստացի հավաքած բերքը նվազել է 84.8%-ով: 2021 թ. սեպ-
տեմբերին, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, գարու 
փաստացի հավաքած բերքը նվազել է 92.2%-ով, ցորենինը` 79.6%-ով, իսկ 
վարսակինը` 100%-ով:  

Ըստ մասնագետների` մեկ հեկտարից ստացվում է 1.7-1.9 տոննա ցորեն, 
սակայն խիստ անհրաժեշտության և անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռնար-
կելու դեպքում հնարավոր է ստանալ 8-10 տոննա: 

Պատերազմի ընթացքում և հետպատերազմյան զարգացումների հե-
տևանքով պարենային ճգնաժամը Հայաստանին և Արցախին սպառնում է ոչ 
միայն հացահատիկային մշակաբույսերի կտրվածքով, այլև անասնապահու-
թյան:  

Պատերազմի ընթացքում գյուղացիների զգալի մասը պաշտպանում էր իր 
հողը` անուշադրության մատնելով սեփական անասուններին, ինչի հետևան-
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քով դրանց գլխաքանակի զգալի մասը ոչնչացվեց ադրբեջանական կրակա-
հերթերից և տարբեր տրամաչափի զինտեխնիկայի օգտագործումից:  

Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության անաս-
նապահների համար հիմնական խնդիրներն առաջացան եռակողմ համաձայ-
նագրի ստորագրումից հետո, քանի որ Արցախի և Սյունիքի անասնապահներն 
իրենց կենդանիներին արածեցնելու էին տանում Որոտանի (Կուբաթլու), 
Մեխակավանի (Ջեբրաիլ) և Կովսականի (Զանգելան) արոտավայրերում:  

2019 թ. ընդունված «Հայաստանի Հանրապետությունում 2019-2023 թվա-
կանների ոչխարաբուծության և այծաբուծության զարգացման պետական 
աջակցության» ծրագրում նշված է, որ Սյունիքի մարզը առաջատարն է ոլոր-
տում, և վերջինիս բաժին է ընկնում ոչխարի գլխաքանակի 16.9%-ը1:  

Եթե մինչ պատերազմը Սյունիքն անասնապահության զարգացվածու-
թյան մակարդակով առաջատարն էր Հայաստանի Հանրապետությունում, 
ապա պատերազմի ավարտից հետո պատկերը փոխվեց: Սկսվեց անասուննե-
րի մասսայական սպանդ ոչ միայն արոտավայրերի բացակայության, այլև առ-
կա արոտավայրերում առաջացած վտանգների պատճառով:  

Սպանդի հետևանքով մսի առաջարկի ծավալների մեծացումը նպաստեց 
վերջինիս շուկայական գնի կարճաժամկետ նվազմանը: Բնականաբար, հե-
տագայում անասունների գլխաքանակի նվազմանը զուգահեռ, հանրապետու-
թյունում մսի գինը կրկին բարձրացավ:  

Երկար տարիներ գյուղատնտեսությունը Հայաստանի և Արցախի գյուղա-
կան համայնքների բնակիչների հիմնական զբաղմունքն ու աշխատանքն է 
եղել, հետևաբար` նաև եկամտի հիմնական կամ էլ միակ աղբյուրը:  

Արցախի Հանրապետության տարածքային կորուստներն իրենց զգալի 
բացասական ազդեցությունը թողեցին նաև հայկական երկու հանրապետու-
թյունների էներգետիկ ոլորտների վրա:  

Վերջին տարիներին Արցախում սահուն կերպով ավելանում էր ՀԷԿ-երի 
քանակը, իսկ արցախցիների շրջանում օգտագործվող էլեկտրաէներգիայի 
ծավալի կայունությունը հնարավորություն էր ընձեռում ԱՀ-ին վաճառելու ավել-
ցուկ էլեկտրաէներգիան:  

Հայաստանի Հանրապետությունը երկար տարիներ միաժամանակ եղել է 
ոչ միայն էլեկտրաէներգիա վաճառող, այլ նաև ներմուծող երկիր: Տարեցտարի 
ՀՀ-ում աճում էին Արցախից ներմուծված էլեկտրաէներգիայի ծավալները, ինչը 
հնարավորություն էր տալիս, մի կողմից, ապահովելու Արցախի տնտեսության 
ակտիվությունը, իսկ մյուս կողմից` նպաստում էր էժան էլեկտրաէներգիայով 
ՀՀ ապահովվածությանը:  

Արցախի Հանրապետությունում մինչ 44-օրյա պատերազմը գործում էր 37 
հիդրոէլեկտրակայան, և կառուցման փուլում էին մի շարք փոքր ՀԷԿ-եր: Պա-
տերազմի բացասական ելքի հետևանքով, Ադրբեջանի վերահսկողության 
տակ անցած տարածքների հետ միաժամանակ, Արցախը կորցրեց նաև իր 
հիդրոէլեկտրակայաններից 292: Ներկայումս Արցախում գործում է ընդամենը 
8 հիդրոէլեկտրակայան: 

2020 թ. դեկտեմբերից Արցախի Հանրապետությունից դադարեց էլեկ-
տրաէներգիայի մատակարարումը, իսկ Հայաստանից դեպի Արցախ արտա-
հանվող էլեկտրաէներգիայի ծավալները շարունակաբար ավելանում են:  

 
1 https://mineconomy.am/media/9028/19-1305.pdf 
2 https://uic.am/14578 
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Եզրակացություններ և առաջարկություններ: Արցախի Հանրապետության 
տարածքային կորուստները ոչ միայն պարենային անվտանգության բազմա-
թիվ հարցեր առաջ քաշեցին հայկական երկու հանրապետությունում, այլ նաև 
զգալի բացասական ազդեցություն թողեցին վերջիններիս էներգետիկ ոլորտ-
ների վրա:  

Ներկայումս Մեծամորի ատոմակայանի և Հրազդան ՋԷԿ-ի աշխատանք-
ների ժամանակավորապես կանգը, Արցախում հսկայաթիվ հիդրոէլեկտրա-
կայանների կորուստը ոչ միայն հանգեցնում են էլեկտրաէներգիայի թանկաց-
մանը և այլ երկրներից ներմուծման ծավալների մեծացմանը, այլև նպաստում 
են էներգետիկ ճգնաժամի հավանականության մեծացմանը միաժամանակ և՛ 
Արցախի Հանրապետությունում, և՛ Հայաստանի Հանրապետությունում: 

Բնականաբար, Արցախի Հանրապետության տնտեսության առանձին 
ճյուղերում գրանցված անկումներն իրենց բացասական և խորքային ազդեցու-
թյունն են թողնում նաև Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության վրա: 

Ուսումնասիրության արդյունքում եզրակացրել ենք, որ անհրաժեշտ է 
առավել մանրակրկիտ և ոլորտային վերլուծություն իրականացնել և՛ Արցախի 
Հանրապետությունում, և՛ Հայաստանի Հանրապետությունում, քանի որ յու-
րաքանչյուր խնդիր լուծելու կամ հավանական խնդիրը կանխելու համար ան-
հրաժեշտ է իմանալ վերջինիս խորությունը և վտանգավորության աստիճանը: 

Տնտեսական բարձր ցուցանիշներ ապահովելու համար առաջնային, բայց 
ոչ եզակի անհրաժեշտ գործոններ են կայուն և ապահով դրամավարկային, 
հարկաբյուջետային, քաղաքական և անվտանգային համակարգերը, ուստի 
առաջարկվում է դրանք պահպանել և զարգացնել հնարավոր բոլոր ուղղու-
թյուններով:  
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НЕГАТИВНОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ВЛИЯНИЕ УТРАЧЕННЫХ 
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Вторая Арцахская война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и завершившаяся 10 
ноября, нанесла глубокий удар по двум армянским республикам. Отличавшаяся  бес-
прецедентной жестокостью 44-дневная война привела к значительным террито-
риальным и людским потерям. Вторая Арцахская война оказала глубокое  негатив-
ное влияние на экономику не только Республики Арцах, но Республики Армения․  В 
статье анализируются основные проблемы, возникшие вследствие войны в от-
дельных отраслях экономики Республики Арцах, и их влияние на экономику Респуб-
лики Армения, а также рассмотрены проблемы продовольственной безопасности, 
угрожающие двум армянским республикам.  
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THE NEGATIVE SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF THE TERRITORIAL LOSSES 
OF ARTSAKH REPUBLIC ON ECONOMY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 

Key words:  Republic of Artsakh, agriculture, food security, 
territory, hydroelectric power plant 

 

The second Artsakh war, which started on September 27, 2020 and ended on 
November 10, caused great issues to the two Armenian republics. The 44-day war, marked 
by its unprecedented brutality, resulted in significant territorial and human resources 
losses. The Second Artsakh War had a profound fundamental impact not only on the 
economy of the Artsakh Republic, but also on the economy of the Republic of Armenia. The 
paper analyzes the main problems in different branches of the economy of the Artsakh 
Republic that resulted from the war, as well as the issues of food safety that threaten the 
two republics. 
 
 

 
ՍՏԵՓԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Տեղեկատվական համակարգեր, 
բակալավրիատ, 1-ին կուրս 

  

ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ ԱՄՊԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 
ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ 

 

Հիմնաբառեր. բիզնես, ամպ, տեխնոլոգիաներ, 
արդյունավետություն, գնահատում, 
կիրառություն, շուկա, վերլուծություն 

 

Սույն հոդվածում ուսումնասիրվել և վերլուծվել է հաշվողական մեքենաների ու 
հաշվողական ցանցերի զարգացման արդյունքում առաջացած հեռավար տվյալների 
հասանելիությունը, որն օգտագործողին թույլ է տալիս տեղեկությունը պահել ամպային 
ծառայության կողմից հատկացված հիշողությունում և ստանալ այն տնօրինելու հնա-
րավորություն։ Հոդվածում, որպես բիզնեսի կազմակերպման մեթոդ, վերլուծվել են  
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ՀՀ-ում հեռավար տվյալների հասանելիության կիրառման հնարավորությունները` 
հիմնվելով առավելությունների, թերությունների, առանձնահատկությունների ուսումնա-
սիրության վրա։ 

 

Ներածություն: Դեռևս անցյալ դարի 70-ական թվականներին հայտնվեց 
առաջին ամպային ծառայությունների հայեցակարգը: Առաջին անգամ դրան 
անդրադարձել է գիտնական Ջոզեֆ Կարլ Ռոբնեթ Լիկլայդերը (J. C. R. 
Licklider)1։ Հենց այդ ժամանակ առաջարկվել է տեղեկությունը տեղադրել և 
մշակել հեռավոր սերվերներում։ Սակայն, այդ պահին գլոբալ ինտերնետ ցան-
ցը գտնվում էր իր ձևավորման նախնական շրջանում, ինչը գրեթե խոչըն-
դոտեց հայեցակարգի զարգացումը, և գաղափարի նախագիծը հետաձգվեց 
անորոշ ժամանակով։ 

2002 թ. կրկին անդրադարձ կատարեց Amazon ընկերությունը, որն այդ 
պահին իր հաճախորդներին տրամադրում էր վեբ-սերվերների2 ճյուղավորված 
համակարգ: Ընկերությունը ցանկանում էր, որ հաճախորդները ձեռք բերեն ոչ 
միայն տվյալների պահպանման հիշողություն, այլ նաև հաշվողական հզորու-
թյուններ, որոնք գտնվում են ընկերության սերվերներում: Շուտով տեխնոլո-
գիայի զարգացմանն ուղղված ներդրումների ծավալը զգալի մեծացավ, և շու-
կայի բոլոր ազդեցիկ խաղացողները ձգտեցին օգտագործել այն։ Տեխնոլո-
գիայի զարգացման արդյունքում ներկայումս այն ինտեգրվում է մարդու գոր-
ծունեության գրեթե բոլոր ոլորտներում և հետևաբար ծնում է պահանջարկ:  

Սույն հետազոտության մեջ քննարկվում է նշված տեխնոլոգիաների կիրա-
ռումը մասնավորապես բիզնեսի կազմակերպման ոլորտում։  

Գրականության ակնարկ: Ամպային տեխնոլոգիաներն օգտագործվում են 
մարդու գործունեության բազում ոլորտներում, որոնց թիվն աստիճանաբար 
աճում է տեխնոլոգիաների զարգացածության մակարդակին համընթաց` 
նպաստելով այդ ոլորտներում ինչպես հաշվարկների և ուսումնասիրություննե-
րի զգալի դյուրացմանը, այնպես էլ ավելի կենտրոնացված տվյալների պահես-
տավորման և կառավարման հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Բացա-
ռություն չէ նաև բժշկության ոլորտը. ամպային հաշվարկները բժշկության մեջ 
կիրառելու նպատակով Կենսաբժշկական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաների կենտրոնը (CBIIT) ԱՄՆ-ի ուռուցքաբանության մասնա-
ճյուղի միջնորդությամբ հետազոտություն3 է կատարել, որի նպատակը առող-
ջապահության համակարգում ավելի ժամանակակից լուծումների, միտումների 
ներդրումն է ինչպես տարբեր հիվանդությունների ուսումնասիրության, այն-
պես էլ առողջապահության համակարգի կենտրոնացվածության ապահովման 
և հասանելիության զգալի արագացման և դյուրացման ուղղությամբ։ 

Քաղցկեղի հետ կապված տվյալների ուսումնասիրության կարևորությունն 
անվիճելի է։ Օգտագործելով ամպային հաշվողական հզորությունը` կարելի է 
հասանելիություն ստանալ չափազանց մեծ ծավալ ունեցող բժշկական տվյալ-
ներին` գենոմիկա, պրոտեոմիկա, մետաբոլոմիկա, տրանսկրիպտոմիկա, ինչ-
պես նաև կլինիկական և համաճարակաբանական տվյալներ: 

 
1  https://en.wikipedia.org/wiki/J._C._R._Licklider 
2  Վեբ-սերվերի գլխավոր իմաստն այն է, որ ընկերությունը կամ անհատը օգտագործողի հետ 

կապ հաստատելու համար օգտվում են կայքից, https://hy.wikipedia.org/wiki/Վեբ-սերվեր։ 
3  Աղբյուրը՝ https://datascience.cancer.gov/news-events/blog/introduction-cloud-computing-cancer-

research։ 

https://en.wikipedia.org/wiki/J._C._R._Licklider
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A5%D5%A2_%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%BE%D5%A5%D6%80
https://datascience.cancer.gov/news-events/blog/introduction-cloud-computing-cancer-research
https://datascience.cancer.gov/news-events/blog/introduction-cloud-computing-cancer-research
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Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում մարդկությունը մեծ հաջողու-
թյունների է հասել էկոհամակարգի շրջանակներում այնպիսի հետազոտու-
թյունների ներգրավման մեջ, որոնք հագեցած են անհրաժեշտ հզորությամբ և 
ռեսուրսներով` աշխատանքային գործընթացների և գործիքների օգտագործ-
մամբ խոր ու համապարփակ վերլուծություն իրականացնելու համար: 

Ամպային հաշվարկների ներմուծմամբ արդյունավետ է դարձել քաղցկեղի 
մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը։ Ինչպես նշվում է, հետազոտությունը կա-
տարվել է Մասաչուսեթսի գլխավոր հիվանդանոցի (Massachusetts General 
Hospital) հետ համագործակցությամբ: Այդ համագործակցության արդյունքում 
ստեղծվել են կենսաբժշկական ինֆորմացիայի պահեստավորման միջավայրի 
երկու ենթահամակարգեր, որոնք են՝ NCI’s Cancer Research Data Commons 
(CRDC) և NIH’s All of Us Research Program: Այդ համակարգերի միավորման 
արդյունքում հնարավոր է դարձել ուսումնասիրությունների համատեղ կատա-
րումը։ 

Վստահորեն կարելի է ասել, որ ամպային հաշվարկներից ստացված հզո-
րության շնորհիվ հնարավոր է դառնում վերլուծել միաժամանակ հազարավոր 
հիվանդների տվյալներ` խմբավորելով և հաշվարկները կատարելով ըստ պա-
հանջի, որի իրականացման և հրապարակման համար կարող էին ծախսվել 
մարդկային մեծաքանակ ռեսուրսներ և ժամանակ։ 

Ամպային տեխնոլոգիաների էությունը և օգտագործման ոլորտները 
Ամպը (Cloud), ըստ պահանջի, համակարգչային համակարգի հասանե-

լիություն է, հատկապես` որպես տվյալների պահոց (ամպային պահեստ)` որոշ 
հաշվողական հզորությամբ, որը կարող է աշխատել առանց օգտագործողի 
անմիջական ակտիվ կառավարման1: Խոշոր ամպերը հաճախ ունեն բազմա-
թիվ վայրերում բաշխված գործառույթներ (սերվերներ), որոնցից յուրաքանչ-
յուրը տվյալների կենտրոն է: Ամպային հաշվարկը հաճախորդ-մեքենայի և 
սերվեր-մեքենայի փոխազդեցության եղանակ է, երբ հաճախորդի ինֆորմա-
ցիայի պահպանումն ու մշակումն իրականացվում է մեկ այլ հեռադիր սերվե-
րում: Այս տեխնոլոգիան թույլ է տալիս հաճախորդ-մեքենայի տեխնիկական և 
ծրագրային ցուցանիշների նկատմամբ պահանջները նվազեցնել: 

Արագ զարգացման հետևանքով ամպային տեխնոլոգիաներն ինտեգրվել 
են մեր կյանք և օգտագործվում են մարդու գործունեության բազմաթիվ ոլորտ-
ներում՝ առողջապահության, կրթության, տնտեսության, ինչպես նաև լոգիս-
տիկայում, բիզնեսում և այլ ուղղություններով։ Դա էլ ամպային տեխնոլոգիա-
ների հիմնական առավելությունն է` մարդու գործունեության բոլոր ոլորտնե-
րում ապահովելով մեծ քանակությամբ տվյալների պահեստավորման հնարա-
վորություն և հաշվողական հզորություն։ 

Ամպերի տեխնոլոգիաների համընդհանուր տարածումը 
Այսօր ամպը և ամպային տեխնոլոգիաները բազմաթիվ նորամուծություն-

ների հիմքում են` ներառյալ համակցված բիզնեսը: Ժամանակի ընթացքում 
հիբրիդային ու բազմաբնույթ ծառայությունների շնորհիվ այն դարձել է հու-
սալի ու արագագործ տեխնոլոգիա` հիմք ստեղծելով բաշխված ամպի նոր մո-
դելների համար։ 5G, R16 և R17 գերարագ կապի զարգացումը նպաստում է 
ամպային տեխնոլոգիաների ներդրման մակարդակի բարձրացմանը և համա-
տարած օգտագործմանը: Որպես նշված տեխնոլոգիայի զարգացման ար-
դյունք` կարելի է ներկայացնել առցանց բանկինգը, որը բանկի հաճախորդին 

 
1  https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
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հնարավորություն է ընձեռում հեռավար հասանելիություն ստանալու բանկա-
յին տվյալներին1: 

Ամպային տեխնոլոգիաների գլոբալ ներդրումները շարունակում են արա-
գորեն ընդլայնվել։ Ըստ Gartner-ի հեղինակային կանխատեսումների՝ 2021-
2022 թթ. վերջնական օգտագործողների ծախսերը հանրամատչելի ամպային 
ծառայությունների համար կհասնեն 396 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի` 21,7%-ով աճե-
լով մինչև 482 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, որը տեսանելի է գծապատկեր 1-ում2:  

 

 
Գծապատկեր 1. Ամբողջ աշխարհում հանրամատչելի ամպային ծառայությունների 

վերջնական օգտագործողների ծախսերի կանխատեսումը 
(միլիոնավոր ԱՄՆ դոլար) 

 
Գծապատկերում առկա հապավումների բացատրությունները հետևյալն 

են՝ BPaaS` բիզնես գործընթաց` որպես ծառայություն, IaaS` ենթակառուցվածք` 
որպես ծառայություն, PaaS` հարթակ` որպես ծառայություն, SaaS` ծրագրային 
ապահովում` որպես ծառայություն: Տեսանելի է 2020-2022 թթ. միջև օտարում-
ների քանակի ավելացումը, ինչը ցույց է տալիս գաղափարի նկատմամբ հան-
րության հետաքրքրությունը։ 

Ամպի ՏՏ կառուցվածքը և ենթակառուցվածքները 
Ամպի ՏՏ ենթակառուցվածքները ամպի աշխատունակությունը ապահո-

վող սարքավորումների ամբողջությունն է։ Ամպի ենթակառուցվածքներ են հա-
մարվում այնպիսի սարքերն ու սարքավորումները, ինչպիսիք են համակար-
գիչը, հեռախոսը կամ կապի այլ ինտերակտիվ սարքեր, որոնց օգնությամբ 
կարելի է հասանելիություն ստանալ ամպի տվյալներին ու հաշվողական հզո-
րությանը: Սովորաբար ամպային ծառայություններն ընդունված է առանձնաց-
նել երեք առանձին դասի կամ մոդելի, որոնցից ամենացածր մակարդակը 
«ենթակառուցվածք՝ որպես ծառայությունն» է (IaaS, infrastructure as a service): 
Հաջորդ մակարդակը «հարթակ՝ որպես ծառայությունն» է (PaaS, platform as a 
service) և ամպային հաշվարկների ամենաբարձր մակարդակը` «ծրագրային 

 
1  https://boodet.online/blog/sfery-primeneniya-oblachnyh-tehnologij-boodet-online 
2  Աղբյուրը` Gartner (օգոստոս 2021), https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-

02-gartner-says-four-trends-are-shaping-the-future-of-public-cloud 

https://boodet.online/blog/sfery-primeneniya-oblachnyh-tehnologij-boodet-online
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-02-gartner-says-four-trends-are-shaping-the-future-of-public-cloud
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-02-gartner-says-four-trends-are-shaping-the-future-of-public-cloud
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ապահովում՝ որպես ծառայությունը» (SaaS, software as a service): Ամպային 
ծառայությունների դասերը ամպի կողմից մատուցվող ծառայությունների տար-
անջատում են ըստ գործունեության ոլորտի, նպատակի կամ ըստ «ամպային 
հաշվարկների» ծանրաբեռնվածության աստիճանի։ 

IaaS` ենթակառուցվածք՝ որպես ծառայություն: Ծառայություն մատուցողի 
կողմից օգտագործողին տրամադրվում է հաշվողական ենթակառուցվածք 
(սերվերներ, տվյալների պահեստներ, օպերացիոն համակարգեր կամ ցանցա-
յին ռեսուրսներ)` սեփական ծրագրային լուծումների ծավալման և գործարկման 
համար: Տարբերակը հարմար է այն ընկերություններին, որոնց ռեսուրսների 
կարիքը նույնը չէ: Տարբեր ժամանակներում կան կուտակման կարիքներ, բայց 
դրանք աստիճանաբար նվազում են (կամ էլ կազմակերպությունն արագ աճում 
է, և խնդիր կա անընդհատ ենթակառուցվածքների ընդլայնման): IaaS-ը օպ-
տիմալ լուծում է, երբ ընկերությունը բավարար միջոցներ չունի սեփական 
ենթակառուցվածքի ստեղծման և սպասարկման համար: 

SaaS` ծրագրային ապահովումը՝ որպես ծառայություն։ Ծրագրային հար-
թակի մշակողը օգտագործողին տրամադրում է հեռավար հասանելիություն: 
Օրինակ, հենց SaaS-ի մոդելով է Microsoft կորպորացիան ապահովում հաճա-
խորդներին MS Office Suite-ի (Office.live/Office Web Apps) հասանելիությունը 
SharePoint սերվերից, Exchange սերվերից` այլ ծառայությունների ու հավել-
վածների հետ միասին։ SaaS-ի մոդելով տրամադրվում է նաև Gmail փոստային 
ծառայությունը։ 

PaaS` հարթակ՝ որպես ծառայություն։ Ամպային ծառայությունների մատո-
ւցողը օգտագործողին տրամադրում է պատրաստի ծրագրային միջավայր և 
գործիքներ` այն կարգավորելու համար։ PaaS-ի տարրերն են ապարատային 
ապահովումը, օպերացիոն համակարգը, միջանկյալ ծրագրային ապահովումը, 
փորձարկման և զարգացման գործիքները: Նման հարթակի հաճախորդը 
կարող է այն հարմարեցնել և օգտագործել իր կարիքների համար՝ դարձնելով 
ծրագրային ապահովման փորձարկման կամ համակարգչի ավտոմատացված 
կառավարման հարթակ, ինչը «ամպային հաշվարկների» համար առավել 
բարդ գործընթաց է: 

DraaS` արտակարգ վերականգնում` որպես ծառայություն։ DraaS-ը օժան-
դակ ծառայություն է, որն ընդգրկված է նախորդ երեքում` ապահովելով դի-
մացկունություն, ամպերի ինֆորմացիայի անվտանգություն: Ամպային լուծում-
ների մատակարարի հարթակում վերաշարադրվում են հաճախորդի հիմնա-
կան հարթակից ստացված տվյալները, և հաճախորդի` ծառայություններից 
դուրս գալու դեպքում, նրանք մի քանի րոպեների ընթացքում վերագործարկ-
վում են, բայց արդեն ամպի մեջ: Նման լուծումները հետաքրքրում են հատկա-
պես այն ընկերություններին, որոնք ունեն անկայուն բիզնես: 

Մատակարարն ապահովում է ոչ միայն տեղեկատվության պահպանման 
վայրը, այլև արագ և հուսալի պատճենման գործընթացը1: 

Ամպի տեղակայման մոդելներ 
Ըստ տեղակայման մոդելի` կա հետևյալ բաժանումը` հանրային, մասնա-

վոր և հիբրիդային ամպ։ Ճիշտ մոդելի ընտրությունը կարող է պայմանավոր-
ված լինել կազմակերպության չափսերով, ներքին քանակությամբ, ՏՏ ենթա-
կառուցվածքի և տվյալների առանձնահատկություններով, որոնք նախատես-

 
1  https://www.datafort.ru/blog/the-types-of-clouds.html 

https://www.datafort.ru/blog/the-types-of-clouds.html
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վում է պահեստավորել ամպային պահեստում։ Պահեստավորման մոդելները 
հետևյալ են1` 

հանրային ամպ (Public cloud). բազմաթիվ օգտվողների թույլատրում է 
միաժամանակ մուտք գործել համակարգ։ Բայց կառավարելու և սպասարկելու 
հնարավորություն ամպի օգտվողը չունի, ամբողջ պատասխանատվությունը 
կրում է ենթակառուցվածքի սեփականատերը։ Առաջարկվող ծառայություն-
ների բաժանորդ կարող է դառնալ ցանկացած ընկերություն կամ անհատ: 

Մասնավոր ամպ (Private cloud). ենթակառուցվածք է, որը վերահսկվում 
և շահագործվում է միայն մեկ բաժանորդի կողմից՝ սեփական շահերից ելնե-
լով: Մասնավոր ամպի կառավարման ենթակառուցվածքը կարող է տեղակայ-
վել կա՛մ օգտագործողի տարածքում, կա՛մ արտաքին օպերատորի, կա՛մ մաս-
նակիորեն օգտագործողի և օպերատորի: 

Հիբրիդային ամպ (Hybrid cloud). ենթակառուցվածք է, որում փոխկա-
պակցված են հանրային և մասնավոր ամպի լավագույն հատկությունները: 
Նման համադրությունն ունի յուրահատուկ օբյեկտներ` կապված ստանդար-
տացված կամ սեփական տեխնոլոգիաների հետ, որոնք թույլ են տալիս բաղա-
դրիչների միջև տվյալներ կամ հավելվածներ փոխանցել։ 

Համայնքային ամպ (Community cloud). որպես ամպային ենթակառուց-
վածք` պատրաստված է ընդհանուր խնդիրներ ունեցող սպառողների ու տվյալ 
համայնքի օգտագործման համար (օրինակ՝ առաքելությունների, անվտանգու-
թյան պահանջներ, քաղաքականություն): 

Ամպի առավելությունները և թերությունները 
Ամպային տեխնոլոգիաների շուկան վստահորեն աճում է և ամեն օր նոր 

օգտվողներ է ձեռք բերում: Ամպային տեխնոլոգիաների օգտագործումն ունի 
մի շարք էական առավելություններ, բայց նաև` թերություններ։ Թերություննե-
րի ու առավելությունների վերլուծությունը թույլ կտա հստակ պատկերացում 
կազմել` արդյոք արդյունավետ է այն գործարար միջավայրում օգտագործելը։ 

Փորձագետները պնդում են, որ կան մի շարք գործիքներ և առանձնա-
հատկություններ, որոնք թույլ են տալիս ամպային տեխնոլոգիաներն օգտա-
գործել` հնարավորինս խուսափելով խնդիրներից ինչպես անվտանգության, 
այնպես էլ առօրյա օգտագործման տեսանկյունից։ Ամպային տեխնոլոգիաների 
հայեցակարգն իսկապես կարևոր է, քանի որ կարող է բեկումնային լինել գոր-
ծարարության համար և բարձրացնել այն բոլորովին նոր մակարդակի: Այս-
ինքն, եկամուտ է բերում ոչ միայն ղեկավարությանը, այլև պետությանը և հնա-
րավորինս վերահսկելի է դարձնում բիզնեսը: 

Առավելությունները 
+ Տեղեկությանը հասանելիություն ստանալ հնարավոր է ցանկացած 

սարքից, որն ունի ինտերնետ կապի հասանելիություն։ Առավելություն 
է նաև այն, որ օգտագործողը չի կցվում որոշակի վայրի։ 

+ Աշխատանքի համար անհրաժեշտ գործիքները տրամադրվում են ավ-
տոմատ կերպով` վեբ-ծառայության միջոցով: 

+ Կորպորատիվ օգտվողները կարող են դիմումներն արագ դուրս բերել 
շուկա` առանց անսպասելի ծախսերի: 

+ Վճարովի ծառայություններ ձեռք են բերվում անհրաժեշտության դեպ-
քում, իսկ վճարումը կատարվում է միայն պահանջվող փաթեթի ծա-

 
1  https://neonkaraoke.ru/hy/internet/ponyatie-oblachnyh-tehnologii-harakteristika-osnovnyh-tipov-

oblachnyh/; 

https://neonkaraoke.ru/hy/internet/ponyatie-oblachnyh-tehnologii-harakteristika-osnovnyh-tipov-oblachnyh/
https://neonkaraoke.ru/hy/internet/ponyatie-oblachnyh-tehnologii-harakteristika-osnovnyh-tipov-oblachnyh/
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ռայությունների համար, այդ ծառայությունը մատուցվում է նաև ան-
վճար սկզբունքով՝ տալով որոշակի պահուստային պաշար։ 

+ Ամպային ծառայություններն ապահովում են մրցակցային առավելու-
թյուն՝ հնարավորություն տալով ձեռնարկություններին օգտվել նորա-
գույն տեխնոլոգիաներից։ 

Թերություններ 
- Ամպին հասանելիություն ստանալու համար պահանջվում է մշտական 

ինտերնետ կապի հասանելիություն, որը կարող է մեծ ծախսերի հան-
գեցնել, եթե ինտերնետ կապը բարձր արժեք ունի: 

- Օգտվողը միշտ չէ, որ կարող է կարգավորել ծրագրային ապահովման 
օգտագործումն իր անձնական կարիքների համար։ 

- Սեփական «ամպը» ստեղծելու համար կպահանջվեն շատ մեծ ծախ-
սեր, ինչը նպատակահարմար չէ նոր ձեռնարկությունների դեպքում: 

- Ամպն առաջնահերթ ծրագրաշարի ամբողջություն է, որը չի կարող 
ապահովել իդեալական անվտանգություն, հետևաբար, օգտագործելով 
ծրագրի թերությունները, կարելի է տիրանալ տվյալներին1: 

Վերոնշյալ հատվածից կարելի է եզրակացնել, որ ամպն առավել շահու-
թաբեր և մրցունակ բիզնեսի վարման մեթոդ է, քան ավանդական տարբերա-
կը։ Այն առավել շահավետ է օգտագործել քիչ փաստաթղթային շրջանառու-
թյուն ունեցող ընկերություններում։ Առավելապես ստարտափների (հա-
մակցված բիզնես) համար է այն ձեռնտու: Այդ դեպքում ընկերությունը ստիպ-
ված չի լինում գնել սեփական սերվերային սարքավորումները, գումար ծախսել 
լոկալ ցանցերի տեղակայման վրա: Բայց այդ ամենից բխում է վտանգը՝ ձեռ-
նարկության տվյալների հասանելիությունը երրորդ կողմին։ 

Ամպային տեխնոլոգիաների կիրառումը Հայաստանի շուկայում 
ՀՀ-ում ամպային տեխնոլոգիաների գործարար կիրառման մակարդակը 

հասանելի է ամսական կամ տարեկան վճարային տարբերակներով։ Գումարն 
ուղիղ համեմատական է ընկերության աշխատակիցների թվին։ Որքան շատ 
են աշխատակիցները, այդքան քիչ է վճարում ընկերությունը մեկ աշխատակցի 
համար: Սա վերաբերում է միայն այլ ընկերություններից վարձակալվող ամպե-
րին։ Այն հանդիսանում է SaaS-ի տիպիկ օրինակ և լինելով առցանց` չի պա-
հանջում ծրագրի ձեռքբերման կամ թարմացումների ակտիվացման որևէ լրա-
ցուցիչ վճար։ Ամպային գործունեություն կազմակերպելու համար կա երկու 
լուծում. այս մասին ավելի մանրամասն` հաջորդիվ։ 

Ամպային ծառայությունների վարձակալման տարբերակը, սեփական են-
թակառուցվածքների համեմատությամբ, թույլ է տալիս էապես կրճատել շա-
հագործման ծախսերը՝ ազատելով հզոր ու թանկարժեք համակարգչային են-
թակառուցվածքներ գնելուց, ինչպես նաև տեխնիկական սպասարկման վրա 
ծախսվող միջոցներից: 

Տվյալները պահպանելով ամպային տարածքում՝ ընկերությունը հասանե-
լիություն է ստանում տվյալներին 24/7 տարբերակով: Տվյալների պահեստի 
հետ միացումը կատարվում է անվտանգ և գաղտնագրված կապուղով, որի 
շնորհիվ օգտագործողը, ինտերնետ կապի առկայության դեպքում, գտնվելով 
մի այլ երկրում, կարող է կառավարել իր հիմնարկը: 

 

 

 
1 Նյութը կարելի է գտնել հետևյալ հղմամբ` https://sistyle.ru/blog/item/30-clouds-advantages/ 

https://sistyle.ru/blog/item/30-clouds-advantages/
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Գծապատկեր 2. Ամպային գործունեության կազմակերպման երկու մեթոդների 
գնային տարբերությունը երկարաժամկետ հեռանկարում 

 
Գծապատկեր 2-ում ներկայացվել է ամպային գործունեության կազմա-

կերպման երկու տարբերակ. գնային համեմատությամբ լուծումներն են՝ One-
Premise կամ ամպային լուծումներ։ Լուծումների միջև գնային տարբերությունը 
կազմում է շուրջ 30%` երկարաժամկետ օգտագործման դեպքում, բխում է գոր-
ծունեության կազմակերպման մեթոդից: One-Premise լուծման դեպքում գնվում 
կամ վարձակալվում են ամպի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր ենթա-
կառուցվածքները՝ սերվերները և համապատասխան կապի սարքավորում-
ները։ 

«Ամպային» լուծման տարբերակը ծառայությունից (դա կարող է լինել կազ-
մակերպություն, օրինակ՝ Micrօsoft-ը և իր Microsoft azure ծրագրային ապա-
հովությունը) տվյալների պահոցի (բազա) վարձակալում է, որը հասանելի է 
ամսական կամ տարեկան վճարով։ Գումարն ուղիղ համեմատական է ըն-
կերության աշխատակիցների թվին. որքան շատ են աշխատակիցները, այդ-
քան քիչ է վճարում ընկերությունը մեկ աշխատակցի համար։ Այն SaaS-ի տի-
պիկ օրինակ է և լինելով առցանց` չի պահանջում ծրագրի ձեռքբերում կամ 
թարմացում։ 

ՀՀ-ում ամպային տեխնոլոգիաներն ունեն համեմատաբար ցածր տարած-
վածության ու ճանաչելիության մակարդակ, հետևաբար քիչ ձեռնարկու-
թյուններ են կազմակերպում գործունեությունը ամպային տարբերակով։ Հա-
յաստանի շուկայում ամպային տեխնոլոգիաների օգնությամբ գործունեություն 
ծավալող ընկերություններ են՝ Volo, Lime Tech, GGTaxi, Teamable և այլն։ 

Վերոնշյալ ընկերություններն աջակցում են նորաստեղծ ընկերություննե-
րին` կազմակերպելով սեմինար հանդիպումներ ընկերության ռազմավարու-
թյան վերաբերյալ, համագործակցելով միմյանց հետ, նպաստելով Հայաստա-
նում այդ տեխնոլոգիայի ներմուծմանը և նոր ընկերությունների ստեղծմանը:  

«Ամպային տեխնոլոգիաների կիրառման են անցնում ոչ միայն կայացած 
կազմակերպությունները, այլև նորաստեղծ մի շարք ընկերություններ: Հայաս-
տանում Volo, Lime Tech, GGTaxi, Teamable, Solo Learn, 7Smart, LocalZ ընկե-
րությունները և բազմաթիվ այլ կազմակերպություններ հաջողությամբ կիրա-
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ռում են Microsoft ամպային տեխնոլոգիաներ: Հայաստանում նորաստեղծ 
կազմակերպությունների զգալի հատվածն իր բիզնեսը կառուցում է անմիջա-
պես ամպերում, որին Microsoft ընկերությունը մեծապես աջակցում է՝ տրամա-
դրելով մինչ 750 ԱՄՆ դոլարի համարժեք անվճար ամպային ռեսուրսներ 
BizSpark ծրագրի շրջանակներում։ Վերջին 3 տարիներին շուրջ 40 նորա-
ստեղծ կազմակերպություններ այս ծրագրի շրջանակներում ստացել են ան-
վճար ամպային ռեսուրսներ»1: 

Հաջորդիվ մանրամասն վերլուծությամբ ներկայացնենք Microsoft Azure 
SQL Database ամպային ծառայությունը, որը գնահատում է տարեկան ծախսե-
րի քանակը։ Վերլուծությունը երեք հնարավոր տարբերակների դիտարկում է, 
որի ընթացքում ընտրվել է ամենաօպտիմալը: 

Microsoft Azure SQL Database ծառայության տարեկան վճարները` 
ըստ տարբերակների 
Ի՞նչ է Azure SQL Database-ը։ Այն տվյալների պահեստ է` հաշվապահա-

կան ծրագրային հնարավորություններով (որի հիման վրա անցկացվել է հե-
տազոտությունը): Այն Azure SQL ամպային գործունեության կազմակերպման 
համար ծրագրերի ընտրանքի մեջ է, ամպի համար ստեղծված հարաբերական 
տվյալների բազաների մշտապես ամրացվող ծառայության շարքում: Ավտո-
մատ կերպով չափում է հավելվածների պահանջները և մատչելի աշխատու-
նակություն է ապահովում: 

Գների համեմատությունից պարզ է դառնում, որ վերոնշյալ տարբերակնե-
րից առավել շահավետը երրորդն է։ Հետևաբար, կարելի է եզրակացնել, որ 
ամպային տեխնոլոգիաների կիրառումը բիզնեսում առավել խնայողական և 
առավել արդյունավետ է երկար ժամանակային հեռանկարում (որը մեր դեպ-
քում երեք տարվա կտրվածքն է)։ 

Լինում են նաև բացառիկ դեպքեր, ինչպես նշեցինք վերևում, երբ ընկե-
րությունների համագործակցության արդյունքում հնարավորություն է ընձեռ-
վում` ծառայության օգտագործման համար ստանալ մեծ զեղչ։ 

 

Աղյուսակ 1 
Microsoft ընկերության կողմից ամպային ծառայությունների գնացուցակը` ըստ 

տարեկան և ամսական վարձակալման (ներկայացված են ամենաօպտիմալ 
տարբերակները) 

 

Տարբերակ 1 - Վճարեք գործի ընթացքում 
Սերվեր 977.84 ԱՄՆ դոլար (ամսավճար) 
SQL արտոնագիր 583.80 ԱՄՆ դոլար (ամսավճար) 

Հիշողություն 
16 units of 32 gb (Total 512GBs) - 65.69 ԱՄՆ դոլար 
(ամսավճար) 

Պահուստային հիշողություն 
512gb (0.119 ԱՄՆ դոլար Per GB/month) - 60.93 ԱՄՆ դոլար 
(ամսավճար) 

Սպասարկում Proffessional direct – 1000 ԱՄՆ դոլար (ամսավճար) 
Ամսական ընդհանուր վճար 2,688.26 ԱՄՆ դոլար 
Տարեկան ընդհանուր վճար 32,259.12 ԱՄՆ դոլար 

Տարբերակ 2 – 1 տ. վարձակալում 
Սերվեր 635.33 ԱՄՆ դոլար (ամսավճար) 
SQL արտոնագիր 583.80 ԱՄՆ դոլար (ամսավճար) 

Հիշողություն 
16 units of 32 gb (Total 512GBs) - 65.69 ԱՄՆ դոլար 
(ամսավճար) 

Պահուստային 
հիշողություն 

512gb (0.119 ԱՄՆ դոլար Per GB/month) - 60.93 ԱՄՆ դոլար 
(ամսավճար) 

 
1 https://armenpress.am/arm/news/841583 

https://armenpress.am/arm/news/841583
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Սպասարկում Proffessional direct - 1000 ԱՄՆ դոլար (ամսավճար) 
Ամսական ընդհանուր 
վճար 2,345.75 ԱՄՆ դոլար 

Տարեկան ընդհանուր վճար 28,149 ԱՄՆ դոլար 
Տարբերակ 3 – 3 տ. վարձակալում 

Սերվեր 439.99 ԱՄՆ դոլար (ամսավճար) 
SQL արտոնագիր 583.80 ԱՄՆ դոլար (ամսավճար) 

Հիշողություն 
16 units of 32 gb (Total 512GBs) - 65.69 ԱՄՆ դոլար 
(ամսավճար) 

Պահուստային 
հիշողություն 

512gb(0.119 ԱՄՆ դոլար Per GB/month) - 60.93 ԱՄՆ դոլար 
(ամսավճար) 

Սպասարկում Proffessional direct - 1000 ԱՄՆ դոլար (ամսավճար) 
Ամսական ընդհանուր 
վճար 

2,150.40 ԱՄՆ դոլար 

Տարեկան ընդհանուր վճար 25,804.8 ԱՄՆ դոլար 
  

Եզրակացություն։ Վերլուծության արդյունքում կատարվել են հետևյալ եզ-
րահանգումները՝ 

• ժամանակակից իրողությունները, պայմանավորված համաճարակնե-
րով, թելադրում են մարդկանց գործունեության բազմաթիվ ոլորտների 
աշխատանքը տեղափոխել հեռավար հարթակներ։ Այս պայմաններում 
գործունության կազմակերպման հեռավար մոդելը ամենաարդյունա-
վետն է։ 

• Մենք ապրում ենք հաշվողական տեխնոլոգիաների գերարագ զար-
գացման դարում, երբ ամեն ինչ ձգտում է թվայնացմանը, և մենք դառ-
նում ենք այդ ամենի ականատեսը, օրինակ` ինտերնետում տվյալների 
պահեստավորման համար հիշողություն կամ ծրագրային ապահովու-
թյուն վեբ-սերվիսների օգտագործմամբ, ինչպես նաև այլ բազմաթիվ 
օրինակներ։ Բիզնեսն էլ բացառություն չէ, և մոտ ապագայում այն 
թվայնացման ենթակա է դառնալու կամ պետության պահանջով թվայ-
նացվելու է։ 

• Հետազոտությունների արդյունքներից կարող ենք հասկանալ, որ բիզ-
նեսի թվայնացումն ավելի նպաստավոր և արդյունավետ է փոքր և 
միջին ձեռնարկությունների համար։ 

• Ամպային ծառայությունները թույլ են տալիս շարժվել ժամանակին 
համընթաց: Այն ընկերությունները, որոնք թվայնացված չեն, մոտ 
ապագայում կարող են բախվել խնդիրների և շուկայում դառնալ ան-
մրցունակ, քանի որ բիզնեսը հիմնականում անցնում է ամպային կամ 
թվայնացված գործունեության։ 

• Տեխնոլոգիաների ներդրումը զարգացնում է երկրի տնտեսությունը, 
բարձրացնում մրցունակությունը և գրավչություն ապահովում օտար-
երկրյա գործարարների համար։ 
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В статье изучен и проанализирован принцип ведения бизнеса с помощью об-
лачных хранилищ данных, возникшим в результате развития вычислительных ма-
шин и вычислительных сетей, которые в последнее время стали популяризировать-
ся. Эта технология позволяет хранить информацию на удалённых серверах, вы-
деленной облачным сервисом. В статье анализируются и  оцениваются возможнос-
ти применения технологии удаленного доступа к данным в РА как метода органи-
зации бизнеса на основе анализа преимуществ, недостатков, особенностей. 
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THE APPLICATION OF CLOUD TECHNOLOGIES IN BUSINESS WITH THE 
EXAMPLE OF THE ARMENIAN MARKET 

 

Key words:  business, cloud, technology, performance, 
evaluation, application, market, analytics  

 

The article analyzes the operation of business with the help of cloud data storage, 
which arose as a result of the development of computers and computer networks. It has 
gained its popularity during recent years. This technology allows you to store your 
information in the memory of remote servers allocated by a trusted cloud service. The 
article also analyzes and assesses the possibilities of using remote data access technology in 
Armenia as a method of business organization, based on the analysis of advantages, 
disadvantages, features. 

 
 
ՔՐԻՍՏԻՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում,  
բակալավրիատ, 3-րդ կուրս  

 

ՀԵՌԱՎԱՐ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 (ՀՊՏՀ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

  

Հիմնաբառեր. հեռավար կրթություն, տեղեկատվական 
հաղորդակցություն և տեխնոլոգիաներ, 
արդյունավետություն, կրթական համակարգ 

 

Հոդվածում փորձ է արվել բացահայտելու հեռավար կրթության խնդիրները 
COVID-ի պայմաններում՝ ՀՊՏՀ օրինակով։ Հեռավար կրթությունը կրթական ծրագրի 
այլընտրանքային ձև է, որին կրթական համակարգը դեռևս պատրաստ չէր թե՛ գործըն-

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A5%D5%A2_%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%BE%D5%A5%D6%80
https://neonkaraoke.ru/hy/internet/ponyatie-oblachnyh-tehnologii-harakteristika-osnovnyh-tipov-oblachnyh/
https://neonkaraoke.ru/hy/internet/ponyatie-oblachnyh-tehnologii-harakteristika-osnovnyh-tipov-oblachnyh/
https://sistyle.ru/blog/item/30-clouds-advantages/
https://www.datafort.ru/blog/the-types-of-clouds.html
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թացն անխափան կազմակերպելու անհրաժեշտ գործիքակազմին, թե՛ հմտություննե-
րին տիրապետելու առումով։ 
  

Ներածություն: Համավարակը մեզանից խլեց միլիոնավոր մարդկային 
կյանքեր ու մեր ժամանակը։ Այն, ինչը պետք է բնականոն կերպով հասցնեինք 
անել 2 տարում, 2 և ավելի տարով հետաձգվեց։ Փակվեցին գրեթե բոլոր 
երկրների սահմանները, լուծարվեցին հազարավոր աշխատատեղեր և, որ 
ամենակարևորն է, բոլոր ուսումնական հաստատություններն անցան հեռա-
վար կրթության: 

Հեռավար կրթությունն սկսեց կիրառություն ստանալ դեռևս մի քանի տա-
րի առաջ, երբ մեծահասակներն ընտրեցին տան պայմաններում կրթություն 
ստանալու և կատարելագործվելու կամ աշխատանքն ու ուսումը զուգակցելու 
ճանապարհը: Ուսուցման ընթացքում հիմնականում օգտվում էին համընդ-
հանուր ճանաչելի էլեկտրոնային կայքերից՝ ծրագրակազմով պարբերաբար 
ստանալով ուսումնական նյութերը, ապա հետ էին ուղարկում կատարված 
աշխատանքը:  

Ժամանակակից տեխնոլոգիաների շնորհիվ հեռավար ուսուցումն էական 
զարգացում է ապրել: Այն իրականացվում է համացանցով, և ուսանողները 
կարող են անգամ գիտական աստիճաններ ստանալ՝ առանց ավանդական 
դասասենյակը տեսնելու: Կարճ ասած՝ հեռավար ուսուցման առաջընթացը հե-
ղափոխել է անընդհատ կրթության ոլորտը: 

Հեռավար կրթության առավելություններն են. 
● համացանցը կատարյալ միջոց է վիրտուալ ուսումնական միջավայր 

ստեղծելու համար: Սովորողները կարող են, օրինակ, մնալով իրենց 
բնակավայրում, սովորել արտասահմանում գտնվող վիրտուալ համալ-
սարանում: 

● Դասընթացները սահմանափակված չեն դպրոցի կամ համալսարանի 
աշխատանքային բնականոն ժամերով, բոլորի համար անընդհատ 
կրթության նոր հնարավորություններ են բացվում: 

● Հեռավար ուսուցումը փոխում է ինչպես սովորողի, այնպես էլ դասա-
վանդողի վարքագիծը: Լավ սովորողները ավելի կազմակերպված ու 
նպատակասլաց են դառնում, իսկ դասավանդողները զարգացնում և 
կատարելագործում են արդի տեխնոլոգիական գիտելիքներն ու հմտու-
թյունները: 

● Դասախոսներին հնարավորություն է ընձեռվում կազմակերպելու ավելի 
անհատականացված ուսուցում․ քանի որ ուսանողները տնային հանձ-
նարարություններն անհատապես ուղարկում են դասախոսին, ապա 
վերջինս դրանք առավել ուշադիր է ստուգում, առկա թերությունները 
քննարկում։ 

● Հաճախ հանդիպող և քննարկվող խնդիրներից է, թե ինչպես են ուսա-
նողները բացասաբար ազդում միմյանց վրա, ինչպես են խոչընդոտում 
մյուսների մասնակցությունը դասապրոցեսին, ազդում մեկը մյուսի 
առաջադիմության վրա և այլն։ Դասախոսները միշտ չէ, որ տեղյակ են 
լինում կամ կարողանում են համապատասխան արձագանք տալ նման-
օրինակ դեպքերին։ Իսկ դասերի առցանց կազմակերպման պարա-
գայում հասակակիցների կողմից ճնշումները և դրանց բացասական 
ազդեցությունը նվազում է։ Սա հնարավորություն է տալիս ուսանող-
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ներին կենտրոնանալու հենց դասապրոցեսի վրա, սովորելու և ստանա-
լու այս ամենից առավելագույնը։ 

Հեռավար ուսուցման բացասական կողմեր-խոչընդոտները 
Հեռավար կրթության կազմակերպման ընթացքում դիտարկվել են հե-

տևյալ թերություններն ու խոչընդոտները. 
● ուսանողների թիվը – համալսարանում մեկ խմբում սովորող ուսանող-

ների թիվը սովորաբար միջինում 25-30 հոգի է։ Նման մեծ լսարանում 
առցանց դասի կազմակերպումը և իրականացումը բավականին բարդ 
խնդիր է։ Եթե դասախոսություն է, ապա ուսանողների թիվն էական չէ։ 
Սակայն, գործնական հանձնարարությունների առավելագույն արդյու-
նավետության համար ցանկալի է, որ դասին մասնակցի ամենաշատը 
10-12 հոգի՝ լսարանն ու դասապրոցեսը վերահսկելի դարձնելու նպա-
տակով, ինչպես նաև հետադարձ կապն ուսանողների հետ առավել 
արդյունավետ պահելու համար (հաշվի առնելով ի հայտ եկած նոր 
տեխնիկական խնդիրները)։ 

● Տեխնիկայի հասանելիությունը – ուսանողներից ոչ բոլորն ունեն ան-
հրաժեշտ տեխնիկական սարքեր` հեռավար կրթությանը մասնակցելու 
համար, ինչի հետևանքով, ցավոք, եղել են այնպիսի ուսանողներ, 
որոնք դասերին մասնակցելու հնարավորություն չեն ունեցել: Թեպետ 
մեր համալսարանն օգնեց կարիքավոր ուսանողներին՝ տրամադրելով 
նրանց որոշակի տեխնիկական միջոցներ, սակայն չենք կարող պնդել, 
որ այդուհանդերձ կրթությունը հասանելի եղավ բոլորին։  

● Տեխնիկական խնդիրներ – լավագույնս կազմակերպված համակարգե-
րում անգամ, եթե կա տեխնիկայի օգտագործման անհրաժեշտություն 
կամ հնարավորություն, թերություններից կամ տեխնիկական խնդիրնե-
րից ամբողջությամբ խուսափելը գրեթե անհնար է։ Առցանց ուսուցման 
գործընթացում էլ դասի հիմնական խոչընդոտներից են եղել տեխնի-
կական թերությունները՝ ինտերնետ կապի ցածր որակը, որը բավակա-
նին հաճախ խափանում էր ուսանողների կողմից ներկայացվող խոսքը, 
դուրս թողնում համակարգից և այլն։ Ինչպես նաև պատահում էին 
էլեկտրաէներգիայի անջատումներ, ինչի հետևանքով տվյալ դասը 
լրացվում էր մեկ այլ օր կամ մեկ այլ ժամի։ 

● Արդարության հարցը – հանձնարարությունների կատարման ժամանակ 
հաճախադեպ էր, երբ ուսանողները դիմում էին օգնության։ Սա առա-
ջացնում էր այն ուսանողների օբյեկտիվ դժգոհությունը, որոնք ինքնու-
րույն էին կատարում հանձնարարությունները։ Այս իրավիճակը հաճախ 
դասախոսին դնում է անելանելի վիճակի մեջ, քանի որ նրան գիտելիքի 
ստուգման համար լրացուցիչ հնարավորություններ չեն տրվում։ Փաս-
տարկները և զրույցներն այն մասին, որ կարևորը գիտելիքն է, ազնվու-
թյունը, որ պետք չէ նեղսրտել մյուսի բարձր գնահատականից, հաճախ 
այնքան էլ համոզիչ չէին դժգոհող ուսանողների համար։ 

● Կենցաղային խնդիրներ (աղմուկ) – հեռավար դասերի ընթացքում լի-
նում էին դեպքեր, երբ լսելի էր տան աղմուկն ու իրարանցումը. Փոշե-
կուլի, հեռուստացույցի կամ պարզապես ընտանիքի անդամների ձայ-
ները։ 

● Դասապրոցեսն ամբողջությամբ վերահսկելի չէ – եղել են դեպքեր, երբ 
ուսանողները միացել են դասին, սակայն մասնակցության նշույլ չեն 



 «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆ»    131 

ցուցաբերել, չեն արձագանքել իրենց ուղղված հարցերին, այնուհետև 
տեխնիկական խնդիրներով են պատճառաբանել իրենց «բացակայու-
թյունը»։ 

Գրականության ակնարկ: Forbes կրթության ղեկավար Ջուլիա Չերեպանո-
վան իր հոդվածներից մեկում նշել է1, որ ժամանակակից մարդու համար շատ 
դժվար է ընտրել արդյունավետ կրթաձևը։ Չսխալվելու համար մեծ թվով գոր-
ծոններ է պետք հաշվի առնել։ Հեռավար ուսուցումը մի կողմից հեշտացնում է 
ամեն ինչ՝ հեռացնելով սահմանները և կարիերայի ընդմիջումների հարցերը, 
մյուս կողմից՝ միայն դժվարություններ է ավելացնում, քանի որ պետք է որոշել՝ 
արդյոք ունես բավարար մոտիվացիա և ինքնատիրապետում, արդյոք կարող 
ես տեղեկատվությունն ընկալել և գիտելիք ձեռք բերել` մոնիտորի մյուս կող-
մում նստած և այլն։ 

Ի. Կանտի անվան Բալթյան դաշնային համալսարանի2 պրոֆեսոր Սվետ-
լանա Լոնսկայայի խոսքով`3 առցանց ուսուցման դրական և բացասական կող-
մերի մասին վիճելը ներկայումս անիմաստ է, քանի որ ստեղծված հանգա-
մանքներից ելնելով՝ ընտրություն չկա: Ըստ նրա՝ տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաները կհեղափոխեն կրթությունը նույնքան, որքան տպագրության կամ 
նույնիսկ գրի գյուտը․ կրթությունը գոյություն ունի միայն հաղորդակցական 
միջավայրում, իսկ միջավայրի փոփոխության հետ փոխվում է նաև կրթությու-
նը: Գլխավորն այն է, որ այս ամենը չվերածվի թվայնացված անհավասարու-
թյան, երբ ինչ-որ մեկը սովորում է միայն համակարգչով՝ հեռավար, իսկ մյուսը 
ստանում է էլիտար կրթություն (դասախոսի հետ շփվելով դասարանում կամ 
լսարանում)։ 

MasterStart-ի4 զարգացման գլխավոր տնօրեն Փոլ Լենսենը կարծում է, որ 
հեռավար ուսուցման ամենակարևոր գործոնը դասախոսի և ուսանողի կապի 
պահպանումն է5: 

Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգի հետ համադրե-
լի, ինչպես նաև զարգացած որոշ երկրների հեռավար կրթության (ուսուցման) 
փորձին ծանոթանալու նպատակով ուսումնասիրվել են մի շարք երկրների6 
կրթության կառավարման մարմինների պաշտոնական կայքերը: 

Վերոնշյալ երկրներից գրեթե բոլորի կրթական ռեսուրսներում առանձնա-
կի կարևոր տեղեկություններ չկան արտակարգ իրավիճակում հեռավար 
ուսուցման կազմակերպման վերաբերյալ: Բացառություն է, թերևս, Էստոնիայի 
Հանրապետությունը, որի կրթության և հետազոտությունների նախարարու-
թյան կայքում7 առկա նյութերում կարևորվում է հեռավար ուսուցման գործ-

 
1  https://education.forbes.ru/authors/onlineobrazovanie?fbclid=IwAR38O3CnG5MDJL05gA0umc7s 

4hnPBRtJQB0N95xqrqfTFDO3AYctRBThY5Q  
2  https://www.kantiana.ru/  
3  https://kantiana.ru/news/distantsionka-layfkhaki-po-onlayn-obucheniyu-ot-professora-bfu-im-i-kanta-

svetlany-lonskoy/?fbclid=IwAR0n31vAOFHguK8lFOOoQPqWiI7u-nPgdPwXrazYDp5ZxvS9r2lr7V 9e1Ug  
4  https://masterstart.com/the-masterstart-method/  
5  https://www.iol.co.za/technology/the-difference-between-online-learning-and-remote-learning-

50287310  
6  https://www.izm.gov.lv/en/, https://www.smm.lt/main/web/en/, https://www.hm.ee/en, 

https://www.bmbf.de/en/index.html, https://minedu.fi/en/frontpage, 
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education , 
https://wam.ae/en/details/1395302832135, http://www.eduyun.cn/, https://en.unesco.org/news/how-
china-ensuring-learning-when-classes-are-disrupted-coronavirus , 
https://edition.cnn.com/2020/02/28/asia/remote-school-education-intl-hnk/index.html  

7  https://www.hm.ee/en 

https://education.forbes.ru/authors/onlineobrazovanie?fbclid=IwAR38O3CnG5MDJL05gA0umc7s%204hnPBRtJQB0N95xqrqfTFDO3AYctRBThY5Q
https://education.forbes.ru/authors/onlineobrazovanie?fbclid=IwAR38O3CnG5MDJL05gA0umc7s%204hnPBRtJQB0N95xqrqfTFDO3AYctRBThY5Q
https://www.kantiana.ru/
https://kantiana.ru/news/distantsionka-layfkhaki-po-onlayn-obucheniyu-ot-professora-bfu-im-i-kanta-svetlany-lonskoy/?fbclid=IwAR0n31vAOFHguK8lFOOoQPqWiI7u-nPgdPwXrazYDp5ZxvS9r2lr7V%209e1Ug
https://kantiana.ru/news/distantsionka-layfkhaki-po-onlayn-obucheniyu-ot-professora-bfu-im-i-kanta-svetlany-lonskoy/?fbclid=IwAR0n31vAOFHguK8lFOOoQPqWiI7u-nPgdPwXrazYDp5ZxvS9r2lr7V%209e1Ug
https://masterstart.com/the-masterstart-method/
https://www.iol.co.za/technology/the-difference-between-online-learning-and-remote-learning-50287310
https://www.iol.co.za/technology/the-difference-between-online-learning-and-remote-learning-50287310
https://www.izm.gov.lv/en/
https://www.smm.lt/main/web/en/
https://www.hm.ee/en
https://www.bmbf.de/en/index.html
https://minedu.fi/en/frontpage
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education
https://wam.ae/en/details/1395302832135
http://www.eduyun.cn/
https://en.unesco.org/news/how-china-ensuring-learning-when-classes-are-disrupted-coronavirus
https://en.unesco.org/news/how-china-ensuring-learning-when-classes-are-disrupted-coronavirus
https://edition.cnn.com/2020/02/28/asia/remote-school-education-intl-hnk/index.html
https://www.hm.ee/en
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ընթացի արդյունավետ կազմակերպման առաջնային անհրաժեշտություննե-
րից մեկը՝ թվայնացված կրթական, ակադեմիական նյութերի առկայությունը: 
Էստոնիան կրթական նյութերի թվայնացման լայնածավալ գործընթաց սկսել է 
դեռևս 2015 թվականին: Կրթական նյութերի թվայնացմանը զուգահեռ` Էստո-
նիայի կրթության և հետազոտությունների նախարարությունն ակտիվ համա-
գործակցություն է ծավալել մասնավոր հատվածի մի շարք ընկերությունների 
հետ, ինչի արդյունքում դեռևս 2016 թվականին մշակվել և հանրային օգտա-
գործման են հանձնվել առցանց ուսուցման մի շարք կայքեր և հավելվածներ: 
Այս առումով, Էստոնիան ավելի պատրաստ է համընդհանուր հեռավար 
ուսուցման կազմակերպմանը: Ներկայիս իրավիճակում Էստոնիայի կրթության 
և հետազոտությունների նախարարությունը կրկին ակտիվացրել է իր փոխ-
գործակցությունը մասնավոր հատվածի՝ կրթական-տեխնոլոգիական սեկտո-
րին առնչվող ընկերությունների հետ (գլխավորապես՝ Startup Estonia, European 
EdTech Alliance, Estonian Union of Educational Technologists ընկերությունների 
հետ), ինչի արդյունքում հանրային օգտագործման է հանձնվել 
https://education-nation.99math.com/ կայքը: 

Առանձին ուսումնասիրության նյութ է չինական կրթական համակարգի 
փորձը համավարակի օրերին1: Հենց Չինաստանում է կիրառվել կրթական 
համակարգի աշխարհի ամենամասշտաբային փորձերից մեկը։ Նման բան 
երբևէ և ոչ մի տեղ չէր եղել. շուրջ 170 միլիոն աշակերտ և ուսանող հեռավար 
ուսուցում են ստանում։ Հեռավար կրթության չինական համակարգը գործարկ-
վել է զրոյից՝ ռեկորդային արագությամբ։ Առաջին հերթին տեղադրվել են ներ-
բեռնման համար անհրաժեշտ նյութեր, տարրական և միջին դպրոցի դասա-
գրքեր, չինական դասական գրական ստեղծագործություններ և ֆիլմեր, երե-
խաների և ծնողների համար համավարակին դիմակայելու մոտիվացնող տե-
սագրություններ, ինչպես նաև համավարակի վերաբերյալ ուսուցողական տե-
ղեկատվություն։ Սովորողը կարող է ընտրել դասարանը, առարկան և թեման, 
որն իրեն հետաքրքիր է։ Յուրաքանչյուր սովորող համակարգ մուտք գործելու 
համար ունի իր մուտքի ծածկագիրը։ Դասերի մի մասն էլ տեղադրված է բաց 
ձևով։ Դպրոցները, իրենց հերթին, փորձում են առցանց դասընթացներ ապա-
հովել Վիչաթում2 (Չինաստանում ամենահայտնի մեսենջերը)։ Դրանք կարող 
են լինել նախկինում ձայնագրված վիդեոդասեր կամ ուսուցչի հետ ուղիղ 
եթերներ։ 
 Այս ամենի արդյունքում, կարող ենք փաստել, որ թեև COVID‒19 համավա-
րակը խաթարեց ուսումնական գործընթացի բնականոն գործունեությունը, 
այնուամենայնիվ, դրա արդյունքում կազմակերպված առցանց դասապրոցեսը, 
հանրակթության շարունակականությունն ապահովելու նպատակով, ուներ թե' 
իր առավելությունները և թե' թերությունները։ 

Մեթոդաբանություն: Հետազոտության ընթացքում կիրառվել և զուգակց-
վել են համակարգային և իրավիճակային, պատմական և տրամաբանական, 
վիճակագրական և գրաֆիկական վերլուծության, մակածության և արտածու-
թյան մեթոդները: Հոդվածի գիտական և տեղեկատվական հիմքում ոլորտի 
առանցքային աշխատություններն ու հետազոտություններն են, հավաստի 
տվյալներն ու ոլորտի մասնագետների կարծիքները: 

Հետազոտության արդյունքներ և քննարկում: ՀՊՏՀ ուսանողների հա-
մար Google form-ի տեսքով կազմվել էր 13 հարցից բաղկացած հարցաթերթիկ՝ 

 
1  https://en.unesco.org/news/how-china-ensuring-learning-when-classes-are-disrupted-coronavirus 
2  https://ru.wikipedia.org/wiki/WeChat  

https://education-nation.99math.com/
https://en.unesco.org/news/how-china-ensuring-learning-when-classes-are-disrupted-coronavirus
https://ru.wikipedia.org/wiki/WeChat
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ՀՊՏՀ հեռավար կրթության մասին, որը լրացրել են ՀՊՏՀ 110 ուսանողներ՝ 
բոլոր 6 ֆակուլտետներից1: 

 

Հարց 1-ին. Հեռավար կրթության ընթացքում ի՞նչ խնդիրների են բախվել 
ուսանողները: 

 
Գծապատկեր 1.  1-ին հարցի արդյունքները 
 

 42% - ողջ ընթացքում եղել են տեխնիկական խնդիրներ։ 
 20% - դասընթացների ոչ ամբողջական յուրացում ու մատուցված նյութի 

թյուրըմբռնում։ 
 12% - մոտիվացիայի կտրուկ անկում, ուսանողների կողմից անարդա-

րության զգացողություն, այլ շեղող հանգամանքներ։ 
 12% - դժվար է եղել ընկալել կոնկրետ առարկաներ (կենցաղային 

խնդիրներն են հիմնականում խոչընդոտել. 
ականջակալների/համակարգչի բացակայությունը, աղմուկը, քնած 
մնալը, տեսողական խնդիրները, հոգնածությունը)։ 

 8% - ոչ մի։ 
 6% - ուսանողական կյանքի և դասընկերների հետ շփման բացակայու-

թյան պատճառով միմյանց սատարելու, թիմային աշխատանքներ կա-
տարելու, դասապրոցեսի մասին տեղեկություն փոխանակելու խնդիր-
ներ։ 
 

Հարց 2-րդ.  Քննությունների հեռավար անցկացումը ի՞նչ դժվարություն-
ներ կամ խնդիրներ էր առաջացնում։ 

 
Գծապատկեր 2. 2-րդ հարցի արդյունքները 

 
1  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVz4vt86FvdtJT0Nd53gLFLYidEHXL6lqWgPzv5Hzofc-

TTQ/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVz4vt86FvdtJT0Nd53gLFLYidEHXL6lqWgPzv5Hzofc-TTQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVz4vt86FvdtJT0Nd53gLFLYidEHXL6lqWgPzv5Hzofc-TTQ/viewform


134 ՀՊՏՀ ՈՒԳԸ 40-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ 

 

 39% - վերահսկողությունը թույլ էր, ինչը հնարավորություն տվեց ուսա-
նողներին արտագրել և ստանալ բարձր նիշեր՝ խեղաթյուրելով իրական 
պատկերը։ 

 34% - խնդիրներ չեն եղել։ 
 14% - համակարգի, կապի խափանում։ 
 7% - ժամանակի մեջ չտեղավորվելու խնդիրներ։ 
 3% - դասախոսների թերահավատությունն ու կասկածները ուսանող-

ների հանդեպ։ 
 3% - դասախոսների՝ տեխնիկային չտիրապետելը։ 

 
Հարց 3-րդ. Արդյոք հեռավար կրթությունը չի՞ նվազեցնում մոտիվացիան։ 

  
Գծապատկեր 3. 3-րդ հարցի արդյունքները 
 

 60% - հաստատապես նվազեցնում է: 
 24% - ոչ, չի նվազեցնում: 
 16% - մասամբ է նվազեցնում: 

 
Հարց 4-րդ. Կցանկանայի՞ք հեռավար և առկա (հիբրիդային) կրթաձևերի 

համատեղում COVID-ից հետո։ 

 
Գծապատկեր 4. 4-րդ հարցի արդյունքները 

 
 43% - հաստատապես ոչ։ 
 31% - միայն խիստ տեսական առարկաների դեպքում արժե անցնել 

հեռավարի։ 
 26% - այո, կարելի է արդյունավետ կերպով կիրառել այդ հնարավորու-

թյունը։ 
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Հարց 5-րդ. Ըստ Ձեզ` հեռավարն իր բացասական ազդեցությունն ունե-
ցե՞լ է մարդկային շփումների, ուսանողական կյանքի վրա։ 

 

 

 
Գծապատկեր 5․5-րդ հարցի արդյունքները 
 

 70,68% - անշուշտ, ունեցել է։ 
 18,6% - որոշ չափով ունեցել է։ 
 10,72% - ոչ, չի ունեցել։ 
 

Հարց 6-րդ.  Ի՞նչ կփոխեիք ՀՊՏՀ թե ՛ առկա, թե ՛ հեռավար կրթաձևե-
րում։ 

 
Գծապատկեր 6. 6-րդ հարցի արդյունքները 
 

 41,6% - ոչինչ չէի փոխի, ամեն բան լավ է։ 
 41,6% - դասերը դարձնել առավել ինտերակտիվ, հատկապես` 

դասախոսությունները (նոր մեթոդների կիրառում, ուսանող-դասախոս 
փոխվստահություն, նյութերի մատչելիություն)։ 

 10,40% - կրճատել լսարանում ուսանողների թիվը (երկու կրթաձևերում 
էլ)։ 

 6,4% - հեռավար կրթությունն ուղղակի հանել։ 
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Հարց 7-րդ. Ըստ Ձեզ` քանի տոկոսով ՀՊՏՀ-ն հաղթահարեց COVID-ի 
մարտահրավերը՝ անցնելով հեռավարի։ 

 
Գծապատկեր 7. 7-րդ հարցի արդյունքները 
 

 43% - [70-ից 90]: 
 23% - [10-ից 30]: 
 17% - [40-ից 60]: 
 10% - [100]։ 
 7% - չեմ կարող ասել: 

 
Հարց 8-րդ.  Ըստ Ձեզ` ինչպիսի՞ն կլինի հեռավար կրթությունը 10 տարի 

անց: 

 
Գծապատկեր 8. 8-րդ հարցի արդյունքները 
 

 60% - դրական կարծիք (կլինի առավել արդյունավետ, 
տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց այն կհարմարեցվի 
առօրյա կյանքին և կլինի ավելի հասանելի, ավելի ճիշտ մոտեցում-
ներով)։ 

 22% - բացասական կարծիք (բթացած մարդկություն, ռոբոտացում)։ 
 18% - լավ կլինի` ուղղակի չլինի։ 
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Հարց 9-րդ. Արդյոք կարո՞ղ ենք արդյունավետ համարել հեռավար կրթու-
թյունը։ 

 

 
 
 

Գծապատկեր 9. 9-րդ հարցի արդյունքները 
 

 63,9% - մասամբ կարող ենք։ 
 25,9% - ոչ, չենք կարող։ 
 10,2% - այո, կարող ենք։ 

 
Հարց 10-րդ. Ձեր առաջադիմությունը հեռավարի ընթացքում աճե՞լ է, թե՝ 

նվազել։ 
 

 
Գծապատկեր 10. 10-րդ հարցի արդյունքները 
 

 54,4% - մասամբ աճել է։ 
 35.9% - նվազել է։ 
 9.7% - ակնհայտորեն աճել է։ 

 
Հարց 11-րդ. Հեռավար կրթությունը գնահատել 1-10 բալային 

համակարգով։ 
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Գծապատկեր 11. 11-րդ հարցի արդյունքները 
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Հարց 12-րդ.  Ինչո՞ւ է ուսանողների մի մասը ձգտում հեռավար 
ուսուցման։ 

  
Գծապատկեր 12. 12-րդ հարցի արդյունքները 

 
 41% - ավելի հեշտ է քննություններն ու ընթացիկ գնահատականները 

կեղծիքով ստանալը։ 
 31% - ուսանողների մեծ մասը մարզերից են և չգալով համալսարան՝ 

խնայում են գումար ու մոտ են լինում իրենց ընտանիքներին։ 
 20% - խնայելով ժամանակ՝ ուսանողների մեծ մասը համատեղում է աշ-

խատանքն ու դասերը։ 
 8% - COVID-ով վարակվելու և հարազատներին վարակելու հավանա-

կանության նվազեցման համար։ 
 

13-րդ հարցն ազատ շարադրանք էր նշումների տեսքով։ Վերջինս և ընդ-
հանուր հարցաթերթիկն ամփոփելով` կարելի է եզրահանգել, որ թեպետ բուհն 
արել է հնարավոր ամեն բան կրթական համակարգը բարձր մակարդակի վրա 
պահելու համար, այնուամենայնիվ, ՀՊՏՀ ուսանողների զգալի մասը հեռա-
վար ուսուցումից դժգոհ է և նշում է մի շարք պատճառներ. Քննությունների և 
ընթացիկ ակտիվությունների արժանահավատությունը նվազում է, համակուր-
սեցուն ճանաչելու, բուհական միջավայրում գտնվելու, ուսանողական կյանքը 
վայելելու հնարավորությունից զրկվում է և այլն։ 

Եզրակացություն։ Հիմնվելով գիտնականների կարծիքների և սեփական 
հետազոտության արդյունքների վրա` եզրահանգում ենք, որ այժմ իրականաց-
վող ուսուցման ձևը կարելի է համարել ոչ թե հեռավար, այլ առցանց կրթու-
թյուն, քանի որ հեռավար կրթության կարգը սահմանված չէ, և այժմ իրակա-
նացվող ուսուցումը ձևով հեռավար է, բայց բովանդակությամբ՝ առկա:  

Լիարժեք հեռավար ուսուցում իրականացնելու համար անհրաժեշտ են՝ 
 հատուկ մասնագիտական դասագրքեր` մուլտիմեդիայի ուղեկցությամբ, 
 էլեկտրոնային դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, էլեկտրոնային 

գրադարան, 
 թրեյնինգային համակարգչային ծրագրեր, 
 համակարգչային լաբորատոր ծրագրեր, 
 ստուգող-թեստավորող ծրագրեր, 
 ուսումնական տեսաֆիլմեր, ներկայացումներ, 
 ձայնագրություններ, 
 հեռահաղորդակցության միջոցներով փոխանցվող այլ նյութեր: 
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Եվ ինչպես արդեն նշվեց վերևում, կրթությունը գոյություն ունի միայն հա-
ղորդակցական միջավայրում, իսկ միջավայրի փոփոխության հետ փոխվում է 
նաև կրթությունը։ 

Եզրափակելով նյութը՝ ևս մեկ անգամ անդրադառնանք հարցաթերթիկի 
այն հարցին, թե ինչը կցանկանայինք, որ փոխվեր մեր բուհում կամ պարզա-
պես կրթական համակարգում. 

1. ուսանողն ուզում է մուտք ունենալ UMS էլեկտրոնային մատյան՝ հետևե-
լու իր բացակայություններին ու ընթացիկ գնահատականներին, ինչից ուսա-
նողն անցանց ձևաչափում շատ հաճախ զրկված է։ Հնարավորություն տալով 
ուսանողներին մուտք գործել UMS՝ հետևելու իրենց «էլեկտրոնային օրագրին», 
թե՛ ուսանողները ու թե՛ դասախոսները կխուսափեն տարեվերջյան շատ ու 
շատ անակնկալ խնդիրներից, ինչպիսիք եղան 2021-2022 ուստարվա 1-ին 
կիսամյակի քննաշրջանի ընթացքում, որոնց ես անձամբ ականատես եմ եղել 
թե՛ որպես խմբի ավագ և թե՛ որպես հաշվապահական հաշվառման և աու-
դիտի ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահ։  

2. Կիսամյակային բոլոր առարկաների նյութերն ու հարցաշարերը տեղա-
դրվում են MOODLE համակարգում, որտեղ յուրաքանչյուր ուսանող ցանկացած 
պահի մուտք ունի, սակայն քննական շրջանի ավարտից անմիջապես հետո 
բոլոր նյութերն անհապաղ ջնջվում են, ինչը մեծ խնդրի առաջ է կանգնեցնում 
լուծարք ունեցող, ինչպես նաև պարտադիր զինվորական ծառայությունից 
վերադարձած և անցած նյութը վերհիշել ցանկացող ուսանողներին։  
 

Օգտագործված գրականության ցանկ 
1. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային 

կենտրոն, «Հեռավար ուսուցման կազմակերպումը և իրականացումը 
կանոնակարգող փաստաթղթերի ժողովածու»:  

2. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, 
գիտահետազոտական կենտրոն, «Մանկավարժական կրթության զարգացման 
հայեցակարգ»: 

3. Evaluating the Effectiveness of Distance Learning in Higher Education during COVID-19 
Global Crisis: UAE Educators’ Perspectives. 

4. https://education.forbes.ru/authors/online-
obrazovanie?fbclid=IwAR38O3CnG5MDJL05gA0umc7s4hnPBRtJQB0N95xqrqfTFDO3AY
ctRBThY5Q  

5. https://kantiana.ru/news/distantsionka-layfkhaki-po-onlayn-obucheniyu-ot-professora-
bfu-im-i-kanta-svetlany-lonskoy/?fbclid=IwAR0n31vAOFHguK8lFOOoQPqWiI7u-
nPgdPwXrazYDp5ZxvS9r2lr7V9e1Ug 

6. https://www.iol.co.za/technology/the-difference-between-online-learning-and-remote-
learning-50287310  

7. https://paara.am/distance-master-program/  
8. https://en.unesco.org/news/how-china-ensuring-learning-when-classes-are-disrupted-

coronavirus 
9. https://edition.cnn.com/2020/02/28/asia/remote-school-education-intl-hnk/index.html 
10. https://www.researchgate.net/publication/242284461_In_case_you're_asked_The 

effectiveness_of_distance_education 
11. https://iz.ru/995078/iaroslava-kostenko/bolnaia-peremena-50-shkolnikov-schitaet-onlain-

obuchenie-kanikulami?fbclid=IwAR0GDK9b_kXhAhe3Au4LLf8A3B2lg7XvQrLt 
OQ4PRUSempfZpJZHx9yEbW8 

12. http://www.eib.am/online-education/  

https://education.forbes.ru/authors/online-obrazovanie?fbclid=IwAR38O3CnG5MDJL05gA0umc7s4hnPBRtJQB0N95xqrqfTFDO3AYctRBThY5Q
https://education.forbes.ru/authors/online-obrazovanie?fbclid=IwAR38O3CnG5MDJL05gA0umc7s4hnPBRtJQB0N95xqrqfTFDO3AYctRBThY5Q
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ԱՌՑԱՆՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. առցանց ապահովագրություն, համախառն 
ապահովագրավճարներ, զուտ շահույթ, 
առցանց պայմանագրերի կնքման 
շարժընթաց, «Բիվաք Հայաստան», 
ռեգրեսիոն մոդել 

 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել ապահովագրության էությանը, վերլուծվել 
են 2019 և 2020 թվականների ընթացքում գրանցված համախառն ապահովագրա-
վճարների շարժընթացը, «Բիվաք Հայաստան»-ի մատուցած ծառայությունները, որոնք 
թույլ են տալիս առցանց տեղեկություն ստանալ։ Ուսումնասիրվել և գծապատկերի 
ձևով ներկայացվել են ԱՊՊԱ պայմանագրերի ապահովագրավճարները` ըստ ապա-
հովագրական ընկերությունների, այնուհետև` առցանց պայմանագրերի կնքման շարժ-
ընթացը: Ռեգրեսիոն մոդելի ու կոռելյացիոն վերլուծության շնորհիվ հստակեցվել է 
առցանց ապահովագրության առավելությունը։  

 

Ներածություն: Ապահովագրության դերն արդիական է, քանի որ այն 
տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման կարևորագույն ոլորտնե-
րից մեկն է։ Ապահովագրության առաջացման նախադրյալը վնասի փոխհա-
տուցման անհրաժեշտությունն է, և այն իր զարգացման ընթացքում կրել է էա-
կան փոփոխություններ։  

Նորագույն տեխնոլոգիաներ կիրառվում են գրեթե բոլոր ոլորտներում, և 
ապահովագրությունն էլ անմասն չէ։ Վերջին շրջանում թվային տեխնոլոգիա-
ների կիրառմամբ ցանկանում են ապահովագրական ոլորտը դարձնել ավելի 
ճկուն և պակաս ծախսատար։ 

Առցանց ապահովագրությունը ապահովագրական պայմանագրերի 
կնքման, վերակնքման, պատահարների գրանցման և ապահովագրության 
հետ կապված ցանկացած այլ գործողության կատարումն է սարքերի կամ հա-
մակարգերի միջոցով։ 

Այսպիսով, թվային տեխնոլոգիաներ կիրառելով՝ ապահովագրական 
գործընթացն ավտոմատացվում է, հեշտացվում է խարդախության հայտնաբե-
րումն ու կանխարգելումը և այն հասանելի է դառնում 24/7 ռեժիմով:  

Գրականության ակնարկ։ Հոդվածի շրջանակում օգտագործված գրակա-
նությունը հիմնականում վերաբերում է առցանց ապահովագրության հնարա-
վորություններին։ Ուսումնասիրվել են առցանց ապահովագրության հնարավո-
րությունները՝ տարբեր երկրների օրինակով։  

Ա. Կոզլովն իր հոդվածում ներկայացրել է առցանց ապահովագրությունը 
ՌԴ-ում և եզրակացրել, որ այն էապես դյուրացնում է այլ ընկերությունների 
մուտքը ապահովագրական շուկա, զգալիորեն նվազեցնում է շուկաների աշ-
խարհագրական շրջանակը, ավելորդ է դարձնում թանկարժեք վաճառքի գրա-
սենյակների բացումը, նվազեցնում է աշխատուժի ծախսերը և այլն1: 

Ս. Կալպանա Նաիդուի և Ս.Պարամասիվանի հոդվածում ներկայացվել են 
Հնդկաստանում առցանց կյանքի ապահովագրության առաջացումը և աճը, 

 
1  https://s.science-education.ru/pdf/2010/4/22.pdf 
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ինչպես նաև փորձ է կատարվել պարզելու մոտ ապագայում առկա մարտա-
հրավերները: Ըստ հեղինակների՝ առցանց ապահովագրության շնորհիվ 
մշակվում են նորարարություններ, որոնք թույլ են տալիս ավելի շատ հաճա-
խորդներ ներգրավել, իսկ ապահովագրության պահանջարկը ձգտում է դեպի 
առցանց տիրույթ1։ 

Մեթոդաբանություն։ Ապահովագրության մասին նյութերը վերցված են  
ՀՀ-ում առկա ապահովագրական ընկերությունների կայքերից (reso.am, 
ingoarmenia.am, rsg.am, nairi-insurance.am, armeniainsurance.am), ապահովա-
գրական նորությունների պարբերականից (insurbusiness.am), Հայաստանի 

ապահովագրողների բյուրոյի կայքից (appa.am): Հետազոտությունն իրակա-
նացվել է համեմատական վերլուծության և ռեգրեսիոն մոդելի կիրառմամբ։  

Հետազոտության արդյունքներ և քննարկում։ Հայաստանի ապահովագրա-
կան շուկան ձևավորվել ու սկսել է զարգանալ 1996 թվականին, երբ նոյեմբերի 
19-ին ընդունվեց «Ապահովագրության մասին» առաջին օրենքը2։  

Հայաստանում գործում են 6 ապահովագրական ընկերություններ` «Արմե-
նիա Ինշուրանս» ՍՊԸ, «Ինգո Արմենիա» ՓԲԸ, «Նաիրի Ինշուրանս» ՍՊԸ, 
«Ռեսո» ՓԲԸ, «Ռոսգոսստրախ–Արմենիա» ՓԲԸ, «Սիլ Ինշուրանս» ՓԲԸ։  

Տարեցտարի բոլոր 6 ընկերություններում ապահովագրավճարների գծով 
հասույթն ու համախառն ապահովագրավճարներն ավելանում են, որին զու-
գահեռ` շատանում են նաև կատարվող հատուցումները։ Արդեն 2019 թվակա-
նին ողջ շուկայի ընդհանուր ապահովագրավճարների հասույթը գերազանցել 
է 47 մլրդ ՀՀ դրամը, ինչպես ներկայացված է գծապատկեր 1-ում։ 

 

 
 

Գծապատկեր 1. Ընդհանուր համախառն ապահովագրավճարներ3 
 
2020 թ. տվյալներով՝ շուկայի առաջատարը «Ռոսգոսստրախ–Արմենիա» 

ՓԲԸ-ն է։ Ընկերությունը վաստակել է ամբողջ շուկայի ապահովագրավճարնե-
րի 28.17%-ը։ Ռոսգոսստրախ–Արմենիային հաջորդում է «Ինգո Արմենիա» 
ՓԲԸ-ն՝ ստանալով շուկայի ապահովագրավճարների 27.78%-ը։ Ապահովա-
գրական շուկայի երրորդ խոշոր ընկերությունը «Նաիրի Ինշուրանս» ՍՊԸ-ն է, 
որի ապահովագրավճարների հասույթը կազմել է շուկայի 15.70%-ը։ 

 
1  https://www.researchgate.net/publication/311068685_EMERGENCE_AND_GROWTH_OF_ONLINE_ 

LIFE_INSURANCE_IN_INDIA 
2  https://insurebusiness.am/%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D5%BE%D5%A1%D5%A3%-

D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%A1%D5%B6% 
D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4/ 

3 https://insurebusiness.am/ ապահովագրական-շուկան-հայաստանում/ 

https://www.researchgate.net/publication/311068685_EMERGENCE_AND_GROWTH_OF_
https://insurebusiness.am/%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D5%BE%D5%A1%D5%25
https://insurebusiness.am/%D5%B0%D5%B0-%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D5%BE%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%A1
https://insurebusiness.am/%D5%B0%D5%B0-%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D5%BE%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%A1
https://insurebusiness.am/%D5%B0%D5%B0-%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D5%BE%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%A1
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Կատարած հատուցումների գծով Ռոսգոսստրախը դեռևս շուկայի առա-
ջատարն է՝ 2020-ին գրանցելով ոլորտում տրամադրված հատուցումների 
31.89%-ը, իսկ Ինգո Արմենիան, լինելով երկրորդը շուկայում, վճարել է ընդհա-
նուր հատուցումների 25.70%-ը։ Հաջորդում է Նաիրի Ինշուրանսը՝ տրամա-
դրելով շուկայի հատուցումների 15.44%-ը, ապա Սիլ Ինշուրանսը՝ 13.01% մաս-
նաբաժնով։ Մյուս երկու ընկերությունները կազմում են ապահովագրական 
շուկայի ավելի փոքր բաժինը։ 

 

Աղյուսակ 1 
2019 թ. և 2020 թ. ընթացքում գրանցված համախառն ապահովագրավճարների 

շարժընթացը1 
 

Համախառն ապահովագրա-
վճարների կազմը (1000 ՀՀ դրամ) 2020 2019 Տարբերություն Փոփոխություն 

Ճամփորդություն 148,248 468,066 -319,818 -68.33% 
Ընդհանուր 
պատասխանատվություն 

446,915 699,332 -252,417 -36.09% 

Գույք 2,000,240 3,025,210 -1,024,970 -33.88% 
Բեռնափոխադրումներ 576,406 802,464 -226,058 -28.17% 
Դժբախտ պատահար 1,173,042 1,354,466 -181,424 -13.39% 
Ավիացիա 310,471 343,469 -32,998 -9.61% 
ԱՊՊԱ 15,412,721 16,640,425 -1,227,704 -7.38% 
ԿԱՍԿՈ 1,557,766 1,678,759 -120,993 -7.21% 
ԱՊԿԱ 86,110 81,817 4,293 5.25% 
Առողջություն 10,199,502 9,516,754 682,748 7.17% 
Ֆինանսական վնասներ 596,963 471,150 125,813 26.70% 
Այլ 26,180 2,725 23,455 860.73% 

 

Ինչ վերաբերում է ընկերությունների տարեկան շահութաբերությանը, 
ապա բացարձակ ցուցանիշներով` 2015 թ. ամենաշահութաբեր ընկերությունը 
եղել է Նաիրի Ինշուրանսը, 2016 թ. և 2017 թ.՝ Ռոսգոսստրախը։ 2018 թ. շու-
կայում ամենամեծ շահույթը գրանցել է Ինգո Արմենիան՝ 2019-ին իր տեղը 
զիջելով Նաիրի Ինշուրանսին։ Ըստ աղյուսակի՝ Սիլ Ինշուրանսը միակ ապա-
հովագրական ընկերությունն է, որը 2015 թվականից մինչ օրս միայն ծախսեր 
է գրանցել։ 

Աղյուսակ 2 
Ապահովագրական ընկերությունների զուտ շահույթ/եկամտաբերությունը2 

 

Զուտ շահույթ/Եկամտաբերություն 2020 2019 2018 2017 2016 

Ռոսգոսստրախ Արմենիա 
122,958 
0.93% 

-137,173 
-1.23% 

523,447 
5.73% 

1,559,184 
16.68% 

- 

Ինգո Արմենիա 
269,841 
2.02% 

205,593 
2.02% 

501,071 
5.41% 

939,465 
10.86% 

485,062 
5.96% 

Նաիրի Ինշուրանս 
434,673 
5.83% 

-37,960 
-0.47% 

124,381 
2.09% 

928,963 
17.04% 

666,272 
14.00% 

Սիլ Ինշուրանս 
-126,360 
-2.44% 

-248,190 
-5.69% 

-235,261 
-6.33% 

-15,177 
-0.41% 

-11,593 
-0.33% 

Ռեսո Ինշուրանս 
149,644 
3.19% 

-22,199 
-0.67% 

-431,404 
-12.00% 

2,955 
0.10% 

-16,499 
-0.64% 

Արմենիա Ինշուրանս 
300,155 

8.36% 
50,521 
1.85% 

217,305 
10.18% 

385,557 
22.26% 

424,652 
25.24% 

 
1  https://insurebusiness.am/%D5%B0%D5%B0-%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D5%BE% 

D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%AF% 
D5%A1-2020-3%D6%80%D5%A4%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%B4%D5%BD%D5%B5%D5%A1% 
D5%AF/ 

2  Ապահովագրական շուկան Հայաստանում - INSUREBUSINESS.AM 

https://insurebusiness.am/%D5%B0%D5%B0-%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%25
https://insurebusiness.am/%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%be%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4/
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Առցանց ապահովագրության զարգացման միտումները ՀՀ-ում: Հա-
յաստանի բոլոր 6 ապահովագրական ընկերություններում որոշ չափով գոր-
ծում են թվային ապահովագրության գործիքներ։  

ASWA կամ մեկ պատուհան: «Բիվաք Հայաստանը» մատուցում է մեկ 
պատուհանի ծառայությունը: Այն այսօր ապահովագրական ընկերություննե-
րին հնարավորություն է տալիս առցանց տեղեկություն ստանալու ՃՈ-ից, 
Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունից, քաղա-
քացիների հաշվառումն իրականացնող մարմնից, իսկ քաղաքացիները կա-
րողանում են առցանց պայմանագիր կնքել 5% նվազ գնով: 

Բջջային հավելվածը գործում է 24 ժամ և 7 օր: ԲԻՎԱՔ-ը կարող է ձեռ-
նարկել բջջային հավելվածի կամ հոստինգի թերությունների վերացման կամ 
կանխարգելիչ սպասարկման միջոցառումներ: Հետևաբար, ԲԻՎԱՔ-ը չի 
երաշխավորում բջջային հավելվածի հասանելիությունը կամ անխափան մ-
ուտքի հնարավորությունը, եթե դրանց բացակայությունը պայմանավորված է 
այնպիսի իրավիճակով, որը ԲԻՎԱՔ-ը չէր կարող կանխատեսել կամ կանխել: 

Այժմ ուսումնասիրենք 2020 թվականի ԱՊՊԱ պայմանագրերի ապահո-
վագրավճարները՝ ըստ ապահովագրական ընկերությունների: Ուսումնասի-
րությունը կատարվում է հատկապես ԱՊՊԱ պայմանագրերի վերաբերյալ, 
քանի որ ՀՀ-ում դեռևս միայն այս ապահովագրատեսակն է պարտադիր և 
միայն ԱՊՊԱ պայմանագրերի կնքման համար գոյություն ունի առցանց հար-
թակ: 

 

 

Գծապատկեր 2. ԱՊՊԱ պայմանագրերի ապահովագրավճարները՝ ըստ 
ապահովագրական ընկերությունների (2020 թ.)1 

 
 

Ինչպես ներկայացված է գծապատկերում, ԱՊՊԱ ապահովագրավճարնե-
րի առաջատարը Ռոսգոսստրախ-Արմենիան է՝ 6 մլն 866.6 հազար ՀՀ դրամ։ 
Սիլ Ինշուրանսը երկրորդն է՝ 6 մլն 585.8 հազար ՀՀ դրամ, իսկ երրորդ 
տեղում Նաիրի ինշուրանսն է՝ 4 մլն 395.4 հազար ՀՀ դրամ։ Մյուսներն իրենց 
ցուցանիշներով հետ են մնում։ 

 
1  Գծապատկերը կառուցել է հեղինակը՝ օգտվելով 6 ապահովագրական ընկերությունների 

կայքերի տվյալներից, 
 http://www.reso.am/arm/108/free.html 
 https://ingoarmenia.am/տարեկան-ֆինանսական-հաշվետվություններ/ 

https://www.rgs.am/hy/Reports/207/2020/annual-financial-reports 
https://www.nairi-insurance.am/index.php 
https://armeniainsurance.am/annual-fin-reports/ 
http://www.silinsurance.am/statement.html 

http://www.reso.am/arm/108/free.html
https://ingoarmenia.am/%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D6%86%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/
https://www.rgs.am/hy/Reports/207/2020/annual-financial-reports
https://www.nairi-insurance.am/index.php
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Ի դեպ, Ավտոապահովագրողների բյուրոն սկսել է ներկայացնել ևս մեկ 
հետաքրքիր վիճակագրություն՝ առցանց պայմանագրերի կնքման շարժընթա-
ցը: Սակայն վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի վարորդներն 
առայժմ այնքան էլ մեծ հետաքրքրություն չեն ցուցաբերում առցանց ԱՊՊԱ 
պայմանագիր կնքելու հնարավորության նկատմամբ։ 

 

 
 

Գծապատկեր 3. Առցանց եղանակով կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրերի 
տեսակարար կշիռը 2020 թ. կտրվածքով (%)1 

 
2020 թ. ընթացքում կնքված 1.202.045 ԱՊՊԱ պայմանագրերից ընդամե-

նը 97.672-ն է կնքվել առցանց եղանակով: Դա ընդհանուր կնքված պայմա-
նագրերի ընդամենը 8.1%-ն է, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվա-
ծի համեմատ աճել է 3%-ով։ Արմենիա Ինշուրանսի կողմից կնքված ԱՊՊԱ-ի 
7.8%-ը կնքվել է առցանց տարբերակով, Նաիրի Ինշուրանսը՝ 14.5%, Սիլ Ինշու-
րանսը՝ 5.7%, Ռեսոն՝ 6.7%, Ինգո Արմենիան՝ 26.9% և իհարկե առաջատարը` 
Ռոսգոսստրախ-Արմենիան՝ 38.3%: 

Առցանց ապահովագրական համակարգի ազդեցության գնահատումը 
ապահովագրական շուկայի զարգացման վրա 

Առցանց ապահովագրության ներդրման արդյունավետության գնահատ-
ման համար կիրառվել է ռեգրեսիոն մոդել։  

Ապահովագրական ընկերության շահույթի վրա ազդում են մեծ թվով փո-
փոխականներ, որոնցից առավել էականների ընտրության համար նախապես 
կատարվել է կոռելյացիոն վերլուծություն։ Այդ նպատակով, մոդելի անկախ 
փոփոխականների կազմի ընտրության համար, հաշվարկվել են ընտրված ցու-
ցանիշների միջև կոռելյացիայի գործակիցները։ Որպես ցուցանիշներ դի-
տարկվել են` 

Y - զուտ շահույթ,  
X1 - ապահովագրավճարներ, 
X2 - կապիտալ, 
X3 - կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրերի քանակ, 
X4 - առցանց եղանակով կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրերի քանակ, 
X5 - ավանդական եղանակով կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրերի քանակ, 
X6 - գործող պայմանագրերով ապահովագրական գումարներ, 
X7 - ակտիվներ, 
X8 - ապահովագրական հատուցում: 
 

 
1  https://www.appa.am/pages.php?al=appa_statistics&pid=4&d=7&actar=archive&year=2020 
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Աղյուսակ 3 
Ցուցանիշների միջև կոռելյացիոն կապի գործակիցներ1 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
Y 1         
X1 0.09209 1        
X2 0.07225 0.16627 1       
X3 0.78639 0.43489 0.80996 1      
X4 0.33305 0.72911 0.30982 0.59666 1     
X5 0.18244 0.71489 0.15049 0.42708 0.98044 1    
X6 0.26811 0.15375 0.42349 0.3464 0.12803 0.05931 1   
X7 0.58041 -0.00436 0.65102 0.70706 0.25304 0.11173 0.60707 1  
X8 0.95964 0.99386 0.14238 0.41687 0.698172 0.68444 0.08863 -0.0444 1 

 

Առցանց ապահովագրության և զուտ շահույթի կախվածության չափը 
գնահատելու համար կատարել ենք երկու վերլուծություն։ Նախ՝ որոշվել է հա-
տուցումների և առցանց եղանակով կնքված պայմանագրերի ազդեցությունը 
զուտ շահույթի վրա, ապա հատուցումների և ավանդական եղանակով կնքված 
պայմանագրերի ազդեցությունը։ Այնուհետև կատարվել է համեմատական 
վերլուծություն՝ բացահայտելու և գնահատելու առցանց ապահովագրության 
դերն ու նշանակությունը ապահովագրության զարգացման համատեքստում։  

 

Աղյուսակ 4 
Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական ցուցանիշները  

(հազ. ՀՀ դրամ)2 
 

Ժամանա-
կաշրջան 

Ապահովագրա-
կան 

հատուցումներ 
(հազ. ՀՀ դր.) 

Առցանց եղանակով 
կնքված ԱՊՊԱ 
պայմանագրերի 
քանակ (հատ) 

Զուտ շահույթ 
(հազ. ՀՀ դր.) 

Ավանդական 
եղանակով կնքված 

ԱՊՊԱ պայմանագրերի 
քանակ (հատ) 

31.03.18 5,717,222 1,999 2,421,564 193,276 
30.06.18 10,823,734 3,548 2,107,652 183,641 
30.09.18 16,542,972 6,945 1,590,407 224,611 
31.12.18 22,818,945 10,605 1,765,332 277,740 
31.03.19 5,964,167 7,698 1,758,433 223,094 
30.06.19 11,874,975 13,501 2,066,625 263,837 
30.09.19 18,166,000 25,144 2,346,474 295,517 
31.12.19 25,071,586 37,528 2,943,161 335,726 
31.03.20 6,398,116 24,975 3,668,834 201,393 
30.06.20 11,386,317 33,273 4,496,665 213,096 
30.09.20 17,210,097 61,689 5,022,418 177,921 
31.12.20 23,358,362 73,763 4,675,073 515,440 
31.03.21 6,994,161 41,493 4,096,419 173,778 
30.06.21 13,584,908 47,597 2,172,879 180,111 

 

Վերլուծելով աղյուսակ 5-ում ներկայացված տվյալները՝ պարզ է դառնում, 
որ երեք տարվա կտրվածքով ապահովագրական հատուցումներն աճել են 
մոտավորապես 12.5%-ային կետով։ Սա բավականին վիճահարույց ցուցանիշ 
է, որը կապված է 2020 թ. համավարակի հետ։ 

Բացահայտելու համար, թե ավանդական եղանակով կնքված ԱՊՊԱ 
պայմանագրերն ինչպես են անդրադառնում ընկերության զուտ շահույթի վրա, 
իրականացվել է մեկ այլ վերլուծություն, որտեղ որպես անկախ փոփոխական 
կդիտարկվի ավանդական եղանակով կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրերի քա-
նակը։ 

 
1  Գծապատկերը կառուցել է հեղինակը՝ հաշվարկների հիման վրա։ 
2  https://www.appa.am/index.php?al=appa_statistics 

https://www.appa.am/index.php?al=appa_statistics
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Ավանդական եղանակով կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրերի քանակն 
ուսումնասիրելիս նկատում ենք նվազման միտում, սակայն դա միայն մասամբ 
է կապված համավարակի և հակահամաճարակային միջոցառումների հետ: 

Ռեգրեսիոն հավասարումը կունենա հետևյալ տեսքը՝ 
Y=32.16955868  + 77260, 

=0.92: 
Ըստ ռեգրեսիոն մոդելի՝ գործոնների միջև կապն ուղիղ է։ Այսինքն, եթե 

առցանց եղանակով կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրերի քանակն ավելացվի 1 
միավորով, ապա այն զուտ շահույթը կավելացնի 32 հազար ՀՀ դրամով։ Դե-
տերմինացիայի գործակիցը կազմում է 0.92, ինչը վկայում է մոդելում ներառ-
ված անկախ փոփոխականների` արդյունքային փոփոխականի վրա ունեցած 
էական ազդեցության մասին (արդյունքային փոփոխականի վարիացիայի 
92%-ը պայմանավորված է մոդելում ներառված կախյալ փոփոխականների 
ազդեցությամբ): 

Այսպիսով, կատարված վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ թեպետ 
առցանց ապահովագրական համակարգը դեռևս նոր է զարգացման ուղի 
թևակոխել, սակայն նրա ազդեցությունն ապահովագրական համակարգի վրա 
բավականին մեծ է։ Հետևապես, ապահովագրական համակարգի զարգաց-
ման համար անհրաժեշտ է այնպիսի քայլերի մշակում, որոնք հնարավորու-
թյուն կտան խթանելու առցանց ապահովագրական համակարգը։ 

Եզրակացություն։ Ուսումնասիրելով առցանց ապահովագրական համա-
կարգը՝ կարելի է եզրակացնել, որ 
▪ առցանց ապահովագրության ներդրումը ապահովագրական ծառայու-

թյուններ մատուցող ընկերությունների կողմից հանգեցնում է բիզնես-
գործընթացների ավտոմատացման արդյունքում ծախսերի կրճատմանը, 
աշխատանքի արտադրողականության բարձրացմանը, հաճախորդների 
սպասարկման բարելավմանը, նոր անհատականացված ծառայություննե-
րի մատուցման արդյունքում հաճախորդների ներգրավմանը, ինովացիոն 
դիրքի բարձրացմանը, ռիսկերի կրճատմանը, առավել արդյունավետ 
որոշումների ընդունմանը, որոնք վերջնարդյունքում հանգեցնում են կազ-
մակերպության շահույթի ավելացմանը։ 

▪ ՀՀ ապահովագրական համակարգի տեխնոլոգիական ցուցանիշների 
շարժընթացը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ ՀՀ-ում այս ոլորտը աչքի է 
ընկնում տեխնոլոգիական հագեցվածության շարունակական աճով: 
ԱՊՊԱ պայմանագրեր կնքել հնարավոր է նաև էլեկտրոնային դրամա-
պանակների (Իդրամ, Իզիփեյ, Թելսել, Յուփեյ և այլն) և վճարային տեր-
մինալների միջոցով։ Պայմանագրեր կնքելու տարբերակների բազմազա-
նությունը պայմանավորված է ՀՀ-ում ԱՊՊԱ-ի մեծ պահանջարկով, ինչը 
վկայում է, որ թվային ապահովագրության գործիքների զարգացումը 
տեղի է ունենում շուկայի զարգացմանը համընթաց։ 

▪ Քանի որ ապահովագրական ընկերությունների եկամուտների կազմում 
մեծ տեղ են գրավում պարտադիր ապահովագրությունից՝ ԱՊՊԱ-ից 
ստացված եկամուտները, նպատակահարմար է ՀՀ-ում, ինչպես զարգա-
ցած շատ երկրներում, մոտ ապագայում ներդնել պարտադիր ապահովա-
գրության այլ տեսակներ ևս։ Այս հանգամանքն էապես կնպաստի առ-
ցանց ապահովագրական ոլորտի զարգացմանը։  
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▪ Ապահովագրական ընկերությունների կայքերի օպտիմալացման համար, 
ինչպես միջազգային պրակտիկայում է ընդունված, ներմուծել chatbot-երի 
համակարգ, որը հաճախորդներին հնարավորություն կտա առավել պարզ 
և արագ տարբերակով՝ ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում, ապահո-
վագրական պայմանագրեր կնքել։  
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В данной статье представлена сущность страхования, проанализирована ди-
намика валовых страховых премий, зарегистрированных в течение 2019-2020 гг. 
услуги, предоставляемые «Бивак Армения», что позволяет узнать о страховании в 
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влено преимущество онлайн-страхования.   

 
DAYANA HARUTYUNYAN 
Information Systems, Bachelor's Degree, 2rd Year 

 

THE PERSPECTIVES OF ONLINE INSURANCE IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 

Keywords:  online insurance, gross insurance premiums, net 
profit, dynamics online contract conclusions, 
"Bivak Armenia", regression model 

 
This article presents the essence of insurance and analyzes the dynamics of the gross 

insurance premiums for 2019-2020, the services provided by “Bivak Armenia” enabling us 
to get information about insurance online.  

The article also examines the insurance premiums of CMTPL contracts provided by 
insurance companies and provides the findings in the form of a chart. In the final part, the 
dynamics of online contracts conclusion is presented and the advantage of online insurance 
is clarified thanks to the correlation analysis and regression model. 
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ՇԱՐԺԻՉ ՈՒԺ. ՄԻ՞Ֆ, ԹԵ՞ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հիմնաբառեր. արտահանում, ներմուծում, առևտրային 
հաշվեկշիռ, տեխնոլոգիատարություն, 
տնտեսական աճ, բազմազանեցում 

 

Սույն հոդվածում ուսումնասիրվել են արտաքին առևտրի կառուցվածքը և վերջին 
տարիներին արձանագրված շարժընթացը։ ՀՀ ՎԿ-ի, ԿԲ-ի և ՊԵԿ-ի կողմից հրապա-
րակված տվյալների հիման վրա հաշվարկվել է ՀՆԱ-ում արտահանման և ներմուծման 
տեսակարար կշիռը, ուսումնասիրվել է արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը՝ 
ըստ տեխնոլոգիատարության և առանձին արտադրատեսակների, գնահատվել է ար-
տաքին առևտրի ոլորտում կատարված գործունեության դերը տնտեսական աճի ապա-
հովման գործընթացում, առաջարկվել են արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը 
բազմազանեցնելու ուղիներ։ 

 

Ներածություն: Հայտնի է, որ ներկայիս գլոբալացման պայմաններում, 
տնտեսական աճի ապահովման ներքին գործոններից զատ, մեծ կարևորու-
թյուն են ստանում նաև արտաքին գործոնները։ Հատկապես ՀՀ-ի նման ներ-
քին սահմանափակ պահանջարկ ունեցող երկրների համար երկարատև զար-
գացման շարժիչ ուժ է արտաքին պահանջարկը՝ արտահանումը։ Համաշխար-
հային տնտեսությանն ինտեգրվելու տեսանկյունից արտաքին առևտրի ոլոր-
տում ՀՀ ներուժը բավարար արդյունավետությամբ չի օգտագործվում։ Այսօր 
այդ գործընթացն ավելի է դժվարանում՝ պայմանավորված կորոնավիրուսային 
համաճարակի ազդեցությամբ, երկրի ներքաղաքական իրավիճակով և, իհար-
կե, պատերազմի հետևանքներով։ Արտաքին առևտրի ոլորտում շարունակում 
ենք բախվել բավականին լուրջ խնդիրների, որոնց լուծումը թույլ կտա իներ-
ցիոն տնտեսական աճի փոխարեն արձանագրել երկարաժամկետ ներառա-
կան տնտեսական աճ։ 

Գրականության ակնարկ։ Գլոբալացման արդի պայմաններում, տնտեսա-
կան աճն ապահովող ներքին գործոններին զուգահեռ, կարևորվում են նաև 
արտաքին գործոնները, մասնավորապես՝ ՀՀ տնտեսության համար առանձ-
նակի նշանակություն ունի արտաքին պահանջարկը՝ արտահանումը։ Բացի 
նրանից, որ արտահանումը ՀՆԱ-ի մի մասն է, և վերջինիս ծավալի աճն ուղիղ 
համեմատական է արտահանման ծավալին, այն նաև արտարժութային եկա-
մտի աղբյուր է և փոքր տնտեսությունը կարողանում է մղել դեպի մեծ շուկա-
ներ։ Սակայն, երևույթն ունի նաև իր բացասական կողմը․ արտահանման մեծ 
ծավալները երբեմն հանգեցնում են տնտեսական աճի կախվածությանը ար-
տաքին աշխարհի փոփոխվող պայմաններից1։ Միջազգային փորձը ցույց է 
տալիս, որ տնտեսական աճի բարձր տեմպեր ապահովում են այն երկրները, 
որոնց արտահանման կառուցվածքում գերակշռում են բարձր տեխնոլոգիա-
տարության ապրանքները2։ Մյուս կողմից, տնտեսական աճի և կայուն զար-

 
1  Տե՛ս United Nations Development Programme “Towards Human Resilience: Sustaining MDG 

Progress in an Age of Economic Uncertainty”, 2011, էջ 20-25։ 
2  https://www.redalyc.org/pdf/342/34202807.pdf 
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գացման համար կարևոր է տնտեսության բազմազանեցման, այլ ոչ թե մաս-
նագիտացման ռազմավարության որդեգրումը1։ Արտահանման բազմազանե-
ցումը հնարավորություն կտա մեղմելու տնտեսության վրա շուկայական իրադ-
րության բացասական ազդեցությունը և տնտեսական մանևրներ իրականաց-
նելու։ Մատնանշվում է բազմազանեցման 2 տեսակ՝ ուղղահայաց և հորիզո-
նական2։ Ուղղահայաց բազմազանեցումը ենթադրում է նոր ապրանքատեսակ-
ների յուրացում՝ օգտագործելով նախկինում հումքի կամ կիսաֆաբրիկատների 
ձևով արտահանվող ապրանքները, հորիզոնականը ենթադրում է շուկայում 
այնպիսի ապրանքների մուտք, որոնք նախկինում չեն եղել։ Արտահանման և 
ներմուծման կառուցվածքի վրա մեծ ազդեցություն ունի նաև գիտատեխնիկա-
կան առաջընթացը։  

Հետազոտության մեթոդաբանություն։ Հետազոտության ընթացքում վեր-
լուծվել են արտաքին առևտրի հետ կապված հիմնական ցուցանիշները, ժա-
մանակային շարքերը և կառուցվածքը։ Արտաքին առևտրի կառուցվածքն 
ուսումնասիրելու համար օգտվել ենք ՀՀ ՎԿ-ի, ԿԲ-ի և ՊԵԿ-ի կողմից հրա-
պարակված տվյալներից։ Հիմնական վերլուծություններն իրականացվել են 
դիտարկվող ցուցանիշների շարժընթացի, համամասնությունների, հարաբե-
րակցությունների ժամանակային շարքերի դիտարկման միջոցով։ Հիմնական 
մեթոդաբանական հիմքը հետևյալ մեթոդների ամբողջությունն է. 

• համակարգման մեթոդ. արտաքին առևտրի կարգավորման հիմնա-
խնդիրները դիտարկվել են որպես փոխկապակցված տարրերի ամբող-
ջություն։ 

• Վիճակագրական մեթոդ. սույն մեթոդի շնորհիվ վերլուծության են են-
թարկվել արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը՝ ըստ առանձին 
ապրանքատեսակների խմբերի, ՀՀ ՎԿ, ՊԵԿ հրապարակած տվյալները։ 

• Համեմատական մեթոդ. ենթադրում է տարբեր ժամանակահատվածնե-
րում արտաքին առևտրի կառուցվածքի համադրում և հիմնախնդիրների 
բացահայտում։ 

• Վերլուծական մեթոդ. այն արտահանման և ներմուծման ժամանակային 
շարքերի, բացահայտված հիմնախնդիրների լուծման ուղիների վերլուծու-
թյուն է։ 
Ներկայացված մեթոդաբանությամբ կատարված հետազոտության ու վեր-

լուծությունների արդյունքում բացահայտվել են արտաքին առևտրի կառուց-
վածքում որոշ ապրանքատեսակների կենտրոնացվածությունը, առաջարկվել 
են կառուցվածքն ավելի բազմազանեցնելու ուղիներ։  

Վերլուծություն։ Արտահանման և ներմուծման ազդեցությունը ՀՆԱ-ի վրա 
արտահայտվում է ՀՆԱ-ում դրանց տեսակարար կշիռների միջոցով։ Դիտար-
կենք արտաքին առևտրաշրջանառության բաղադրիչների և ՀՆԱ հարաբե-
րակցության շարժընթացը 2016‒2020 թթ․։ 

Գծապատկեր 1-ից երևում է, որ 2016-2019 թթ․ ապրանքաշրջանառու-
թյուն/ՀՆԱ հարաբերակցությունն ունեցել է աճի միտում, սակայն 2020 թ․, 
2019-ի համեմատ, ապրանքաշրջանառության կառուցվածքում գրանցվել է ան-
կում (13% կամ 1065.9 մլն ԱՄՆ դոլար)` պայմանավորված կորոնավիրուսային 
համաճարակի ազդեցությամբ։ 

 
1  Տե՛ս Kemenya T., Storpera M., Is Specialization Good for Regional Economic Development? // 

Department of Geography & Environment, London School of Economy, London, 08 May 2014, էջ 12։ 
2  Տե՛ս Портер М., Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. M., 

“Альпина Паблишер”, 7-е издание, 2017, էջ 269: 
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Գծապատկեր 1. Արտաքին առևտրաշրջանառության բաղադրիչների և ՀՆԱ-ի 
հարաբերակցության շարժընթացը (տոկոս)1 

  
Ընդ որում, 2020 թ․, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմա-

տությամբ, ներմուծման ոլորտում ունեցել ենք անկում (17.2% կամ 954.3 մլն 
ԱՄՆ դոլար), իսկ արտահանման ոլորտում՝ չնչին աճ (4.2% կամ 111.6 մլն ԱՄՆ 
դոլար)։ Հավելենք, որ 2021 թ․ հունվար-հունիս ամիսներին արտահանումը 
կազմել է 1433.6 մլն ԱՄՆ դոլար՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատ-
վածի համեմատ գրանցելով 18% աճ (հիմնականում հանքահումքային մթերք-
ներ, ոչ թանկարժեք մետաղներ և դրանցից պատրաստված իրեր, բուսական 
ծագման արտադրանք, մանածագործական իրեր, կենդանի կենդանիներ և 
կենդանական ծագման արտադրանք ապրանքախմբերի գծով), իսկ ներմուծու-
մը՝ 1948.6 մլն ԱՄՆ դոլար՝ գրանցելով 8.3% աճ (հիմնականում հանքահում-
քային մթերքներ, մեքենաներ, սարքավորումներ և մեխանիզմներ, մանածա-
գործական իրեր, կենդանական և բուսական ծագման յուղեր և ճարպեր ապ-
րանքախմբերի գծով)2։ Առանձնակի նշանակություն ունի արտահանման և 
ներմուծման կառուցվածքի ուսումնասիրությունը՝ ըստ տեխնոլոգիատարու-
թյան՝ դասակարգված ապրանքային 4 խմբում՝ ռեսուրսատար, ցածր տեխնո-
լոգիատար, միջին տեխնոլոգիատար, բարձր տեխնոլոգիատար։ ՀՀ-ի համար 
արտահանման կառուցվածքում ռազմավարական նշանակություն ունեն հատ-
կապես միջին և բարձր տեխնոլոգիատարության ապրանքները։ Ցավոք, մեր 
արտահանման կառուցվածքում ունենք հակառակ պատկերը։ 2016-2020 թթ․ 
արտահանման ծավալներն ապահովվել են ռեսուրսատար և ցածր տեխնոլո-
գիատար ապրանքների հաշվին (2016-2020 թթ․ ցուցանիշը տատանվել է 
91.9%-ից (2019 թ.) 94.7% (2016 թ.) միջակայքում), իսկ միջին և բարձր տեխնո-
լոգիատարության ապրանքները կազմել են ողջ արտահանման շատ փոքր 
մասը (դիտարկվող ժամանակաշրջանում 5.3%-ից (2016 թ.) 8.1% (2019 թ.) մի-
ջակայքում, աղյուսակ 1)։  

 
1  Կառուցել է հեղինակը՝ ՀՀ ՎԿ հրապարակած տվյալների հիման վրա։ 
2  Տե՛ս ՀՀ ԿԲ, ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 2021 թ․ հունվար-հունիսին։ 



152 ՀՊՏՀ ՈՒԳԸ 40-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ 

 Աղյուսակ 1 
Արտահանումը և ներմուծումը՝ ըստ տեխնոլոգիատարության (մլն ԱՄՆ դոլար), 
թավ տողում նշված են տեսակարար կշիռները ողջ արտահանման/ներմուծման մեջ 

(տոկոս)1 
 

Թվական 
 Արտահանում  Ներմուծում 
№ 1 № 2 № 3 № 1 № 2 № 3 

2016 
% 

572․5 1123.5 95.7 893.6 1243.3 1136.6 
32․0 62.7 5.3 27.2 38.0 34.8 

2017 
% 

790.5 1311.4 135.8 1044.4 1556.9 1495.8 
35.3 58.6 6.1 25.5 38.0 36.5 

2018 
% 

769.1 1478.7 164.6 1154.4 1887.1 1934.0 
31.9 61.3 6.8 23.2 37.9 38.9 

2019 
% 

886.3 1548.5 213.8 1267,6 1890.2 2379.8 
33.5 58.4 8.1 22.9 34.1 43.0 

2020 
% 

1012.6 1362.2 162.2 1189.6 1598.9 1794.8 
39.9 53.7 6.4 26.0 34.9 39.1 

 
Աղյուսակ 1-ից հստակ երևում է, որ ներկայումս մեր արտահանման կա-

ռուցվածքը միտված է դեպի ռեսուրսատար և ցածր տեխնոլոգիատար ապ-
րանքներ, ինչն ընդգծում է արտահանման խոցելիությունը։ Բացի դրանից, վե-
րոնշյալ ապրանքները ենթակա են համաշխարհային շուկայում գնային զգալի 
փոփոխությունների և, բարձր տեխնոլոգիատարության ապրանքների համե-
մատ, ունեն ցածր գին։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներ-
կայումս իր տնտեսական քաղաքականությամբ կողմնորոշված է դեպի ներմու-
ծում։ Ներմուծման կառուցվածքը, ըստ տեխնոլոգիատարության, կենտրոնաց-
ված չէ (աղյուսակ 1)։ Այն ընդգծում է մեր կախվածությունը միջազգային շուկա-
յից թե՛ ռեսուրսատար, թե՛ ցածր տեխնոլոգիատար և թե՛ միջին ու բարձր 
տեխնոլոգիատար ապրանքների գծով։ Հատկանշական է, որ ներմուծման ծա-
վալում բավականին մեծ տեսակարար կշիռ ունեն միջին և բարձր տեխնոլո-
գիատարության ապրանքները (34.8%-ից (2016 թ.) 43% (2019 թ.) միջակայ-
քում), որոնք համաշխարհային շուկայում ունեն համեմատաբար բարձր գին 
(աղյուսակ 1)։ Այս համատեքստում անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչպիսին է 
արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը՝ ըստ ապրանքատեսակների։ Մի-
գուցե, արտահանումը մասնագիտացվա՞ծ է, ոչ թե բազմազանեցված։ Ուսում-
նասիրելով արտահանման կառուցվածքը՝ ըստ ապրանքատեսակների, նկա-
տում ենք, որ դիտարկվող ժամանակաշրջանում արտահանման կեսից ավելին 
բաժին է ընկել մի քանի արտադրատեսակների (աղյուսակ 2), այսինքն՝ ար-
տահանման կառուցվածքը մասնագիտացված է, ոչ թե բազմազանեցված։ 

  

 
1 Ցուցանիշները հաշվարկել է հեղինակը՝ ՀՀ ՎԿ հրապարակած տվյալների հիման վրա․ 
 № 1 - ռեսուրսատար ապրանքներ 
 № 2 - ցածր տեխնոլոգիատարության ապրանքներ 
 № 3 - միջին և բարձր տեխնոլոգիատարության ապրանքներ 



 «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆ»    153 

Աղյուսակ 2 
Որոշ ապրանքների արտահանման ծավալներն ու շարժընթացը (մլն ԱՄՆ դոլար), 

թավ տողում նշված են տեսակարար կշիռները ողջ արտահանման մեջ (տոկոս)1 
 

Տարի 
Արտադրատեսակ 

Ընդ. Ոգելից 
խմիչքներ Ծխախոտ Հանքաքար Թանկարժեք 

քարեր 
Սև 

մետաղ Ալյումին 

2016 
 % 

166․2 209.6 400․5 336․4 62․3 84․9 1259.9 
9.3 11.7 22.4 18.8 3.4 4.7 70.3 

2017 
 % 

231.5 237.8 598.7 290․5 84․7 101․9 1545.1 
10.3 10.6 26.8 13.0 3.8 4.6 69.1 

2018 
 % 

219.7 267.6 557.1 307.4 126.5 96.1 1574.4 
9.1 11.1 23.1 12.8 5.2 4.0 65.3 

2019 
 % 

281.6 290․5 665.1 414.7 149.6 99.5 1901․0 
10.6 11․0 25.1 15.6 5.6 3.8 71․7 

2020 
 % 

227․5 256․5 733․4 368․8 105․0 104․7 1795․9 
9․0 10․1 28․9 14․5 4․1 4․1 70․7 

 
Փաստորեն, ՀՀ-ում արտահանման մասնագիտացված ոլորտներն են 

հումքի և թանկարժեք ու ոչ թանկարժեք քարերի, մետաղների ոլորտները, իսկ 
այս ամենի վրա հիմնված արտահանումն ամենևին էլ երկարաժամկետ ներա-
ռական տնտեսական աճի գրավական չէ։ Արտահանման բազմազանեցված 
կառուցվածքից զատ, հարկ է նշել, որ արտահանման ծավալներում գերա-
կշռում է միջանկյալ հումքը, որի՝ արտադրությունում ստեղծված ավելացված 
արժեքի կշիռը խիստ սահմանափակ է և ենթակա է միջազգային շուկայում 
գնի զգալի փոփոխության, ինչն ավելի է ընդգծում արտահանման խոցելիու-
թյունը։ Ներմուծման կառուցվածքն ըստ ապրանքատեսակների ուսումնասիրե-
լով՝ արձանագրում ենք, որ ներմուծման ծավալներում բավականին մեծ տեսա-
կարար կշիռ ունեն վերջնական սպառման բարիքները և հանքային վառելա-
նյութերը (աղյուսակ 3), ինչի հետևանքով այսօր այդ ապրանքների գները  
ՀՀ-ում բավականին բարձր են։ 

 

Աղյուսակ 3  
Որոշ ապրանքների ներմուծման ծավալներն ու շարժընթացը (մլն ԱՄՆ դոլար), թավ 

տողում նշված են տեսակարար կշիռները ողջ ներմուծման մեջ (տոկոս)2 
 

Տարի 
Արտադրատեսակ 

Ընդ. 
Ծխախոտ Հացա-

հատիկ 
Հանքային
վառելիք 

Թանկարժեք 
քարեր 

Տրանսպորտ․ 
միջոցներ Միս 

2016 
 % 

101.3 71.7 568.6 161.4 104.8 46.9 1054.7 
3.1 2.2 17.4 4.9 3.2 1.4 32․2 

2017 
 % 

74.1 79.1 626.9 233.3 244.2 70.98 1328.5 
1.8 1.9 15.3 5.7 6.0 1.7 32.4 

2018 
 % 

130.4 83.5 677.9 288.2 344.4 68.3 1592.7 
2.6 1.8 13.6 5.8 6.9 1.4 32.1 

2019 
 % 

149.5 73.6 765.5 299.7 747.7 82.0 2118.0 
2.7 1.3 13.8 5.4 13.5 1.4 38.1 

2020 
 % 

127.1 96.9 719.3 143.6 180.9 57.1 1324.9 
2.8 2.1 15.7 3.1 3.9 1.3 28.9 

 

Սակայն, գների մակարդակի բարձր լինելու փաստից զատ, ավելի էական 
է այն, որ այս խնդիրը չլուծելու դեպքում ապագայում կարող ենք առընչվել 

 
1 Ցուցանիշները հաշվարկել է հեղինակը՝ ՀՀ ՎԿ հրապարակած տվյալների հիման վրա: 
2  Ցուցանիշները հաշվարկել է հեղինակը՝ ՀՀ ՎԿ հրապարակած տվյալների հիման վրա: 
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պարենային անվտանգության խնդրին։ Ուշագրավ է, որ դիտարկվող ժամա-
նակահատվածում և՛ արտահանման, և՛ ներմուծման կառուցվածքում բացար-
ձակ արտահայտությամբ բավականին մեծ տեղ է զբաղեցնում «Թանկարժեք 
քարեր» ապրանքատեսակը, թեև Հայաստանն ամենևին էլ հարուստ չէ թանկ-
արժեք քարերով (աղյուսակ 2, աղյուսակ 3)։ Խնդիրը հետևյալն է. թանկարժեք 
քարերը ներմուծվում են, Հայաստանում վերամշակվում և արտահանվում 
(գլխավոր գործընկերներն են Բելգիան և Իրանը, հիմնականում՝ ադամանդի և 
անմշակ ոսկու գծով)1։  

Ըստ աղյուսակ 3-ի՝ տրանսպորտային միջոցների ներմուծման ծավալները 
դիտարկվող ժամանակահատվածում գրանցել են աճի միտումներ՝ բացառու-
թյամբ 2020 թվականի (2019-ի համեմատ կրճատվել է 313,3%-ով կամ 566.8 
մլն ԱՄՆ դոլարով), ինչը պայմանավորված էր կորոնավիրուսային համաճա-
րակի շրջանում այլ երկրների տարածք մուտք գործելու արգելքով։ 

Հավելենք նաև, որ 2019 թ․ գրանցվել է տրանսպորտային միջոցների ներ-
մուծման կտրուկ աճ (2018-ի համեմատ՝ 217.1%-ով կամ 403.3 մլն ԱՄՆ դոլա-
րով), որը պայմանավորված էր ֆիզիկական անձանց կողմից մեծ քանակու-
թյամբ տրանսպորտային միջոցների ներմուծմամբ և վերավաճառքով (ընդհա-
նուր տրանսպորտային միջոցների 59.5%-ը կամ 444.9 մլն ԱՄՆ դոլար)2, ինչն 
էլ 7.6% տնտեսական աճի ապահովման մեջ մեծ դեր է խաղացել։ Վերլուծու-
թյան արդյունքում տեսնում ենք, որ արտաքին առևտրի միջոցով ապահովված 
տնտեսական աճը եղել է անհեռանկարային ճյուղերի միջոցով, ինչը տալիս է 
զուտ քանակական, և ոչ որակական արդյունքներ։ 

Եզրակացություն։ ՀՀ Կառավարության 2019 թ․ ծրագրում ամրագրված է. 
«Ապրանքների և ծառայությունների արտահանման զգալի աճը պետք է դառ-
նա Հայաստանի տնտեսական առաջընթացի հիմնական շարժիչը։ Ծրագրի 
ավարտին ապրանքների և ծառայությունների արտահանումը ՀՆԱ-ի նկատ-
մամբ պետք է կազմի 43-45%...»3։ Այսօր ՀՀ-ն շատ հեռու է այդ ցուցանիշից, 
քանի որ առկա են բազմաթիվ խնդիրներ։ Արտաքին առևտրի ոլորտը, մաս-
նավորապես՝ արտահանումը, երկրի տնտեսության հիմնական շարժիչը դարձ-
նելու նպատակով առաջարկում ենք հետևյալ ուղիները՝ 

1.  բազմազանեցված արտահանում՝ մասնագիտացված արտահանման 
փոխարեն, որտեղ մեծ դերակատարում կունենա ծառայությունների և 
ՏՏ արտահանումը։ 

2. Միջազգային շուկայում հայկական ապրանքների՝ որպես բրենդ դիր-
քավորումը, ինչը կնպաստի մրցունակության բարձրացմանը։ 

3. Արտահանման ոլորտը փոխել ցածր տեխնոլոգիատարությունից դեպի 
միջին և բարձր տեխնոլոգիատարության ապրանքներ։ 

4. Վերջնական սպառման բարիքներ արտադրողներին և գյուղատնտեսու-
թյամբ զբաղվողներին խթանելով և խրախուսելով՝ տնտեսությունը հա-
գեցնել նշված բարիքներով, կրճատել դրանց ծավալները ներմուծման 
մեջ, որոշ չափով ապահովել պարենային անվտանգության խնդիրը։ 

Ի վերջո, եթե ցանկանում ենք ունենալ տնտեսություն, որտեղ տնտեսա-
կան աճի հիմնական շարժիչ ուժը կլինի արտահանումը, ապա, առաջին հեր-

 
1  Տե՛ս ՀՀ ՊԵԿ, ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով։  
2  Տե՛ս ՀՀ ՎԿ, ՀՀ արտաքին առևտուրը 2019 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական 

գործունեության անվանացանկի 10 նիշ դասակարգման)։ 
3 Տե՛ս ՀՀ Կառավարության ծրագիր, 2019, էջ 44-45։ 
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թին, անհրաժեշտ է մասնագիտացումը փոխել բազմազանեցմամբ, արտահա-
նումը կողմնորոշել դեպի բարձր տեխնոլոգիատար ապրանքներ՝ միաժամա-
նակ չանտեսելով ներմուծման ոլորտում առկա խնդիրները։ 
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В статье  рассматривается структура и зафиксированная в последние годы 
динамика внешней торговли,. На основе данных, опубликованных СК, ЦБ и ТДК РА 
рассчитан удельный вес экспорта и импорта в ВВП, изучена структура экспорта и 
импорта по технологическому потенциалу и по отдельным видам товаров. Оценена 
роль  осуществленной деятельности в  сфере внешней торговли в обеспечении эко-
номического роста. Предложены пути диверсификации структуры экспорта и им-
порта. 
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EXPORT OF ARMENIA AS THE MAIN DRIVING FORCE OF ECONOMIC 
GROWTH. MYTH OR REALITY? 

 

The article examines the structure and dynamics of foreign trade in recent years. The 
share of export-import in the GDP was calculated on the basis of the data published by the 
RA CC, CB, SRC. The structure of export-import has been studied, according to separate 
products and the technological capacity. The role of foreign trade activities in ensuring 
economic growth has been assessed and ways to diversify the structure of exports and 
imports have been suggested. 

  
 
 

ԷԼԻԶԱ ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ 
Վիճակագրություն,  
բակալավրիատ, 2-րդ կուրս 

 

ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԻ ԴԵՄ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

 
 Հիմնաբառեր. COVID-19, պատվաստում, 

արդյունավետության գնահատում, 
կոռելյացիոն վերլուծություն 

 
Նոր կորոնավիրուսային վարակը (COVID-19), որը համաճարակի բնույթ է ստացել՝ 

սկսած 2020 թվականի մարտից, շարունակում է արագորեն տարածվել՝ չնայած ամ-
բողջ աշխարհում ուժեղացված կանխարգելման և բուժման ջանքերին։ COVID-19-ի դեմ 
պայքարի ամենախոստումնալից մեթոդներից է պատվաստումը։ Ներկայումս համավա-
րակի դեմ բնակչության պատվաստման ակտիվ գործընթաց է իրականացվում, որի ար-
դյունավետության գնահատումը օրակարգային նշանակություն ունի:  

Սույն հոդվածում վիճակագրական գործիքակազմի կիրառմամբ գնահատվել է կո-
րոնավիրուսի դեմ պատվաստումների արդյունավետությունը՝ վարակվածության և մա-
հացության մակարդակների վրա ազդեցության համատեքստում: 

Ընդհանուր առմամբ, ստացված արդյունքները փաստում են, որ պատվաստումնե-
րի գործընթացը չի լուծել իր առջև դրված խնդիրները։ 

 
Ներածություն: Վերջին ամիսներին ամբողջ աշխարհում իրականացվում է 

կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների զանգվածային արշավ: Սկզբում 
պատվաստանյութ մշակողները խոստացել էին 90-95% պաշտպանություն վա-
րակի դեմ և զանգվածային իմունիտետի ձևավորում։ Հետո խոսվեց այն մա-
սին, որ պատվաստանյութերը գուցե լիովին չպաշտպանեն վարակից, բայց 
անպայման կպաշտպանեն հիվանդության բարդություններից և մահից։ Մի 
խոսքով՝ բոլոր պատվաստանյութերն արդյունավետ են, անվտանգ և ծառայում 
են հանրային բարօրությանը: Հնչում են նաև ուղիղ հակառակ դատողություն-
ներ: Հատկանշական է, որ երկու կողմերն էլ չունեն համոզիչ բժշկական հիմ-
նավորում:  
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Պատվաստված լինել՝ դեռևս չի նշանակում պաշտպանված լինել վիրու-
սից: Պատվաստումների ցուցանիշների վերլուծությունն իրականացվում է հա-
մաճարակաբանական տվյալների հիման վրա՝ պատվաստումից առաջ և հե-
տո: Սույն վերլուծության նպատակն է ստանալ ներքոգրյալ հարցերի պատաս-
խանը. 

● արդյո՞ք պատվաստումները դրականորեն են ազդում կորոնավիրուսով 
վարակվելիության նվազման վրա, 

● արդյո՞ք պատվաստումները նպաստում են կորոնավիրուսից մահվան 
դեպքերի կրճատմանը: 

Գրականության ակնարկ: Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների արդյու-
նավետության գնահատումը ամբողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է: 
Հիմնախնդրին բազմիցս անդրադարձել է Առողջապահության համաշխարհա-
յին կազմակերպությունը՝ հիմնավորելով պատվաստումների կարևորությունը 
համավարակի դեմ պայքարի համատեքստում1: Ոլորտում կատարված հետա-
զոտությունները իրավիճակը դիտարկում են առանձին երկրներում: Այսպես, 
մի շարք հեղինակներ ուսումնասիրել են պատվաստումների գործընթացը և 
գնահատել դրանց ազդեցությունը Չինաստանում, Ճապոնիայում, Շվեդիայում, 
Իտալիայում, Ռուսաստանում և այլ երկրներում2,3: 

Ըստ էության, համավարակի դեմ պատվաստումները կրում են համաշ-
խարհային բնույթ, սակայն դրանց արդյունավետության գնահատումը, լավա-
գույն դեպքում, տեղային է: Ահա այս հիմնախնդրի լուծմանն է նվիրված սույն 
հոդվածը: 

Մեթոդաբանություն: Կորոնավիրուսը սուր վարակիչ հիվանդություն է: Այդ-
պիսի հիվանդությունները, որպես կանոն, ունենում են վառ արտահայտված 
սեզոնային բնույթ: Հետևաբար, ճիշտ չի լինի համեմատել, ենթադրենք, ամ-
ռան վերջի տվյալները ձմռան կեսերի տվյալների հետ: Տվյալների համադրու-
մը պետք է իրականացնել ըստ համապատասխան սեզոնների կամ, ավելի 
ճիշտ է, ամիսների: 

Հետազոտության համար տեղեկատվական աղբյուր են հանդիսացել Our 
World in Data էլեկտրոնային ռեսուրսի տվյալները՝ Եվրոպայի, Հյուսիսային 
Ամերիկայի երկրների, Իսրայելի և Հայաստանի վերաբերյալ: Ընտրված 44 
երկրներից յուրաքանչյուրի համար դիտարկվել է 7 օրերի ընթացքում կորոնա-
վիրուսով նոր վարակվածների և վիրուսի հետևանքով մահացածների միջին 
թվաքանակը 1 մլն բնակչի նկատմամբ, ինչպես նաև ամբողջական պատվաստ-
վածների մասնաբաժինը: Որպես համեմատության ժամանակաշրջան է 
ընտրվել 2020 թ. և 2021 թ. սեպտեմբերի 9-ը:  

Համեմատության ժամանակաշրջանի և երկրների ընտրությունը կատար-
վել է՝ հետևյալ նկատառումներից ելնելով. 

1. 2020 թ. սեպտեմբերի 9-ի դրությամբ ընտրված երկրներում պատվաս-
տումներ չեն եղել, իսկ 2021 թ. սեպտեմբերի սկզբին արդեն ունեցել են 
պատվաստված քաղաքացիների որոշակի մասնաբաժին: 

 
1  Տե՛ս Evaluation of COVID-19 vaccine effectiveness. World Health Organization 2021։ 
2  Տե՛ս Давыдов Г. Г., Фролов В. К., Попова В. В., Оценка эффективности мер борьбы с 

распространением Covid-19 в начальный период пандемии //Наука и современное общество: 
Актуальные вопросы, достижения и инновации, 2021, էջ 192-197։ 

3 Տե՛ս Зимовец А. В., Ханина А. В., Один год борьбы с коронавирусной пандемией COVID-19: 
анализ результатов //Экономика, предпринимательство и право, 2021, Т. 11, №. 5, էջ 1035-1046. 
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2. 2020 թ. աշնան սկզբին ընտրված երկրներում ԱՀԿ վերահսկողու-
թյամբ ներդրվել է կորոնավիրուսով վարակվածության և մահացության 
հաշվառման համակարգ: 

Յուրաքանչյուր երկրի համար հաշվարկվել է տարվա ընթացքում վարակ-
վածների և մահացածների հարաբերական փոփոխությունը՝ հետևյալ բանա-
ձևով. 

 
որտեղ՝  

x-ը համապատասխան տարվա սեպտեմբերի 9-ի դրությամբ 7 օրվա 
ընթացքում վարակվածների կամ մահացածների միջին թիվն է, 

y-ը՝  ցուցանիշի հարաբերական փոփոխությունը %-ով: 
Տվյալները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում, գծապատկերներ 1-ում և  

2-ում: Հարկ ենք համարում նշել, որ երկրները դասակարգվել են ըստ ամբող-
ջական պատվաստվածների մասնաբաժնի: Դա հնարավորություն է տալիս յու-
րաքանչյուր առանձին երկրում գնահատելու պատվաստումների ազդեցությու-
նը կորոնավիրուսով վարակվածության և մահացության մակարդակների վրա: 

Վերլուծություն և արդյունքների մեկնաբանություն: Երկրները, ըստ պատ-
վաստվածության մասնաբաժնի, վերլուծական նպատակով բաժանվել են 3 
խմբի՝ ցածր (մինչև 40%), միջին (40-60%) և բարձր (60%-ից ավելի): Ամբողջա-
կան պատվաստվածների 60% մասնաբաժինը երկար ժամանակ որպես բավա-
րար մակարդակ էր դիտվում զանգվածային իմունիտետի ձևավորման համար: 

Պատվաստումների արդյունավետության մասին կփաստեր դիտարկվող 
ժամանակահատվածում համապատասխան երկրում կորոնավիրուսով բնակ-
չության վարակվածության և (կամ) վիրուսի հետևանքով մահացության նվա-
զումը: Սակայն, ցավոք, աղյուսակ 1-ի և գծապատկերներ 1-ի և 2-ի տվյալներն 
այլ բան են վկայում: Ընտրված երկրների ճնշող մեծամասնությունում  
COVID-19-ից մահացության և վարակվածության դեպքերի դրական հավելաճ է 
արձանագրվել: 

Աղյուսակ 1  
Պատվաստումների մակարդակը, վարակվածության և մահացության 

փոփոխությունը ընտրված երկրներում1 
 

N Երկրներ 
Ամբողջական 

պատվաստվածների 
տեսակարար կշիռը,% 

Վարակվածության 
փոփոխությունը,% 

Մահացության 
փոփոխությունը,% 

1 Հայաստան 3.64 108.1 125.7 
2 Ուկրաինա 10.6 5.5 25.0 

3 Բոսնիա-
Հերցեգովինա 

13.1 88.3 91.5 

4 Բելառուս 14.8 163.0 77.1 
5 Կոսովո 17.5 164.5 132.0 
6 Բուլղարիա 17.8 167.5 150.9 
7 Մոլդովա 18.0 20.1 -7.2 
8 Ալբանիա 23.9 144.8 0.0 
9 Ռուսաստան 26.9 111.6 153.5 
1O Ռումինիա 27.1 32.7 -15.6 
11 Մեքսիկա 28.3 86.8 36.0 
12 Մոնտենեգրո 30.7 108.3 135.5 
13 Խորվաթիա 40.2 94.4 115.5 

 
1 Աղբյուրը՝ Coronavirus Pandemic (COVID-19) - Our World in Data 
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14 Սլովակիա 40.2 84.4 66.2 
15 Սերբիա 41.6 193.6 169.6 
16 Լատվիա 42.0 194.0 178.8 
17 Էստոնիա 42.4 174.6 200.0 
18 Սլովենիա 44.8 174.5 159.9 
19 Լեհաստան 50.3 -23.8 -48.6 
20 Շվեյցարիա 51.8 153.8 102.3 
21 ԱՄՆ 52.8 122.3 71.2 
22 Չեխիա 54.3 -77.8 -71.3 
23 Ֆինլանդիա 54.8 172.4 166.3 
24 Հունաստան 56.1 169.2 178.8 
25 Լյուքսեմբուրգ 56.7 67.1 200.0 
26 Հունգարիա 57.5 -62.7 76.3 
27 Լիտվա 58.0 184.9 200.0 
28 Ավստրիա 58.4 128.0 108.9 
29 Կիպրոս 59.9 194.9 178.9 
30 Շվեդիա 59.9 138.4 -74.7 
31 Գերմանիա 61.3 156.9 170.6 
32 Նորվեգիա 62.0 173.4 200.0 
33 Ֆրանսիա 62.2 44.6 152.4 
34 Իսրայել 62.9 84.8 56.4 
35 Նիդեռլանդներ 63.1 95.0 117.9 
36 Իտալիա 63.2 115.7 135.3 
37 Մեծ Բրիտանիա 64.1 176.7 167.6 
38 Կանադա 68.0 144.0 143.2 
39 Իռլանդիա 69.8 160.9 165.9 
40 Բելգիա 70.7 113.1 97.4 
41 Դանիա 73.6 92.2 163.7 
42 Իսպանիա 74.7 -67.6 28.5 
43 Պորտուգալիա 79.1 108.5 104.3 
44 Մալթա 80.7 30.5 133.3 

 

Հատուկ ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ պատվաստումների 
բարձր տեսակարար կշռով երկրներից և ոչ մեկում COVID-19-ից մահացության 
մակարդակը չի նվազել, և միայն մեկ երկրում է (Իսպանիա), որ կրճատվել է 
վարակվածության մակարդակը:  
 

 
Գծապատկեր 1. Կորոնավիրուսով վարակվածության փոփոխությունը 

պատվաստումներից հետո, ընտրված երկրներում (%)1 
 

1 Աղբյուրը՝ Coronavirus Pandemic (COVID-19) - Our World in Data 
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Ուստի կարելի է արձանագրել, որ պատվաստումների գործընթացը չի լու-
ծել իր առջև դրված խնդիրները, համենայն դեպս՝ 2021 թ. աշնան սկզբի դրու-
թյամբ: Հավանաբար այն պատճառով, որ ի հայտ է եկել կորոնավիրուսի նոր, 
ավելի վտանգավոր շտամ, որից պատվաստումները լավ չեն պաշտպանում։ 
Բայց առանց պատվաստումների ավելի վատ իրավիճակ կարող էր լինել: 

Եթե այս վարկածը ճիշտ է, ապա ամբողջական պատվաստվածների մաս-
նաբաժնի և ինչպես վարակվածության, այնպես էլ մահացության փոփոխու-
թյունների միջև պետք է լինի նշանակալի բացասական կախվածություն: Այլ 
կերպ ասած՝ պատվաստվածների առավել մեծ մասնաբաժին ունեցող երկրնե-
րը պետք է ցուցաբերեն COVID-19-ից մահացության և վարակվածության աճի 
ավելի ցածր տեմպեր, այդ թվում՝ նոր շտամի առկայության պարագայում: 

 

 
Գծապատկեր 2. Կորոնավիրուսից մահացության փոփոխությունը 

պատվաստումներից հետո, ընտրված երկրներում (%)1 
 

Դիտարկվող երկրներում պատվաստումների ազդեցությունը վարակվա-
ծության և մահացության մակարդակների վրա գնահատելու նպատակով իրա-
կանացվել է կոռելյացիոն վերլուծություն, որի արդյունքները բերված են գծա-
պատկերներ 3-ում և 4-ում: Ինչպես երևում է գծապատկերներից, ուսումնա-
սիրվող ցուցանիշների միջև ակնկալվող բացասական կոռելյացիան հնարա-
վոր չեղավ ստանալ: Ավելին, ամբողջական պատվաստվածների մասնաբաժնի 
և վարակվածության փոփոխության միջև կապն ընդհանրապես բացակայում 
է, իսկ մահացության փոփոխության հետ կապը թույլ արտահայտված դրական 
է (կոռելյացիայի գործակիցը ստացվել է 0.22): 

Առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացնում մեր հանրապետությու-
նում պատվաստումների մասնաբաժնի և COVID-19-ից մահացության կապի 
ուսումնասիրությունը: 

 

 
1  Աղբյուրը՝ նույնը։ 



 «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆ»    161 

 
Գծապատկեր 3. Ամբողջական պատվաստվածների մասնաբաժնի և 

վարակվածության փոփոխության միջև ցրվածության դիագրամը1 
 

 
Գծապատկեր 4. Ամբողջական պատվաստվածների մասնաբաժնի և մահացության 

փոփոխության միջև ցրվածության դիագրամը2 
 

Համավարակի սկզբից ի վեր և մինչև 2021 թ. դեկտեմբերի 25-ը, ՀՀ-ում 
COVID-19-ից և ուղեկցող հիվանդություններից մահվան դեպքերը համապա-
տասխանաբար կազմել են 7975 և 1507 մարդ, իսկ 2021 թ. հունվար-դեկտեմ-
բեր ամիսների ընթացքում՝ 5147 և 790 մարդ, որը 2020 թ. նույն ժամանակա-
հատվածի համեմատ ավելի է 1.8 անգամ և 10.2%-ով։ 

Ինչպես երևում է գծապատկեր 5-ից, Հայաստանում համավարակից մահ-
վան դեպքերի շարժընթացն ունի ալիքաձև բնույթ: 1-ին պիկը գրանցվել է 
2020 թ. հունիսին՝ 314 դեպք, 2-րդը՝ նոյեմբերին՝ 830 դեպք, 3-րդը՝ 2021 թ. 
ապրիլին՝ 595 դեպք, և 4-րդը՝ դարձյալ նոյեմբերին, երբ արձանագրվել է ամ-
բողջ համավարակի ընթացքում մահվան դեպքերի ամենաբարձր ցուցանիշը՝ 
1231 դեպք, որն ավելի քան 48%-ով գերազանցել է նախորդ տարվա նույն ժա-
մանակաշրջանի մակարդակը: 

Ընդ որում, 2021 թ. բոլոր ամիսներին, նախորդ տարվա նույն ժամանա-
կաշրջանի համեմատ, համավարակից մահվան դեպքերը շեշտակի աճել են՝ 
բացառությամբ հունիսի և հուլիսի, երբ շուրջ 77 և 66%-ով պակաս դեպքեր են 
գրանցվել: 

 
1  Գծապատկերը կազմել է հեղինակը։ 
2  Գծապատկերը կազմել է հեղինակը։ 
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Գծապատկեր 5. Հայաստանում COVID-19-ից մահվան դեպքերի շարժընթացը՝ ըստ 

ամիսների1 
 
Կարելի է փաստել, որ այսօր արդեն համավարակից մահացության չոր-

րորդ ալիքն է մարում, ինչը, ըստ մասնագետների, պայմանավորված է պատ-
վաստումների ակտիվ գործընթացով: Սակայն վիճակագրական տվյալները և 
դրանց վերլուծությունը այլ բան են վկայում: Ինչպես ամբողջ աշխարհում, Հա-
յաստանում ևս, շարունակում է շրջանառվել կորոնավիրուսային համավարա-
կը։ Բացի դրանից, վիրուսը մուտացվում է, և ի հայտ են գալիս նոր շտամներ, 
որոնց դեպքում պատվաստումները պակաս արդյունավետ են: Մասնագետնե-
րը պնդում են, որ նշյալ խնդրի լուծումը բուստեր դեղաչափն է, թեև սա էլ 100 
տոկոսանոց պաշտպանություն չի ենթադրում: 

Եզրակացություն: Ընդհանրացնելով կարող ենք նշել, որ 2021 թ. աշնան 
սկզբի դրությամբ հիմքեր չունենք պատվաստումների արդյունավետության վե-
րաբերյալ պնդումներ կատարելու: Ավելին, ամեն ինչ փաստում է այն մասին, 
որ պատվաստումների ակտիվ գործընթացն ուղեկցվում է համաճարակաբա-
նական իրավիճակի վատթարացմամբ, ինչը հատկապես վերաբերում է մահա-
ցությանը։ Պատվաստվածների մեծ մասնաբաժին ունեցող երկրներն աչքի են 
ընկնում համավարակից մահացության միջին տարեկան աճի բարձր տեմպե-
րով: Ստացված արդյունքները կարող են վկայել կորոնավիրուսի՝ հակամար-
միններից կախվածության ուժեղացման (ADE) առկայության մասին: 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ 
КОРОНАВИРУСА 

 

Ключевые слова: COVID-19, вакцинация, оценка 
эффективности, корреляционный анализ 

 

Новая короновирусная инфекция (COVID-19), принявшая характер пандемии с 
марта 2020 года, несмотря на активные усилия мирового сообщества по предо-
твращению и лечению инфекции, начала активно распространяться. Вакцинация 
является многообещающим методом борьбы против COVID-19. В настоящее время 
население активно вакцинируется, вследствии чего оценка эффективности вакци-
нации имеет акутальное значение. В данной статье статистическими методами 
проведена оценка эффективности воздействия вакцинации против коронавируса 
на уровень распространения инфекции и смертности. В  целом полученные  резуль-
таты свидетельствуют о том, что вакцинация не решила поставленные перед со-
бой задачи.  
 

ELIZA HUNANYAN  
Statistics, Bachelor's Degree, 2-rd Year 

 

STATISTICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF CORONAVIRUS 
VACCINES 

 
Keywords:  COVID-19, vaccination, efficacy assessment, 

correlation analysis 
 
The new coronavirus infection (COVID-19), which has been pandemic since March 

2020, continues to spread rapidly despite intensified prevention and treatment efforts 
around the world. Vaccination is one of the most promising methods of controlling COVID-
19. An active process of vaccinating the population against the pandemic is currently 
underway, the effectiveness of which is on the agenda. In this article, statistical tools were 
used to evaluate the effectiveness of coronavirus vaccines in the context of their impact on 
infection and mortality rates. In general, the results show that the vaccination process has 
not solved these problems.  

 
 
ԱՐԵՎ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ  
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում, 
մագիստրատուրա, 1-ին կուրս 

 

COVID‒19 ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՐՔԻ 
ՇՈՒԿԱՅԻ ՎՐԱ 

 

Հիմնաբառեր. գրքի շուկա, պետական աջակցություն, 
շրջանառության ծավալ, 
բաժանորդագրության մոդել, անուն գիրք, 
ինֆլյուենսեր, մարքեթինգ 

 

Հոդվածում դիտարկվել են գրքի շուկայում արտադրությամբ և վաճառքով առա-
ջատար մի շարք երկրների օրինակներ, COVID‒19-ի բացասական ազդեցության հե-
տևանքները և դրանց հաղթահարման ուղիները՝ պետական աջակցության և կազմա-
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կերպությունների քայլերի միջոցով։ Դիտարկվել են հայաստանյան առաջատար հրա-
տարակչությունների շրջանում COVID‒19-ի ժամանակ իրականացված քայլերը և հա-
մաճարակի ստեղծած հնարավորությունները ոլորտի հետագա զարգացման համար։ 
Հոդվածի վերջում ներկայացված են առաջարկություններ։ 

 

Ներածություն: COVID‒19 բացասական ազդեցություն ունեցավ գլոբալ 
տնտեսության և առանձին ոլորտների վրա։ Համաճարակի ողջ ընթացքում 
գրքի շուկան հանդիպել է հսկայական մարտահրավերների։ Այս ոլորտի խոշո-
րագույն շուկաները տարբեր կերպ հաղթահարեցին ճգնաժամը. որոշ երկրնե-
րում զգալի ազդեցություն ունեցավ պետական աջակցությունը, որոշ երկրներ 
էլ փոխեցին իրենց գործունեության ուղղությունը՝ շեշտը դնելով գրքերի առ-
ցանց վաճառքի վրա: Գրքերի ոլորտը յուրօրինակ է։ Գրականությունն է ստեղ-
ծում հասարակություն, այլ ոչ թե հասարակությունը՝ գրականություն։ Սա նշա-
նակում է, որ գրողները, սոսկ վաճառքի բարձր ցուցանիշներ գրանցելու հա-
մար, ոչ մի պարագայում իրենց ստեղծագործությունները չպետք է համապա-
տասխանեցնեն առկա պահանջարկին։ Այս ոլորտում առաջարկը պետք է 
ստեղծի պահանջարկ։ 

Գրականության ակնարկ: Աշխատանքի կատարման համար տեղեկատվա-
կան հիմք են հանդիսացել տվյալ գրքի շուկային առնչվող տարբեր հրապարա-
կումներ, միջազգային և տեղական մասնագիտական հոդվածներ, օրինակ՝ 
Houghton Mifflin Harcourt-ը, որտեղ հայտարարվում են 2020 թվականի երրորդ 
եռամսյակի արդյունքները՝ նպատակ ունենալով ուսումնասիրել հրատարակ-
չական բիզնեսի հնարավոր վաճառքների ցանկը, Wilburn T. Libraries are 
dealing with new demand for books and services during the pandemic. NPR-ը, 
որում շարադրված են ոլորտի փորձագետների հարցազրույցների և ոլորտին 
առնչվող մասնագիտական աշխատությունների հիման վրա արված հետազո-
տությունները, Publishing Under Covid-19 in Small Book Markets-ը, որում ներ-
կայացված է գրքի շուկայի վրա համաճարակի ազդեցությունը։ 

Հոդվածում ներառված են նաև կատարված դաշտային հետազոտություն-
ների և դիտարկումների արդյունքները։  

Հետազոտության մեթոդաբանություն: Գրքի շուկայի ուսումնասիրության 
նպատակով օգտագործվել են երկրորդային տվյալներ։ Հետազոտության ըն-
թացքում կիրառվել են վերլուծության, համեմատության և խմբավորման մե-
թոդները։ 

Գրքի շուկայում առաջատարը ԱՄՆ-ն է, որտեղ ոլորտի եկամուտը  
2020 թ., 2019-ի համեմատ, աճել է 8,2%-ով՝ կազմելով 26 մլրդ ԱՄՆ դոլար։ 
ԱՄՆ-ին բաժին է ընկնում գրքի համաշխարհային արտադրության և վաճառքի 
ծավալի ավելի քան մեկ քառորդը։ Աճ են գրանցել նաև Ճապոնիայի (4,8%), 
Մեծ Բրիտանիայի (5,5%), Իտալիայի (2,4%) գրքի շուկաները։ Ռուսաստանը 
երկրների վարկանիշում զբաղեցնում է 12-13-րդ տեղերը. արդյունաբերության 
միջին անկումը կազմում է 12,6%, իսկ դրամական արտահայտությամբ գրքի 
շուկան այսօր կազմում է 86 մլրդ ՌԴ ռուբլի1։ 

Համաճարակի, մեկուսացումների և գրախանութների փակման ժամանա-
կաշրջանում ԱՄՆ գրքի շուկան, առաջին անգամ, 2005 թվականից ի վեր, մեծ 
աճ արձանագրեց։ Փորձագետները դա բացատրում են գրքի մանրածախ 
առևտրի բավականին ամուր դիրքերով։ Տպագիր և էլեկտրոնային գրքերի հա-

 
1  https://www.zippia.com 

http://www.zippia.com/
http://www.zippia.com/
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մակցված վաճառքը հասավ 942 միլիոն օրինակի։ Երկրորդ գործոնը համա-
ճարակի ժամանակ էլեկտրոնային և աուդիոգրքերի տեսակարար կշռի զգալի 
աճն է (12,6%)1: 

Մեծ Բրիտանիայում տարեկան վաճառքը միավորներով աճել է 5%-ով, 
իսկ արժեքային արտահայտությամբ՝ 5,5%-ով: Վեց տարվա ընթացքում առա-
ջին անգամ գրանցվել է աճ (23%-ով)՝ պայմանավորված 2020 թ. էլեկտրոնա-
յին գրքերի ԱԱՀ-ի վերացմամբ: Ըստ փորձագետների՝ Մեծ Բրիտանիայի 
գրախանութները գործել են ստեղծագործ և եղել են ճկուն: Կարանտինի ըն-
թացքում դրանք կարողացան վերակազմավորվել՝ դառնալով հիբրիդային 
կայքեր, ակտիվորեն մեծացնելով առցանց վաճառքի ծավալները2: 

Գերմանական գրքի շուկան չորրորդն է աշխարհում։ Այստեղ կորուստ-
ներն այնքան էլ կրիտիկական չէին` ընդամենը 2,3%: Միաժամանակ, վաճառ-
ված օրինակների քանակը նվազել է 5,3%-ով, իսկ միջին գինն աճել է 3,2%-ով։ 
Սա պայմանավորված էր հոկտեմբերի վերջին կարանտինի երկրորդ ալիքով, 
երբ Եվրոպայում փակվեցին գրախանութները, որոնք կորցրին այն եկամուտը, 
որը սովորաբար ունենում էին Սուրբ Ծննդյան տոների նախօրեին: 

Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Իտալիայի կառավարու-
թյունները զգալի աջակցություն ցուցաբերեցին այս ոլորտին, օրինակ՝ Գերմա-
նիայում գրախանութներին տրամադրվեց 20 մլն եվրո։ Բացի դրանից, յուրա-
քանչյուր գրախանութ կարող էր դիմել և ստանալ 7,5 հազար եվրոյի չափով 
օգնություն։ Հեղինակները ստացել են միանվագ աջակցություն՝ 2000-ից 5000 
եվրոյի չափով, իսկ ֆրիլանսերներին, ինքնազբաղվածներին ու միկրոձեռնար-
կություններին հատկացված բյուջեները կազմել են 10 մլրդ եվրո։ 

Ֆրանսիական գրքի շուկան անկում է գրանցել. տպագրված գրքերի վեր-
նագրերի քանակով՝ 9%, դրամական արտահայտությամբ՝ 4,5%։ Ավելի փոքր 
չափով տուժել են «քայլելու հեռավորության վրա գտնվող» փոքր գրախանութ-
ները (-1,8%) և չափերով մեծերը (-4,2%): 25 մլն եվրո գրախանութներին հատ-
կացվել է սուբսիդիաների տեսքով, 10 միլիոն՝ հարկային արտոնությունների, 
12 միլիոնն ուղղվել է թվային ռազմավարության մեջ ներդրումներին, իսկ գրա-
դարանները ստացել են 40 միլիոն եվրո, որից 10 միլիոնը՝ խանութներից 
գրքեր գնելու համար։ Սակայն սա չփրկեց գրական դաշտը Ֆրանսիայում։  

Չինաստանը վաճառքի ծավալով աշխարհում գրքի երկրորդ շուկան է, 
իսկ արտադրանքի ծավալով՝ առաջինը։ Այստեղ գրքի արտադրությունը կր-
ճատվել է 12%-ով, իսկ շուկան՝ 5%-ով՝ հասնելով մոտ 12 մլրդ դոլարի։ Գրախա-
նութների շրջանառությունը նվազել է 33,8%-ով։ Չինական շուկայում էլեկտրո-
նային առևտուրը հսկայական դեր է խաղում: Ավանդական մանրածախ 
առևտրի մասնաբաժինն ընդհանուր վաճառքում կազմում է 20%։ Առցանց 
առևտրի մասնաբաժինը 2019 թ. կազմել է 70%։  

Ասիական մյուս երկրի՝ Ճապոնիայի գրքի շուկան մեծությամբ երրորդն է 
աշխարհում: 2020 թ. վերջին այն աճել է 4,8%-ով և կազմել 15,3 մլրդ ԱՄՆ դո-
լար։ Արդեն երկրորդ տարին վաճառքի աճ է գրանցվում էլեկտրոնային և աու-
դիո գրքերի շնորհիվ3: 

 

 
1  https://www.statista.com/topics/1177/book-market/ 
2  https://www.ibisworld.com/united-kingdom/market-size/book-publishing/ 
3  https://www.buchmesse.de/files/media/pdf/white_paper_the_chinese_book_market_report_2015.pdf_ 

58111.p 
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Գծապատկեր 1.  Ռուսաստանում գրքերի վաճառքի ծավալը (միլիարդ ՌԴ ռուբլի) 
2016-2022 թթ.1 

 

Ինչպես երևում է գծապատկերում, Ռուսաստանում, 2019 թ. համեմատ, 
գրքի արտադրությունը նվազել է 13.3%-ով, նոր գրքերի տեսակարար կշիռը 
զգալիորեն նվազել է՝ նոր անուն գրքերինը 15%-ով, տպաքանակինը՝ 24%-ով 
(ընդհանուր տպաքանակը կազմել է 351,4 մլն, ինչը 19,2%-ով պակաս է նա-
խորդ տարվա ցուցանիշից)։ Վերջին 12 տարիների ընթացքում շրջանառու-
թյան միջին մակարդակը նվազել է ավելի քան 40%-ով՝ կազմելով 3,5 հազար 
օրինակ։ 2020 թ. տպագիր գրքերի շուկան կազմել է 69,8 մլրդ ՌԴ ռուբլի, որ-
տեղ ամենալուրջ անկումը գրանցվել է մանրածախ առևտրում՝ -12,6%։ Եթե 
2019 թ. գրախանութների ընդհանուր տեսակարար կշիռը կազմել է 68%, ապա 
2020 թ. այն ընդամենը 57% է։ Առցանց խանութների մասնաբաժինն այժմ 
կազմում է 33%։ Կանխատեսումների համաձայն՝ եթե էլեկտրոնային գրքի շու-
կան ցույց տա շարունակական նույնատիպ աճ, ինչպես 2020 թվականին, 
ապա գրքի ոլորտի ընդհանուր շրջանառությունը կհասնի 2019 թ. գրանցած 
մակարդակին, իսկ շուկայի ծավալը 2022 թ. կկազմի 106 միլիարդ ՌԴ ռուբլի։ 
2020-ին ֆանտաստիկ և դետեկտիվ պատմությունները լավագույնս վաճառ-
վում էին էլեկտրոնային ձևաչափով: Ինչ վերաբերում է էլեկտրոնային գրքերի 
բաշխմանը, ապա երկու մայրաքաղաքների օգտին էական անհամաչափու-
թյուն չկա. Մոսկվային և Սանկտ Պետերբուրգին բաժին է ընկնում վաճառքի 
միայն մեկ հինգերորդը: 4:1 հարաբերակցության մեջ են վաճառքի և բաժա-
նորդագրության ծավալները:  

Փորձագետների կարծիքով՝ ապագան պատկանում է բաժանորդագրու-
թյան մոդելին, երբ, գնելով առաձին գրքերի կամ հեղինակի ստեղծագործու-
թյունների համար անդամակցություն, ձեռք է բերվում առցանց կամ անցանց 
ընթերցման իրավունք։ Սա բնական է, քանի որ թվայնացման և ավտոմա-
տացման ճանապարհին այս գործընթացները չէին կարող շրջանցել անգամ 
արվեստի ոլորտները2: 

 

 
1  https://www.statista.com/statistics/1193572/russia-book-market-volume/ 
2  https://www.datainsight.ru/en/Books2018_en 

http://www.statista.com/statistics/1193572/russia-book-market-volume/
http://www.statista.com/statistics/1193572/russia-book-market-volume/
http://www.datainsight.ru/en/Books2018_en
http://www.datainsight.ru/en/Books2018_en
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Գծապատկեր 2. Ոլորտի եկամուտը՝ տոկոսային արտահայտությամբ,  
2020 և 2019 թթ. 1 

 

 

Amazon-ը մեծ ազդեցություն ունի մի շարք երկրների գրքի շուկաների 
վրա, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի։ Այս խոշորագույն խաղացողն 
արդեն զբաղեցնում է ամերիկյան գրքի շուկայի ավելի քան 50%-ը2: Ամբող-
ջացնելով նշենք, որ գրքի շուկայում առաջատար երկրները 2020-ը հաղթահա-
րեցին ոչ միայն սեփական ճկունության և էլեկտրոնային գրքերին անցում կա-
տարելու, այլև պետական աջակցության շնորհիվ: 

Այժմ դիտարկենք COVID-19-ի ազդեցությունը՝ առանձին հրատարակչու-
թյունների գործունեության տեսանկյունից: 

Արտասահմանյան ամենամեծ հրատարակչության` Penguin Random 
House-ի շրջանառությունը 2020 թ., նախորդ տարվա նույն ժամանակահատ-
վածի համեմատ, նվազել է 1.4%-ով, իսկ ցանցի սեփականատեր Բեթերմանի 
եկամուտները նվազել են 8.9%-ով: Էլեկտրոնային գրքերի և աուդիոգրքերի 
վաճառքը 2019-ի համեմատ աճել է 15%-ով, և մեծ առցանց վաճառքներն օգնել 
են մեղմել COVID-19 համաճարակի վնասը: 

PRH-ի աշխատանքը պայմանավորված է շուկայական փոփոխվող պայ-
մաններին նրա արագ արձագանքելու կարողությամբ3: 

Նույն պատկերն է հայաստանյան հրատարակչությունների պարագայում: 
Նշանակում է՝ կարող ենք ասել, որ COVID‒19-ի պայմաններում կրճատվեց 
գրախանութներից գրքերի վաճառքը, փոխարենն ավելացան առցանց գնում-
ները, էլեկտրոնային գրքերի և Ebook-երի վաճառքը: 

Այժմ քննարկենք կարանտինի ընթացքում հրատարակչությունների կա-
տարած քայլերը և սպառողների` գրքի հանդեպ հետաքրքրությունը։ Կարան-
տինի ընթացքում օգտատերերի հրապարակումներում հաճախ հանդիպում 
էին իրենց կարդացած գրքերի լուսանկարները և մեջբերումները տվյալ գրքե-
րից։ Նրանք հայտնում էին իրենց ընթերցողական կարծիքը։ 

«Ի՞նչ գիրք խորհուրդ կտաք» հարցն ամենաարդիականներից էր այդ 
շրջանում, իսկ ամենաընթերցված հեղինակները տարբեր կայքէջերում ամե-
նաշատ մեջբերվածներն էին: Այս հարթակը վաղուց դարձել է գրքի առաջ-
մղման յուրօրինակ գործիք, որով ոչ միայն լուծվում է գրքերի վաճառքի խնդի-
րը, այլև առանձին գրողների անձի բրենդավորումը: 

 
1  https://www.statista.com/topics/1177/book-market/ 
2  http://www.rba.ru/news/news_3819.html 
3  https://www.booksandpublishing.com 

http://www.statista.com/topics/1177/book-market/
http://www.statista.com/topics/1177/book-market/
http://www.rba.ru/news/news_3819.html
http://www.booksandpublishing.com/
http://www.booksandpublishing.com/
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«Էդիթ Պրինտ»-ը, վերլուծելով Facebook-ի միջոցով ստացած նամակները, 
նշում է, որ ամենապահանջված հեղինակներն են Էրիխ Մարիա Ռեմարկը, 
Ջոն Գրինը, Ագաթա Քրիստին։ Իսկ ամենաշատ վաճառված գրքերի ցանկում 
են՝ 

1. Ֆիլ Նայթի «Կոշկավաճառը», 
2. Քըրք Քըրքորյանի մասին պատմող Ուիլյամ Ռեմփելի «Խաղացողը», 
3. Գալուստ Գյուլբենկյանի մասին Ջոնաթան Քոնլինի «Պարոն հինգ տո-

կոսը», 
4. Անտուան դը Սենտ Էքզյուպերիի «Փոքրիկ իշխանը», 
5. Էրիխ Ֆրոմի «Սիրելու արվեստը», 
6. Սթիվեն Քովիի «Ամենաարդյունավետ մարդկանց 7 սովորույթները», 
7. Ալան Դիբի «1 էջանոց մարքեթինգային պլանը», 
8. մանուկների համար գրականությունը1: 
Կարանտինի ընթացքում «Դարան» գրախանութում օրական միջինը 10-12 

վաճառք է գրանցվել, իսկ գրախանութից ամենից շատ գնվել է Գ. Մարկեսի 
«Հարյուր տարվա մենությունը», Ալբեր Քամյուի «Ժանտախտը», Ժան Ժիոնոյի 
«Հուսարը տանիքի վրա», Հերման Հեսսեի «Տափաստանի գայլը»։ Լավ է վա-
ճառվել նաև «Անտարեսի» հրատարակած «Նոբելյան մրցանակակիրներ» մա-
տենաշարը։ Նշում են, որ եթե կանայք են գիրք պատվիրում, ապա հիմնակա-
նում երեխաների համար է, իսկ եթե տղամարդիկ` ապա հենց իրենց համար2: 

 

 
Գծապատկեր 3. «Բուկինիստ» գրախանութների ցանցում ամենավաճառված 

գրքերը3 
 

Իսկ My bookstore հարթակի հիմնադիրը նշում է, որ պատվիրողներն ավե-
լի շատ կանայք են՝ 70/30 հարաբերակցությամբ։ Եթե անցանց գրախանութ-
ներն ստիպված եղան վերակազմակերպվել՝ ստեղծված իրավիճակին հար-
մարվելու համար, ապա տանը մնալը, կարելի է ասել, զարկ տվեց առցանց 
գրախանութների բիզնեսին։ Այդպես եղավ հենց My bookstore-ի հետ։ Ասում 
են, որ հիմնականում պատվիրում են այն գրքերը, որոնք ծանոթը կարդացել ու 
տարածել է սոցցանցի իր էջով։ Նկատում են, որ ավելի շատ վաճառվում են 
բիզնեսին վերաբերող, մոտիվացիոն գրքերը՝ թերևս կարանտինից հետո բիզ-
նես-գաղափարներով բնականոն կյանքին վերադառնալու համար։ Ամենաշատ 

 
1  http://editprint.am/ 
2  https://daran.company.site/ 
3  https://www.books.am/ 
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վաճառվող գրքերի ցանկում են Ջորջ Օրուելի «1984»-ը, Քամյուի «Ժանտախ-
տը», Ֆիլ Նայթի «Կոշկավաճառը», Քըրքորյանի մասին պատմող «Խաղացո-
ղը», իսկ հայկական բեսթսելլերն է Սյունե Սևադայի «Կախվածությունը»1:  

2020 թ. գրախանութների ցանցում ամենավաճառված երկու գրքերը «Բու-
կինիստ» հրատարակչության գրքերն են: Սա պայմանավորված է գրախանու-
թում ճիշտ դասավորվածությամբ. բոլոր մասնաճյուղերում այս գրքերը դրված 
են ամենատեսանելի տեղերում: Ռոբին Շարմայի «Վանականը, որը վաճառեց 
իր «Ֆերարին»» և Մարկ Արենի «Այնտեղ, որտեղ ծաղկում են վայրի վարդեր. 
Անատոլիական պատմություն» գրքերին վաճառքի ծավալներով հաջորդում են 
Սյունե Սևադայի «Կախվածությունը», Աբբա Պրևոյի «Մանոն Լեսկոն», Յուվալ 
Նոյ Հարարիի «Sapiens. մարդկության համառոտ պատմությունը»։ Ժամանա-
կակից գրող Սյունե Սևադայի գիրքը մի քանի ամիս շարունակ Հայաստանում 
ամենավաճառվողներից էր: Սա սիրային բովանդակության, սոցիալական կայ-
քերում հաճախակի մեջբերվելու և ինֆլյուենսեր մարքեթինգի արդյունք է: Բա-
ցի դրանից, հայ ընթերցողն աստիճանաբար աճող հետաքրքրություն է դրսևո-
րում հայ ժամանակակից հեղինակների նկատմամբ: «Մանոն Լեսկոյի» պա-
հանջարկը պայմանավորված է «Վերջին ուսուցիչը» բազմասերիանոց ֆիլմում 
հիշատակմամբ, իսկ Յուվալ Նոյ Հարարիի «Sapiens. մարդկության համառոտ 
պատմությունը» համաճարակի ողջ ընթացքում ակտիվ գովազդվում էր տար-
բեր հարթակներում: Այս գրքի դեպքում Newmag-ն առավելապես օգտագործեց 
ինֆլյուենսեր մարքեթինգը2: 

Գրքի շուկան որոշակի ազդեցություն ունի տնտեսության վրա, սակայն, 
խորությամբ ուսումնասիրելով, կարող ենք եզրահանգել, որ դրա ազդեցությու-
նը կրում են նաև տնտեսության առանձին ճյուղերը, մասնավորապես` ՀՀ 
տնտեսության առաջատար ճյուղերից մեկը՝ զբոսաշրջությունը: Տարբեր 
մրցույթներում և ցուցահանդեսներում առանձին գրքերի կամ հրատարակչու-
թյունների ներկայացումը լուծում է ճանաչելիության խնդիրը, հատկապես, երբ 
խոսքը միջազգային մրցույթների մասին է, որոնց նպատակը նաև երկրի ճա-
նաչելիության ապահովումն է։ Մինչդեռ, տարբեր մրցանակաբաշխությունները 
և մրցանակները բարձրացնում են տվյալ հրատարակչության և գրքի նկատ-
մամբ հետաքրքրությունը։ Այս համատեքստում կարևորագույն խնդիր է հայ 
գրողների ստեղծագործությունների թարգմանությունը օտար լեզուներով, ին-
չը, ցավոք, եզակի դեպքերում է ստանում պետական աջակցություն, իսկ այլ-
ընտրանքային ֆինանսավորում գտնելը բարդ է։ Եզակի հայ ժամանակակից 
գրողներ են թարգմանվում այլ լեզուներով (այն էլ՝ իրենց անձնական միջոցնե-
րով), իսկ Չարենցը, Բակունցը և այլ հեղինակներ բավարար չափով չեն ներ-
կայանում աշխարհին։  

Գրքերը միջոց են՝ օտարներին ծանոթացնելու մեր երկրի մշակույթին, 
բարքերին ու կոլորիտին։ Եթե օտարները շատ կարդան հայ գրականություն, 
ծանոթ կլինեն Հայաստանին ու կցանկանան այցելել մեր երկիր, այնպես, ինչ-
պես ամեն տարի հարյուրավոր մարդիկ գնում են Ամստերդամ, որպեսզի տես-
նեն Աննա Ֆրանկի տունը: 

Վիկտոր Հյուգոյի «Փարիզի Աստվածամոր տաճարը» ստեղծագործությու-
նը, դառնալով համաշխարհային գրականության դասական գործ, բազմաթիվ 
մարդկանց բերեց Փարիզ՝ տեսնելու հրաշք կառույցը։ Ինչո՞ւ զբոսաշրջիկներն 

 
1  https://mybookstore.e/ 
2  https://www.books.am/ 

http://www.books.am/
http://www.books.am/
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ընտրեն Գերմանիան, որպեսզի տեսնեն Նիցշեի հայրենիքը, բայց չգան Հա-
յաստան՝ տեսնելու Հովհաննես Թումանյանի հայրենիքը։ Հայ գրողների գոր-
ծերի օտարալեզու թարգմանությունների բացակայությունը չի կարելի հիմնա-
վորել նյութի քիչ պահանջարկով կամ օտար հանրությանը անմատչելիու-
թյամբ, քանի որ մենք ունենք և՛ դասական, և՛ ժամանակակից շատ գրողներ, 
որոնք ստեղծել ու ստեղծում են համամարդկային գործեր։ «Հայ գրականու-
թյունը թարգմանություններում» պետական աջակցման դրամաշնորհային 
ծրագրով մինչ օրս աջակցություն է ստացել 29 գրքի հրատարակման հայտ՝ 15 
լեզվով, որի համար հատկացվել է 43 674 824 ՀՀ դրամ1:  

Զբոսաշրջության վրա ուրույն ազդեցություն ունեն նաև մշակութային զբո-
սաշրջության տեսակներից «գրախանութային զբոսաշրջությունը» (գրադարա-
նը ծառայում է որպես մշակութային օջախ) և «գրքային քաղաքները» (քաղաք 
կամ գյուղ է, որն ունի բազմաթիվ անտիկ գրախանութներ, որոնք գրավում են 
բիբլիոֆիլ զբոսաշրջիկներին)2: 

Եզրակացություն: Հայաստանյան հրատարակչությունները COVID‒19-ին 
դիմակայեցին անխուսափելի իրավիճակին արագ հարմարվելով, մասնավո-
րապես՝ առաքումների ավելացմամբ: Թեժ մրցակցության պայմաններում, 
էլեկտրոնային խանութների համեմատ, գրախանութները ոչ միայն պահպանե-
ցին իրենց դիրքը, այլև գրանցեցին աճ: Միգուցե, Հայաստանում, ինչպես Իս-
պանիայում գրիպից անմիջապես հետո, մի քանի տարի կապիտալիստական 
«բում» լինի, և համավարակի, պատերազմի ծանր և սթրեսային տարվանից 
հետո մարդիկ սկսեն ավելի շատ «գիրք սպառել»։ 

Առաջարկություններ 
1. Ոլորտի զարգացման համար կարելի է համագործակցել արտասահման-

յան գրողների հետ՝ օգտագործելով մարքեթինգի ամենահզոր զենքերից 
մեկը՝ միջոցառումների կազմակերպումը, և Հայաստան հրավիրել արտա-
սահմանյան հայտնի հեղինակների: Դրանք, վստահաբար, կդառնան 
տարվա ամենասպասված ու հիշարժան միջոցառումները: 

2. Կազմակերպել «բաթլներ» հայ ժամանակակից գրողների միջև, ինչպես 
եղել է Մայակովսկու և Եսենինի ժամանակ: 

3. Ժամանակակից գրողների ճանաչելիության և հանրայնացման նպատա-
կով կազմակերպել հանդիպում-քննարկումներ բուհերում և դպրոցներում: 

4. Ստեղծել առանձին կայքեր հայ գրողների համար, որտեղ ներկայացված 
կլինեն տվյալ գրողի կենսագրական նյութերը, գրքերի մասին տեղե-
կություններ։ Կայքը կարող է առցանց և անցանց հնարավորություն ըն-
ձեռել՝ գնելու գրողի այս կամ այն գործը։ 
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ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. բարձրագույն կրթություն, բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններ, գլոբալ 
մրցունակության զեկույց, աշխատաշուկա, 
բարձրագույն կրթական համակարգի 
ֆինանսավորում 

 

Բարձրագույն կրթությունը՝ որպես կրթական համակարգի կարևոր բաղադրիչ, 
պետության կայուն զարգացման առաջնային նախադրյալներից մեկն է։ Սույն հոդվա-
ծում քննարկվում են ՀՀ-ում բարձրագույն կրթական համակարգի արդյունավետ գոր-
ծունեությանը խոչընդոտող հիմնական խնդիրները, ներկայացվում են վերջինիս արդի 
վիճակը և համեմատությունները անցյալի հետ՝ ընդգծելով գրանցված աճի միտումները 
և փոփոխությունները։ Որպես կարևոր առանցքային հատկանիշ՝ հոդվածում ուսումնա-
սիրվում է ՀՀ-ում բարձրագույն կրթության արտաքին մրցունակությունը և դիտարկվում 
է ներկայիս փոխկապակցվածությունը աշխատաշուկայի հետ։ Հետազոտության ար-
դյունքները ցույց են տվել, որ չնայած անցյալի համեմատ գրանցված որոշակի առաջ-
անցիկ աճերին՝ առկա խնդիրները, այնուամենայնիվ, միմյանց վրա թողնում են փոխ-
կապակցված ազդեցություն՝ հետագա ռիսկեր առաջացնելով բարձրագույն կրթական 
համակարգի կայուն զարգացման, ինչպես նաև վերջինիս և մնացյալ ենթակառուց-
վածքների փոխազդեցության գործում։ 

 

Ներածություն: Կրթությունը յուրաքանչյուր երկրի բարգավաճման և վերել-
քի կարևորագույն առաջնային նախադրյալն է։ Ժամանակի առաջընթացին 
զուգահեռ՝ մարդկության առջև ծառանում են այնպիսի գլոբալ և դժվար հաղ-
թահարելի մարտահրավերներ, որոնք լավագույնս հնարավոր է հաղթահարել 
միայն արդյունավետ կրթական համակարգի միջոցով։ Վերջինիս կարևոր և 
նշանակալից բաղադրատարրը բարձրագույն կրթական համակարգն է։ 

2019–2020 թվականներն իրենց հետ բերեցին բազում մարտահրավեր-
ներ՝ պայմանավորված Covid-19 համավարակով և ՀՀ-ին պատուհասած պա-
տերազմական իրավիճակով։ Վերջիններս իրենց անցանկալի ազդեցությունը 
թողեցին ինչպես տնտեսության մնացյալ ենթակառուցվածքների վրա, այնպես 
էլ բարձրագույն կրթական ոլորտում՝ սրելով արդեն իսկ առկա խնդիրները և 
հիմնահարցերը։ Եվս մեկ անգամ ապացուցվեց, որ յուրաքանչյուր երկիր կա-
րող է դիմակայել իր առջև ծառացած արհավիրքներին՝ առաջին հերթին որ-
պես կայուն հենք ունենալով ամուր կրթական համակարգը։ 

Սույն հետազոտության շրջանակներում իրականացվել է կրթական հա-
մակարգի և առավելապես՝ բարձրագույն կրթական համակարգի ոլորտային 
ուսումնասիրություն վերջին 10 տարիների կտրվածքով՝ ներառելով 2011- 
2020 թթ. ընթացքում կրթական ոլորտում արձանագրված իրադարձություն-
ները, փոփոխությունները և ընդհանուր շարժընթացը։ 

Հետազոտության նպատակն է վեր հանել ՀՀ-ում բարձրագույն կրթական 
համակարգի արդյունավետ գործունեությունը խոչընդոտող հիմնական խնդիր-
ները, արձանագրել դրանք և նախանշել լուծման ուղղությունները։ 

Գրականության ակնարկ: Բարձրագույն կրթական համակարգի՝ որպես չա-
փազանց կարևոր սոցիալական ինստիտուտի թեման բոլոր ժամանակներում 
եղել է տեսաբանների ուշադրության կենտրոնում։ Որոշ վերլուծաբաններ ընդ-
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գծել են բարձրագույն կրթության կարևորությունը հանրակրթության շարունա-
կության տեսանկյունից, մյուսները հատկանշական են համարել բարձրագույն 
կրթական համակարգի դերը մնացյալ սոցիալական ինստիտուտների կայուն 
զարգացման գործում, սոցիոլոգների մի ստվար հատված մատնանշել է բարձ-
րագույն կրթության էությունը սոցիոլոգիական մեթոդաբանության տեսանկյու-
նից՝ արտաքին և ներքին գործոնների ազդեցության գնահատման միջոցով։ 
Տ.գ.դ․, պրոֆեսոր Ա. Ասլանյանը մատնանշել է երկրի և տնտեսության զար-
գացման գործում բարձրագույն կրթության առաջնային նշանակությունը1: 
Բարձրագույն կրթության ոլորտում տնտեսական առանձնահատկությունների 
և հիմնախնդիրների արդյունավետ վերլուծության իրականացման գործընթա-
ցում տ.գ.թ., դոցենտ Մ. Բադալյանը կարևորել է հասարակական աշխատան-
քի ամբողջական կառուցվածքում բարձրագույն կրթության բացառիկ տեղի 
հստակ ըմբռնումը2: Տ.գ.թ., դոցենտ Ա. Հովհաննիսյանը և տ.գ.թ., դոցենտ Ն. 
Սաֆարյանը բարձրագույն կրթության բնագավառում խնդրահարույց են հա-
մարել կրթության որակի բարձրացման, որակի օբյեկտիվ գնահատման հա-
մակարգի ներդրման և հետադարձ կապի մեխանիզմների մշակման հարցե-
րը3: Հատկանշական է նաև Դերբիի համալսարանի պրոֆեսոր Դ. Հայեսի տե-
սակետը, համաձայն որի` բարձրագույն կրթությունը չի դիտարկվում կրթական 
հաստատությունների ասպարեզում և վերագնահատվում է բարձրագույն 
կրթության մեջ մակդոնալդիզացման աճը։ Սոցիոլոգը փորձել է ժամանակա-
կից բարձրագույն կրթության խնդիրները քննարկել լայն սոցիալական, քաղա-
քական և մշակութային համատեքստում՝ ինչպես ազգային, այնպես էլ միջազ-
գային կտրվածքով4: 

Հետազոտության մեթոդաբանություն: Հետազոտությունն իրականացնելիս 
օգտվել ենք համեմատության մեթոդից, որի շրջանակում կատարվել է հետա-
զոտության ոլորտում գրանցված արդյունքների համեմատություն անցյալի և 
արդի ժամանակաշրջանի միջև: Հիմնվելով արտածության և մակածության 
մեթոդների վրա` որոշակի ուսումնասիրություններ են կատարվել ընդհանուր 
կրթական համակարգում և տրվել են եզրահանգումներ կոնկրետ բարձրա-
գույն կրթական համակարգի վերաբերյալ: Գիտական վերլուծության հիման 
վրա իրականացվել են համակարգի բաղկացուցիչ տարրերի առանձին ման-
րամասն հետազոտություններ, իսկ համադրության մեթոդներով բարձրագույն 
կրթական համակարգի ուսումնասիրությունն իրականացվել է տնտեսության 
որոշ ենթակառուցվածքների հետ անքակտելի փոխկապակցվածության մեջ։  

 
1  Տե՛ս Ա. Ասլանյան, ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության շուկայի արդի վիճակը և 

ոլորտի գնագոյացման հիմնախնդիրները, «Ամբերդ» մատենաշար, 9/1, Եր., «Տնտեսագետ» 
հրատարակչություն 2014, էջ 5, https://asue.am/upload/files/education-and-science/Aslanyan_ 
A._nor_done.pdf 

2  Տե՛ս Մ. Բադալյան, Կրթական ծառայությունների շուկայի և աշխատանքի շուկայի փոխհա-
րաբերությունների առանձնահատկությունները ՀՀ-ում, «Ամբերդ» մատենաշար, 9/1, Եր., 
«Տնտեսագետ» հրատարակչություն 2014, էջ 25, https://asue.am/upload/files/education-and-
science/Aslanyan_A._nor_done.pdf 

3  Տե՛ս Ա. Հովհաննիսյան, Ն. Սաֆարյան, Բարձրագույն կրթության կառավարման հիմնա-
խնդիրները ՀՀ-ում, Բանբեր Հայաստանի Պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 
Երևան, 2016, ներածություն, https://moodle.asue.am/pluginfile.php/226289/mod_resource/content 
/1/recrutement_07.09.2013%20%282%29.pdf 

4  Տե՛ս Зборовский Гарольд Ефимович, Амбарова Полина Анатольевна, Становление и 
развитие зарубежной социологии высшего образования (обзор), էջ 39: 

https://asue.am/upload/files/education-and-science/Aslanyan_%20A._nor_done.pdf
https://asue.am/upload/files/education-and-science/Aslanyan_%20A._nor_done.pdf
https://asue.am/upload/files/education-and-science/Aslanyan_A._nor_done.pdf
https://asue.am/upload/files/education-and-science/Aslanyan_A._nor_done.pdf
https://moodle.asue.am/pluginfile.php/226289/mod_resource/content%20/1/recrutement_07.09.2013%20%282%29.pdf
https://moodle.asue.am/pluginfile.php/226289/mod_resource/content%20/1/recrutement_07.09.2013%20%282%29.pdf
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Որպես հետազոտության աղբյուրներ՝ օգտվել ենք ՀՀ վիճակագրական 
կոմիտեի, ՀՀ Կառավարության, ՀՀ ֆինանսների նախարարության և «Ամ-
բերդ» հետազոտական կենտրոնի պաշտոնական կայքերից։ 

Վերլուծություն: 2020 թ. ՀՀ-ում մատուցված ծառայությունների ընդհանուր 
կառուցվածքում կրթական ծառայությունների տեսակարար կշիռը կազմել է 
3.1%1 (կրթական ծառայությունների ընդհանուր ծավալը կազմել է 53.9 մլրդ ՀՀ 
դրամ2)։ 2011 թ. ծառայությունների ընդհանուր կառուցվածքում կրթության տե-
սակարար կշիռը կազմել է 4.7%3 (կրթական ծառայությունների ընդհանուր ծա-
վալը՝ 40.8 մլրդ ՀՀ դրամ4)։ Կարող ենք փաստել, որ վերջին 10 տարիների ըն-
թացքում կրթական ծառայությունների ոլորտի միջին տարեկան աճը կազմել է 
շուրջ 4%: 

Հետաքրքրական է, որ թեև կրթական ծառայությունների ընդհանուր ծա-
վալը ՀՀ-ում աճի միտում է ցուցաբերում՝ 2020 թ. հասնելով 53,9 մլրդ ՀՀ դրա-
մի, այնուամենայնիվ, դրան հակառակ նվազում է ծառայությունների ընդհա-
նուր կառուցվածքում կրթական ծառայությունների մասնաբաժինը։ Վերոնշյա-
լը դիտարկենք գծապատկերի միջոցով (գծապատկեր 1)։ 

 

 
Գծապատկեր 1. Կրթական ծառայությունների ծավալը ՀՀ-ում 2011-2020 թթ.5 

 
Վերջին 10 տարիների կտրվածքով ՀՀ-ում ծավալային կրճատումներ են 

արձանագրվում բարձրագույն կրթական համակարգում։ Ահավասիկ՝ բուհերի 
քանակը կրճատվել է շուրջ 19%-ով (2011 թ. բուհերի քանակը եղել է 686, իսկ 
2020 թ.՝ 557), ուսանողների քանակը կրճատվել է շուրջ 28%-ով (2011 թ.՝ 95.3 
հազար ուսանող8, 2020 թ.՝ 69 հազար9)։ Վերոնշյալը ներկայացնենք գծա-
պատկեր 2-ում: 

 

 
1  Տե՛ս Հրապարակումներ, Տարեգրքեր, Առևտուր և այլ ծառայություններ, 2021 թ., էջ 423, 

https://armstat.am/file/doc/99526898.pdf 
2  Տե՛ս նույն տեղը, էջ 421, https://armstat.am/file/doc/99526898.pdf 
3  Հրապարակումներ, Տարեգրքեր, Առևտուր և այլ ծառայություններ, 2012 թ., էջ 362, 

https://armstat.am/file/doc/99471543.pdf 
4  Տե՛ս նույն տեղը, էջ 360, https://armstat.am/file/doc/99471543.pdf 
5  Մշակված է հեղինակի կողմից: 
6  Տե՛ս Հրապարակումներ, Տարեգրքեր, Կրթություն և մշակույթ, 2016, էջ 124, 

https://armstat.am/file/doc/99499398.pdf 
7  Տե՛ս նույն տեղը, 2021, էջ 165, https://armstat.am/file/doc/99526838.pdf 
8  Տե՛ս նույն տեղը, 2012, էջ 132, https://armstat.am/file/doc/99499398.pdf 
9  Տե՛ս նույն տեղը, 2021, էջ 166, https://armstat.am/file/doc/99526838.pdf 

https://armstat.am/file/doc/99526898.pdf
https://armstat.am/file/doc/99526898.pdf
https://armstat.am/file/doc/99471543.pdf
https://armstat.am/file/doc/99471543.pdf
https://armstat.am/file/doc/99499398.pdf
https://armstat.am/file/doc/99526838.pdf
https://armstat.am/file/doc/99499398.pdf
https://armstat.am/file/doc/99526838.pdf
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Գծապատկեր 2. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և ուսանողների 

թվաքանակը ՀՀ-ում 2011-2020 թթ․1 
 
Ուսանողների թվի կրճատումը կարող է մի շարք անցանկալի երևույթների 

հետևանք դառնալ: Դրանցից առավել հատկանշական են միգրացիայի հե-
տևանքով ժողովրդագրական պատկերի փոփոխությունը, բարձրագույն կրթա-
կան համակարգի տարեցտարի առավել սրվող հիմնախնդիրները և հանրա-
կրթական հաստատությունների շրջանավարտների տարեցտարի կրճատումը։ 
Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ այնուամենայնիվ պետք է փաստել, որ ուսանող-
ների թվաքանակի կրճատումը գործոն է, որը պարունակում է ՀՀ-ում բարձ-
րագույն ուսումնական հաստատությունների գործունեության արդյունավետու-
թյունն ապահովող նախադրյալներ։ Տարեցտարի սրվող մրցակցությունը ստի-
պում է բուհերին իրականացնել տեսանելի բարեփոխումներ. Բարձրացնել կր-
թական ծառայությունների որակը, արդիականացնել կրթական ծրագրերը, 
որոնել ֆինանսավորման այլընտրանքային աղբյուրներ, մշակել մրցունակ և 
գիտատեխնիկական առաջընթացին համընթաց կրթական ծրագրեր և ծառա-
յություններ։ 

Ուսումնասիրելով գծապատկեր 3-ը՝ կարող ենք եզրահանգել, որ բարձ-
րագույն ուսումնական հաստատությունների տարածքային համակենտրոնաց-
ման մակարդակը ՀՀ-ում խիստ բարձր է։ Պետական և ոչ պետական բուհերի 
մեծ մասը՝ 44 բուհ, տեղաբաշխված է Երևանում (բուհերի ընդհանուր թվի 
80%-ը)2: Բուհերի մնացած 20%-ը գործում է Սյունիքի, Արմավիրի, Գեղարքու-
նիքի, Լոռու, Կոտայքի և Շիրակի մարզերում, իսկ Վայոց ձորի և Տավուշի 
մարզերում գործում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համա-
պատասխանաբար 1 և 2 մասնաճյուղ3 (գծապատկեր 4)։ Բուհերի տարածքա-
յին համակենտրոնացման բարձր մակարդակը էական խոչընդոտ է մարզա-
բնակ ուսանողների համար։ Հատկապես առաջնային է համարվում կեցության 
խնդիրը, որը հնարավոր է լուծել ուսանողների համար բուհերին կից կեցու-
թյան ապահովման ենթակառուցվածքների առկայությամբ։ Սակայն, ընդ-
գծենք, որ ոչ բոլոր բուհերն ունեն վերոնշյալ ենթակառուցվածքները կամ ունե-
նալու դեպքում էլ հնարավորությունները խիստ սահմանափակ են։ 

 

 
1  Մշակված է հեղինակի կողմից: 
2  Սոցիալ-ժողովրդագրական հատված 2021, էջ 246, 

https://armstat.am/file/article/sv_03_21a_5170.pdf 
3  Սոցիալ-ժողովրդագրական հատված 2021, էջ 246, 

https://armstat.am/file/article/sv_03_21a_5170.pdf 

https://armstat.am/file/article/sv_03_21a_5170.pdf
https://armstat.am/file/article/sv_03_21a_5170.pdf
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Գծապատկեր 3. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և մասնա-
ճյուղերի տարածքային բաշխվածությունը ՀՀ-ում,  
2020-2021 ուստարի1 

 

Վերջին տարիներին խիստ անհամաչափ է նաև ուսանողների բաշխվա-
ծությունը՝ ըստ մասնագիտական խմբերի։ Մասնավորապես դիտարկենք 
2020-2021 ուստարվա թվային տվյալները։ Ուսումնասիրությունը ներկայաց-
նենք գծապատկեր 4-ի միջոցով։ 

 

 
Գծապատկեր 4. ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանող-

ների բաշխվածությունը՝ ըստ մասնագիտական խմբերի, %2 
 

2020 թ. ուսանողների գերակշիռ մասը՝ 15.4%-ը, մասնագիտացել է «Գոր-
ծարարություն և վարչարարություն» մասնագիտությունների խմբում։ Նախ-
ընտրելի մասնագիտությունների եռյակը լրացնում են «Կրթությունը» և «Սո-
ցիալական և վարքաբանական գիտությունները», որոնցում մասնագիտացել 
են ուսանողների՝ համապատասխանաբար 15 և 11%-ը3։ Մեծ թվով ուսանողներ 
են մասնագիտացել «Բանասիրական գիտություններ», «Առողջապահություն» 
և «Իրավունք» մասնագիտական խմբերում4։ Թեպետ վերջին տարիներին ուսա-

 
1  Մշակված է հեղինակի կողմից։ 
2  Մշակված է հեղինակի կողմից։ 
3  Հրապարակումներ, Տարեգրքեր, Կրթություն և մշակույթ, 2021, էջ 167, 

https://armstat.am/file/doc/99526838.pdf 
4  Տե՛ս Հրապարակումներ, Տարեգրքեր, Կրթություն և մշակույթ, 2021, էջ 167-168, 

https://www.armstat.am/file/doc/99526838.pdf 

https://armstat.am/file/doc/99526838.pdf
https://www.armstat.am/file/doc/99526838.pdf
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նողների ընդունելության որոշակի աճ է արձանագրվում բնագիտական մաս-
նագիտությունների շրջանում, այնուամենայնիվ, բնագիտական և տեխնիկա-
կան մասնագիտական խմբերը նախընտրելիության առումով տեսանելիորեն 
զիջում են վերոնշյալ մասնագիտական խմբերին, ինչը լուրջ մարտահրավեր է 
պետության համար։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ կարող ենք եզրահանգել, որ 
փաստացիորեն խարխլվում է կրթական երրորդ մակարդակի և աշխատաշու-
կայի կապը։ Որոշ մասնագիտությունների նկատմամբ ուսանողների տեսանելի 
բարձր հակվածությունը և, հակառակ դրան, մի շարք այլ մասնագիտական 
խմբերի նկատմամբ ցածր նախընտրելիությունը տանում են նրան, որ աշխա-
տաշուկայում աշխատանքի առաջարկը և պահանջարկը չեն հավասարա-
կշռվում։ Որպես ասվածի վառ օրինակ՝ կարող ենք մատնանշել այն իրողու-
թյունը, որ վերջին տարիներին հանրակրթական հաստատություններում և 
մասնավորապես դպրոցներում արձանագրվում է բնագիտական խմբերի մաս-
նագետների խիստ պահանջարկ, ինչն էլ փաստում են վերոնշյալ թվային 
տվյալները։ Վերջինիս տրամաբանական պատճառ կարող է հանդիսանալ այն 
հանգամանքը, որ սովորողները մասնագիտական ընտրություն կատարելիս 
առավել հաճախ հաշվի են առնում ոչ թե աշխատաշուկայում առկա պահան-
ջարկը, այլ, այսպես ասած, տվյալ մասնագիտության «ժամանակակից» լինելը։  

Մտահոգիչ է նաև օտարերկրյա ուսանողների ցածր թվաքանակը ՀՀ-ում։ 
2020-2021 ուստարվա տվյալներով՝ օտարերկրյա ուսանողների թվաքանակը 
ՀՀ-ում կազմել է 5896 ուսանող։ Չենք կարող ժխտել, որ վերջին 5 տարիների 
ընթացքում գրանցվել են օտարերկրյա ուսանողների թվաքանակի աճի որոշա-
կի միտումներ. 2016-2017 ուստարվա համեմատ օտարերկրյա ուսանողների 
թվաքանակը ՀՀ-ում աճել է շուրջ 55%-ով, սակայն հիմնախնդիրն առավել 
սրում է այն փաստը, որ օտարերկրյա ուսանողների գերակշիռ մասը՝ 87%-ը, 
ապահովվում է 5 հիմնական երկրներից՝ ՌԴ, Վրաստան, Սիրիա, Հնդկաս-
տան, Իրան1։ 

Անհրաժեշտ է փաստել, որ բարձրագույն կրթական համակարգի կարևո-
րագույն հիմնահարցերից մեկը բարձրագույն ուսումնական հաստատություն-
ների մատուցած ծառայությունների արտաքին մրցունակությունն է։ Այս առու-
մով հատկանշական է Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի գլոբալ 
մրցունակության ամենամյա զեկույցը, որի 5-րդ հենասյունը կրթական բաղա-
դրիչն է (5-րդ հենասյուն, Բարձրագույն կրթություն և ուսուցում)2։ 137 
երկրների շարքում ՀՀ-ն զբաղեցրել է 61-րդ հորիզոնականը, թեպետ վերջին 
10 տարիների ընթացքում հաջողվել է բարելավել դիրքերը 31 
հորիզոնականով։ Մրցունակության առումով հայտնվելով միջինից բարձր 
հորիզոնականում՝ միևնույն է, կոնկրետ կրթության ենթահամաթվով (34.4) 
զիջում է առավել ցածր հորիզոնականներ զբաղեցրած երկրներին, որոնցից 
են, օրինակ, հարևան երկրներ Վրաստանը և Իրանը: Ընդհանուր առմամբ, 
թե՛ կրթության ենթահամաթվով, թե՛ գլոբալ մրցունակության հորիզոնականով 
ՀՀ-ն զիջում է այնպիսի երկրների, ինչպիսիք են, օրինակ, ՌԴ-ն, 
Հունաստանը, Լեհաստանը, Ուկրաինան, Լատվիան։ Նշվածը դիտարկենք 
գծապատկեր 5-ի միջոցով։  

 

 
1 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 170, https://www.armstat.am/file/doc/99526838.pdf 
2 Global Innovation Index 2020 (Cornell/Insead/WIPO), 13TH EDITION  

https://www.armstat.am/file/doc/99526838.pdf
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Գծապատկեր 5. Բարձրագույն կրթության ենթահամաթվի գնահատականը՝  

ըստ առանձին երկրների1 
 
Վերոնշյալից կարելի է եզրահանգել, որ զարգացած և բարձր եկամուտ 

ունեցող տնտեսությունների համեմատ ՀՀ կրթական մակարդակը գտնվում է 
անբավարար մրցունակ վիճակում։ Մյուս կողմից, վերոնշյալը ևս մեկ անգամ 
փաստում է երկրի տնտեսության արտաքին մրցունակության գործում կրթա-
կան համակարգի և ուսուցման որոշիչ դերը։ Այս իրողությունն առաջին հեր-
թին պետք է ընկալվի որպես առաջնային մարտահրավեր՝ երկրի և տնտեսու-
թյան առաջանցիկ տեմպերով զարգացման հարցում և ծառայեցվի նպատա-
կին՝ բարձրագույն կրթության որակի բարձրացման, բարձրագույն կրթական 
համակարգի կողմից մատուցվող ծառայությունների բարձր արդյունավետու-
թյան ապահովման և ոլորտում առկա հիմնախնդիրների արդյունավետ հաղ-
թահարման միջոցով։ 

Այն իրողությունը, որ ՀՀ տնտեսությունը կրթական վարկանշավորման 
ցուցանիշներով զիջում է զարգացած և բարձր եկամուտ ունեցող երկրներին, 
ևս մեկ անգամ արտացոլում է բարձրագույն կրթական համակարգում ֆինան-
սավորման հիմնահարցի դերը և կարևորությունը։ 2020 թ. ՀՀ պետական բյու-
ջեից բարձրագույն կրթությանը հատկացվել է 12,6 մլրդ ՀՀ դրամ, որը կազմել 
է կրթության ընդհանուր համախառն ծախսերի 9.8%-ը2։ 2021 թ. պետական 
բյուջեի մասին օրենքում բարձրագույն կրթությանը ուղղվել է 11,9 մլրդ ՀՀ 
դրամ՝ կրթության ընդհանուր համախառն ծախսերի 9.1%-ը3։ Վերջին 10 տա-
րիների կտրվածքով պետական բյուջեից ընդհանուր կրթությանն ուղղվող 
ծախսերն աճել են շուրջ 25%-ով (2011 թ. կազմել են 108,4 մլրդ ՀՀ դրամ4, իսկ 
2020 թ.՝ 163 մլրդ ՀՀ դրամ), իսկ բարձրագույն կրթությանն ուղղվող ծախսերը՝ 
շուրջ 61%-ով (2011 թ. կազմել են 7,8 մլրդ ՀՀ դրամ5, իսկ 2020 թ.՝ 12,6 մլրդ ՀՀ 

 
1  Մշակված է հեղինակի կողմից 
2  ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թ. պետական բյուջեի մասին», էջ 29, 

https://www.gov.am/files/docs/3929.pdf 
3  Տե՛ս ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թ. պետական բյուջեի մասին», էջ 28, 

https://www.gov.am/files/docs/4337.pdf  
4  Տե՛ս ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թ. պետական բյուջեի մասին», էջ 7, 

https://www.gov.am/files/docs/671.pdf  
5  Տես նույնը, https://www.gov.am/files/docs/671.pdf  

https://www.gov.am/files/docs/3929.pdf
https://www.gov.am/files/docs/4337.pdf
https://www.gov.am/files/docs/671.pdf
https://www.gov.am/files/docs/671.pdf
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դրամ1)։ Արձանագրենք, որ թեև ընդհանուր կրթությանն ուղղվող ծախսերը 
վերջին 10 տարիներին աճել են շուրջ 51%-ով, այնուամենայնիվ, բարձրագույն 
կրթությանն ուղղվող ծախսերի տեսակարար կշիռն ընդհանուր կրթական 
ծախսերի կառուցվածքում աճել է ընդամենը 0.5%-ով։ Վերոնշյալը ներկայաց-
նենք գծապատկեր 6-ի օգնությամբ։ 

 

 
 

Գծապատկեր 6. Բյուջեի ընդհանուր ծախսային կառուցվածքում բարձրագույն 
կրթության ծախսերի տեսակարար կշիռը՝ ըստ տարիների,%2 

 
Բարձրագույն կրթական համակարգի ֆինանսավորման առաջնային 

բնույթը և կարևորագույն նշանակությունը բարձրագույն կրթության արդյունա-
վետության գործում անժխտելի է։ Իրողություն է նաև այն, որ 2021 թ. դրու-
թյամբ ՀՀ պետական բյուջեի պակասուրդը կազմում է շուրջ 341.4 մլրդ ՀՀ 
դրամ3, իսկ պետական պարտքը 2021 թ. հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 4,400 
մլրդ ՀՀ դրամ4։ Սակայն, նույնիսկ հաշվի առնելով վերոնշյալ փաստերի 
կարևորությունը՝ կրկին պետք է մատնանշել, որ բարձրագույն կրթական հա-
մակարգի ֆինանսավորումն էական հենք է արդյունավետ բարձրագույն 
կրթական համակարգի կառուցման գործում։  

Կատարված դիտարկումները թույլ են տալիս պնդել, որ անհրաժեշտու-
թյուն է պետական բյուջեի հիմնական ծախսային ուղղությունների վերանայու-
մը և բարձրագույն կրթական համակարգի ֆինանսավորման հիմնահարցի 
կարևորության ընդգծումը։ 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորումը գե-
րազանցապես իրականացվում է ուսանողների ուսման վարձերի միջոցով։ 
Վերջինս հաճախ պատճառ է դառնում բուհերի կողմից ընդունելության վճա-
րովի ուսուցման տեղերի թվաքանակի ավելացման։ Արդյունքում, բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունների կողմից որդեգրված այս քաղաքականու-
թյունը թեև դրական միտումներ է արձանագրում ֆինանսավորման առումով, 
այնուհանդերձ, կարող է հանգեցնել մի շարք բացասական հետևանքների, 

 
1  Տե՛ս ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թ. պետական բյուջեի մասին», էջ 29, 

https://www.gov.am/files/docs/3929.pdf 
2  Մշակված է հեղինակի կողմից: 
3  Տե՛ս ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին», 

էջ 1, https://minfin.am/hy/page/petakan_byuje_2021t 
4  Տե՛ս ՀՀ կառավարության պարտքի ամսական ամփոփ տեղեկագիր (2021 թվական-հոկտեմբեր) 

էջ 3, https://www.minfin.am/hy/page/amsakan_ampop_teghekagir/ 

https://www.gov.am/files/docs/3929.pdf
https://minfin.am/hy/page/petakan_byuje_2021t
https://www.minfin.am/hy/page/amsakan_ampop_teghekagir/
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որոնք արտացոլվում են բարձրագույն կրթության և աշխատաշուկայի փոխազ-
դեցության մեջ և հաստատում կրթական երրորդ մակարդակի և աշխատաշու-
կայի սերտ փոխկապվածությունը։ Ցածր առաջադիմությամբ ուսանողների 
մասնագիտացումը և այնուհետև արտահոսքը դեպի աշխատաշուկա փոխ-
կապվածության խարխլման, հետագայում անմրցունակ աշխատանքային կադ-
րերի առկայության և որպես հետևանք՝ երկրի տնտեսության արտաքին ան-
մրցունակության և միջազգային ասպարեզում ցածր վարկանիշի վտանգ են 
ներկայացնում։ 

Եզրակացություն և առաջարկություններ: 
 Կրթական ծառայությունների ընդհանուր ծավալը ՀՀ-ում աճի միտում է 

ցուցաբերում։ Դրան հակառակ՝ նվազում է ծառայությունների ընդհանուր 
կառուցվածքում կրթական ծառայությունների մասնաբաժինը։ 

 Վերջին 10 տարիների ընթացքում ՀՀ-ում բարձրագույն կրթության ոլոր-
տում թե՛ բուհերի, թե՛ ուսանողների թվաքանակի ծավալային կրճատում-
ներ են արձանագրվում։ Վերջինս հիմնականում միգրացիայով պայմանա-
վորված ժողովրդագրական պատկերի փոփոխության, բարձրագույն 
կրթական համակարգում առկա հիմնախնդիրների սրման և հանրա-
կրթական հաստատությունների շրջանավարտների տարեցտարի կրճատ-
ման հետևանք է։ 

 ՀՀ-ում պետական և ոչ պետական բուհերի տարածքային համակենտրո-
նացման մակարդակը խիստ բարձր է։  

 Որոշ մասնագիտությունների նկատմամբ ուսանողների տեսանելի բարձր 
հակվածությունը և, հակառակ դրան, մի շարք այլ մասնագիտական 
խմբերի նկատմամբ ցածր նախընտրելիությունը հանգեցնում են աշխա-
տաշուկայում աշխատանքի առաջարկի և պահանջարկի անհավասարա-
կշռվածությանը։ Կրթական երրորդ մակարդակի և աշխատաշուկայի 
միջև կապը փաստացի խարխլվում է։ 
•  Աշխատաշուկայի հետ կրթական երրորդ մակարդակի կապի ամրա-

պնդման նպատակով ուսումնառության ավարտական կուրսերում 
ուսուցողական փորձառության ավարտից հետո գործատուների կող-
մից կարող է դիտարկվել որպես աշխատանքային ստաժ։ 

•  Բուհերում գիտահետազոտական բաղադրիչի ուժեղացումը կարող է 
հենք հանդիսանալ բարձրագույն կրթություն‒աշխատաշուկա կապի 
արդյունավետ զարգացման գործում։ 

 Օտարերկրյա ուսանողների թվաքանակը բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններում, նախորդ տարիների համեմատ, գրանցում է տե-
սանելի աճի միտումներ, սակայն ուսանողների գերակշիռ մասն ապահով-
վում է միայն 5 հիմնական երկրներից (ՌԴ, Վրաստան, Սիրիա, Հնդկաս-
տան, Իրան)։ 

 ՀՀ տնտեսության արտաքին մրցունակության ապահովման գործում ան-
ժխտելի է բարձրագույն կրթական համակարգի որոշիչ դերը։ Ըստ Համ-
աշխարհային տնտեսական համաժողովի գլոբալ մրցունակության ամեն-
ամյա զեկույցի արդյունքների՝ վերջինս, զարգացած և բարձր եկամուտ 
ունեցող երկրների համեմատ, ներկայումս գտնվում է անբավարար մրցու-
նակ վիճակում։ 

 Վերջին 10 տարիների կտրվածքով թեև ընդհանուր կրթությանն ուղղվող 
ծախսերն աճել են շուրջ 51%-ով, այնուամենայնիվ, բարձրագույն կրթու-
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թյանն ուղղվող ծախսերի տեսակարար կշիռն ընդհանուր կրթական ծախ-
սերի կառուցվածքում աճել է ընդամենը 0.5%-ով։ 
•  Ֆինանսավորման առումով դրական միտումներ գրանցելու արդյունա-

վետ ուղի կարող է հանդիսանալ բարձրագույն կրթության մեջ մասնա-
վոր ներդրումների խրախուսումը։ 

•  Բուհական կրթության արդիականացումը լավագույնս հնարավոր է 
խթանել բուհերի զարգացմանն ուղղված նորարարական ծրագրերի 
ֆինանսավորման միջոցով։ 

 Ֆինանսավորման առումով դրական միտումներ գրանցելու նպատակով 
բուհերի կողմից ընդունելության վճարովի ուսուցման տեղերի թվաքանա-
կի ավելացումը հետագայում կարող է հանգեցնել անմրցունակ աշխա-
տանքային կադրերի առկայության և որպես հետևանք՝ երկրի տնտեսու-
թյան արտաքին անմրցունակության։ 
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Высшее образование, как важный компонент образовательной системы, 
является одной из приоритетных предпосылок устойчивого развития государства. 
В данной статье рассматриваются основные проблемы, препятствующие эффек-
тивному функционированию системы высшего образования в РА, представляется 
текущее состояние и сравнение с прошлым, подчеркивая тенденции роста и 
изменения. В качестве ключевого признака в статье рассматривается внешняя 
конкурентоспособность высшего образования в РА и рассматривается существую-
щая взаимосвязь с рынком труда. Результаты исследования показали, что несмот-
ря на определенный прогрессивный рост по сравнению с прошлым, существующие 
проблемы оказывают взаимосвязанное влияние друг на друга, создавая дальнейшие 
риски для устойчивого развития системы высшего образования, а также во 
взаимодействии последнего с остальными инфраструктурами. 

 
MARIAM MARTIROSYAN 
Management, Bachelor's Degree, 3 rd Year 

 
THE BASIC ISSUES OF HIGHER EDUCATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF 

ARMENIA 
 

Keywords:  higher education, higher education institutions, 
Global Competitiveness Report, labor market, 
higher education financing 

 
Higher education, as an important component of the educational system, is one of the 

primary preconditions for the sustainable development of the state. This article discusses 
the main issues hindering the effective functioning of the higher education system in the RA, 
presents the current state of the latter and comparisons with the past, highlighting the 
registered growth trends and changes. As a key feature, the article examines the external 
competitiveness of higher education in the RA and considers the current interconnectedness 
with the labor market. The results of the study showed that, despite a certain progressive 
growth compared to the past, the existing problems still have an interconnected impact on 
each other, causing further risks in the sustainable development of the higher education 
system, as well as in the interaction between the latter and the rest of the infrastructure. 
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ՎԱՀԵ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
Կառավարում,  
բակալավրիատ, 3-րդ կուրս 

  
COVID-19 ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 
 

Հիմնաբառեր. կորոնավիրուսային համավարակ, սոցիալ-
տնտեսական հետևանքներ, 
հակաճգնաժամային միջոցառումներ, 
տնտեսական անկում 

  
2020 թվականը Հայաստանի Հանրապետությունում «նշանավորվել» է որպես ան-

նախադեպ անորոշությունների ու շոկերի ժամանակաշրջան: Տարին սկսվեց կորոնա-
վիրուսային ճգնաժամով և ավարտվեց Արցախյան պատերազմով` հայ ժողովրդին 
պատճառելով զգալի նյութական և մարդկային կորուստներ: Ըստ այդմ, հոդվածում 
ուսումնասիրվել և ներկայացվել են կորոնավիրուսային համավարակի սոցիալ-տնտե-
սական հետևանքները, տնտեսական համակարգի տարբեր բաղադրիչների վրա հնա-
րավոր ազդեցություններն ու ռիսկերը։ Այդ նպատակով ՀՀ ՎԿ-ի, ԿԲ-ի, ՊԵԿ-ի կողմից 
հրապարակված տվյալների հիման վրա կատարվել է ՀՆԱ-ի կազմում ներառվող ցու-
ցանիշների, արտաքին առևտրի ու ներդրումների վերլուծություն, առաջարկվել են 
տնտեսական կայունության և տնտեսական աճի ապահովման ուղիներ:  

  
Ներածություն։ 2020 թ. մարտի 11-ին Առողջապահության համաշխարհա-

յին կազմակերպությունը (ԱՀԿ) հայտարարեց աշխարհում կորոնավիրուսի 
համավարակ1։ Համաճարակաբանական առանձնահատկություններից անկախ՝ 
COVID-19 համավարակը լրջագույնս խաթարեց համաշխարհային տնտեսու-
թյան արտադրական և առևտրային կապերը, գերազանցեց իր «գործընկեր-
ներին» տնտեսական վնասների պատճառման «հմտություններով»՝ որոշ ցու-
ցանիշներով առաջ անցավ նույնիսկ 2008 թ. համաշխարհային տնտեսական 
ճգնաժամի արձանագրած տվյալներից:  

COVID-19 նախորդ ճգնաժամերից տարբերվում է զարգացման իր աննա-
խադեպ արագությամբ: Եթե 2008 թ. ճգնաժամի դեպքում միջազգային ֆոն-
դային համաթվերի անկումը տևել է 17 ամիս, ապա COVID-19-ի պարագայում 
անկման նույն խորությունն արձանագրվել է 2 ամսվա ընթացքում2։ Այսպիսով, 
կորոնավիրուսի ներթափանցման պահից սկսած, տարբեր երկրներում կառա-
վարությունները համավարակի հետ կապված հետագա ռիսկերի և հետևանք-
ների կանխարգելման ու չեզոքացման նպատակով ընտրել և կիրառել են տա-
րաբնույթ հակաճգնաժամային միջոցառումներ, որոնց նպատակը տնտեսա-
կան ակտիվության խթանման միջոցով առաջանցիկ տնտեսական աճի ապա-
հովումն էր:  

Գրականության ակնարկ։ Տնտեսության զարգացման տրամաբանական 
բաղկացուցիչ մաս են կազմում տարաբնույթ ճգնաժամերը, որոնք իրենց 
դրսևորումներով շեղում են տնտեսական գործընթացները: Առավել խոր ճգնա-
ժամեր դիտվել են 1929-1933 թթ., 1973-1975 թթ. և 2008-2010 թթ.: Այդօրինակ 
իրավիճակներում մշակվում են ճգնաժամի թուլացմանը և բացասական հե-

 
1  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  
2  Տե՛ս «Լույս» հիմնադրամ, Նոր կորոնավիրուսի հարուցած ճգնաժամի հաղթահարման 

միջոցառումները աշխարհում և Հայաստանում, համեմատական վերլուծություն, էջ 36։ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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տևանքների վերացմանն ուղղված համակարգված գործողություններ: 1929-
1933 թթ. Մեծ տնտեսական ճգնաժամը գործնականում հիմնավորեց խորքա-
յին ճգնաժամերի հաղթահարման դեպքում պետական գործուն միջամտու-
թյան անհրաժեշտությունը, ինչը հակասում էր դասականների այն պնդմանը, 
թե «շուկայի անտեսանելի ձեռքը1», առանց պետության միջամտության, կա-
պահովի արտադրության ներուժային ծավալի և գործազրկության բնական 
մակարդակի զուգակցում: Ջ․ Մ․ Քեյնսն2 առաջինն ընդգծեց, որ տնտեսության 
մեջ պետության գործուն միջամտությունը կարող է դրական դեր խաղալ ամե-
նից առաջ ճգնաժամային իրավիճակներում: Սակայն, մինչ օրս պետական 
ակտիվ քաղաքականության կողմնակիցների և հակառակորդների միջև շա-
րունակվում է տնտեսական ճգնաժամերի դեմ պայքարում պետության դերա-
կատարության և միջամտության աստիճանի մասին բանավեճը։  

Կորոնավիրուսային համավարակի կանխարգելման և սոցիալ-տնտեսա-
կան հետևանքների չեզոքացման համար երկրների կառավարությունները պե-
տական միջամտության ծավալները բավականաչափ մեծացրին՝ թե՛ հասարա-
կական ակտիվության, թե՛ տնտեսական գործունեության նկատմամբ կիրառե-
լով աննախադեպ սահմանափակումներ:  

Համավարակի սրացման օրերին հայկական տնտեսագիտական համայն-
քը, ի դեմս Վ. Գաբրիելյանի, Վ. Արամյանի, Վ. Ավանեսյանի, Հ. Բագրատյանի 
և այլոց, համակողմանի վերլուծություններով անդրադարձել է COVID-19 ճգնա-
ժամին: Նախկին փոխվարչապետ Վ. Գաբրիելյանի դիտարկմամբ՝ այդ ճգնա-
ժամը, ի տարբերություն նախորդների, համակարգային է, այսինքն՝ «հարվա-
ծում է» տնտեսության բազմաթիվ ճյուղերի3։ Հետևաբար, տրամաբանական 
էին բացասական զարգացումներն ինչպես համաշխարհային, այնպես էլ ՀՀ 
տնտեսության համար: Ավելին, տնտեսությունների վերականգնումը տեղի է 
ունենում դանդաղ տեմպերով, քանի որ ցածր տնտեսական ակտիվությունը 
փոփոխում է միջնաժամկետ և երկարաժամկետ զարգացումների տրամաբա-
նությունը: Ֆինանսների նախկին նախարար Վ. Արամյանի դիտարկմամբ՝ 
ճգնաժամերի հետևանքով տնտեսությունում, որպես կանոն, գոյանում է իրաց-
վելիության դեֆիցիտ, որը կարող է վտանգել տնտեսավարող սուբյեկտների 
վճարունակությունը և հանգեցնել գործազրկության մակարդակի ավելացման4։ 
Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վ. Ավանեսյանը նկատում է՝ COVID-19-ի 
ժամանակ առավել կարևոր նշանակություն ունեն պետական աջակցության 
ծավալները և արագությունը5։  

Հետազոտության մեթոդաբանություն։ Վերլուծությունն իրականացվել ՀՀ 
ՎԿ և ԿԲ հրապարակած տվյալների հիման վրա։ Հետազոտության ընթացքում 
կիրառվել են վերլուծության և համեմատության մեթոդներ։ Վերլուծությունն 
իրականացվել է՝ անդրադարձ կատարելով ՀՆԱ-ի կառուցվածքին և ՀՆԱ-ում 
ներառված ցուցանիշների շարժընթացին՝ պարզելու համավարակի ազդեցու-
թյան իրական չափը և իրականացված միջոցառումների արդյունավետությունը:  

 
1  Տե՛ս Ա. Սմիթ, Ազգերի հարստություն։ 
2  Տե՛ս Ջ. Մ. Քեյնս, Զբաղվածության, տոկոսի և փողի ընդհանուր տեսություն։ 
3  Տե՛ս Վ․ Գաբրիելյան, հարցազրույց «Երկիր մեդիա» հեռուստաընկերությանը, 08.04.2020 թ., 

https://bit.ly/3aTO0bG 
4  Տե՛ս Վ. Արամյան, հարցազրույց ArmDaily լրատվականին, 17.04.2020, 

https://www.youtube.com/watch?v=QWf6srayMTY  
5  Տե՛ս Վ. Ավանեսյան, հարցազրույց CIVILNET լրատվականին, 15.04.2020, 

https://www.youtube.com/watch?v=k40I54tno0s  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B6%D5%A2%D5%A1%D5%B2%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6,_%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%AB_%D6%87_%D6%83%D5%B8%D5%B2%D5%AB_%D5%A8%D5%B6%D5%A4%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D6%80_%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://bit.ly/3aTO0bG?fbclid=IwAR2Vw-Umjp9-cGlUZ2vR-P2a8BX6enNfYdjV6-iMHe1JLpFEcBm3ukM18CI
https://www.youtube.com/watch?v=QWf6srayMTY
https://www.youtube.com/watch?v=k40I54tno0s
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Հետազոտության արդյունքներ և քննարկում։ Ըստ Արժույթի միջազգային 
հիմնադրամի կողմից 2020 թ. ապրիլ ամսին կատարված ուսումնասիրություն-
ների՝ հիմք ընդունելով տնտեսության զարգացման V-աձև սցենարը` ամբողջ 
աշխարհում նույն թվականին կանխատեսվում էր 3% անկում, իսկ 2021-ին՝ 
5,8% միջինացված աճ։ 2020 թ. զարգացած երկրների համար կանխատեսվում 
էր 6,1% անկում, 2021 թ.՝ 4,5% աճ, 2020 թ. անցումային կամ զարգացող 
երկրների համար՝ 1% անկում, 2021 թ.՝ 6,6% տնտեսական աճ1։ 

Սակայն, կորոնավիրուսի համավարակի դեմ առողջապահական ոչ ար-
դյունավետ պայքարի և դրանից ածանցված սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշ-
ների վատթարացումը V-աձև սցենարը վերափոխեց U-աձևի: 

 

 
 

Գծապատկեր 1. ՀՀ տնտեսական աճի շարժընթացը2 
 

Հաջորդիվ ուսումնասիրվել են ՀՀ-ում կորոնավիրուսային համավարակի 
սոցիալ-տնտեսական հետևանքները, տնտեսական համակարգի վրա հնարա-
վոր ազդեցություններն ու ռիսկերը։  

Ինչպես երևում է գծապատկերից, 2019 թ. ՀՀ-ն ապահովել է 7,6% տնտե-
սական աճ՝ գրանցելով ամենաբարձր աճը նախորդ տասներկու տարիների 
ընթացքում: Սակայն, պետք է նշել, որ այդ ամենով հանդերձ, 2020 թ. տնտե-
սական բյուջեի կառուցվածքում նախատեսվում էր 4,9% տնտեսական աճ: Սա 
վկայում է այն մասին, որ 2019-ի տնտեսական աճը պայմանավորված է եղել 
որոշակի էֆեկտներով, մասնավորապես՝ ստվերի կրճատմամբ, նոր սերնդի 
ՀԴՄ-ների տեղադրմամբ և առանցքային նշանակություն ունեցող 189000 ավ-
տոմեքենաների ներկրմամբ՝ վերաարտահանման նպատակով: Համապատաս-
խանաբար՝ 2019 թ. արտահանման և ներմուծման ծավալներն արձանագրել 
էին 9.4 և 10.8% աճ: Երկնիշ տնտեսական աճ էր ապահովել ծառայությունների 
ոլորտը` առավելապես պայմանավորված խաղատնային գործունեությամբ: 

Վերոշարադրյալից պարզ է դառնում, որ 2019 թ. նախադրյալներ չէին 
ստեղծվել երկարաժամկետ զարգացման համար, և 7,6% տնտեսական աճը չի 
կարելի համարել ներառական: Իսկ 2020 թ. կորոնավիրուսային համավարա-
կը և պատերազմը էլ ավելի խարխլեցին ՀՀ տնտեսության հիմքերը` արձանա-
գրելով մակրոտնտեսական մի շարք ցուցանիշների բավականին մեծ անկում: 

ՀՀ Կառավարությունը 2020 թ. մարտի 26-ի N 354-Լ որոշմամբ հաստա-
տել է կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների հակազդման միջոցառում-

 
1  Տե՛ս World Economic Outlook, April 2020, The Great Lockdown, 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 
2  Կառուցել է հեղինակը՝ ՀՀ ՎԿ տվյալների հիման վրա։ 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
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ների համապարփակ ծրագիրը` 150 մլրդ ՀՀ դրամ նախատեսելով սոցիալ-
տնտեսական աջակցության փաթեթի իրականացման համար1: 

Հարկ է նշել, որ ՀՀ Կառավարության հակաճգնաժամային փաթեթի հիմ-
նական առանձնահատկությունը հարկային արձակուրդների բացակայությունն 
է, իսկ իրականացված սոցիալական բնույթի միջոցառումները պետք է ներ-
առել «անհապաղ ֆիսկալ աջակցության» խմբում, քանի որ դրանք ենթադրում 
են այնպիսի անհատույց պետական ծախսեր, որոնք, որպես կանոն, չեն ազ-
դում տնտեսության՝ եկամուտներ և հարկեր գեներացնելու կարողության վրա:  

Տնտեսական միջոցառումներն իրագործվել են առավելապես վարկային 
խողովակով և ներառվում են երաշխիքներ և իրացվելիության ներարկման այլ 
գործիքներ խմբում, քանի որ դրանք ենթադրում են կառավարության և մաս-
նավոր առևտրային բանկերի համագործակցություն: Այդ համագործակցու-
թյունը կարող է դրսևորվել վարկերի համաֆինանսավորման, սուբսիդավոր-
ման կամ երաշխավորման (վարկերի համար երաշխիքի տրամադրման) տես-
քով: Այս հանգամանքն առաջ է բերում մի շարք խնդիրներ: Մասնավորապես, 
ՀՀ տնային տնտեսությունների և ձեռնարկությունների ֆինանսական վիճակը 
բավականին խնդրահարույց է: Դրանք գերծանրաբեռնված են պարտքային 
պարտավորություններով, հատկապես՝ բանկային վարկերով: Հետևաբար, 
իրականացված միջոցառումների արդյունքում շղթայաբար ավելացել են բան-
կային համակարգի չաշխատող վարկերը: Հաշվի առնելով այս դիտարկումը՝ 
անհրաժեշտ էր նկատի ունենալ նաև բանկային համակարգի վարկային 
պորտֆելի ռիսկայնությունը, այն է՝ չաշխատող վարկերի մասնաբաժինը ընդ-
հանուր վարկային պորտֆելում, որը 2020-ի դեկտեմբեր ամսվա դրությամբ 
արդեն իսկ կազմել էր 7.1%: Ընդ որում, այս պարագայում շատ կարևոր է հիշել 
նաև պատերազմի սոցիալ-տնտեսական հետևանքների մասին: 

 
 

Գծապատկեր 2. ՀՆԱ կառուցվածքային վերլուծություն2 
 

Ինչպես երևում է գծապատկերից, 2020 թ. կորոնավիրուսի հարուցած 
ճգնաժամը ՀՀ տնտեսությունում ձևավորել է խորքային բացասական դըրսևո-
րումներ: Արդյունքում, 2020 թվականին արձանագրվել է 7,4% տնտեսական 
անկում` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 7.6% աճի դիմաց: Հե-
տագա շարադրանքում անդրադարձ է կատարվում առանձին ոլորտների և են-
թաճյուղերի արձանագրած աճի միտումների շարժընթացին: 

 
1  Տե՛ս ՀՀ Կառավարության որոշում № 354-Լ, 2020 թ. մարտի 26, https://www.gov.am/am/  
2 Կառուցել է հեղինակը` ՀՀ ՎԿ տվյալների հիման վրա։ 

https://www.gov.am/am/
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Նախևառաջ նշենք, որ վերջին տարիներին զբոսաշրջությունը Հայաստա-
նում բավականին արագ տեմպերով զարգացող ոլորտներից է, իսկ կորոնավի-
րուսով պայմանավորված վնասները զբոսաշրջության ոլորտում կրում են համ-
աշխարհային բնույթ, և Հայաստանը չէր կարող զերծ մնալ այդ ամենից:  
ՀՀ-ում ճգնաժամային իրավիճակը զբոսաշրջության ոլորտում ազդել է հյուրա-
նոցային տնտեսության, հանրային սննդի օբյեկտների, ժամանցի կենտրոննե-
րի գործունեության և բազմարկչի էֆեկտով՝ տնտեսության այլ ոլորտների 
վրա: Զբոսաշրջության ոլորտում իրականացված հակաճգնաժամային միջո-
ցառումները եղել են ուշացած, ինչի հետևանքով այդ ոլորտում գործող փոքր և 
միջին կազմակերպությունները կա՛մ սնանկացել են, կա՛մ կրում են ֆինանսա-
կան դժվարություններ:  

Ամենամեծ անկումը գրանցվել է կացության և հանրային սննդի կազմա-
կերպման և փոխադրումների և պահեստային տնտեսության ոլորտներում, 
համապատասխանաբար՝ 43,3 և 34,4%: Ընդ որում, 2019-ին հիշյալ ոլորտնե-
րում համապատասխանաբար արձանագրվել էր 20,1 և 10,0% աճ: 

Այս ամենով հանդերձ, տնտեսության որոշ ոլորտներ, ինչպես օրինակ՝ 
տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտը, կո-
րուստներ չեն արձանագրել, դեռ ավելին` ապահովել են 8,4% աճ: Հետևաբար, 
անհրաժեշտ է կանխել պետական ռեսուրսների հնարավոր հոսքն այդ ուղղու-
թյուններով: Փոխարենը պետք է օժանդակել, օրինակ, հյուրանոցային և ռես-
տորանային բիզնեսի ոլորտում գործող կազմակերպություններին, որոնք կրել 
են էական վնասներ:  

Արդյունաբերության ոլորտում հանքագործական արդյունաբերության և 
բացահանքերի շահագործման ենթաճյուղն ապահովել է 8,4% աճ` 2019-ի 
37,1%-ի դիմաց: Մտահոգիչ է այն փաստը, որ մշակող արդյունաբերության են-
թաճյուղը կրճատվել է 3.6%-ով: Բացասական միտումներ են գրանցվել նաև 
էներգետիկայի և ջրամատակարարման ենթաճյուղերում, որոնք կրճատվել են 
համապատասխանաբար` 1,1 և 25.8%-ով: 

Գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրվել է 4,1% անկում, սակայն 
նման անկումներ գրացվում են 2016-ից ի վեր: Ընդ որում, ՀՀ-ում սահմանա-
մերձ նոր տարածքների ի հայտ գալով, կրճատվել են նաև հացահատիկի և 
հատիկաընդեղենի ցանքատարածությունները, ինչը, բնականաբար, բացա-
սական ազդեցություն է ունենալու նաև պարենային անվտանգության վրա: 

Շինարարության ոլորտում արձանագրվել է 6,7% անկում: Անհրաժեշտ է 
նշել, որ պետական շինարարության նվազումը կապված է կառավարության 
կողմից կապիտալ ծախսերի թերակատարման հետ, ինչի հետևանքով երկա-
րաժամկետում տուժում է տնտեսական աճը: 

Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեության ոլորտում արձանագրվել է 
14,5% անկում, ինչն առավելապես արձագանքն է անշարժ գույքի երկրորդային 
շուկայի, քանի որ նվազել է պահանջարկը երկրորդային շուկայում: Առաջնա-
յին շուկայում գների հարաբերական կայունությունը պայմանավորված է նորա-
կառույցների նկատմամբ մեծ պահանջարկով, քանի որ գործում է եկամտա-
հարկի վերադարձման ծրագիրը:  

Մեծածախ և մանրածախ առևտրի ոլորտում արձանագրվել է 13.4% ան-
կում: 

Այս ամենով հանդերձ պետք է նշել, որ COVID-19 համավարակը նաև 
հնարավորություն է ընձեռել` բարելավելու առողջապահական համակարգի վի-
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ճակը: Ըստ այդմ, առողջապահության ոլորտում արձանագրվել է 6,9% աճ:  
ՀՀ-ի համար ընդօրինակելի է ՌԴ Կառավարության այն նախաձեռնությունը, 
որով պաշտպանության նախարարությանը հատկացվել են միջոցներ` զինվո-
րական անձնակազմի համար 16 նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցներ կառուցելու 
նպատակով: 

2020 թ. գնաճը կազմել է 1.2%, ընդ որում, վերջինս գտնվում է ԿԲ սահմա-
նած թիրախային միջակայքից դուրս՝ ստորին ուղղությամբ, ինչը գերազանցա-
պես պայմանավորված է համավարակով, որը հանգեցրել է թույլ պահանջար-
կի: Հայաստանի Հանրապետության սպառողական շուկայում 12-ամսյա գնա-
ճը (2021 թ. հոկտեմբերը` 2020 թ. հոկտեմբերի նկատմամբ) կազմել է 9.1%: 

Վերոնշյալ ցուցանիշների մեծ մասը 2020 թ. համապատկերում գրանցում 
է բավականին արագ աճի տեմպեր, սակայն պետք է ասել, որ դեռևս չկան 
ներառական տնտեսական աճի ապահովման էական նախադրյալներ: 

 

 
Գծապատկեր 3. ՕՈՒՆ շարժընթացը (մլն ԱՄՆ դոլար)1 

 

Պետք է նշել, որ COVID-19 և Արցախյան երկրորդ պատերազմը էականո-
րեն ազդել են և՛ տեղական, և՛ օտարերկրյա ներդրումների վրա։ Թեև ՀՀ Կա-
ռավարությունը որոշակի միջոցառումներ է ձեռնարկել բացասական հե-
տևանքները մեղմելու համար, սակայն դրանց ազդեցությունը բավականին 
սահմանափակ է եղել։ Այսպես, 2021 թ. առաջին կիսամյակում Հայաստանի 
տնտեսության իրական հատվածում օտարերկրյա համախառն ներդրումների 
հոսքերը կազմել են շուրջ 1 մլրդ 219 մլն ԱՄՆ դոլար, որից 353 միլիոնը 
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներն են: 2020 թ. առաջին կիսամյակի համե-
մատ ներդրումների ընդհանուր ներհոսքն աճել է 28%-ով, իսկ ՕՈՒՆ-ը՝  
43%-ով: Սակայն, դեռևս չեն վերականգնվել 2019 թ. առաջին կիսամյակի ցու-
ցանիշները, երբ իրական հատվածում օտարերկրյա համախառն ներդրումնե-
րի հոսքերը կազմել են շուրջ 1 մլրդ 456 մլն ԱՄՆ դոլար, որից 353 միլիոնը 
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներն են: 

Արտաքին առևտրաշրջանառությունը 2020 թ. բացարձակ մեծությամբ 
կազմել է 7120.3 մլն ԱՄՆ դոլար՝ 2019 թ. ցուցանիշին զիջելով 13 տոկոսային 
կետով (8186.2 մլն ԱՄՆ դոլար): Ապրանքների արտահանումը 2021 թ. հուն-
վար-հունիսին կազմել է 1433.6 մլն ԱՄՆ դոլար՝ նախորդ տարվա նույն ժամա-
նակահատվածի համեմատ աճելով 18.0%-ով, իսկ ներմուծումն աճել է 7.8%-ով՝ 
կազմելով 1948.6 մլն ԱՄՆ դոլար։ Արդյունքում, ապրանքների գծով բացասա-
կան մնացորդը նվազել է 76.9 մլն ԱՄՆ դոլարով2։ 

 
1 Կառուցել է հեղինակը՝ ՀՀ ՎԿ տվյալների հիման վրա։ 
2 Տե՛ս ՀՀ ԿԲ, ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 2021 թ. հունվար-հունիսին։ 
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Գծապատկեր 4. Պետական պարտքի շարժընթացը (մլն ԱՄՆ դոլար)1 

 
Հայաստանը COVID-19 համավարակը դիմավորել է բավական բարձր պե-

տական պարտքի բեռով: 2019 թ. վերջի դրությամբ Հայաստանի Հանրապե-
տության պետական պարտքն առաջին անգամ հատել է 7 միլիարդ ԱՄՆ դոլա-
րի շեմը՝ կազմելով շուրջ 7.3 միլիարդ: 2020 թ. տնտեսական անկման հե-
տևանքով նվազել էին բյուջեի հարկային եկամուտները, ֆինանսավորման կա-
րիք առաջացել էր ոչ միայն հակաճգնաժամային միջոցառումների, այլ նաև 
բյուջեով նախատեսված ծախսերի իրականացման համար: Նոր միջոցառում-
ների մշակմանը և դրանց ֆինանսավորմանն անհրաժեշտ էր լրացուցիչ ռե-
սուրսների ներգրավում: Արդյունքում, 2020 թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ 
պետական պարտքը կազմել է 7.96 միլիարդ: Ընդ որում, խախտվել է հարկա-
բյուջետային «ոսկե կանոնը2»՝ կառավարությունը հատել է ՀՆԱ-ի 60%-ի շեմը, 
ինչը պարտքի կառավարման կայունության տեսանկյունից մեծ ռիսկեր է պա-
րունակում:  

Եզրակացություն: Կորոնավիրուսային համավարակի հաղթահարման 
նպատակով իրականացված տնտեսական և սոցիալական օժանդակության 
ծավալները համահունչ չեն եղել ՀՀ-ում առկա իրավիճակին: Ավելին, իրավի-
ճակին համարժեք չէր նաև իրականացված ծրագրերի ընդհանուր բյուջեն՝ 150 
մլրդ ՀՀ դրամը:  

Համախառն ներքին արդյունքի համեմատաբար մեծ ցուցանիշներ ապա-
հովող գյուղատնտեսության, հանքարդյունաբերության, առևտրի, շինարարու-
թյան ոլորտները կրել են էական վնասներ, իսկ ճյուղերի ներսում բարելավման 
կամ բազմազանեցման ուղղությամբ որևէ գործողություն նախատեսված չէ: 

Խաթարվել է ներդրումային միջավայրը, որն առանց այդ էլ լրջագույն և 
համակարգված կարգավորման կարիք ուներ։ Իսկ արտաքին առևտուրն ի 
ցույց է դնում հայաստանյան տնտեսության բոլոր բացերը՝ հանքահումքային 
հատվածից և զբոսաշրջությունից կախվածությունը, բարձր տեխնոլոգիական 
արտադրանքի արտահանման ոչ բավարար մակարդակը:  

 
1 Կառուցել է հեղինակը՝ ՀՀ ՎԿ տվյալների հիման վրա։ 
2 file:///C:/Users/PC/Downloads/cr17330armenian.pdf  
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Տնտեսության վերականգնումն առ այսօր պահանջում է կանխատեսվա-
ծից ավելի երկար ժամանակ՝ հասարակությանը ստիպելով վճարել ավելի 
բարձր «սոցիալական գին»: 

Տնտեսական կայունության և տնտեսական աճի ապահովման նպատա-
կով առաջարկում ենք. 

▪ մշակել վիճակագրական տվյալների բազայի ձևավորման մեթոդաբա-
նական արդի մոտեցումներ, որոնց պարագայում կտրվի տնտեսության 
վիճակի հնարավորինս ճշգրիտ գնահատական, որից էլ կբխեն տնտե-
սության կառուցվածքի հետագա բարելավման ուղղությունները, 

▪ իրականացնել ներդրումների ներգրավմանն ուղղված օրենսդրական 
բարեփոխումներ՝ երկրի ներդրումային գրավչությունը բարձրացնելու 
նպատակով, 

▪ պարենային անվտանգության ապահովման նպատակով իրականաց-
նել պետական միջամտություն՝ մասնավորեցված, սակայն չօգտագործ-
վող հողերի մասով, 

▪ վերանայել կառավարության ծախսային քաղաքականությունը՝ մեծաց-
նելով ինչպես փոխառու, այնպես էլ սեփական ռեսուրսների հաշվին 
իրականացվող ծախսերի արդյունավետությունը: 
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ЭКОНОМИКУ АРМЕНИИ 
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экономические последствия, антикризисные 
меры, экономический спад 

 
2020 год ознаменовался для Республики Армении периодом беспрецедентной 

неопределенности и потрясений. Изменилась логика экономического развития, и 
это оказалось серьезным вызовом  в деятельности как  частного сектора, так и  
государственных учреждений. Год начался с коронавирусного кризиса, а закончился 
Арцахской войной, причинив армянскому народу значительные материальные и чело-
веческие потери. В статье были изучены и представлены социально-экономические 
последствия пандемии коронавируса, возможные последствия и риски для различных 
компонентов экономической системы.  

С этой целью на основе данных, опубликованных ВК, ЦБ, КГД РА, был проведен 
анализ показателей, включаемых в состав ВВП, внешней торговли и инвестиций, а 
также предложены пути обеспечения экономической стабильности и экономическо-
го роста. 

 
VAHE MARTIROSYAN 
Management, Bachelor's Degree, 3rd Year  

 
THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE ECONOMY OF THE 

REPUBLIC OF ARMENIA 
 
Keywords:  coronavirus pandemic, social-economic 

consequences, anti-crisis measures, economic 
decline 

 
2020 was a period of unprecedented uncertainties and shocks for Armenia. As a 

result, the logic of economic development changed, and both the private sector and state 
institutions faced serious challenges. The outbreak of the Covid-19 pandemic was at the 
beginning of the year and the Artsakh forty-four-day war at the end of the year caused 
palpable human and material losses for the Armenians. As a result of these shocks, a 
number of macroeconomic indicators declined and the foundations of the economy of 
Armenia, in terms of long-term development, were shaken in 2020. The paper analyzes 
soial-economic consequences of the pandemic and the possible risks for different 
componments of the economic system. The analysius of indicators included in GDP, 
international trade and investments is conducted and the several ways of ensuring economic 
stability and growth are presented. 
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ՍՐԲՈՒՀԻ ՄԱՐՏՈՅԱՆ 
Տնտեսագիտություն,  
բակալավրիատ, 3-րդ կուրս  

 

ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ 
ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎՐԱ 

 

Հիմնաբառեր. կորոնավիրուս, տնտեսական աճ, ՀՆԱ-ի 
կառուցվածք, ճգնաժամ 

 

Կորոնավիրուսի տարածման պատճառով Հայաստանը կրեց հսկայական կո-
րուստներ, ինչը պայմանավորված էր առաջին հերթին ՀՆԱ-ի խոցելի կառուցվածքով: 
Խնդիրն այն է, որ տնտեսական աճը մինչև 2020 թվականը գերազանցապես պայմա-
նավորված էր ծառայությունների աճով՝ հիմնված մշակույթ, զվարճություններ, հան-
գիստ ենթաճյուղի վրա, իսկ պահանջարկի տեսանկյունից ՀՆԱ-ի կառուցվածքում մեծ է 
եղել սպառողական ծախսերի կշիռը՝ նվազող համախառն ներդրումների պայմաննե-
րում: Արդյունքում, անհրաժեշտություն է առաջանում մեծացնելու կապիտալ ծախսերը և 
դրանք ուղղելու հատկապես բարձր տեխնոլոգիական ոլորտներ: 

 
Ներածություն: Խիստ փոխկապված ու ինտեգրված աշխարհում կորոնա-

վիրուսի տարածումը և տնտեսական բացասական հետևանքները վրա հասան 
շատ արագ: Բազմաթիվ սահմանափակումների կիրառումը հանգեցրեց 
սպառման նվազման և արտադրական դադարների, որի հետևանքով հարյուր 
հազարների հասնող արդյունաբերական ձեռնարկություններ պարապուրդի 
մատնվեցին: Միլիոնավոր մարդիկ կորցրին իրենց եկամտի հիմնական աղբ-
յուրը:  

Աշխարհի երկրների տնտեսությունների վրա կորոնավիրուսի ազդեցու-
թյան ալիքները տարբեր էին՝ պայմանավորված յուրաքանչյուր երկրի առանձ-
նահատկություններով: Հայաստանի համար դա առավել բնութագրվում էր 
տնտեսության խոցելի ճյուղային կառուցվածքով: Չնայած 2019 թ. իրական 
ՀՆԱ-ի իրական աճի տեմպը եղել է բավականին բարձր՝ 7,6%1, բայց տնտեսա-
կան աճը հիմնված է եղել ծառայությունների ոլորտի վրա՝ ըստ արտադրական 
ճյուղերի, և մասնավոր սպառումների վրա՝ ըստ ծախսային ուղղությունների: 
Այս երկու բաղադրիչների անկման հետնապատկերին ունեցանք սոցիալական 
և տնտեսական էական կորուստներ: Արդյունքում, անհրաժեշտություն առա-
ջացավ վերազինելու մեր տնտեսությունը՝ ավելացնելով ներդրումների կշիռը և 
այն ուղղելով դեպի գիտելիքահեն ոլորտներ: 

Գրականության ակնարկ: COVID-19, չնայած իր մեծածավալ բացասական 
ազդեցություններին, ախտորոշեց մեր տնտեսությունը և մատնանշեց հետագա 
զարգացման նախադրյալ հանդիսացող գործոնները՝ ներդրումները և տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաները: Անկախ պետականության գոյության ընթաց-
քում ՀՀ-ն ունեցել է 3 տնտեսական ճգնաժամ՝ 1991-1993 թթ., 2009 թ., 2020 
թ.՝ յուրաքանչյուրն իրեն բնորոշ պատճառներով ու հետևանքներով2։ Սակայն, 
պետք է նշել, որ 2004 թվականից ի վեր տնտեսության կառուցվածքը և տնտե-
սական աճի հիմնական աղբյուրները փոխվել են՝ հօգուտ շինարարության ու 

 
1  Տե՛ս ՀՆԱ-ի իրական աճի տեմպը նախորդ տարվա նկատմամբ, 2019 թ., 

https://www.armstat.am/en/ 
2  Տե՛ս «Լույս» հիմնադրամ, «Հայաստանում տնտեսական ճգնաժամերի համեմատական 

վերլուծությունը», Եր., 6 օգոստոսի 2020 թ., 
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=176 

https://www.armstat.am/en/
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=176
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ծառայությունների, ինչը ծանրացրել է 2009 թ. ճգնաժամը, և երկրի զարգաց-
ման այս մոդելը, որը գերակայություն է տալիս արտահանման առարկա 
չհանդիսացող ոլորտների զարգացմանը, շարունակել է պահպանվել հետագա 
տարիներին՝ դառնալով 2020 թ. տնտեսական ճգնաժամի խորացման «երաշ-
խիք»: 

Հայաստանի տնտեսության վրա կորոնավիրուսի ազդեցության ուղղու-
թյունների վերլուծություն է իրականացրել Օրբելի վերլուծական կենտրոնի հե-
տազոտող-փորձագետ Տաթևիկ Առուստամյանը1՝ եզրակացնելով, որ այդ ուղ-
ղությունները տնտեսության մեջ կայուն և հիմնական աճ ապահովող ճյուղերն 
են (մշակող արդյունաբերությունը, մանրամեծածախ առևտուրը, մշակույթը, 
զվարճությունների և հանգստի ոլորտը), որոնց էլ ուղղված են եղել պետու-
թյան՝ գործարար միջավայրի բարելավման և սոցիալական աջակցության 
ծրագրերը, և որոնց արդյունավետ կիրառման դեպքում երկարաժամկետում 
հնարավոր է ապահովել բազմագործոն տնտեսական աճ։ 

Հետաքրքիր անդրադարձ է կատարել տնտեսագիտության դոկտոր, պրո-
ֆեսոր Արմեն Ճուղուրյանը2` նշելով, որ եթե մինչ համավարակը Հայաստանից 
տեղի էր ունենում «կապիտալի փախուստ», ապա երկրների տնտեսական մե-
կուսացման պայմաններում հայկական կապիտալը կհանգրվանի հայրենիքում՝ 
խթանելով տեղական ներդրումները։ Ինչ վերաբերում է պետության կանխար-
գելիչ դերին, ապա առաջնահերթ է համարել ներմուծման փոխարինման քա-
ղաքականության իրականացումը՝ փոխարինող ապրանքների արտադրու-
թյուններ հիմնելու և նոր աշխատատեղեր ստեղծելու ուղղությամբ, ինչը պետք 
է իրագործվի աստիճանաբար՝ մեղմելով ներկրումների պակասուրդային ռիս-
կերը: Երկրորդ՝ անհրաժեշտ է, որ պետությունը ներդրումների աղբյուր փնտրի 
հենց երկրի ներսում՝ վարելով նպատակասլաց հարկաբյուջետային քաղաքա-
կանություն: 

Մեթոդաբանություն: Հաշվի առնելով համաշխարհային տնտեսության 
բազմաթիվ մարտահրավերները, մոլորակի բնակչության շարունակական աճի 
միտումները, այլ համաճարակների առաջացման հավանականությունը՝ սույն 
հետազոտական աշխատանքում ներկայացվել են այն մակրոտնտեսական ցու-
ցանիշները, որոնք մեծապես իրենց վրա են կրում դրանց ազդեցությունները։ 
Այս համատեքստում մատնանշվել են կայուն տնտեսական աճ ապահովող 
հիմնական գործոնները: Հետազոտության ընթացքում կիրառվել և զուգակց-
վել են համակարգային և իրավիճակային, վիճակագրական և գրաֆիկական 
վերլուծության, պատմական և տրամաբանական, արտածության և մակածու-
թյան մեթոդները: Հոդվածի գիտական և տեղեկատվական հիմքը ոլորտի 
առանցքային աշխատություններն ու հետազոտություններն են, վիճակագրա-
կան շտեմարաններն ու զեկույցները:  

Հետազոտության արդյունքներ և քննարկում: Նախ քննարկենք համավա-
րակի ուղղակի հետևանքները մեր տնտեսության վրա։ Համաշխարհային շու-
կայում նավթի պահանջարկի կրճատումը և ՕՊԵԿ (+)-ի հրավիրած արտա-
հերթ համաժողովի բանակցությունների ձախողումը հանգեցրին նավթի գների 
ռեկորդային նվազմանը (2020 թ. փետրվար-ապրիլ ժամանակահատվածում 
նավթի գներն ընկան 60%-ով3): Սա էապես ազդեց նավթարդյունահանող 

 
1  Տե՛ս «Ամբերդ» տեղեկագիր, «Կորոնավիրուսը և աշխարհը», 2020/1, Եր., էջ 81։ 
2  Տե՛ս «Ամբերդ» տեղեկագիր 2020/2, Եր., էջ 38։ 
3  Տե՛ս International Monetary Fund/World Economic outlook, October 2020, էջ 43, 

file://C:/Users/INTEL/Downloads/CSFOctober2020.pdf 
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երկրների տնտեսությունների վրա, ինչի հետևանքով ռուսական ռուբլին մար-
տի ընթացքում արժեզրկվեց մինչև 18%1, ինչն էլ իր հերթին ազդեց Եվրա-
սիական տնտեսական միության անդամ երկրների արժույթների վարքագծի 
վրա. հայկական դրամը արժեզրկվեց 3,39%-ով2, կրճատվեց Ռուսաստանից 
Հայաստան կատարվող մասնավոր տրանսֆերտների ծավալը, ՀՀ դրամի ար-
ժեզրկումը հանգեցրեց գնաճի: Այս առումով, արժե նշել, որ վերջին տա-
րիներին Հայաստանը եղել է ցածր գնաճային միջավայր ունեցող երկրների 
ցանկում՝ 2016-2020 թթ. միջին տարեկան գնաճը կազմել է 1%3: 2020 թ. դեկ-
տեմբերին 12-ամյա գնաճը կազմել է 3.7%4, աճը շարունակվել է նաև 2021 
թվականին: 2021 թ. ապրիլին 12-ամյա գնաճը հասավ 6.2%-ի (ինչն ամենա-
բարձր ցուցանիշն է 2013-ից հետո): Այսպիսով, գնաճը հիմնականում պայմա-
նավորված էր. 

1. ՀՀ դրամի արժեզրկմամբ՝ ՌԴ ռուբլու արժեզրկման hետևանքով, 
2. արտաքին աշխարհում պարենային ապրանքների գների աճով, 
3. կապիտալի արտահոսքով, որն ավելի խորացրեց ՀՀ դրամի արժե-

զրկումը, ինչն էլ իր հերթին հանգեցրեց գնաճի: 
Սրան զուգահեռ, աճեցին կառավարության պարտքի տոկոսավճարները: 

Մասնավորապես, ՀՀ պետական պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը 2020 թ. դեկտեմբե-
րի 31-ի դրությամբ կազմել է 67.4%` նախորդ տարվա նույն ցուցանիշի նկատ-
մամբ աճելով 13.7 տոկոսային կետով5, ինչը հիմնականում պայմանավորված է 
և՛ պետական պարտքի աճով՝ 18.6%, և՛ անվանական ՀՆԱ-ի 5.5% նվազմամբ: 
Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ արտաքին պետական պարտքը բա-
ցարձակ արտահայտությամբ աճել է 391.8 մլրդ ՀՀ դրամով (274.9 մլն ԱՄՆ 
դոլարով) կամ 14.1%-ով: Այս ցուցանիշը (67,4%-ը) գերազանցել է ՀՀ օրենս-
դրությամբ սահմանված բոլոր թույլատրելի շեմերը (40%, 50% և 60%): Սա, 
իհարկե, պայմանավորված էր նաև Արցախյան պատերազմի առաջացրած 
ծանր հետևանքներով: 

Այստեղ կարևոր է նշել հետևյալը. արտակարգ պայմաններում զարգացող 
երկրներն ամենամեծ վնասն են կրում, քանի որ կապիտալը փախչում է զար-
գացող շուկաներից՝ հանգեցնելով դևալվացիայի և ավելացնելով հին պարտքի 
արժեքը: Եթե զարգացած երկրները կարողանան գտնել պետական պարտքի 
ներգրավման աղբյուրներ, ապա զարգացողները կտուժեն բազմապատիկ ան-
գամ: 

Գործազրկության աճը, այս համատեքստում, պայմանավորված է և՛ հա-
մավարակի, և՛ Արցախյան պատերազմի բացասական ազդեցություններով: 
2020 թ. ապրիլին աշխատատեղերի թվաքանակը կազմել է 547 հազար մարդ՝ 
նույն տարվա մարտ ամսվա նկատմամբ նվազելով 72,2 հազարով, իսկ նա-
խորդ տարվա ապրիլի համեմատ՝ 47,4 հազարով (գծապատկեր 1): Զբաղվա-
ծության մակարդակը 2020 թ., 2019 թ. ցուցանիշի նկատմամբ, նվազել է -1.0 
տոկոսային կետով՝ կազմելով 48.3%, իսկ գործազրկության մակարդակը աճել 
է 0.2 տոկոսային կետով՝ կազմելով 18.1%6:  

 

 
1  https://www.exchangerates.org.uk/USD-RUB-spot-exchange-rates-history-2020.html 
2  https://bankir.ru/ 
3  https://armstat.am/am/ 
4  Տե՛ս ՀՀ ֆինանսների նախարարություն/Պետական պարտքի մասին հաշվետվություն  

(2020 թ., տարեկան), էջ 5, https://www.minfin.am/hy/page/tarekan_hashvetvutyunner/ 
5  Տե՛ս նույն տեղը, էջ 7, https://www.minfin.am/hy/page/tarekan_hashvetvutyunner/ 
6  Տե՛ս ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն/ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զեկույց, «Կորոնավիրուսի և 

Արցախյան պատերազմի ազդեցություն», 2021, էջ 36, https://www.mineconomy.am/page/1248 

https://www.exchangerates.org.uk/USD-RUB-spot-exchange-rates-history-2020.html
https://bankir.ru/
https://armstat.am/am/
https://www.minfin.am/hy/page/tarekan_hashvetvutyunner/
https://www.minfin.am/hy/page/tarekan_hashvetvutyunner/
https://www.mineconomy.am/page/1248
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Գծապատկեր 1. Ընդհանուր աշխատատեղերի թվաքանակի շարժընթացը,  

հազար աշխատատեղ1 
 
Այսպիսով, Հայաստանի ՀՆԱ-ն 2020 թ., 2019-ի համեմատ, նվազեց  

7,4%-ով (գծապատկեր 2): 
 

 
 

Գծապատկեր 2. ՀՆԱ-ի իրական աճի տեմպերը նախորդ տարվա նկատմամբ (%)2 
 
Մինչև համաճարակի բռնկումը Հայաստանի տնտեսական զարգացման 

ընդհանուր միտումը գնահատվում էր դրական՝ հաշվի առնելով տնտեսական 
աճի բարձր տեմպերը, արտահանման ծավալի կայուն աճը և գործազրկության 
ցուցանիշի նվազումը: Համաձայն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գնահա-
տականների՝ համաճարակի և պատերազմի ագրեգացված բացասական ազ-
դեցությունը կազմել է 14,0%-15,0% (կամ շուրջ 916,1 մլրդ ՀՀ դրամ՝ 2019 թ. 
գներով)3: 

Փորձ է արվել ցույց տալու, որ սերտորեն միմյանց կապված այս ցուցա-
նիշների փոփոխությունները՝ ՀՀ դրամի արժեզրկումը, գնաճը, պետական 
պարտքի ավելացումը, գործազրկությունը էնդոգեն (ելքային) են և արտակարգ 
իրավիճակներում դրանց մեծ կամ փոքր չափով շեղումը պայմանավորված է 

 
1  Տե՛ս նույն տեղը, էջ 37 
2  https://www.mineconomy.am/ 
3  Տե՛ս նույն տեղը, էջ 46 

https://www.mineconomy.am/
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տնտեսության թույլ հիմքերով, որը Հայաստանի դեպքում բնութագրվում է 
ՀՆԱ-ի խոցելի կառուցվածքով: 

2020 թ. պատուհասած երկու ծանրագույն շոկերը վեր հանեցին տնտեսու-
թյան թերի կողմերը: Թեև 2019 թ. իրական ՀՆԱ-ի աճի տեմպը եղել է բարձր՝ 
7,6%, բայց այն կառուցված է եղել կարճաժամկետ գործոնների հիման վրա, 
որի պատճառով 2020 թ. անկումը բավականին խորն էր՝ -7,4%: Վերջինս 
առավելապես պայմանավորված է եղել ծառայությունների ոլորտի կրճատ-
մամբ` -8,7% (գծապատկեր 3): 

 
 

 
Գծապատկեր 3. Տնտեսության ճյուղերի նպաստումը ՀՆԱ-ի աճին,  

տոկոսային կետ1 
 

Խնդիրն այն է, որ մինչև 2020 թ. տնտեսական աճը հիմնված է եղել ծա-
ռայությունների ոլորտի վրա՝ ըստ արտադրական ճյուղերի (աղյուսակ 1), և այս 
ոլորտում հիմնական աճը գրանցում էր հատկապես «մշակույթ, զվարճություն-
ներ, հանգիստ» ենթաճյուղը, որի իրական աճը 2018 թվականին, նախորդ 
տարվա նկատմամբ, կազմել է 36,6%, իսկ շահումով խաղերի կազմակերպման 
հետ կապված գործունեության աճը՝ 37,1%2: Այս թվերը պահպանվել են գրեթե 
նույն մակարդակում նաև 2019 թվականին: Շահումով խաղերի, վիճակախա-
ղերի, խաղատների և նման այլ գործունեությունները մակրոմակարդակում 
հանգեցնում են եկամուտների վերաբաշխմանը ցածր եկամուտ ունեցողներից 
դեպի հարուստներ, ինչը խորացնում է աղքատությունը և սոցիալական անհա-
վասարությունը: 2020 թ. համավարակն անմիջապես հարվածեց ծառայու-
թյունների ճյուղին, և այս կառուցվածքի պատճառով ճգնաժամին դիմակայելու 
ներուժը բավականաչափ թուլացավ: Համավարակի ազդեցությունը ծառայու-
թյունների ոլորտի վրա զգալի չի եղել հատկապես այն ուղղություններով, 
որոնք հիմնականում հենված են եղել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և 
հեռահար հաղորդակցման միջոցների վրա:  

 

 
1  Տե՛ս ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն/ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զեկույց, Կորոնավիրուսի և 

Արցախյան պատերազմի ազդեցություն, 2021, էջ 26, https://www.mineconomy.am/page/1248 
2  Տե՛ս «Լույս» հիմնադրամ, Տնտեսական կոլապսի հավանականությունը ՀՀ-ում. մի՞ֆ, թե՞ 

իրական սպառնալիք, Եր., 9 հուլիսի 2021 թ., էջ 6, 
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=236 

https://www.mineconomy.am/page/1248
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=236
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Աղյուսակ 1 
Տնտեսության կառուցվածքը՝ ըստ արտադրական ճյուղերի և ըստ ծախսային 

ուղղությունների, 2019 թ., տոկոս ՀՆԱ-ում1 
 

Ըստ արտադրական ճյուղերի Ըստ ծախսային ուղղությունների 
Ծառայություններ 42,3 Մասնավոր սպառում 83,4 
Արդյունաբերություն 18,6 Պետական սպառում 12,6 
Առևտուր 11,7 Ներդրումներ 17,4 
Գյուղատնտեսություն 11,5 Արտահանում 41,4 
Շինարարություն 6,4 Ներմուծում 54,8 

 
Այժմ դիտարկենք ՀՆԱ-ի կառուցվածքը՝ ըստ ծախսային ուղղությունների։ 

2019 թ. հատկապես մեծ է եղել սպառողական ծախսերի կշիռը (աղյուսակ 1): 
2019 թ., 2018-ի համեմատ, համախառն ներդրումները կրճատվել են 14,3%-ով, 
իսկ վերջնական սպառումն աճել է 11,7%-ով, ընդ որում՝ ոչ թե եկամուտների, 
այլ վարկերի հաշվին (սպառողական և հիփոթեքային վարկերի ծավալները 
2020 թ. վերջին, 2017-ի նկատմամբ, աճել են համապատասխանաբար 82 և 
130%-ով)2: Բավականին ծանր վարկային բեռի առկայության պայմաններում 
տնտեսական ցնցումները մեծ հարված հասցրին բնակչության վարկային 
պարտավորությունների կատարման հնարավորություններին: Շարունակա-
բար աճող վարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցության և չաճող եկամուտների պայ-
մաններում չաշխատող վարկերի կշիռն աճեց: 

 

Աղյուսակ 2 
2020 թ. ճգնաժամի բնութագիրը՝ ըստ արտադրական ճյուղերի3 

 

 Իրական աճի տեմպերը 
(նախորդ տարվա 

նկատմամբ, %) 

Նպաստումները 
(իրական ՀՆԱ-ի աճին, 

տոկոսային կետ) 
ՀՆԱ -7,4 -7,4 
Ծառայություններ -8,7 -3,5 
Առևտուր -13,2 -1,5 
Արդյունաբերություն -1,5 -0,3 
Շինարարություն -6,7 -0,4 
Գյուղատնտեսություն -4,1 -0,5 

 
Աղյուսակ 3 

2020 թ. ճգնաժամի բնութագիրը՝ ըստ ծախսային ուղղությունների4 
 

 Իրական աճի տեմպերը 
(նախորդ տարվա 

նկատմամբ, %) 

Նպաստումները 
(իրական ՀՆԱ-ի աճին, 

տոկոսային կետ) 
Վերջնական սպառում -10,1 -9,7 

Մասնավոր սպառում -13,8 -11,6 
Պետական սպառում 15,2 1,9 

Ներդրումներ -9,6 -1,7 
Արտահանում -32,4 -13,4 
Ներմուծում -31,7 17,4 

 
1  Տե՛ս ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. հունվար-մարտին, 

էջ 13 և 29 աղյուսակների տվյալների հիման վրա, https://armstat.am/file/article/sv_03_21a_112.pdf 
2  Տե՛ս «Լույս» հիմնադրամ, Տնտեսական կոլապսի հավանականությունը ՀՀ-ում. մի՞ֆ, թե՞ 

իրական սպառնալիք, Եր., 9 հուլիսի 2021 թ., էջ 7 և 17, 
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=236 

3  Տե՛ս նույն տեղը, էջ 23 (կառուցված է աղյուսակ 2.2 տվյալների հիման վրա)։ 
4  Տե՛ս նույն տեղը, էջ 24 (կառուցված է աղյուսակ 2.3 տվյալների հիման վրա)։ 

https://armstat.am/file/article/sv_03_21a_112.pdf
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=236
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Աղյուսակ 2-ից երևում է, որ իրական ՀՆԱ-ի անկմանը ամենաշատը 
նպաստել է ծառայությունների ոլորտի անկումը (8,7% անկման պայմաններում 
նպաստումը կազմել է 3,5 տոկոսային կետ): Սա նշանակում է, որ պետք է ծա-
ռայությունների ոլորտում շեշտը դնել կրթության ու տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների վրա՝ դա համարելով տնտեսության շարժիչ ուժը: Ինչպես վերևում 
նշեցինք, համավարակի ազդեցությունը զգալի չի եղել ՏՏ և հեռահար հաղոր-
դակցման միջոցների վրա հենված ծառայությունների գծով, և զարմանալի չէ, 
որ բազմաթիվ զարգացած երկրներ ձգտում են իրենց ՀՆԱ-ի մեծ մասը ստա-
նալ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտներից, որտեղ աշխատուժն ավելի հեշտու-
թյամբ է անցնում հեռավար աշխատանքի: Մեզ համար՝ որպես պատերազմող 
երկրի, է΄լ ավելի է կարևորվում հատկապես տվյալագիտության և կիբեռան-
վտանգության ուղղվածությամբ աշխատատեղերի ստեղծումն ու որակյալ մաս-
նագետների պատրաստումը: 

Աղյուսակ 3-ից երևում է, որ ՀՆԱ-ի անկմանը արտահանումից հետո ամե-
նաշատը նպաստել է մասնավոր սպառումը (13,8 տոկոս անկման պայման-
ներում 11,6 տոկոսային կետով): Սա նշանակում է, որ պետք է ավելացնել եր-
կարաժամկետում կայուն տնտեսական աճ ապահովող և հավելյալ արժեք 
ստեղծող ծախսերը: Խոսքը վերաբերում է հատկապես կապիտալ ծախսերին, 
որոնք կարևոր են տնտեսության համար ամուր հիմքեր կառուցելու և գալիք 
մարտահրավերներին դիմակայելու տեսանկյունից: 

Համավարակի սոցիալ-տնտեսական բացասական հետևանքների չեզո-
քացման նպատակով ՀՀ Կառավարության կողմից մշակվել և իրականացվել 
են 25 ծրագրեր, որոնցից 12-ը՝ տնտեսական և 13-ը՝ սոցիալական բնույթի: 
Տնտեսական հետևանքների չեզոքացման ծրագրերի օժանդակության ձևերն 
են՝ վարկի համաֆինանսավորում, վարկի վերաֆինանսավորում, տոկոսա-
դրույքների սուբսիդավորում՝ որոշակի պայմաններով միանվագ դրամաշնորհ-
ների տրամադրման միջոցով: Միաժամանակ, ծրագրերի իրականացման 
նպատակով մշակվել և ընդունվել են մի շարք օրենսդրական և ենթաօրենս-
դրական իրավական ակտերի փոփոխություններ, որոնցով տնտեսավարող 
սուբյեկտների համար սահմանվել են ժամանակավոր արտոնություններ և 
հարկային վճարումների հետաձգումներ, ինչպես նաև աջակցություն է ցուցա-
բերվել առանձին սոցիալական խմբերին (թոշակառուներ, ուսանողներ և այլն): 

Այսպիսով, ՀՀ պետական բյուջեի գումարներից 2020 թ. 80.8 մլրդ ՀՀ 
դրամ հատկացվել է կորոնավիրուսի համավարակի կանխարգելմանը, վերա-
հսկմանը, բուժմանը և 133.7 մլրդ ՀՀ դրամ՝ ռազմական դրությամբ պայմանա-
վորված ծախսերին1: Ընդհանուր առմամբ, վերոնշյալ միջոցառումները և 
դրանց իրականացման նպատակով մշակված օրենսդրական նախաձեռնու-
թյունների արդյունքները դրական են գնահատվել միջազգային կազմակեր-
պությունների կողմից, բայց քանի որ ուղղված էին գլխավորապես հետևանք-
ների վերացմանը, այլ ոչ թե պատճառների բացահայտմանն ու կանխարգել-
մանը, հիմնախնդիրները մնացել են անլուծելի: 

Եզրակացություն: Ստեղծված համաճարակային իրավիճակում տնտեսու-
թյան կառուցվածքի վերլուծության արդյունքում գալիս ենք այն եզրակացու-
թյանը, որ ՀՀ-ում տնտեսական աճը կառուցվածքային տեսանկյունից չունի 
ամուր հիմքեր:  

 
1  Տե՛ս ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն/ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զեկույց, Կորոնավիրուսի և 

Արցախյան պատերազմի ազդեցություն, 2021 թ, էջ 44, https://www.mineconomy.am/page/1248 

https://www.mineconomy.am/page/1248
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Մինչև 2020 թ. տնտեսական աճը հիմնականում պայմանավորված է եղել 
ծառայությունների աճով, որն էլ իր հերթին հիմնված է եղել «մշակույթ, զվար-
ճություններ, հանգիստ» ենթաճյուղի վրա: Այս ենթաճյուղը մակրոմակարդա-
կում հանգեցնում է եկամուտների վերաբաշխմանը ցածր եկամուտ ունեցողնե-
րից դեպի հարուստներ, ինչը խորացնում է աղքատությունը և սոցիալական 
անհավասարությունը: 

Պահանջարկի տեսանկյունից ՀՆԱ-ի կառուցվածքը նույնպես մտահոգիչ 
է, քանի որ դրանում մեծ է սպառողական ծախսերի կշիռը՝ նվազող համա-
խառն ներդրումների պայմաններում, իսկ սպառումը ֆինանսավորվում է հիմ-
նականում սպառողական վարկերի հաշվին: Սակայն, հաշվի առնելով այն, որ 
եկամուտները չեն աճում վարկերին համահունչ, սա կարող է առաջացնել ան-
ընդհատ աճող վարկերի սպասարկման հետ կապված խնդիր, ինչն էլ կհան-
գեցնի տնտեսական աճի կտրուկ անկմանը: 

Տեղին է մեջբերել հանրահայտ արտահայտությունը. «Աշխարհում մարդիկ 
երկու կարգի են, բարեկա′մս. զենքովներն ու փորողները»1։ 

Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամից հետո (2009 թ.) պետություն-
ները բաժանվեցին երկու խմբի. զգալի ակտիվներ, ամուր արժույթի պահուստ-
ներ ունեցողները «զենքով» երկրներն են, իսկ տնտեսությունները, որոնք ունեն 
արտաքին հսկայական պարտքեր, ստիպված են «փորել»՝ հարուստ ընդերքը 
նրանց կփրկի: Բայց օգտակար հանածոներն անարդար են բաշխված, և մենք 
չգիտենք, թե ճգնաժամերն ինչպես կազդեն դրանց գների վրա, ապագայում 
որքան կավելանա բնական ռեսուրսներ մատակարարելու առաջարկը, վառե-
լիքի անսահմանափակ շահագործումը կլիմայական ինչպիսի փոփոխություն-
ների կհանգեցնի ու աշխարհի բնակչության աճի հետ մեկտեղ դեռ ինչպիսի 
համաճարակների և այլ բնական արհավիրքների կբախվենք: Թվարկվածնե-
րին հավելելով լարված ռազմաքաղաքական վիճակը՝ կարող ենք ասել, որ 
այսօր աշխարհն ավելի վտանգավոր ու անորոշ է, քան «սառը պատերազմի» 
տարիներին: Այս դեպքում ո՛չ զենքովներին և ո՛չ էլ փորողներին իրենց ֆինան-
սական ռեսուրսներն ու օգտակար հանածոները չեն փրկի: Այս համատեքս-
տում հարկ է հիշել հետևյալը. 18-րդ դարում Մեծ Բրիտանիան, պատերազմե-
լով Ֆրանսիայի դեմ, կուտակել էր շատ մեծ պետական պարտք, որը կազմում 
էր երկրի ՀՆԱ-ի 250%-ը: Կարճ ժամանակահատվածում պարտքը կրճատվեց՝ 
կազմելով ՀՆԱ-ի 25%-ը: Սրա գլխավոր «մեղավորը» արդյունաբերական հե-
ղափոխությունն էր՝ երկաթուղու գյուտը:  

Վերադառնալով հայաստանյան իրականություն՝ արձանագրենք․ տեխնո-
լոգիական հրաշքներին սպասելը նմանվում է անհեթեթության, բայց ահա 
տնտեսությունը վերազինելը՝ բարելավելով ներդրումային միջավայրը, մեծաց-
նելով կապիտալ ծախսերն ու դրանք ուղղելով հատկապես բարձր տեխնոլո-
գիական ոլորտներ, միայն մեր ձեռքերում է:  
 

Օգտագործված գրականության ցանկ 
1. ՀՀ ՎԿ, ՀՆԱ-ի իրական աճի տեմպի, կառուցվածքի, գնաճի վերաբերյալ տվյալներ, 

https://www.armstat.am/en/ 
2. «Ամբերդ» տեղեկագիր, «Կորոնավիրուսը և աշխարհը», 2020/1, Եր.։ 
3. «Ամբերդ» տեղեկագիր, 2020/2, Եր.։ 
4. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, Պետական պարտքի մասին հաշվետվություն 

(2020 թ., տարեկան): https://www.minfin.am/hy/page/tarekan_hashvetvutyunner/ 
 

1  Արտահայտությունը վերցված է Նիլ Ֆերգյուսոնի «Մեծ անկում․ ինչպես են քայքայվում 
ինստիտուտներն ու կործանվում տնտեսությունները», գրքից, Եր., 2020, էջ 170։ 

https://www.armstat.am/en/
https://www.minfin.am/hy/page/tarekan_hashvetvutyunner/
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Կառավարում,  
բակալավրիատ, 3-րդ կուրս 

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԴԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. օտարերկրյա (ուղղակի) ներդրումներ, զուտ 
հոսքեր, իրական հատված, ընդհանուր 
ներդրումներ  

 
Հոդվածում ուսումնասիրվել և ներկայացվել են 2016-2020 թթ. օտարերկրյա ներ-

դրումների զուտ հոսքերի1 կառուցվածքը ՀՀ տնտեսության իրական հատվածում՝ ըստ 
երկիր-ոլորտ ուղղվածության, ներկայացվել են ամփոփ ցուցանիշային տվյալները՝ 
պարզելու համար ոլորտների գրավչության և ներդրումային արդյունավետության աս-
տիճանը, դրանք պայմանավորող գործոններն ու նախադրյալները: 

 
Ներածություն: Ցանկացած տնտեսական համակարգում տնտեսական կա-

յուն աճի և երկարաժամկետ տնտեսական զարգացման հիմքը ներդրումներն 
են: 44-օրյա հետպատերազմյան իրադրության և 2020 թվականից ի վեր 
բռնկված կորոնավիրուսի համավարակի արդի պայմաններում առավել ակն-
հայտ է դառնում ՀՀ տնտեսությունում մեծածավալ ներդրումների ներգրավ-
ման անհրաժեշտությունը: ՀՀ-ում օտարերկրյա ներդրումները կարգավորվում 
են 1994 թ. ընդունված «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքով2: 
Ներդրումային գրավչության մեծացման համատեքստում հատկապես կա-
րևորվում են օտարերկրյա ներդրումների պաշտպանության պետական երաշ-
խիքները, ինչպես նաև օրենքով սահմանված օտարերկրյա ներդրումներով 
ձեռնարկությունների և օտարերկրյա ներդրողների գործունեության պայման-
ները։ 

Հիմք ընդունելով սույն հոդվածում կատարված գնահատումը, ներդրումա-
յին քաղաքականության և դրա խթանման առկա դրական միջազգային փոր-
ձը՝ ներքոհիշյալ բնագավառները պետք է մեծ տեղ զբաղեցնեն ՀՀ Կառավա-
րության կարճաժամկետ և երկարաժամկետ գործողությունների օրակարգում՝ 
ներդրումների հետ կապված հիմնական քաղաքական, իրավական և ինս-
տիտուցիոնալ բնույթի սահմանափակումները վերացնելու նպատակով: 

Գրականության ակնարկ: Արծարծվող թեմայի շրջանակներում մեր ուսում-
նասիրած հեղինակներից է Ե. Պարսեղյանը՝ իր «Իրական ինվեստիցիաների 
(կապիտալ ներդրումների) արդյունավետության գնահատման ցուցանիշների 
համակարգը» հետազոտությամբ, որը ներկայացնում է իրական կապիտալ 
ներդրումների արդյունավետության գնահատման տեսական հիմքերը, գնա-
հատվող կարևոր ցուցանիշների որոշման սկզբունքներն ու մեթոդները, այդ 
ցուցանիշների գնահատման ժամանակակից հիմնախնդիրները։ Արդյունքում, 
ներդրման առավել արդյունավետ եղանակների ընտրությունն սկսվում է հնա-
րավոր տարբերակների հստակ որոշումից։ Այլընտրանքային նախագծերը 
հերթականությամբ համեմատվում են մեկը մյուսի հետ, և ներդրողի համար 

 
1  Զուտ հոսքերը հաշվետու ժամանակահատվածում օտարերկրյա ներդրումների գծով 

ստացումների և մարումների տարբերություններն են: 
2  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=34872 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=34872
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եկամտաբերության, էժանացման և անվտանգության տեսակետից ընտրվում է 
դրանցից լավագույնը։ 

«Ներդրումների և ներդրումային գործունեություն» ձեռնարկում Թ. Հ. Հա-
րությունյանն ուսումնասիրել և ներկայացրել է ներդրումների կատեգորիայի 
տեսամեթոդաբանական հիմքերը և տնտեսության զարգացման գործում 
դրանց ունեցած դերը, ներդրումային նախագծերի վերլուծության հայեցակար-
գերը, ներդրումների տնտեսական արդյունավետության գնահատման ժամա-
նակակից մեթոդները և ներդրումային գործունեության իրականացման 
առանձնահատկությունները։ 

 Շատ տնտեսագետներ են փորձել բացահայտել «ներդրում» հասկացու-
թյան էությունը, որն ընդգրկուն է, և հնարավոր չէ ներկայացնել միասնական 
սահմանմամբ։ Ըստ Զ. Բոդիի՝ «Ներդրումները ներկա ժամանակում փողի և 
այլ միջոցների ծախսումն են՝ ապագայում ակնկալելով եկամուտների ստա-
ցում»։ Մինչդեռ, ըստ Ա. Մարկոսյանի՝ «Ներդրումները լայն իմաստով պետու-
թյանը, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատկանող դրամական, 
գույքային, մտավոր արժեքներն են, որոնք ուղղվում են նոր տնտեսավարող 
սուբյեկտների ստեղծմանը, գոյություն ունեցողների վերակառուցմանն ու տեխ-
նիկական վերազինմանը, անշարժ գույքի, բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի 
և այլ արժեթղթերի ձևավորմանը՝ շահույթի կամ այլ դրամական արդյունքի 
ստացման նպատակով»։ Իսկ ֆինանսների տեսության մեջ ներդրումներ ասե-
լով` հասկանում են իրական կամ ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումը, 
այսինքն՝ կատարել ծախսեր այսօր, ապագայում եկամուտ ստանալու ակնկա-
լիքով։ Այս ամենն ընդհանրացնելով՝ կարելի է ասել, որ «Ներդրումները ֆի-
նանսավորման կարևոր աղբյուր են տնտեսության կայուն զարգացման ու 
բարձր տեմպերով աճ ապահովելու համար»: Ահա այս սահմանումից էլ բխում 
են ներդրումների կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը։ 

Մեթոդաբանություն: Դիտարկելով 2016-2020 թթ. ՀՀ տնտեսության իրա-
կան հատվածում օտարերկրյա ներդրումների զուտ ներհոսքի կառուցվածքը՝ 
ուսումնասիրության համար հիմք է հանդիսացել երկրորդային տվյալների կի-
րառումը: Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են վերլուծության, համա-
դրման, խմբավորման և համեմատության մեթոդները:  

Հետազոտության արդյունքներ և քննարկում: Ըստ ՀՀ ազգային վիճակա-
գրական կոմիտեի՝ Հայաստանի տնտեսության իրական հատվածում օտար-
երկրյա ներդրումների զուտ հոսքերի ծավալը 2016 թ. հունվար-դեկտեմբերին 
կազմել է 169 մլն ԱՄՆ դոլար: 2015-ի համեմատ ներդրումների ընդհանուր 
հոսքերը նվազել են 31%-ով1: 

Հարկ է նշել, որ ներդրումների գծով ամենամեծ ներհոսքը գրանցվել է 
Լյուքսեմբուրգից՝ կազմելով 48.4 մլրդ ՀՀ դրամ՝ ուղղված էներգետիկայի ոլոր-
տին՝ էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում։ 
Նաև ուշագրավ է, որ 2016 թ. Հայաստանից ներդրումների գծով լուրջ արտա-
հոսք է տեղի ունեցել։ Մասնավորապես, Ռուսաստանի մասով, որը համար-
վում է մեր ներդրումային գլխավոր գործընկերներից մեկը, ներդրումների զուտ 
ներհոսքը կազմել է -52 մլն ՀՀ դրամ, որը հավասար է -108 մլն ԱՄՆ դոլարի, 
այսինքն՝ ավելի շատ գումար է արտահոսել, քան ստացվել է։ Արտահոսքն այս 

 
1  Ընդամենը ներդրումները ներառում են ուղղակի, պորտֆելային և այլ ներդրումները (վերջինում 

ներառվում են վարկերը և փոխառությունները, ապրանքների և ծառայությունների դիմաց 
վճարվելիք/ստացվելիք գումարները,ստացված/տրված կանխավճարները): 
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դեպքում ներկայացվում է որպես ներդրումների գծով մարումներ։ Եվ դրա հիմ-
նական պատճառն այն միտումներն էին, որ գոյություն ունեին Ռուսաստանում։ 
Նավթի գների անկման հետևանքով վերջին տարիներին Ռուսաստանի տնտե-
սական վիճակը վատթարացել էր։ Այդ ժամանակ ռուսական մեծ ընկերություն-
ները փորձում էին իրենց արտաքին վարկերը հնարավորինս արագ փակել՝ 
ներգրավելով բոլոր իրենց մասնաճյուղերի, այդ թվում՝ Հայաստանի ազատ 
ռեսուրսները։ Հիմնականում դա ազդեց Ռուսաստանից ներհոսքի նվազման 
վրա։ Եվ հիմնական ներդրման ճյուղեր էին համարվում հանքագործությունը, 
էներգետիկան, մեծածախ առևտուրն ու հեռահաղորդակցությունը։ 

2017 թ. ներդրումների ընդհանուր ծավալը, 2016-ի համեմատ, աճել է 
14.6%-ով։ 2016 թ. համեմատ Ռուսաստանից կատարված ներդրումների ընդ-
հանուր ծավալը ևս աճել է, սակայն ուղղակի ներդրումները նվազել են։ Զգա-
լիորեն նվազել են Միացյալ Թագավորությունից և Լյուքսեմբուրգից կատար-
վող ներդրումների ծավալները։ Ներդրումները հոսել են հիմնականում հանք-
արդյունաբերության ոլորտ, ինչպես նաև՝ էներգետիկայի, մշակող արդյունա-
բերության, տեղեկատվության ու կապի և առևտրի ոլորտներ։ Սակայն, կա-
րևոր է նշել, որ այդքան գումար Հայաստանում չի մնացել։ Ներդրումների 
գծով օտարերկրյա կապիտալով կազմակերպությունները նաև մարումներ են 
կատարում վարկերի մասով, վճարում ապրանքների ու ծառայությունների 
դիմաց և այլն։ Այդ գումարները երկրից դուրս են գալիս։ Ուստիև, 2017 թ. զուտ 
ներդրումները (ստացումների և մարումների տարբերությունը) կազմել է 154.5 
մլն ԱՄՆ դոլար: 2016 թ. համեմատ այս ցուցանիշը նվազել է։ Սա ևս կարևոր 
տվյալ է և ցույց է տալիս, որ իրականում ներդրումների արդյունքում ոչ մեծ 
գումար է մնում երկրում։ 

2018 թ. օտարերկրյա ներդրումների զուտ հոսքերի մասով ունեցել ենք 
կտրուկ նվազում՝ 47,038.5 մլն ՀՀ դրամի չափով՝ կազմելով 27,6 մլրդ ՀՀ 
դրամ: Թերևս, նման կտրուկ նվազման պատճառներից է 2018 թ. ստեղծված 
քաղաքական իրադրությունը՝ պայմանավորված հեղափոխական ալիքով, ինչը 
զգալիորեն նվազեցրեց օտարերկրյա ներդրողների վստահությունը մեր ներ-
դրումային դաշտի նկատմամբ: Այնուամենայնիվ, վերլուծելով 2018 թ. ներդրու-
մային արդյունքների թվային տվյալները և դիտարկելով դրանց ուղղվածու-
թյունը իրական հատվածում, նշենք, որ զուտ հոսքերի մասով ամենամեծ ներ-
հոսքը նկատվել է Ռուսաստանի Դաշնությունից և Ջերսիից՝ համապատաս-
խանաբար կազմելով 43,5 և 20,6 մլրդ ՀՀ դրամ, իսկ ներդրումային հոսքերն 
ուղղված են եղել հանքագործության, էներգետիկայի, մեծածախ առևտրի և 
հեռահաղորդակցության ոլորտներ: Ուշագրավ է, որ զուտ հոսքերի մասով 
ամենամեծ արտահոսքը բաժին է հասել Գերմանիային՝ շուրջ 30,9 մլրդ ՀՀ 
դրամ՝ գերազանցապես ուղղված հանքագործության ոլորտին: Եվ չնայած 
2018 թ. ներդրումային ցուցանիշների ոչ խոստումնալից լինելուն՝ 2018 թ. ապ-
րիլ-մայիսյան քաղաքական իրադարձություններից հետո ՀՀ նորաստեղծ կա-
ռավարությունը հայտարարեց «տնտեսական հեղափոխության» մեկնարկի 
մասին, որի առանցքային բաղադրատարրերից մեկը ՀՀ ներդրումային միջա-
վայրի բարելավումն է, միջազգային ներդրումային դիրքի, գրավչության բարձ-
րացումը և դեպի ՀՀ ներդրումային խոշոր հոսքերի ապահովումը։ 

Անդրադառնալով 2019 թ. ներդրումային հոսքերի վերլուծությանը՝ նշենք, 
որ օտարերկրյա ներդրումների կառուցվածքը և երկիր-ոլորտ ուղղվածությունը 
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դիտարկվում են ըստ համախառն հոսքերի1։ 2019 թ. օտարերկրյա ներդրում-
ների մասին տվյալների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանն 
այդ ժամանակաշրջանում բավականին հեռու էր ներդրումային գրավիչ երկիր 
լինելուց` առաջին հերթին պայմանավորված 2018 թ. քաղաքական-հեղափո-
խական իրադարձություններով։ Անկախ ձևավորված իրադրությունից՝ ներ-
դրումների առյուծի բաժինը կլանում էին էներգետիկան ու հանքարդյունաբե-
րությունը։ Իսկ մյուս ոլորտներում կատարվող ներդրումները շատ ավելի քիչ 
էին, ներդրող երկրների թիվը՝ փոքր։ 2019 թ. Հայաստանում կատարված 
oտարերկրյա ներդրումների ընդհանուր ծավալը, ըստ Վիճակագրական կոմի-
տեի, կազմել է 1 տրլն 422 մլրդ 615 մլն ՀՀ դրամ (կամ 2 մլրդ 961 մլն ԱՄՆ դո-
լար), որից ուղղակի ներդրումները՝ 284 մլրդ ՀՀ դրամ (591.1 մլն ԱՄՆ դոլար)։ 
Պարզվում է՝ ընդհանուր ներդրումների 75%-ը կատարվել է միայն երեք 
երկրից՝ Ռուսաստանից (34.3%), Գերմանիայից (23.1%) ու Նիդեռլանդներից 
(17.9%)։ Հետևաբար, հայաստանյան ներդրումային ոլորտը խիստ կենտրո-
նացված էր և կախված մի քանի երկրից։ Սա էլ, իր հերթին, խոսում էր ներ-
դրումային ցածր գրավչության մասին, ինչը բավականին տխուր պատկեր էր 
հայաստանյան նոր քաղաքական իրադրության պայմաններում և լուրջ ազ-
դակ, որ նորանշանակ իշխանությունները դեռևս շատ անելիք ունեին արտա-
քին աշխարհից ներդրումներ ներգրավելու ուղղությամբ։ Այսպիսով, 2019 թ. 
Հայաստանի տնտեսության իրական հատվածում կատարված ներդրումների 
28.2%-ը կատարվել է էներգետիկայի ոլորտում: Այս ոլորտը ներառում է 
էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն ու բաշխումը, գազամատակարարումը, 
գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարումը։ Հաջորդ ոլորտը, ուր հոսել է ներ-
դրումների մյուս զգալի մասը, հանքարդյունաբերությունն է։ Այստեղ երկու 
ենթաոլորտներում են կատարվել ներդրումներ՝ հանքագործական արդյունա-
բերություն, բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր և մետաղական հանքա-
քարերի արդյունահանում։ Ներդրումների ոչ մեծ ծավալ ապահովել են մեծա-
ծախ առևտուրը (Ռուսաստան, Շվեյցարիա, Հունգարիա և այլն), հեռահաղոր-
դակցությունը (Ռուսաստան, Կիպրոս, Լիբանան), հիմնային մետաղների ար-
տադրությունը (Ռուսաստան, Կիպրոս, ՄԹ, Գերմանիա) և այլն։ Բացարձակ 
փոփոխության տեսանկյունից առավելագույն մեծությունն արձանագրվել է 
Ջերսիից եկող ներդրումների պարագայում՝ կազմելով (-20 640.0) մլն ՀՀ 
դրամ, քանի որ ՕՈՒՆ-ի զուտ հոսքը կազմել է 0 դրամ, որն առնչվում է հան-
քագործական արդյունաբերության հարակից գործունեությանը, մասնավորա-
պես՝ Ամուլսարի հանքի շահագործման հետ կապված խնդիրներին։ Նման 
վերլուծական պատկեր ենք ստանում՝ ցուցանիշները դիտարկելով ըստ զուտ 
հոսքերի, որը, ինչպես նշել ենք, ցույց է տալիս ներդրումների գծով ստացում-
ների ու մարումների տարբերությունը։ Այդ տվյալները ևս փաստում են, որ 
ներդրումները կատարվում են հիմնականում մեր նշած ոլորտներում և նշված 
երկրների կողմից։ 

 

 
1  Համախառն հոսքերը ցույց են տալիս տնտեսության իրական հատվածում իրականացված 

ներդրումների ծավալները՝ առանց պարտավորությունների գծով մարումների, գների, 
փոխարժեքի և այլ փոփոխությունների: 
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Գծապատկեր 1. 2016-2020 թթ. ՀՀ տնտեսության իրական հատվածում 
կատարված օտարերկրյա ներդրումների զուտ հոսքերի 
ծավալները, մլրդ ՀՀ դրամ 1 
 

Դիտարկելով 2020 թ. ներդրումային հոսքերի ամփոփ տվյալներն ու կա-
ռուցվածքը՝ կարևոր է արձանագրել, որ վերջին հինգ տարիների ընթացքում 
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքը դեպի Հայաստան շարունա-
կաբար նվազել է, սակայն 2020 թ. COVID-19-ի և պատերազմի հետևանքով 
անկման տեմպն էականորեն արագացել է՝ հասնելով շուրջ 16%-ի: 2020 թ. ՀՀ 
իրական հատվածում կատարվել է շուրջ 500 մլն ԱՄՆ դոլարի ներդրում, որի 
գերակշիռ մասը՝ շուրջ 84,5%-ը, ուղղվել է էներգետիկային՝ էլեկտրականու-
թյան, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարման ոլորտ, ինչը թերևս 
սպասելի էր, քանի որ մի շարք լայնամասշտաբ ներդրումային նախագծեր են 
իրականացվում այս ոլորտում, ներառյալ՝ ատոմակայանի վերազինման նա-
խագիծը, «Մասրիկ‒1» արևային ֆոտովոլտայիկ էլեկտրակայանի նախագիծը, 
բարձրավոլտ օդային էլեկտրագծերի և ենթակայանների տարբեր նախագծեր։ 
Անդրադառնալով ՕՈՒՆ ներհոսքի աշխարհագրական բաշխվածությանը՝ 
պետք է նշել, որ առաջատարը Ռուսաստանն է, և 2020 թ. ՕՈՒՆ ներհոսքի 
շուրջ 74%-ը ստացվել է Ռուսաստանից, որին հաջորդում են Գերմանիան (5%) 
և Լյուքսեմբուրգը (4%):  

Անշուշտ, ՕՈՒՆ ներհոսքի նվազումը 2020 թ. սպասելի էր, սակայն, ըստ 
նախնական ցուցանիշների, Հայաստանում արձանագրված անկումն (16%) 
ավելի մեծ է, քան զարգացող երկրների համարժեքը (12%)2։ Այնուամենայնիվ, 
Հայաստանում ՕՈՒՆ ներհոսքի անկումն ավելի մեղմ է եղել, քան ԵԱՏՄ այլ 
երկրներում, օրինակ՝ Բելառուսում (17%), Ղրղզստանում (56%), Ռուսաստանում 
(95%): 

Ամփոփելով պետք է նշել, որ COVID-19 և Արցախյան երկրորդ պատե-
րազմն էականորեն են ազդել և՛ տեղական, և՛ օտարերկրյա ներդրումների 
վրա: Թեև կառավարությունը որոշակի միջոցառումներ է ձեռնարկել բացա-
սական հետևանքները մեղմելու համար, սակայն դրանց ազդեցությունը բա-
վականին սահմանափակ է եղել։ Հաջորդ տարիներին կառավարության 
առաջնահերթություններից պետք է լինի ներդրումների ծավալի վերականգնու-

 
1 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ ՀՀ ՎԿ հրապարակած տվյալների հիման վրա: 
2

  https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-fell-42-2020-outlook-remains-weak - 
:~:text=Global foreign direct investment (FDI,Monitor published on 24 January 

https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-fell-42-2020-outlook-remains-weak%20-%20:%7E:text=Global%20foreign%20direct%20investment%20(FDI,Monitor%20published%20on%2024%20January
https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-fell-42-2020-outlook-remains-weak%20-%20:%7E:text=Global%20foreign%20direct%20investment%20(FDI,Monitor%20published%20on%2024%20January
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մը տնտեսության իրական հատվածում, որպեսզի նպաստավոր պայմաններ 
ապահովվեն երկարաժամկետում կայուն տնտեսական աճի համար։ 

Սույն հոդվածի առաջնային նպատակադրումներից է նաև որոշակի անդ-
րադարձը և եզրահանգումը՝ կապված 2021 թ. ներդրումային հոսքերի կառուց-
վածքի և ուղղվածության ոլորտների հետ, հաշվի առնելով մինչ այժմ հրապա-
րակված ամփոփ տվյալները: Այսպիսով, 2021 թ. առաջին կիսամյակում Հա-
յաստանում օտարերկրյա ներդրումների վիճակագրությունը բոլորովին ոգևո-
րիչ չէ. ընդհանուր ներդրումները դեռևս չեն վերադարձել նախաքովիդյան և 
նախապատերազմյան 2019 թ. մակարդակին: Ավելին՝ խիստ սահմանափակ է 
երկրների ցանկը, որոնց կարելի է համեմատաբար խոշոր ներդրողներ համա-
րել Հայաստանում (հիմնականում Ռուսաստանն ու Գերմանիան են): Ներ-
դրումների համախառն ներհոսքի 39%-ը Ռուսաստանից է, 38%-ը՝ Գերմանիա-
յից: Համեմատաբար տեսանելի կշիռ ունեն և առաջին հնգյակում են Միացյալ 
Թագավորությունը, Կանադան ու Իտալիան։ Այս բարձր կենտրոնացվածու-
թյունը վկայում է, որ Հայաստանը ներդրումների տեսանկյունից գրավիչ չէ 
մյուս երկրների համար: Հայաստանում նախկինում ներդրումներ կատարած 
մի շարք երկրներից, ինչպես Սեյշելները, Հունաստանը, Բելգիան և այլն, այս 
տարվա առաջին կիսամյակում կամ ներդրումների հոսք չի եղել կամ չնչին ծա-
վալ է ունեցել: Ուշագրավ է, որ ներդրումների տեսանելի հոսք կա Վերա-
կառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի կողմից:  

2021 թ. առաջին կիսամյակում Հայաստանի տնտեսության իրական հատ-
վածում օտարերկրյա համախառն ներդրումների հոսքերը կազմել են շուրջ 1 
մլրդ 219 մլն ԱՄՆ դոլար (1 ԱՄՆ դոլարը 522.08 դրամ փոխարժեքով), որից 
353 մլն ԱՄՆ դոլարը օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներն են: 2020 թ. առա-
ջին կիսամյակի համեմատ ներդրումների ընդհանուր ներհոսքն աճել է  
28%-ով, իսկ ՕՈՒՆ-ը՝ 43%-ով: Առաջին հայացքից այս աճերը, գուցե, էական 
թվան, սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ համեմատում ենք 2020 թ. ա-
ռաջին կիսամյակի հետ, երբ համավարակի տարածման հետևանքով ամբողջ 
տնտեսությունը, այդ թվում՝ ներդրումները, շեշտակի անկում ապրեցին։ 

 

 
Գծապատկեր 2. Օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքը Հայաստան,  

մլն ԱՄՆ դոլար 
 

Տնտեսության ոլորտներում ներդրումների տվյալներն առկա են միայն 
զուտ հոսքերի պարագայում: Դրանք համադրելով միայն կարելի է ենթադրել, 
որ Ռուսաստանը ներդրումներ է կատարում գերազանցապես էներգետիկայի 
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ոլորտում, ինչպես նաև՝ հանքարդյունաբերության, տրանսպորտի և առևտրի: 
Գերմանական ներդրումները հոսում են հիմնականում հանքարդյունաբերու-
թյան ոլորտ: 

Այսպիսով, եթե 2021 թ. առաջին կիսամյակում Հայաստանի տնտեսու-
թյան իրական հատվածում կատարված ներդրումները համեմատում ենք նա-
խորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի հետ, երբ տնտեսությունը գահա-
վիժում էր, աճ ենք տեսնում: Սակայն, դրանք դեռևս չեն վերականգնվել կամ 
հասել 2019-ի առաջին կիսամյակի մակարդակին: Եվ ասել, որ ներդրումները 
«հորդում են», չափազանցություն է: 

Ամփոփելով 2016-2020 թթ. դեպի ՀՀ օտարերկրյա ներդրումային հոսքե-
րի վերլուծությունը և ներդրումների հիմնական ուղղվածությունը՝ ըստ երկիր-
ոլորտների՝ կարող ենք արձանագրել, որ օտարերկրյա կապիտալի համար հե-
տաքրքրություն են ներկայացնում տարբեր ոլորտներ, մասնավորապես` հան-
քագործական արդյունաբերության, մշակող արդյունաբերության, էլեկտրակա-
նության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարման, ՏՏ և զբոսաշրջա-
յին ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև անշարժ գույքի գործունեության հետ 
կապված ոլորտները: Ընդլայնվել է հետաքրքրությունը նաև վերականգնվող 
էներգետիկայի նկատմամբ։ Հաշվի առնելով 2018 թ. հայաստանյան քաղաքա-
կան վերափոխումների արդյունքները՝ 2020 թ. բռնկված համավարկն ու 
հասցված սոցիալ-տնտեսական ծանր հետևանքները, պատերազմյան ու հետ-
պատերազմյան իրադրությունը` երկրում կայուն ներդրումային հոսքեր ներ-
գրավելու գրավականը, ի թիվս այլ գործոնների, կայուն և կանխատեսելի իրա-
վական կարգավորումներն են և ներդրողների իրավունքների ու մասնավոր 
սեփականության անձեռնմխելիության պաշտպանությունը: Կարևոր է արձա-
նագրել, որ անցումային արդարադատության կիրառման հավանականությու-
նը բացասաբար է անդրադարձել Հայաստանի միջազգային համբավի վրա՝ 
որպես ներդրումների իրականացման ապահով և բարենպաստ միջավայր 
ունեցող երկրի: Ինչ վերաբերում է օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման 
գործում Հայաստանի իրական հնարավորություններին, ապա կարևոր գործոն 
է Սփյուռքի առկայությունը, որի ներուժը դեռևս ամբողջությամբ չի գեներաց-
վում: Օտարերկրյա ներդրումների գրավչության համար հատկապես մեծ նշա-
նակություն ունի տվյալ երկրի զբաղեցրած դիրքը՝ ըստ գործարարությամբ 
զբաղվելու դյուրինության համաթվի, որում երկրների դասակարգումն իրակա-
նացվում է ըստ 10 հիմնական ցուցանիշների: Ուշագրավ է, որ «Գործարարու-
թյամբ զբաղվելը‒2020» զեկույցում Հայաստանը 190 երկրների շարքում զբա-
ղեցրել է 47-րդ տեղը1՝ «Գործարարությամբ զբաղվելը‒2019» զեկույցի 41-րդ 
հորիզոնականի փոխարեն2: Դա պայմանավորող գործոնը գերազանցապես 
կապված է 10 ցուցանիշների համատեքստում 2 հիմնական ցուցանիշների 
վատթարացմամբ: Դրանք են ներդրողների պաշտպանվածությունը և սնան-
կության ճանաչման հարցի լուծումը, ինչպես նաև դրանց առնչվող հիմնական 
միտումների շրջանակը, որոնց կարգավորման անհրաժեշտությունը երկրի՝ 
որպես գրավիչ ներդրումային դաշտի կայուն երաշխիքն է:  

Եզրակացություն: Օտարերկրյա ներդրողներն ուսումնասիրում են օտար-
երկրյա ներդրումների մասին երկրի օրենքը և դրանով սահմանված պաշտ-

 
1  https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 
2  https://www.worldbank.org/hy/news/press-release/2018/10/31/armenia-among-economies-that-

accelerated-pace-of-reforms-to-improve-business-climate-says-doing-business-report 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
https://www.worldbank.org/hy/news/press-release/2018/10/31/armenia-among-economies-that-accelerated-pace-of-reforms-to-improve-business-climate-says-doing-business-report
https://www.worldbank.org/hy/news/press-release/2018/10/31/armenia-among-economies-that-accelerated-pace-of-reforms-to-improve-business-climate-says-doing-business-report
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պանության երաշխիքները՝ որպես ներդրումային առաջադեմ միջավայրի 
առաջին ցուցիչներ, ուստի կարևոր է, որ ներդրումների մասին օրենքն արտա-
ցոլի ներդրողների պաշտպանության երաշխիքները: Նման դրույթների իրա-
կանացման համար Հայաստանը պետք է հավուր պատշաճի ներառի դրանք 
իր ներպետական օրենքներում և քաղաքականությունում:  

Ներդրումային քաղաքականության իրականացման ուղղությամբ ներդրու-
մային միջավայրը կարգավորող օրենսդրաիրավական բարելավումների և 
լրացումների անհրաժեշտությունը և հիմնական առաջարկությունները. 
▪ հարկային օրենսգրքի բարելավմամբ սահմանել ընկալելի և կանխատեսե-

լի հարկային կանոններ, որոնք ներդրումային ծրագրերի, ծախսերի և 
եկամուտների տնօրինման գործընթացներում նպաստելու են արդյունա-
վետ որոշումների ընդունմանը:  

▪ Հատուկ ուշադրություն դարձնել օտարերկրյա ներդրումների պաշտպա-
նության մեխանիզմների զարգացման հարցերին: Օտարերկրյա ներ-
դրումների արագացումը պահանջում է էապես բարձրացնել մտավոր 
սեփականության իրավունքների պաշտպանվածությունը և պաշտպանու-
թյան մեխանիզմների զարգացումը: Այս ուղղությամբ աշխատանքների 
իրականացումն էական է, քանի որ համակարգը թե՛ մինչև իշխանափո-
խությունը, թե՛ իշխանափոխությունից հետո կիրարկվում է նույն ձևով: 

▪ Իրականացնել ոլորտի զարգացմանը և ներդրումների ներգրավմանն 
ուղղված օրենսդրական բարեփոխումներ, միջազգային փորձի հիման 
վրա իրավական դաշտի կատարելագործում: 

▪ Մշտադիտարկել ներդրումային ծրագրերը և բացահայտված խնդիրների 
օպերատիվ լուծմամբ սահմանել հետներդրումային սպասարկման պա-
տասխանատու վարքագծի և գործընկերային հարաբերությունների 
բարձր նշաձող: Միջազգային պրակտիկայում հետներդրումային սպա-
սարկումը ներդրումները խթանող գործակալությունների հիմնական ծա-
ռայություններից է և մատուցվում է օտարերկրյա ներդրողներին: Այդ գոր-
ծառույթը նախկինում ներդրված էր «Բիզնես Արմենիա» հիմնադրամում։ 
Նույնիսկ ԵՄ-ի կողմից ցուցաբերվել էր անհրաժեշտ աջակցություն՝ 
նշված գործառույթը կատարելագործելու և սպասարկման որակը բարձ-
րացնելու նպատակով։ Այսօր այս կառույցը մասնավոր է, իսկ տրամա-
դրված գիտելիքը՝ փոշիացված: 
Ներդրումների և մրցակցության խթանումը պետք է շարունակաբար դի-

տարկվի որպես Հայաստանի զարգացման ռազմավարության (ՀԶՌ) նպա-
տակ: Ներդրումային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացումը, 
ինչը նպաստում է առավել բարձր արտադրողականությանը, արտահանմանը 
և մրցունակության ավելացմանը, համարվում է այդ նպատակի իրագործման 
կարևոր բաղադրիչ: 
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This article examines and represents the flow of 2016-2020 years’ foreign investments 

structure in the Economy of Republic of Armenia by country-field direction. The summary 
indicative data has been presented to find out the degree of investment efficiency, 
attractiveness of sectors and the main considerations of factors and conditions. 

 
 
 

ՏԱԹԵՎ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
Կորպորատիվ ֆինանսներ, 
մագիստրատուրա, 1-ին կուրս 

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 
Հիմնաբառեր. ֆինանսական ակտիվներ, ներդրումներ, 

պարտատոմսեր, բաժնետոմսեր, 
ներդրումային ֆոնդի փայեր, արժույթ, զուտ 
ակտիվների արժեք 

  
ՀՀ-ում կուտակային կենսաթոշակային համակարգի զարգացման գործում էական 

նշանակություն ունի ճիշտ ներդրումային քաղաքականության որդեգրումը, ֆինան-
սական եկամտաբեր գործիքների ընտրությունը՝ հաշվի առնելով կենսաթոշակային 
կարևոր նախապայմանները՝ ապահովությունը, իրական հատվածի հետ սիմբիոտիկ 
համագործակցության հաստատումը՝ խթանելով վերջինիս զարգացումը, որն էլ, իր 
հերթին, կապահովի կենսաթոշակային ֆոնդերի եկամտաբերությունը։ Կենսաթոշակա-



210 ՀՊՏՀ ՈՒԳԸ 40-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ 

յին ֆոնդի ակտիվները ձևավորվում են պարտադիր (պարտադիր մասնակից են 1974 
թ. հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծնվածները) կամ կամավոր (կամավոր կենսաթոշա-
կային ֆոնդ) կուտակային վճարների և դրանց ներդրման հաշվին։ 

 
Ներածություն։ Կենսաթոշակային ֆոնդերը ներդրումային ֆոնդերի տե-

սակ են, որոնց ստեղծման և կառավարման գլխավոր նպատակը մարդկանց 
բարեկեցիկ ծերության ապահովումն է։ Կենսաթոշակային ֆոնդում կուտակ-
ված դրամական միջոցները ներդրվում են բազմազան ֆինանսական գործիք-
ներում և կառավարվում միասնական ներդրումային քաղաքականությամբ 
(կառավարչի կողմից)։ Ներդրումային քաղաքականությունը մշակում է կառա-
վարիչը, ընդ որում, որքան զարգացած է երկրի տնտեսությունը, այնքան 
կառավարիչներին ավելի մեծ ազատություն է տրվում։ 

Մասնակիցներին նախապես հայտնի է ֆոնդերի ապահոված եկամտաբե-
րությունը, ռիսկայնությունը, ինչպես նաև կառավարչի կողմից ֆոնդի ակտիվ-
ների ներդրման ուղղությունները, նպատակներն ու սահմանափակումները։ 
Պետությունների մեծամասնությունն ունի կենսաթոշակային ֆոնդերի ներ-
դրումների հետ կապված քանակական սահմանափակումներ: Միայն ութ եր-
կիր է, որ ակտիվների դասերի համար չի սահմանում կենսաթոշակային ֆոն-
դերի ներդրումների որևէ վերին շեմ. Բելգիա, Կանադա, Նիդեռլանդներ, Նոր 
Զելանդիա, Միացյալ Թագավորություն, ԱՄՆ, Մալավի, Ավստրալիա1: 

Ֆոնդի ակտիվներից վճարումները կատարվում են կենսաթոշակի ձևով, 
միայն մասնակցի կենսաթոշակային տարիքը լրանալուց հետո, ինչպես նաև 
օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում2։  

Հետազոտության նպատակն է ՀՀ-ում կենսաթոշակային ֆոնդերի ակ-
տիվների կառավարման վերլուծությունը, ներդրումային քաղաքականության 
հետ կապված հիմնախնդիրների վերհանումը և բարելավման ուղիների առա-
ջադրումը: 

Գրականության ակնարկ։ Ապագա կենսաթոշակային հատկացումները ֆի-
նանսավորելու համար զգալի ակտիվներ են կուտակվել կենսաթոշակային 
խնայողական պլաններում3: 2019 թ. վերջին կենսաթոշակային ակտիվներն 
ամբողջ աշխարհում առաջին անգամ գերազանցեցին 50 տրլն ԱՄՆ դոլարը: 

2019 թ. տվյալները ցույց են տալիս, որ ՏՀԶԿ տարածքում ՏՀԶԿ 37 
երկրներից 7-ը տիրում են ընդհանուր կենսաթոշակային ակտիվների ավելի 
քան 90%-ին4: COVID-19-ի բռնկումը մեծացրեց անկայունությունը ֆինանսա-
կան շուկաներում, որն էլ իր հերթին ազդեց կենսաթոշակային ֆոնդերի 
պորտֆելում առկա ակտիվների արժեքի վրա:  

2020 թ. ֆինանսական շուկաները շատ անկայուն էին։ Նույն թվականի 
մարտին S&P 500-ի5 միջին օրական փոփոխությունը 5% էր՝ գերազանցելով 
1929-ի նոյեմբերի ռեկորդը (3,9%): 

 

 
1  Տե՛ս OECD guidelines on pension fund asset management, http://www.oecd.org/pensions/private-

pensions/36316399.pdf. էջ 6,8: 
2  Տե՛ս «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» ՀՀ օրենք, 2010, ՀՕ-245-Ն, հոդված 3-ի 1-ին մասի  

27-րդ կետ։  
3  https://www.oecd.org/pensions/Pension-Funds-in-Figures-2020.pdf p. 37 
4  https://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Markets-in-Focus-2020.pdf 
5  https://www.marketwatch.com/investing/index/spx 

http://www.oecd.org/pensions/private-pensions/36316399.pdf.%20%D5%A7%D5%BB%206,8
http://www.oecd.org/pensions/private-pensions/36316399.pdf.%20%D5%A7%D5%BB%206,8
https://www.oecd.org/pensions/Pension-Funds-in-Figures-2020.pdf
https://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Markets-in-Focus-2020.pdf
https://www.marketwatch.com/investing/index/spx
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Գծապատկեր 1. Կենսաթոշակային ակտիվների աշխարհագրական բաշխումը 
ՏՀԶԿ երկրներում, 2019 թ. դրությամբ1 

 
Ընդհանուր առմամբ, բաժնետոմսերի համաշխարհային գները կտրուկ 

անկում ապրեցին 2020 թ. առաջին եռամսյակում: MSCI համաթվերը2 ցույց են 
տալիս, որ փետրվարի կեսերից մինչև 2020 թ. մարտի վերջ բաժնետոմսերի 
գներն ընկել են Ավստրալիայում, Կանադայում, Ճապոնիայում, Նիդեռլանդնե-
րում, Շվեյցարիայում, Միացյալ Թագավորությունում և ԱՄՆ-ում, այսինքն՝ այն 
երկրներում, որտեղ կենսաթոշակային խնայողական պլաններում պահվող 
ակտիվների քանակն ամենամեծն է:  

 

 
 
Գծապատկեր 2. MSCI համաշխարհային համաթիվը3 

 

 
1  Գծապատկերը կազմել է հեղինակը` https://www.oecd.org/sdd/business-stats/ տվյալների հիման 

վրա։ 
2  https://www.msci.com/index-solutions 
3  Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ https://www.msci.com/documents/10199/149ed7bc-316e-4b4c-

8ea4-43fcb5bd6523 տվյալների հիման վրա։ 

https://www.oecd.org/sdd/business-stats/
https://www.msci.com/index-solutions
https://www.msci.com/documents/10199/149ed7bc-316e-4b4c-8ea4-43fcb5bd6523
https://www.msci.com/documents/10199/149ed7bc-316e-4b4c-8ea4-43fcb5bd6523
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Այդ ժամանակից ի վեր ֆոնդային շուկաներում բարելավվել են արժե-
թղթերի գնային ցուցանիշները, ինչը կապված է համավարակի տարածումը 
զսպելու կանխարգելիչ և տնտեսությանն աջակցելու քաղաքական միջոցա-
ռումների հետ: 

Սեպտեմբերի վերջին MSCI World համաթիվը1 նույն մակարդակի վրա էր, 
ինչ 2019-ի վերջին՝ չնայած տարբեր երկրներում արձանագրված անհամաչա-
փություններին: 

 

 
 

Գծապատկեր 3. Յոթ խոշոր կենսաթոշակային շուկաների և աշխարհի MSCI 
համաթվերի շարժընթացը, 2020 թ.2 

 
Հետազոտության մեթոդաբանություն։ Ուսումնասիրության տեսամեթոդա-

կան հիմք են հանդիսացել կենսաթոշակային ֆոնդերի գործունեության հետ 
կապված գիտական աշխատանքները, մասնավորապես՝ Ֆ. Ֆաբոցի «Կենսա-
թոշակային ֆոնդերի ներդրումային կառավարում», Անտոն վան Նունենի «Ֆի-
դուցիար կառավարում», Մարկո Մայքոչի «Կենսաթոշակային ֆոնդերի ռիսկե-
րի կառավարում», միջազգային գիտահետազոտական կենտրոնների հրապա-
րակումները, Amundi Asset Management Research Center-ի, ՏՀԶԿ-ի, Համաշ-
խարհային բանկի կողմից հրապարակված վիճակագրական տվյալները, հաշ-
վետվությունները։ 

Վերլուծություն։ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը  
2010 թ. ձեռնամուխ եղավ ՀՀ-ում կուտակային կենսաթոշակային համակարգի 
ներդրմանը՝ ապագա կենսաթոշակառուների բարեկեցիկ ծերությունն ապահո-
վելու համար։  

ՀՀ-ում գործում են պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի երկու կառավա-
րիչներ՝ «Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ-ը և «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա 
Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ-ը, և մեկ կամավոր կենսաթոշակային 
ֆոնդի կառավարիչ՝ «Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ-ը3:  

 
1  https://www.msci.com/documents/10199/149ed7bc-316e-4b4c-8ea4-43fcb5bd6523 
2  https://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Markets-in-Focus-2020.pdf p.46 
3  https://www.cba.am/am/SitePages/ifpublicfunds.aspx 

https://www.msci.com/documents/10199/149ed7bc-316e-4b4c-8ea4-43fcb5bd6523
https://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Markets-in-Focus-2020.pdf
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Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, վերջին հինգ տարիների ընթացքում 
միջոցների 96-98%-ը ներդրվել է պահպանողական ֆոնդերում1։ 

  

 

Գծապատկեր 4. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների մեծությունը 
2016 թ. դեկտեմբերից մինչև 2020 թ. դեկտեմբեր (հազ. ՀՀ դրամ)2 

 
Ոսումնասիրելով «Փայերի վերջին 5 տարվա քանակի փոփոխության 

հաշվետվությունը3»՝ պարզ է դառնում, որ ֆոնդերի 98,6%-ն ընտրվել է ծրա-
գրային մոդուլով, այսինքն՝ մասնակիցները հիմնականում ֆոնդի ընտրություն 
չեն կատարում, և համակարգը ֆոնդն ընտրում է ինքնաշխատ կերպով։ 

2016-2020 թթ. ֆոնդերի ընդհանուր ակտիվների կառուցվածքում մեծ տե-
սակարար կշիռ ունեն ավանդները, պարտատոմսերը, կոլեկտիվ ներդրումա-
յին գործիքները4։  

 

 
Գծապատկեր 5. «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ-ի 

կողմից կառավարվող ակտիվների կառուցվածքի շարժընթացը 
2016-2020 թթ.1 

 
1  https://www.cba.am/am/SitePages/statfinorg.aspx 
2  Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ համաձայն ՀՀ ԿԲ հրապարակած վիճակագրության։ 
3  https://www.cba.am/am/SitePages/statfinorg.aspx 
4  https://www.c-quadrat-ampega.am/am/funds-reporting 

https://www.cba.am/am/SitePages/statfinorg.aspx
https://www.cba.am/am/SitePages/statfinorg.aspx
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Վերլուծելով պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի ներդրման ուղղու-
թյունները՝ տեսնում ենք, որ կառավարիչներից «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ 
Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ-ի կողմից կառավարվող «Հավասարակշռված» 
ֆոնդի ակտիվների գերակշիռ մասը՝ 63,35%-ը, 2016 թ. ներդրված էր կոլեկ-
տիվ ներդրումային գործիքներում, պարտատոմսերում՝ 31,67%-ը և ավանդնե-
րում՝ 4,80%-ը։  

 
Գծապատկեր 6. «Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ-ի կողմից կառավարվող 

ակտիվների կառուցվածքի շարժընթացը 2016-2020 թթ.2 
 
Ի հակադրություն վերոբերյալ փաստերի՝ «Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջ-

մենթ» ՓԲԸ-ն նույն ժամանակաշրջանում ավելի զգուշավոր էր ներդրման գոր-
ծիքների ընտրության հարցում, որի արդյունքում միջոցների 47,78%-ը ներդրել 
էր պարտատոմսերում, 25,39%-ը՝ կոլեկտիվ ներդրումային գործիքներում, իսկ 
ավանդներում՝ ընդամենը 23,35%-ը3: 

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ-ն հետագա 
տարիներին նվազեցրել է միջոցները կոլեկտիվ ներդրումային գործիքներում՝ 
ընդլայնելով պարտատոմսերի մասնաբաժինը և տեղ հատկացնելով նաև 
ավանդներին։ Արդյունքում, 2020 թ. պարտատոմսերի ընդհանուր կշիռը 
պորտֆելում կազմել էր 39,34%, կոլեկտիվ ներդրումային գործիքներինը՝ 
34,86%, իսկ ավանդներինը՝ էականորեն ավելացել և կազմել է 25,74%։  

«Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ-ի դեպքում գործիքների կշիռնե-
րի էական փոփոխություն չի նկատվել, և 2020 թ. դրությամբ ակտիվների մաս-
նաբաժինը պորտֆելում պարտատոմսերի դեպքում կազմել է 34,38%, կոլեկ-
տիվ ներդրումային գործիքներում կշիռն ավելացել է՝ դառնալով 34,38%, իսկ 
ավանդներում՝ 25,88%: 

«Պահպանողական» ֆոնդերի դեպքում 2 կառավարիչն էլ 2016-2020 թթ. 
գրեթե միևնույն համամասնությամբ՝ միջինում 29%, ներդրել են ավանդնե-

 
1  Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ https://www.c-quadrat-ampega.am/am/funds-reporting 

տվյալների հիման վրա։ 
2  Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ https://www.amundi-acba.am/node_5349/node_13290 

տվյալների հիման վրա։ 
3  https://www.amundi-acba.am/node_5349/node_13290?fbclid=IwAR1V4djkyCGeZ6W5QtTfVKlAazxqq 

Ep8Lul23c1fO9z7xn9nVLPFSVn0ixE 

https://www.c-quadrat-ampega.am/am/funds-reporting
https://www.amundi-acba.am/node_5349/node_13290
https://www.amundi-acba.am/node_5349/node_13290?fbclid=IwAR1V4djkyCGeZ6W5QtTfVKlAazxqq
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րում1, իսկ կոլեկտիվ ներդրումային գործիքներում՝ 28,77%2, պարտատոմսերին 
նախապատվություն է տվել «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ 
Արմենիա» ՍՊԸ-ն՝ 43,61%, իսկ մյուս կառավարիչը՝ 37,56%։ 

«Կայուն եկամտային» ֆոնդի պարագայում դիտարկվող 5 տարիների ըն-
թացքում «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ-ի կող-
մից ներդրումները պարտատոմսերում կազմել են 36,54%, 33,78%-ը՝ ավանդ-
ներում, իսկ 28,88%-ը՝ կոլեկտիվ ներդրումային ֆոնդի փայերում3։ Ի տարբե-
րություն սրա՝ «Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ-ն մեծ պորտֆելում 
զգալի տեսակարար կշիռ է հատկացրել պարտատոմսերին՝ 53,12%, ապա 
ավանդներին՝ 25,07%, իսկ կոլեկտիվ ներդրումային ֆոնդի փայերի առումով 
կրկին զգուշավոր է գտնվել, և հատկացումները կազմել են 17,76%4: 

Կատարված հետազոտությունից կարելի է փաստել, որ «Ցե-Կվադրատ 
Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ-ն կիրառում է ակտիվ ներդրումա-
յին ռազմավարություն՝ բավականին մեծ կշիռ հատկացնելով ներդրումային 
ֆոնդի փայերին։ Իսկ «Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ-ն նախընտ-
րում է պասիվ կառավարումը՝ ավանդներում ներդրումները, որոնք համե-
մատաբար քիչ ռիսկային են և ապահովում են բարձր եկամտաբերություն։ 

Կայուն եկամտային ֆոնդի ընդհանուր ակտիվները, 2020 թ. ամփոփ 
տվյալներով, կազմել են 2,973,622 հազ. ՀՀ դրամ, իսկ պարտավորություննե-
րը՝ 2,665 հազ. ՀՀ դրամ։ Զուտ ակտիվների արժեքը (NAV) կազմում է 
2,970,957 հազ. ՀՀ դրամ:  

2016 թ. դեկտեմբերից մինչև 2020 թ. ֆոնդերի զուտ ակտիվների արժեքն 
աճել է շուրջ 9 անգամ, ինչը պայմանավորված է կենսաթոշակային ֆոնդերի 
մասնակիցների կատարած վճարումների կուտակման ու պարբերաբար մե-
ծացման, ինչպես նաև ներդրված միջոցների արժեքի աճով5։ 

 

 
Գծապատկեր 7. Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվները՝ ըստ աշխարհագրական 

բաշխվածության, 2016-2020 թթ. 6 

 
1  https://www.amundi-acba.am/product/view/QS0000041580 
2  https://www.c-quadrat-ampega.am/am/overview/view/3 
3  https://www.c-quadrat-ampega.am/am/overview/view/2 
4  https://www.amundi-acba.am/product/view/QS0000041581 
5  https://databank.cba.am/ 
6  Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ https://www.c-quadrat-ampega.am/am/funds-reporting, 

https://www.amundi-acba.am/node_5344 հաշվետվությունների հիման վրա։  

https://www.c-quadrat-ampega.am/am/funds-reporting
https://www.amundi-acba.am/node_5344
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2016-2020 թթ. ֆոնդերի ակտիվների գլոբալ աշխարհագրական բաշխվա-
ծությամբ առաջին տեղում ՀՀ-ն է՝ կազմելով ընդհանուր ակտիվների 70%-ը, 
երկրորդում՝ ԱՄՆ-ը՝ «Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ-ի ֆոնդերի 
դեպքում կազմելով 16,33%, «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Ար-
մենիա» ՍՊԸ-ի դեպքում՝ 11.8%, իսկ մնացած ակտիվները հիմնականում ներ-
դրվում են ՏՀԶԿ, ԵՄ անդամ հանդիսացող երկրներում։  

Ինչ վերաբերում է արժութային կառուցվածքին, ապա բոլոր 6 ֆոնդերի 
դեպքում էլ ներդրումների գերակշիռ մասն իրականացվել է ՀՀ դրամով։ 

 

 
 

Գծապատկեր 8. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի արժութային 
կառուցվածքը 2016-2020 թթ.1 

 
Անդրադառնալով ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով ներդրումներին` նկատենք, որ 

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ-ի կողմից կառա-
վարվող ֆոնդերում ներառված ակտիվներն իրենց կշռով զիջում են «Ամունդի-
ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ-ի՝ նշված արժույթներով ֆոնդերին, սակայն 
պետք է փաստել, որ առաջինի պորտֆելն արժութային բազմազանեցման 
առումով ավելի հարուստ է։ 

Բոլոր ֆոնդերի դեպքում բաժնային գործիքներում կատարված ներդրում-
ները հիմնականում եվրոպական երկրների ներդրումային ֆոնդերի փայեր են։ 
Դա պայմանավորված է նրանով, որ ՀՀ բաժնետոմսերի շուկան սահմանա-
փակ է, բաժնետիրական ընկերությունների մեծամասնությունը փակ է, և ինս-
տիտուցիոնալ ներդրողների համար բացակայում են գրավիչ բաժնային գոր-
ծիքները։ Ֆոնդերին, «բարձր կոնցենտրացիայով պորտֆելներից» խույս տալու 
համար, մնում է միայն ներդրումներ կատարել արտասահմանյան շուկաներում 
(ՏՀԶԿ, ԵՄ):  

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ-ի կողմից մի-
ջոցների 50,85%-ը ներդրվել է Իռլանդիայի, իսկ 23,82%-ը՝ Լյուքսեմբուրգի դո-
լարային ֆոնդերում։ 

«Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ-ի դեպքում միջոցների 60,33%-ն 
ուղղվել է ԱՄՆ դոլարային ֆոնդեր, իսկ 17,64%-ը և 22,03%-ը՝ համապատաս-
խանաբար Լյուքսեմբուրգի դոլարային և եվրոյով ֆոնդեր։ 

 

 
1  Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ https://www.c-quadrat-ampega.am/am/funds-reporting, 

https://www.amundi-acba.am/node_5344 հաշվետվությունների հիման վրա։ 

https://www.c-quadrat-ampega.am/am/funds-reporting
https://www.amundi-acba.am/node_5344


 «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆ»    217 

 
Գծապատկեր 9. Օտարերկրյա ֆոնդերի փայերում ներդրումները 2020 թ.1 

 
Ֆոնդերի փայերի զուտ ակտիվների արժեքները 2 ֆոնդի կառավարիչնե-

րի դեպքում էլ, ըստ էության, գրանցել են աճ։ Բոլոր 6 ֆոնդերի փայերի զուտ 
ակտիվների արժեքների նվազում է նկատվել 2014 թ. վերջին՝ պայմանավոր-
ված շուկայական եկամտաբերությունների և արտարժույթի կուրսի աճով, որն 
էլ հանդիսացել է ակտիվների արժեզրկման պատճառ։ 

Երկու ֆոնդերի դեպքում էլ 17/03/2020 թ. դրությամբ գրանցվել է զուտ 
ակտիվների արժեքի անկում՝ պայմանավորված COVID-19 համավարակով, 
սակայն անկումը շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնվել է, քանի 
որ ֆոնդերի ակտիվների մեծ մասը, ինչպես նշվել է, ներդրվել է պետական 
պարտատոմսերում: Վերջիններիս գների անկմանը զուգահեռ` տեղի ունեցավ 
եկամտաբերության աճ։  

Նույն թվականին երկրորդ՝ համեմատաբար փոքր անկումը պայմանա-
վորված էր 44-օրյա պատերազմի ընթացքում պարտատոմսերի եկամտաբե-
րության նվազմամբ, սակայն դա նույնպես շատ արագ վերականգնվեց։ 

 

 
Գծապատկեր 10.  Ֆոնդերի զուտ ակտիվների արժեքների շարժընթացը  

2016-2020 թթ.1 

 
1  Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի 2020 թ. 

հաշվետվությունների հիման վրա։ 
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Հոդվածում դիտարկվել է պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի 
եկամտաբերությունն ստեղծման պահից մինչև 2020 թ. վերջին ամիսը։ 

 

 
 

Գծապատկեր 11.  Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի եկամտաբերությունը 
2014-2020 թթ.2 

 
Գծապատկեր 11-ում արտացոլված են եկամտաբերության տատանումնե-

րը, ինչպես նաև մինչև 1 տարի ժամկետայնությամբ ավանդի, 1 և 20 տարե-
կան պարտատոմսերի եկամտաբերությունները 2014-2020 թթ. ընթացքում։ 
Ֆոնդերի նոր ձևավորման շրջանում ավանդների, պարտատոմսերի եկամտա-
բերությունը գերազանցել է ֆոնդերի եկամտաբերությունը, սակայն հետագա 
տարիներին փայերի եկամտաբերությունը կարողացել է հաղթահարել առան-
ձին ֆինանսական գործիքների եկամտաբերությունը3։  

Գծապատկեր 11-ից երևում են եկամտաբերության տատանումները տար-
բեր կառավարիչների ու տարբեր ֆոնդերի պարագայում, ինչը պայմանավոր-
ված է կառավարիչների կողմից վարվող ներդրումային քաղաքականության 
առանձնահատկություններով և ֆոնդերում առկա ակտիվների կառուցվածքով։  

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների և եկամտաբերու-
թյան վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ ֆոնդերի միջոցների գերակշիռ 
մասը ներդրվում է դրամական միջոցներում և ավանդներում, պետական, կոր-
պորատիվ պարտատոմսերում։ Կորպորատիվ պարտատոմսեր թողարկողների 
գերակշիռ մաս են կազմում ՀՀ բանկերը, իսկ բաժնային գործիքների դեպքում 
ֆոնդերի ներդրումները հոսում են արտասահմանյան շուկաներ։ 

Եզրակացություն։ ՀՀ կենսաթոշակային ֆոնդերի ուսումնասիրության և 
վերլուծության արդյունքում կատարել ենք հետևյալ եզրահանգումները. 

1. ՀՀ-ում գործում են 2 պարտադիր և 1 կամավոր կուտակային կենսաթո-
շակային ֆոնդի կառավարիչներ, ինչպես նաև 6 պարտադիր և 2 կա-
մավոր կենսաթոշակային ֆոնդեր։ Ֆոնդերը, գործիքակազմի ընտրու-
թյան լայն հնարավորություն չունենալով, միջոցները ներդնում են 
ավանդներում, պարտատոմսերում, միջազգային ներդրումային ֆոն-
դերի փայերում՝ ապահովելով միջինում 8,7-10,2% եկամտաբերություն։  

 
1  https://cda.am/am/37/information-centre/72/pension-system/76/funds-performance 
2  Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ https://cda.am/am/77/partners/75/fund-managers 

ավանդների, պարտատոմսերի եկամտաբերության տվյալների հիման վրա։ 
3  https://avand.am/hy/business/dram 

https://cda.am/am/77/partners/75/fund-managers
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2. ՀՀ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցները միջոցները 
պասիվ են կառավարում (ակտիվորեն ֆոնդ ընտրել, ֆոնդը փոխել և 
այլն), և մասնակիցների 98,6%-ի խնայողությունների ֆոնդն ընտրվել է 
ինքնաշխատ՝ ծրագրային մոդուլի միջոցով։  

3. Ավանդներում, կորպորատիվ պարտատոմսերում (ՀՀ առևտրային 
բանկերի կողմից) ներդրումները հանգեցնում են դրամական միջոցնե-
րի՝ կրկին բանկային համակարգ վերադարձին, ինչը հակասում է կու-
տակային բաղադրիչի ներդրման սկզբնական գաղափարին, այն է՝ 
դրամական միջոցների հոսք իրական հատված, որն էլ կխթանի 
տնտեսության ակտիվացումը, ՀՀ-ում արժեթղթերի շուկայի հնարավո-
րությունների մեծացումը։ 

4. ՀՀ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի բաժնային գործիքների 
100%-ը ներդրված է օտարերկրյա ֆոնդերի փայերում, ինչի հետևան-
քով դեպի ՀՀ տնտեսություն հոսելու փոխարեն դրամական միջոցները 
հոսում են դեպի արտասահմանյան շուկաներ։ 

Վերոնշյալ եզրակացությունների հիման վրա կատարվել են հետևյալ 
առաջարկությունները՝  

1. անհրաժեշտ է կապիտալի շուկայի, կենսաթոշակային ֆոնդերի, 
դրանց ներդրումային քաղաքականության, ակտիվների կառավարման 
ռիսկերի վերաբերյալ կրթական և իրազեկման աշխատանքներն ավելի 
ինտենսիվ իրականացնել։ 

2. ՀՀ-ում պետական լծակների գործադրմամբ խթանել ապահովված 
պարտատոմսերի և արժեթղթավորման ֆոնդի կողմից թողարկված 
արժեթղթերի ակտիվ օգտագործումը կենսաթոշակային ֆոնդերի 
ներդրումների մեջ։ Այս երկու արժեթղթերը կենսաթոշակային ֆոն-
դերի համար թույլատրելի գործիքներ են, սակայն, ինչպես տեսանք, 
կենսաթոշակային ֆոնդերը չեն տեղաբաշխում իրենց ակտիվները 
դրանցում։ Մինչդեռ, սա կլուծեր առևտրային բանկերի վարկերի իրաց-
վելիության խնդիրը, բանկերը կազատեին իրենց հաշվեկշիռներն այս 
ոչ վարկային ակտիվներից, կունենային լրացուցիչ միջոցներ էլի վար-
կավորելու տնտեսությունը։ ՀՀ արժեթղթերի շուկայում կշրջանառվեին 
նոր արժեթղթերի տեսակներ, որոնք բանկերի ռիսկերը կփոխադրեին 
ներդրողների վրա՝ պակասեցնելով բանկային համակարգի կողմից 
ստանձնվող վարկունակության ռիսկը։ Պատշաճ վերահսկողության 
դեպքում ապահովված պարտատոմսերն ու արժեթղթավորման պրո-
դուկտները բավականին եկամտաբեր ու արդյունավետ ներդրումային 
գործիք են կենսաթոշակային ֆոնդերի համար։ 

3. Ստորին սահմանափակումներ մտցնել՝ կապված կենսաթոշակային 
ֆոնդերի ակտիվների որոշակի դասերում ներդրումների հետ։ Արդյուն-
քում, կենսաթոշակային ֆոնդերը պետք է իրենց պորտֆելի որոշակի 
մասը (օրինակ՝ առնվազն 30%-ը) ներդնեն հատուկ պարտատոմսերում 
(earmarked bonds)։ Այս փորձի կիրառումը ՀՀ-ում պետական, մունիցի-
պալ կառույցներին կարող է հնարավորություն տալ ֆինանսավորելու 
իրական հատվածին առնչվող ծրագրերը՝ միաժամանակ ապահովելով 
կենսաթոշակային ֆոնդերի բարձր եկամտաբերություն։ 
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Օգտագործված գրականության ցանկ 
1. ՀՀ օրենքը «Ներդրումային ֆոնդերի մասին»՝ ընդունված 22.12.2010 թ.։ 
2. ՀՀ օրենքը «Կուտակային կենսաթոշակների մասին»՝ ընդունված 21.06.2014 թ.։ 
3. Կանոնակարգ 10/02, Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի գործունեության 

հիմնական տնտեսական նորմատիվները։ 
4. Կանոնակարգ 10/10, Ներդրումային ֆոնդերի ներդրումային սահմանափակում-

ները։  
5. «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրություն չկատարած մասնակիցների 

ֆոնդերի կառավարիչների միջև բաշխման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ ԿԲ 
որոշում թիվ 310-Ն, 24/12/2013։ 

6. «Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ-ի կողմից կառավարվող կենսաթոշակային 
ֆոնդերի 2014-2020 թթ. տարեկան և միջանկյալ հաշվետվություններ։ 

7. «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ-ի կողմից 
կառավարվող կենսաթոշակային ֆոնդերի 2014-2020 թթ. տարեկան և միջանկյալ 
հաշվետվություններ։ 
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Для развития накопительной пенсионной системы в Армении существенное 

значение имеет принятие правильной инвестиционной политики, выбор финансо-
вых прибыльных инструментов, учитывая самое важное пенсионное условие – безо-
пасность, установление симбиотического сотрудничества с реальным сектором, 
стимулируя его развитие, что, в свою очередь, обеспечит доходность пенсионных 
фондов. Активы пенсионного фонда формируются за счет обязательных или добро-
вольных накопительных взносов и их внедрения. 
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For the development of the funded pension system in Armenia, it is essential to adopt 

the right investment policy, choose financially profitable instruments, taking into account 
the most important pension precondition-security, to establish symbiotic cooperation with 
the real sector, stimulating its development. This in turn, will ensure the profitability of 
pension funds. The assets of the Pension Funds are formed at the expense of mandatory 
cumulative contributions or voluntary contributions. 

 

 
ՆԱՐԻՆԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Մակրոտնտեսական վերլուծություն, 
մագիստրատուրա, 1-ին կուրս 

 

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇ. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՇԵՄԵՐ 

ԵՎ ՌԻՍԿԵՐ 
 

Հիմնաբառեր. պետական պարտք, կառավարում, 
անվտանգություն, ռիսկ, կայունացում, 
գնահատում 

 

Պետական պարտքը և դրա հետ առնչվող ցուցանիշները միշտ էլ եղել են տնտե-
սագետների լայն շրջանակի քննարկման առարկա։ Որքան էլ պարտքի մեծությունը 
ռիսկայնություն է առաջացնում դրա կառավարման հարցում, այն աշխարհի բազմաթիվ 
երկրների համար շարունակում է մնալ կենսականորեն կարևոր՝ տնտեսության խթան-
ման և առաջնային խնդիրների լուծման հարցում։ Պարտքի համաշխարհային շուկայում 
հեղինակությունը և նոր պարտքեր ներգրավելու հնարավորությունը չկորցնելու լավա-
գույն տարբերակը վերջինիս արդյունավետ կառավարման մեխանիզմների կիրառումն 
Է, ինչը ենթադրում է ռիսկերի բացահայտում և չեզոքացման տարբերակների ու մեխա-
նիզմների ընտրություն։ Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել նաև ՀՀ պետական 
պարտքի անվտանգային շեմին՝ նպատակ ունենալով այն դիտարկել որպես տնտեսա-
կան անվտանգության ցուցանիշ։ 

 

Հետազոտության մեթոդաբանություն: Հոդվածում կիրառվել են տնտեսա-
գիտությանը հայտնի ընդհանուր գիտական մեթոդներ և եղանակներ, մասնա-
վորապես՝ համեմատական, նկարագրական, գիտական վերլուծության, ար-
տածության, մակածության, գիտական վերացարկման, գրաֆիկական և այլն: 
Աշխատանքում օգտագործվել են բնագավառի հեղինակավոր մասնագիտա-
կան աշխատությունները, պետական պարտքին առնչվող հրապարակումներ: 
Հետազոտության ընթացքում օգտագործվել են նաև փորձագիտական գնա-
հատման, համադրման, տվյալների զանգվածների վիճակագրական վերլուծու-
թյան, պատճառահետևանքային կապերի ուսումնասիրման մեթոդները։ 
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Գրականության ակնարկ: Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդի-
րը միշտ էլ կարևորվել է ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգացող երկրների 
կողմից: Այս հիմնախնդրին անդրադարձել են աշխարհի բազմաթիվ երկրների 
տնտեսագետներ, որոնք փորձել են ներկայացնել պարտքի կառավարման վե-
րաբերյալ իրենց տեսլականը կամ նորովի սահմանել այն: Ըստ Միսսալեի աշ-
խատության1` տեսական մակարդակում փոխհամաձայնեցում է ձևավորվել 
բյուջետային ռիսկի մեղմացման մոտեցման շուրջ։ Այսինքն, կառավարության 
գործողությունները պետք է ուղղված լինեն պարտքի այնպիսի պորտֆելի ձևա-
վորմանը, որը նվազագույնի կհասցնի տնտեսական շոկերի ազդեցությունը 
բյուջեի վրա՝ այդպիսով նպաստելով հարկաբյուջետային կայունությանը։ Միև-
նույն ժամանակ, ըստ Տոգոյի, քաղաքականություն մշակողների շրջանում կա 
աճող փոխհամաձայնեցում, որ պարտքի կառավարումը պետք է դիտվի որ-
պես առանձին քաղաքականություն՝ սեփական նպատակներով և գործիքնե-
րով։ Սրան համապատասխան, շատ երկրներ ստեղծել են ինստիտուցիոնալ 
կառուցակարգ՝ պարտքի կառավարումը հանձնելով առանձին գրասենյակնե-
րի2։ Պետական պարտքի կառավարման գործընթացում կարևոր նշանակու-
թյուն ունեցավ Փարիզյան ակումբի ստեղծումը։ Վերջինիս իր աշխատանքում3 
անդրադարձել և պարտքի վերաձևակերպման գործընթացում դրա դերն է 
ներկայացրել Ա. Սարգսյանցը։ Հայաստանյան փորձագետները նույնպես դի-
տարկել են պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրը. Մասնավորա-
պես, Ա. Մարկոսյանը և Ռ. Սաֆարյանը «Շուկայական տնտեսության հիմունք-
ները» գրքում, անդրադառնալով պարտքի կառավարման խնդրին, նշում են, 
որ պարտք ներգրավելիս յուրաքանչյուր երկրի կառավարություն պետք է 
կարևորի այն հանգամանքը, որ պարտքի ներգրավմամբ ստեղծված հավելյալ 
արդյունքը հնարավորություն տա սպասարկել այն4: Պարտքի արժութային կա-
ռուցվածքի, ինչպես նաև դրա լողացող ու ֆիքսված տոկոսադրույքներին են 
անդրադարձել Գ. Գրիգորյանն ու Ա. Հակոբյանը՝ «Արտաքին պարտքի կառա-
վարման հիմնախնդիրները» հոդվածում5:  

Այսպիսով, գրականության ուսումնասիրման արդյունքում նկատելի է 
դառնում, որ պետական պարտքի կառավարման հարցերը, մշտապես ունենա-
լով առանձնակի կարևորություն և լինելով բանավեճի առարկա, մինչև անցյալ 
դարի 80-ականները հիմնականում ուսումնասիրվել են հարկաբյուջետային 
քաղաքականության շրջանակներում: 1980-ականներից պետական պարտքի 
ուսումնասիրությունների շրջանակը նեղացել է՝ ձևավորելով պարտքի կառա-
վարման տեսությունը: Որքան էլ մեծածավալ են միջազգային ասպարեզում 
պետական պարտքի և դրա կառավարման վերաբերյալ ուսումնասիրություն-
ները, միևնույն է, դրանք դեռևս չեն կարողացել ստեղծել մեկ միասնական 
այնպիսի կառավարման մեխանիզմ, որը հնարավորություն կտար ապահովե-
լու պարտքի կառավարման արդյունավետությունը: Պարտքի կառավարումը 
մասնագիտական և գիտական շրջանակներում սկսել է դիտվել որպես առան-
ձին քաղաքականություն, որի արդյունավետ իրականացման համար հաճախ 
ձևավորվում է ինստիտուցիոնալ կառուցակարգ: 

 
1  Տե՛ս Missale Alessandro, Sovereign Debt Management and Fiscal Vulnerabilities (May 2012). BIS 

Paper No. 65j. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2081842 
2  Տե՛ս Togo E., Coordinating public debt management with fiscal and monetary policies: an analytical 

framework. The World Bank, 2007։ 
3  Տե՛ս Саркисянц А. Г., Парижский и Лондонский клубы: реструктуризация долга, 2002։ 
4 Տե՛ս Մարկոսյան Ա., Սաֆարյան Ռ., Շուկայական տնտեսության հիմունքները, 2002։ 
5 Տե՛ս Գրիգորյան Գ.͎, Հակոբյան Ա,͎ Արտաքին պարտքի կառավարման հարցեր, Եր., 2014։ 
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Արդիականություն։ Այսօր էլ բազմաթիվ են պետական պարտքի հիմնա-
խնդրի և վերջինիս հետ կապված ռիսկերի ուսումնասիրությունները, սակայն 
հաշվի առնելով հայաստանյան ներկայիս իրադրությունը՝ արդիական է դառ-
նում պարտքի անվտանգային շեմի գնահատումը, ինչը հնարավորություն կտա 
հասկանալու, թե որքանով է վերջինս ռիսկային` նմանաբնույթ տնտեսական 
իրավիճակում գտնվող երկրների նույն ցուցանիշների համեմատ, և թե ինչ մե-
խանիզմներ կարելի է առաջադրել պարտքային բեռը մեղմելու կամ աճը չա-
փավորելու համար։ 

Վերլուծություն։ Պետական պարտքը շարունակում է տնտեսագիտական 
հետազոտությունների հիմնական թիրախներից մեկը լինել, իսկ դրա կառա-
վարման արդյունավետ մեխանիզմների հայտնաբերումն ու կիրառումը՝ պե-
տության տնտեսական քաղաքականությունն իրականացնող ինստիտուցիոնալ 
կառույցների նպատակը։ Ի վերջո, ինչո՞ւ է պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը` որպես 
տնտեսական անվտանգության գնահատման գործիք, այդքան կարևորվում 
երկրների կողմից, և արդյո՞ք այն հիմք է իրական մակրոտնտեսական իրավի-
ճակը գնահատելու համար։  

Գծապատկեր 1-ն առավել պատկերավոր է արտահայտում ՀՀ պարտքա-
յին ոլորտում ստեղծված իրավիճակը, երբ պարտքի շարունակական աճի հետ-
նապատկերին աճում է նաև պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը։ 2020 թ., համավարա-
կով և պատերազմական վիճակով պայմանավորված, տնտեսական աճի տեմ-
պերի կտրուկ անկումը և տնտեսական կայունացման նպատակով նոր պար-
տային ռեսուրսների ներգրավումը հանգեցրին պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշի 
կտրուկ աճին՝ հաջորդող ժամանակահատվածում քաղաքականություն մշակող 
կառույցներին առերեսելով հարկաբյուջետային համախմբման խնդրին։ 

 

 
Գծապատկեր 1. ՀՀ պետական պարտք և ՀՀ պետական պարտք/ՀՆԱ 

ցուցանիշների շարժընթացը1 
 
ՀՀ պարտքային պորտֆելի իրական վիճակը գնահատելու նպատակով 

տոկոսադրույքի, վերաֆինանսավորման և արժութային ռիսկը դիտարկելիս 
կարևոր ենք համարում նշել, որ ՀՀ-ի համար առավել խնդրահարույց և պա-
կաս կառավարելի է փոխարժեքի ռիսկը։ Ռիսկերի մյուս խմբերը գտնվում են 
համեմատաբար կառավարելի մակարդակում և մակրոտնտեսական վիճակի 

 
1  Տե՛ս ՀՀ Կառավարության պարտքի ամսական ամփոփ տեղեկագիր (2021 թվական, նոյեմբեր), 

https://minfin.am/website/images/files/2c006cb7.pdf 

https://minfin.am/website/images/files/2c006cb7.pdf
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հարաբերական կայունության պարագայում չեն ենթադրում էական խոչըն-
դոտներ։ 

Վերաֆինանսավորման ռիսկը դիտարկելիս կարևոր ենք համարում նշել, 
որ 2025 թ. և 2029 թ. մարման մեծ ծավալները պայմանավորված են թողարկ-
ված եվրոպարտատոմսերի մարումներով, որոնք համապատասխանաբար 
կազմում են տվյալ տարում մարվող պարտքի 47.9 և 46.6%-ը1: 2020 թ. սեպ-
տեմբերին մարվել են 2013 թ. սեպտեմբերի 30-ին թողարկված և շրջանա-
ռության մեջ եղած 97.7 մլն ԱՄՆ դոլար ծավալով արտարժութային պետական 
պարտատոմսերը, իսկ 2021 թ. տարեսկզբին միջազգային կապիտալի շուկա-
յում տեղաբաշխվել են 750 մլն ԱՄՆ դոլար ծավալով, 10 տարի մարման ժամ-
կետով և 3.875% եկամտաբերությամբ եվրոպարտատոմսեր, որոնց եկամտա-
բերությունը ցածր է 2019 թ. (4.2%) և 2015 թ. (7.5%) թողարկված, 10 տարի 
մարման ժամկետով եվրոպարտատոմսերի եկամտաբերություններից: 

Կառավարության պարտքի կառավարման ռազմավարության մեջ նշվում 
է, որ 2025 թ. մարվող եվրոպարտատոմսերը վերաֆինանսավորելու նպատա-
կով 2024 թ. նախատեսվում է իրականացնել նոր եվրոպարտատոմսերի թո-
ղարկում, որից ստացված միջոցներն ուղղվելու են 2025 թ. մարվող եվրոպար-
տատոմսերի հետգնմանը: Այսինքն, այն կնվազեցնի վերաֆինանսավորման 
ռիսկի դրսևորման հնարավորությունը։ Եվրոպարտատոմսերը պարտքային 
շուկայի արդիական և շահավետ գործիքներ կարող են լինել, եթե վերջիններս 
կիրառվեն նպատակային և ճիշտ ժամանակին։ ՀՀ պարտքային շուկայի ներ-
կայիս պայմաններում ցածր եկամտաբերությամբ եվրոպարտատոմսերի թող-
արկումը վերաֆինանսավորման առավել նախընտրելի տարբերակն է արտա-
քին աղբյուրների շարքում։ 

 

 
Գծապատկեր 2. Կառավարության պարտքի գծով մարումների կառուցվածքը 2020 

թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (մլրդ ՀՀ դրամ)2 
 
Կարծում ենք, որ արտարժութային պարտքի մեծ կշիռը պարտքի պորտ-

ֆելում երկկողմ և բազմակողմ արտաքին վարկատուների կողմից տրամա-
դրված փոխառությունների գերակայության, ինչպես նաև 1.0 մլրդ ԱՄՆ դոլար 

 
1  Տե՛ս Պետական պարտքի մասին հաշվետվություն (2020 թ. տարեկան), 

https://minfin.am/website/images/files/2020_Annual_Debt_Report.docx 
2  Տե՛ս ՀՀ Կառավարության պարտքի կառավարման 2022-2024 թթ. ռազմավարական ծրագիր, 

https://minfin.am/website/images/files/2022-2024_debt_strategy.doc 
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ծավալով շրջանառության մեջ գտնվող եվրոպարտատոմսերի երկու թողար-
կումների առկայության հետևանք է: 

Հետաքրքրական է, որ Զարգացման միջազգային ընկերակցությունը 
(ԶՄԸ) անդամ-պետություններին վարկեր տրամադրելիս վարկային համաձայ-
նագրերով ամրագրում է, որ տրամադրված արտոնյալ վարկերի պայմանները 
կարող են վերանայվել՝ տվյալ երկրի մեկ շնչին ընկնող համախառն ազգային 
եկամտի բարելավման դեպքում։ Համաշխարհային բանկը, 2013 թ. ուսումնա-
սիրելով ՀՀ տնտեսական վիճակը, ինչպես նաև հաշվի առնելով, որ Հայաս-
տանը վարկունակ է Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի 
վարկերից ֆինանսավորման համար, 2014 թ. հուլիսի 1-ից իր կողմից տրամա-
դրված վարկերի մեծամասնության գծով, ի լրումն գործող տոկոսադրույքի, 
սահմանել է լրացուցիչ տոկոսադրույք՝ տարեկան 1.7%-ի չափով1: Հաշվի առնե-
լով COVID-19 համավարակի հետևանքով Հայաստանում տնտեսական իրավի-
ճակի վատթարացումը և հայկական կողմի խնդրանքը` 2020 թ. դադարեցվել է 
Համաշխարհային բանկի կողմից Հայաստանին տրամադրված վարկերից շա-
տերի գծով գործող հավելյալ տոկոսադրույքի կիրառումը 2021 թ. ֆինանսա-
կան տարվա (2020 թ. հուլիսի 1-ից մինչև 2021 թ. հունիսի 30-ը) ընթացքում, 
որը 2021 թ. հունիսի 29-ին երկարաձգվել է ևս մեկ տարով: 

ՀՀ Կառավարության պարտքի առկա պորտֆելում շուկայական ռիսկերից 
առանցքայինը փոխարժեքի ռիսկն է, քանի որ 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրու-
թյամբ պարտքի գերակշիռ մասը՝ 75.6%-ը, ներգրավված է արտարժույթով 
(նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 3.65 տոկոսային կետով)2:  

Եթե դիտարկենք ՀՀ արտարժութային պարտքի պորտֆելի արժութային 
կառուցվածքը, ապա կարող ենք նկատել, որ վերջինս խիստ կենտրոնացված է 
3 արժույթների/արժութային զամբյուղի շուրջ, որն էլ խնդրահարույց է դարձ-
նում փոխարժեքի տատանման պարագայում պարտքի կառավարման ունա-
կությունը։ 

 

  
Գծապատկեր 3. ՀՀ Կառավարության 

արտարժութային պարտքի 
պորտֆելի կառուցվածքը 2020 թ. 
տարեվերջին 

Գծապատկեր 4. ՀՀ Կառավարության 
արտարժութային պարտքի 
պորտֆելի կառուցվածքը 2020 թ. 
տարեվերջին՝ SDR-ի համապա-
տասխան արտարժույթների 
կշիռներով 

 

 
1  Տե՛ս նուն տեղում։ 
2  Տե՛ս ՀՀ ֆինանսների նախարարության կայքէջ, հաշվետվություններ և վիճակագրություն, 

Տարեկան հաշվետվություններ, 2010-2020, 
https://www.minfin.am/hy/page/tarekan_hashvetvutyunner/ 
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ՀՀ Կառավարության արտարժութային պարտքի կառուցվածքում ծավա-
լով երկրորդը SDR-ով արտահայտված պարտքն է: Եթե SDR-ը, որը կազմված 
է հինգ արժույթներից, տարանջատում ենք այդ արժույթների կշիռներին հա-
մապատասխան` USD – 41.73%, EUR – 30.93%, GBP – 8.09%, JPY – 8.33% և 
CNY – 10.92%, ապա ՀՀ Կառավարության արտարժութային պարտքի կառուց-
վածքը ստանում է գծապատկեր 4-ում ներկայացված տեսքը։ 

 

 

Գծապատկեր 5.  ՀՀ Կառավարության պարտքի արժութային կառուցվածքը 2013-
2020 թթ. (%)1 

 
Ռիսկայնության տեսանկյունից խնդրահարույց է այն, որ համաձայն կա-

ռավարության` պարտքի կառավարման 2022-2024 թթ. ռազմավարության՝ 
արտարժութային պարտքի կառուցվածքում 2024 թ. վերջին, 2020-ի փաստա-
ցի ցուցանիշի նկատմամբ, հիմնական արժույթներից SDR–ի և ճապոնական 
իենի կշիռները նվազում են համապատասխանաբար 14.1 և 1.2 տոկոսային 
կետով, իսկ ԱՄՆ դոլարի և եվրոյի նույն ցուցանիշներն աճում են համա-
պատասխանաբար 11.0 և 4.4 տոկոսային կետով2: Սա կհանգեցնի մեկ կամ 
երկու արժույթի շուրջ կենտրոնացման մեծացմանը` բացառելով պարտքի 
բազմազանեցման տարբերակով փոխարժեքի ռիսկի չեզոքացման հնարավո-
րությունը։ 

ՀՀ 2022 թ. պետական բյուջեի պակասուրդը ֆինանսավորելու համար 
նախատեսվում է արտաքին վարկերի գծով կատարել 227.8 մլրդ ՀՀ դրամի 
(477 մլն ԱՄՆ դոլար) մասհանումներ3: Այդ մասհանումներից 132.3 մլրդ ՀՀ 
դրամը (277 մլն ԱՄՆ դոլար) նախատեսվում է կատարել նպատակային վար-
կային ծրագրերի գծով, իսկ մնացած 95.5 մլրդ ՀՀ դրամը (200 մլն ԱՄՆ դո-
լար)՝ բյուջետային աջակցության վարկերի գծով, ընդ որում՝ գերակշիռ մասը 
(64.1%) կկատարվի ԱՄՆ դոլարով տրամադրված վարկերի գծով: 

 
1  Տե՛ս ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Տվյալների բանկ, Պետական ֆինանսների հիմնական 

ցուցանիշներն ըստ ցուցանիշների և տարիների, 
https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank_1%20Econnomy%20and%20finance_ 
14%20Government%20Finances/EF-GF-3-2019.px/?rxid=2a3335ac-1561-46bf-840c-ca7a14da72f7 

2  Տե՛ս ՀՀ Կառավարության` պարտքի կառավարման 2022-2024 թթ. ռազմավարական ծրագիր, 
https://minfin.am/website/images/files/2022-2024_debt_strategy.doc 

3  Արտաքին վարկերի գծով պակասուրդի ֆինանսավորման և արտաքին վարկերից 
մասհանումների տարբերությունը պայմանավորված է համապատասխան վարկային ծրագրերի 
շրջանակներում բացված հատուկ հաշիվներում առկա դրամական միջոցների մնացորդներով: 

https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank_1%20Econnomy%20and%20finance_14%20Government%20Finances/EF-GF-3-2019.px/?rxid=2a3335ac-1561-46bf-840c-ca7a14da72f7
https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank_1%20Econnomy%20and%20finance_14%20Government%20Finances/EF-GF-3-2019.px/?rxid=2a3335ac-1561-46bf-840c-ca7a14da72f7
https://minfin.am/website/images/files/2022-2024_debt_strategy.doc
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Գծապատկեր 6.  Մասհանումների կառուցվածքը՝ ըստ ոլորտների  

(մլն ԱՄՆ դոլար)1 
 
Արտաքին ֆինանսավորմամբ իրականացվող վարկային ծրագրերի գծով 

վերջին տարիներին արձանագրված կատարողականի դանդաղ տեմպերի և 
դրա հետևանքով վարկային միջոցների մասհանումների վերջնաժամկետների 
անընդհատ երկարաձգումների հետևանքով ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ 
ավարտվում են մի շարք վարկերի արտոնյալ ժամկետները, սակայն վարկային 
միջոցներն ամբողջությամբ չեն մասհանվել, իսկ որոշ դեպքերում՝ մասհանում-
ներ գրեթե չեն կատարվել: Նման վարքագծի պահպանումը կարող է հանգեց-
նել պարտքի վերաֆինանսավորման և տոկոսադրույքի ռիսկերի ավելացմանը, 
քանի որ այլ հավասար պայմաններում, եթե այդ վարկերի գծով մայր գումարի 
մարման վերջնաժամկետները մնան անփոփոխ, և մասհանումները կատար-
վեն ավելի արագ տեմպերով, ապա զգալիորեն կկրճատվեն արտաքին վարկե-
րի գծով մինչև մարումը և տոկոսադրույքի վերաֆիքսումը մնացած ժամկետ-
ները, ինչպես նաև կավելանան մեկ տարվա ընթացքում մարվող և վերա-
ֆիքսվող պարտքի տեսակարար կշիռները՝ հիմքեր ստեղծելով տոկոսադրույքի 
ռիսկի դրսևորման համար։ 

 

 
Գծապատկեր 7. Պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշի անվտանգային շեմերը, ՀՀ2 

 
1  Տե՛ս ՀՀ ֆինանսների նախարարության կայքէջ, ՀՀ Կառավարության 2022 թ. բյուջետային 

ուղերձ-բացատրագիր, 
https://minfin.am/website/images/website/documents/copy_1_2.Uxerdz_bacatragir.docx 

2  Հաշվարկը կատարել է հեղինակը՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության և Համաշխարհային 
բանկի տվյալների հիման վրա։ 

https://minfin.am/website/images/website/documents/copy_1_2.Uxerdz_bacatragir.docx
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ՀՀ պետական պարտքի մակարդակը տնտեսական անվտանգության 
տեսանկյունից գնահատելու նպատակով դիտարկվել է պարտք/ՀՆԱ ցուցա-
նիշի փոփոխությունը՝ մեր կողմից հաշվարկված շեմային, կրիտիկական և 
դրական ցուցանիշների շրջանակներում1։ 

Գծապատկեր 7-ից նկատելի է դառնում, որ պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը դի-
տարկվող ժամանակահատվածում հիմնականում գտնվել է շեմային ցուցանի-
շից վերև՝ արձանագրելով, որ թեև ՀՀ պետական պարտքը համարվում է ընդ-
հանուր առմամբ կառավարելի, սակայն անվտանգային տեսանկյունից եկա-
մուտների միևնույն խումբն ունեցող երկրների շարքում ռիսկայնության առու-
մով այն ոչ նպաստավոր դիրքերում է։ Նկատելի է նաև այն համընդհանուր մի-
տումը, որ առանձին տարիների դրական, շեմային և կրիտիկական ցուցանիշ-
ների կտրուկ փոփոխությունը պայմանավորված է տնտեսական կոնյունկտու-
րայի փոփոխությամբ։ Շեմերի դիտարկման արդյունքում նկատելի դարձող 
մյուս կարևոր հանգամանքն այն է, որ 2017 թ. ՀՀ պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը 
առավելագույն հեռավորություն է ունեցել շեմային ցուցանիշից: Մյուս բոլոր 
տարիներին ՀՀ պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը և շեմային ցուցանիշը, ընդհանուր 
առմամբ, ունեցել են աճման մոտավորապես նույն տեմպերը։ Եթե 2020 թ. 
պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշի կտրուկ աճի պատճառներն ակնհայտ են բոլորին, 
ապա 2017 թ. վերջինիս կտրուկ աճը հետևանք է ՀՀ հիմնական տնտեսական 
գործընկեր երկրներում առաջացող շոկերի։ Ակնհայտ է, որ ՀՀ ռազմավարա-
կան գործընկեր երկրներում, այդ թվում՝ ՌԴ-ում, ի հայտ եկող ցանկացած շոկ 
որոշակի ժամանակային լագով դրսևորվում է նաև ՀՀ տնտեսությունում, ինչի 
հետևանքը եղավ 2014 թվականին հաջորդող ժամանակահատվածում 
պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշի աճը։ 

 

 
Գծապատկեր 8.  Պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշի անվտանգային շեմերը 

(համահարթեցված), ՀՀ2 
 

Փորձելով վերացարկվել առանձին տարիներին ցուցանիշների կտրուկ 
տատանումներից և ճգնաժամային իրավիճակներից՝ մեր կողմից համահար-
թեցվել են վերոնշյալ ցուցանիշների խմբերը, և ողջ ժամանակահատվածի հա-
մար յուրաքանչյուր խմբում դիտարկվել է միայն մեկ ընդհանրացված, միջի-
նացված արժեք։ 

 
1  Տե՛ս հավելված 1։ 
2  Հաշվարկը կատարել է հեղինակը՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության և Համաշխարհային 

բանկի տվյալների հիման վրա։ 
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Շեմերի այս տարբերակի դիտարկման նպատակն է պարզել, թե որոշակի 
կայուն շեմի առկայության պարագայում ինչ վարքագիծ է դրսևորել ՀՀ 
պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը։ Գծապատկերից նկատելի է դառնում ցուցանիշի վառ 
արտահայտված աճման միտումը ողջ ժամանակահատվածում (դեղին կետա-
գծեր)։ Ընդ որում, եթե ժամանակաշրջանի սկզբում այն գտնվում էր համա-
հարթեցված շեմային ցուցանիշից ներքև, ապա 2020 թ. արդեն ակնհայտ է 
դառնում կրիտիկական շեմին մոտենալու վտանգը։ 

Եզրակացություն։ Ամփոփելով հետազոտությունը՝ նշենք, որ որքան էլ պե-
տական պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը միջոց է երկրի միջազգային վարկանշավոր-
ման և դիրքի որոշման համար, այնուամենայնիվ, տնտեսական քաղաքակա-
նություն իրականացնող մարմինների համար այն չպետք է դառնա նպատակ և 
չափանիշ։ Աշխարհի առաջադեմ երկրների փորձը վաղուց ապացուցել է, որ 
անգամ ՀՆԱ-ն մի քանի անգամ գերազանցող պարտքի պարագայում հնարա-
վոր է ապահովել լուրջ տնտեսական արդյունք և հասարակական բարեկեցու-
թյուն։ Ասվածի վկայությունը, թերևս, խոշոր գերտերություններն են, որոնք 
անգամ պարտքի չափազանց ծանր բեռով շարունակում են մնալ համաշխար-
հային տնտեսության առաջատարներ և հիմնական տնտեսական բևեռներ։ 
Մեր կարծիքով՝ գերնպատակ պետք է դառնա ոչ թե պարտքի շեմային ցու-
ցանիշների քանակական չափի պահպանումը, այլ պարտքի կառավարման 
իրապես գործող մեխանիզմների ներդրումը, որոնք կբացառեն ներգրավված 
պարտքի ոչ նպատակային կամ մասնակի նպատակային կիրառումը։ 

Մասնավորապես, տարաբնույթ ենթակառուցվածքային նախագծերի 
իրագործման նպատակով ներգրավված մի շարք վարկային ծրագրեր են-
թադրում են ոչ միայն տոկոսավճարների, այլև ծառայության և պարտավո-
րության վճարների գանձում (հաշվարկվում է չօգտագործված մայր գումարի 
հիման վրա): ՀՀ վարկային ծրագրերը խնդրահարույց են այնքանով, որ 
դրանց զգալի մասը ենթադրում է պարտավորության վճարներ, և հատկաց-
ված միջոցները ժամանակին չօգտագործելու և ծրագիրը չիրականացնելու 
պատճառով ստիպած են լինում ավելի շատ պարտավորության վճարումներ 
կատարել մնացորդային մայր գումարի սպասարկման գծով: Բացի դրանից, 
սահմանված ժամկետներում ծրագրերը չավարտելու պատճառով պետությունը 
երկարաձգում է վարկային պայմանագրերի ժամկետը, ինչն էլ լրացուցիչ ավե-
լացնում է երկրի պարտքային բեռը: Այսինքն, դարձյալ բախվում ենք պարտքի 
արդյունավետ կառավարման խնդրին։ 

Արտաքին վարկերի օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվության կազմ-
ման կարգի և հաշվառման հարցում նույնպես նկատելի են մի շարք խնդիրներ 
և բացթողումներ1: Վարկային համաձայնագրերի իրականացման հիմք հան-
դիսացող ծրագրերում բացակայում են այնպիսի չափորոշիչները, որոնք հնա-
րավորություն կտան ներգրավված միջոցների արդյունավետությունը գնահա-
տելու ոլորտի զարգացման տեսանկյունից: Մեր կարծիքով՝ յուրաքանչյուր նոր 
համաձայնագրի ծրագրի հիմքում հարկ է ներառել այնպիսի չափանիշներ և 
չափորոշիչներ, որոնց միջոցով կարելի կլինի հասկանալ և գնահատել, թե 
որքանով են արդյունավետ կիրառվել տվյալ ոլորտի զարգացման նպատակով 
ներգրավված միջոցները: Այսպես՝ պետական պարտքի ներգրավման ժամա-

 
1  ՀՀ հաշվեքննիչ պալատ, ՀՀ պետական պարտքի կառավարման կատարողականի 

հաշվեքննության վերաբերյալ ընթացիկ եզրակացություն, 2019, 
http://armsai.am//files/decrees/2019/voroshum28.2.pdf 

http://armsai.am/files/decrees/2019/voroshum28.2.pdf
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նակ նշվում է ֆինանսական միջոցների ոլորտային բաշխման ծավալը, սակայն 
չափանիշների բացակայությունը խոչընդոտում է ներգրավված պարտքի օգ-
տագործման արդյունավետության գնահատումը։ Սահմանվող չափանիշների 
հիման վրա կստանանք պարտքի կիրառման վերաբերյալ հետևյալ արդյունքը. 

⮚ արդյունավետ, եթե ոլորտում ստեղծված հավելյալ արդյունքը գերա-
զանցում է նույն ոլորտին հատկացված միջոցների ծավալը, 

⮚ ոչ արդյունավետ, եթե ոլորտում ստեղծված հավելյալ արդյունքը փոքր 
է նույն ոլորտին հատկացված միջոցների ծավալից կամ հավասար։ 

Այս ամենի հետ մեկտեղ պետք է նշել, որ պարտքի ներգրավումն ինքնին 
բարդ գործընթաց է` հնարավորինս մատչելի, շահավետ և նպատակահարմար 
տարբերակների միջև ընտրություն կատարելիս։ Այս համատեքստում էլ ՀՀ-ն 
որդեգրել է ներքին պարտքի աճի հաշվին արտաքին պարտքը կրճատելու 
ռազմավարություն, ինչը որքան էլ նախընտրելի, նույնքան ծախսատար է՝ պայ-
մանավորված հավելյալ տոկոսավճարներով։  
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НАРИНЕ ПЕТРОСЯН 
Макроэкономика, магистратура, 1-ый курс 

  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. ПОРОГИ БЕЗОПАСНОСТИ И РИСКИ 

 

Ключевые слова։ государственный долг, управление, 
безопасность, риск, стабилизация, оценка 

 

Государственный долг и связанные с ним показатели всегда были предметом 
обсуждения широкого круга экономистов. Каким бы рискованным ни был долг, для 
многих стран мира по-прежнему жизненно важно стимулировать экономику и ре-
шать ключевые проблемы. Лучший способ не потерять репутацию на мировом долго-
вом рынке и привлечь новые долги – использовать эффективные механизмы управ-
ления последними, предполагающие выявление рисков и выбор вариантов и механиз-
мов их нейтрализации. В статье также говорится о пороге обеспечения государ-
ственного долга РА с целью  изучения его как показателя экономической безопаснос-
ти. 

 
NARINE PETROSYAN 
Macroeconomics, Master Student, 1-st Year  

 
NATIONAL DEBT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA AS AN INDICATOR OF 

ECONOMIC SECURITY. SECURITY THRESHOLDS AND RISKS 
 

Keywords. public debt, governance, security, risk, 
stabilization, valuation 

 
Public debt and related indicators have always been the subject of discussion by a wide 

range of economists. No matter how risky the debt is, it remains vital for many countries 
around the world to stimulate the economy and address key issues. The best way to avoid 
losing your reputation in the global debt market and to attract new debts is to use the 
latter's effective management mechanisms, which involves identifying risks and choosing 
options and mechanisms for neutralization. The article also observed the security threshold 
of the RA state debt, aiming to consider it as an indicator of economic security.  
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ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ`  
ԿԱԽՎԱԾ ԳՆԱՃԻՑ ԵՎ ՀԱՐԿՈՒՄԻՑ 

 

Հիմնաբառեր. ներդրումային նախագիծ, գնաճ, հարկում, 
զուտ ներկա արժեք (ԶՆԱ), գնահատում, 
շահույթ 

 

Հոդվածում ներկայացված է տնտեսության բնականոն զարգացումն ապահովող 
ներդրումային նախագծերի գնահատումը՝ կախված գնաճից և հարկումից։ Փորձ է ար-
վել ամերիկյան կազմակերպության ներդրումային նախագծի հիման վրա գնահատելու 
հարկային խնայողությունների ու գնաճի դերը ներդրումների արդյունավետության մեջ, 
դիտարկվել է նախագծի իրական եկամտաբերությունն առկա գնաճի պայմաններում, 
հարկային խնայողությունների մասնաբաժինը մաշվածության գծային և նվազող մնա-
ցորդի մեթոդներով հաշվարկման դեպքում։ Հաշվարկվել է նախագծի զուտ ներկա ար-
ժեքը, երբ մաշվածությունը հաշվարկվում է գծային, ինչպես նաև նվազող մնացորդի 
մեթոդով։ Հետազոտության արդյունքներն ընդգծել են, որ առավել արդյունավետ է կի-
րառել մաշվածության հաշվարկման նվազող մնացորդի մեթոդը, քանի որ այդ դեպքում 
ավելանում են հարկային խնայողությունները և բարձրանում է ծրագրի զուտ ներկա 
արժեքը։ 

 

Ներածություն։ Յուրաքանչյուր պետության առաջնահերթություններից է 
կայուն տնտեսական աճի ապահովումը, որի վրա էական ազդեցություն ունեն 
ներդրումները։ Շուկայական տնտեսության պայմաններում տնտեսության 
բնականոն զարգացումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է ակտիվ ներդրու-
մային գործունեության իրականացում տնտեսության տարբեր ճյուղերում, քա-
նի որ տնտեսական աճի ապահովման համար ներդրումների ցանկալի մա-
կարդակը ՀՆԱ-ում 20-25% է1։ Ուստի, արդյունավետ ներդրումային նախա-
գծերի իրականացումը պետության զարգացման գործում անչափ կարևոր է։ 

Գրականության ակնարկ։ Մասնագիտական գրականության մեջ առանձ-
նացվում են ներդրումային նախագծերի գնահատման մի շարք մոտեցումներ։ 
Ռոլան Մնացականյանն ուսումնասիրել է կապիտալ ապրանքների ներմուծ-
ման համար ԱԱՀ-ի վճարման ժամկետների երկարաձգման հարկային արտո-
նության ազդեցությունը ներդրումների խթանման և կապիտալի կուտամկան 
վրա: Արդյունքում, ակնհայտ է դարձել, որ հարկային արտոնությունը նշանա-
կալիորեն նվազեցնում է ներդրողների հարկային բեռը և մեկ միավոր ներ-
դրման հաշվով կապիտալի ծախսը, ինչը խթանում է նոր ներդրումները և 
դրականորեն է ազդում կապիտալի նկատմամբ պահանջարկի և կապիտալի 
կուտակման վրա2։  

Մոնիեր Հինդին և Պերգամ էլ Միսիրին ուսումնասիրել են գնաճի ազդե-
ցությունը ներդրումային նախագծերի գնահատման ժամանակ։ Հոդվածում 
ներկայացված է, որ ներդրումային նախագծերի գնահատումը և արդյունավե-
տությունը չեզոք չեն գնաճի նկատմամբ, քանի որ գնաճի հետևանքով բարձ-

 
1  Տե՛ս Գ. Մանուկյան, Արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսներ, Եր., հեղինակային 

հրատարակություն, 2018, էջ 235։ 
2  Տե՛ս Ռ. Մնացականյան, Ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում կապիտալ ապրանքների 

ներմուծման նկատմամբ կիրառվող հարկային խթանների ազդեցության գնահատում, ՀՀ 
կենտրոնական բանկ, Դիլիջան ուսումնահետազոտական կենտրոն, 2016։ 
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րանում են արտադրանքի գները, ավելանում են կապիտալ և գործառնական 
ծախսերը։ Ինչպես նաև կարևորվել է մաշվածության հաշվարկման եղանակը՝ 
զուտ ներկա արժեքի գնահատման տեսանկյունից1։ 

Այսպիսով, մասնագիտական գրականության ուսումնասիրությունը թույլ է 
տալիս փաստել, որ ներդրումային նախագծերի արդյունավետության վրա մեծ 
ազդեցություն ունեն հարկային արտոնությունները, որոնք նպաստում են նա-
խագծի զուտ ներկա արժեքի ավելացմանը, և գնաճը, որը հանգեցնում է կա-
պիտալ և գործառնական ծախսերի մեծացմանը։ 

Մեթոդաբանություն։ Տվյալները վերցված են ամերիկյան կազմակերպու-
թյան աղբյուրներից, որոնք մշակվել են հեղինակի կողմից և օգտագործվել 
ցուցանիշների հաշվարկման ժամանակ։ Հետազոտությունն իրականացվել է 
վերլուծության, համադրման, համեմատման և ընդհանրացման մեթոդների կի-
րառմամբ։  

Հետազոտության արդյունքներ և քննարկում։ Ներդրումները շահույթ կամ 
սոցիալական արդյունք ստանալու նպատակով ձեռնարկատիրության ոլոր-
տում կատարվող երկարաժամկետ ծախսեր են, որոնք կարող են իրագործվել 
ֆինանսական (փող, արժեթղթեր), գույքային (շինություններ, սարքավորում-
ներ, մեքենաներ) և ինտելեկտուալ (արտոնագիր, լիցենզիա) եղանակներով։  

Ներդրումային նախագիծը կարող է սահմանվել որպես փոխկապակցված 
խնդիրների և գործողությունների շարք՝ ընկերության կողմից ձևակերպված 
տնտեսական կամ ֆինանսական նպատակներին հասնելու համար2։ 

Ներդրումային նախագծերի իրականացման ամբողջ գործընթացում շատ 
կարևոր է ներդրումների արդյունավետության գնահատումը, քանի որ ներդրո-
ղը ժամանակավորապես սառեցնում է իր նյութական և ֆինանսական ռե-
սուրսները, հետևաբար պետք է դրա տնտեսական արդյունավետությունը 
գնահատի միկրո- և մակրոմակարդակներում։ Վերջինիցս մեծապես կախված 
է ներդրումային որոշումներ ընդունելու հարցը: Այդպիսի գնահատման ճշտու-
թյունից և արժանահավատությունից են կախված ներդրված միջոցների հետ 
ստացման ժամկետները և ձեռնարկության զարգացման հեռանկարները: Բո-
լոր կազմակերպությունների համար կարևոր նշանակություն ունի ներդրումա-
յին գործունեության կառավարման արդյունավետությունը: Ներդրումային նա-
խագծերն ընկերություններին թույլ են տալիս ստեղծել մրցակցային առավելու-
թյուններ, մշակել ժամանակակից արտադրանքներ, իրականացնել վերազի-
նում և կատարելագործել արտադրական գործընթացները:  

Նախագծերը նախքան իրականացվելն անցնում են մի շարք փուլեր, 
որոնցից առանձնակի կարևոր է վերլուծությունների փուլը։ Դրա շնորհիվ վեր 
են հանվում նախագծի հիմնական թերությունները ու ռիսկերը։ Այդ վերլուծու-
թյունները ներառում են տեխնիկական, ինստիտուցիոնալ, սոցիալական, էկո-
լոգիական, ֆինանսական և մի շարք այլ վերլուծություններ, որոնցից առանձ-
նակի կարևոր է ֆինանսականը, որն ապահովում է նախագծի նպատակա-
հարմարությունն ու արդյունավետությունը։ Այն թույլ է տալիս, որ ներդրողն իր 
միջոցների շուկայական արժեքը գնահատի նախագծով և առանց դրա։ Համե-
մատությունների շնորհիվ չափելով ներդրման արդյունավետությունը՝ ներ-
դրողն ընդունում է համապատասխան որոշում։ 

 
1  Տե՛ս Monier Hindy and Periham El Missiry, Project under inflation conditions, Tanta university, 

December 2004։ 
2  https://ceopedia.org/index.php/Investment_project  

https://ceopedia.org/index.php/Investment_project
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Ներդրումային նախագծերի արդյունավետության վրա առանձնակի ազ-
դեցություն ունեն՝ 

1. գնաճի ցուցանիշները նախագծի իրագործման ընթացքում,  
2. պետության կողմից իրականացվող հարկային քաղաքականությունը։ 
Կապիտալ բյուջետավորումը ներառում է ներդրումների վրա տվյալ պա-

հին ծախսվող դրամական միջոցների համեմատությունը ժամանակի ընթաց-
քում տարածված դրամական միջոցների հոսքերի հետ։ Դրանք ուղղակիորեն 
չեն կարող համեմատվել տվյալ պահին ծախսված դրամական միջոցների հետ: 
Այդ տեսանկյունից նախագծի իրագործման ընթացքում մեծ ազդեցություն 
ունեն գնաճի ցուցանիշները։ Գնաճն (տնտեսության միջին գների մակարդակի 
կայուն և շարունակական աճը) ունի հետևյալ արդյունքները. 

1. ոչ ընթացիկ ակտիվների և պաշարների արժեքը գումարայինով 
ավելանում է, այդ նույն ծավալով ավելանում է կապիտալը: 

2. Ծախսերը և ապրանքների գներն աճում են: Բարձր գների էֆեկտը 
պահանջարկի վրա հեշտ չէ կանխատեսել: 

3. Գնաճն ազդում է ֆինանսավորման պահանջի վրա. կարող է ազդել 
ունեցվածքի, կապիտալի արժեքի վրա1։ 

Այսպիսով, նախագծի արդյունավետությունը գնահատելիս կարևոր է հաշ-
վի առնել գնաճի գործոնը, քանի որ այն ազդում է դրամական միջոցների 
ակնկալվող հոսքերի և պահանջվող եկամտաբերության մակարդակի վրա և 
նվազեցնում է դրամական ներհոսքի ներկա արժեքը տվյալ նախագծի հա-
մար։  

Հարկերը ներդրումային նախագծերի ծախսերի կազմում տեսակարար 
կշիռ ունեն, ուստի արդյունավետությունը գնահատելիս դրանք ևս պետք է դի-
տարկվեն։ Հարկային վճարի համատեքստում պետք դիտարկել շահութահար-
կը, զուտ դրամական հոսքերը ճշգրտելով՝ այն կարող է դիտվել որպես հարկ-
վող շահույթ: Մաշվածքի ծախսը նվազեցնում է հարկվող շահույթը, որը բերում 
է հարկային վճարումների նվազեցման, սա էլ իր հերթին՝ կանխիկ հոսքերի 
վճարման տնտեսման: 

Նախագծերի արդյունավետությունը գնահատելու համար օգտագործվում 
են հետևյալ հիմնական ցուցանիշները։ 

Իրական և անվանական տոկոսադրույքների միջև կապն արտացոլող Ֆի-
շերի բանաձևն է՝ 

(1+i)=(1+r)(1+h)2, 
 

որտեղ' հ-ը գնաճի դրույքն է, r-ը՝ իրական տոկոսադրույքը, i-ն՝ անվանական 
տոկոսադրույքը: 

Իրական և անվանական տոկոսադրույքների միջև կապն արտացոլվում է 
ֆիշերի բանաձևով։ 

Իրական դրամական հոսքերը պետք է դիսկոնտավորվեն իրական դիս-
կոնտային դրույքով, որն անտեսում է գնաճի եկամուտը: Անվանական դրամա-
կան հոսքը (իրական սպասումն է դրամական հոսքի ապագա գնով՝ ընդգրկե-
լով գնաճի ավելացումները) պետք է դիսկոնտավորվի անվանական դիսկոն-
տային դրույքով, այն վերաբերում է ընթացիկ շուկայական եկամտաբերության 
դրույքին: 

 
1 Տե՛ս Գ. Մանուկյան, Արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսներ, Եր., հեղինակային 

հրատարակություն, 2018, էջ 265։ 
2  Տե՛ս նույն տեղը, էջ 264։ 
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Երբ անվանական տոկոսադրույքը գերազանցում է գնաճի մակարդակը, 
առկա է դրական իրական տոկոսադրույք. հակառակ դեպքում կլինի բացասա-
կան իրական տոկոսադրույք:  

Զուտ ներկա արժեք՝ NPV 
Զուտ ներկա արժեքը ժամանակի նույն պահին դիսկոնտավորված եկա-

մուտների և ծախսերի (կապիտալ ներդրումների) տարբերությունն է։ Այն ար-
ժեքի ստեղծման չափանիշ է. երբ ծրագրի NPV-ն դրական է, նախագիծը 
ստեղծում է արժեք, իսկ երբ բացասական է, նախագիծը ոչնչացնում է արժե-
քը: 

, 
որտեղ՝  
Pt-ն ներդրումային հոսքերն են t ժամանակահատվածում,  
d-ն՝ դիսկոնտի նորման,  
n-ը՝ նախագծի տևողության ժամանակահատվածը,  
It-ն՝ ներդրումային ծախսերը t-րդ ժամանակահատվածում: 

 Զուտ ներկա արժեքը՝ NPV-ն, աշխատանքային ծրագրերի արդյունավետ 
կառավարման գործիք է։ Դրա հիմնական դերը ներդրման ֆինանսական կեն-
սունակություն հաստատելն է երկարաժամկետ կտրվածքով՝ դիտարկելով 
զուտ զեղչված դրամական միջոցների մուտքերը և արտահոսքերը, որոնք նա-
խագիծը կառաջացնի իր ողջ պարբերաշրջանի ընթացքում և վերածելով զուտ 
ներկա արժեքի՝ համեմատության համար1։ 

Դրական NPV՝ շահույթ. ցույց է տալիս, որ ներդրումից ստացված եկամու-
տը գերազանցում է նախագծի ծախսերը։ Բացասական NPV՝ վնաս, ցույց է 
տալիս, որ ներդրման ընթացքում կատարված բոլոր ծախսերն ավելի շատ են, 
քան եկամուտները։  

Հեղինակն օրինակի միջոցով փորձել է ցույց տալ ներդրումային նախա-
գծերի արդյունավետության գնահատումը, ու թե ինչպես են գնաճը և հարկու-
մը ազդում դրա իրագործելիության վրա։  

Ամերիկյան ընկերությունը նախատեսում է մեծացնել իր արտադրանքի 
արտահանման ծավալները, ինչն իրագործելու համար ընկերությանն անհրա-
ժեշտ է ձեռք բերել 7 մլն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ մի սարքավորում, որի օգ-
տակար ծառայության ժամկետը հինգ տարի է: Սարքավորման ձեռքբերումից 
հետո ընկերությունն առաջին տարում կարտահանի լրացուցիչ 400,000 միա-
վոր արտադրանք, որից հետո լրացուցիչ արտահանման ծավալները կաճեն 
տարեկան 21%-ով: Նման կանխատեսում կատարել է խորհրդատվական մի 
ընկերություն, որի ծառայությունների համար վճարվել է 50,000 ԱՄՆ դոլար: 
Ընկերության ղեկավարության կողմից կանխատեսումներն օգտագործվել են 
որոշում ընդունելիս, թե արդյոք արժե իրագործել տվյալ ծրագիրը: Արտա-
դրանքի միավորի վաճառքի գինը կազմում է 14 ԱՄՆ դոլար, իսկ փոփոխուն 
ծախսերը՝ 10 ԱՄՆ դոլար: Հաստատուն ծախսերն առաջին տարում կազմելու 
են 70,000 ԱՄՆ դոլար և աճելու են տարեկան 15%-ով: Հաստատուն ծախսերի 
մեկ երրորդն է միայն առնչվում նշված ներդրումային ծրագրին: Շահութա-
հարկի դրույքաչափը 20% է և վճարվում է 1 տարի շեղումով: Միաժամանակ 

 
1  Տե՛ս Using the Net Present Value Rule to Make Value-Creating Investment , Xu Hui, School of 

Business management Tong Hua Normal University, Tong Hua, China,© 2015. The authors – 
Published by Atlantis Press. 
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հայտնի է, որ սարքավորման մաշվածության ծախսերը նվազեցվում են շահու-
թահարկի հաշվարկման նպատակով: Սարքավորման մաշվածությունը հաշ-
վարկվում է 40% դրույքաչափով նվազող մնացորդի եղանակով, ընդ որում՝ 
մաշվածության մնացորդային ամբողջ գումարը վերագրելի է 5-րդ տարվան: 
Մաշվածության գծով առկա է հարկային խնայողության հնարավորություն 
20%-ի չափով։ Կապիտալի պահանջվող եկամտաբերությունը 13% է:  

 

Աղյուսակ 1  
Տվյալները՝ մաշվածության հաշվարկման նվազող մնացորդի մեթոդի կիրառմամբ 

 

Հասույթ  5600 6776 8204 9926 12012  
Փոփոխուն ծախսեր  -4000 -4840 -5860 -7090 -8580  
Հաստատուն ծախսեր  -23 -27 -31 -36 41  
Հարկվող դրամական հոսքեր  1577 1909 2313 2800 3473  
Շահութահարկ   -315 -382 -463 -560 -695 
Հարկային խնայողություն 
(հազ. ԱՄՆ դոլար) 

  560 336 202 121 182 

Սարքավորման ձեռքբերում -7000       
Զուտ դրամական հոսքեր -7000 1577 2154 2267 2539 3034 -513 

 

Հաշվարկվել է նախագծի ԶՆԱ-ն՝ հասկանալու համար, թե որքանով է 
արդյունավետ այն իրականացնելը՝ 

d 0‚13 

ԶՆԱ=

=  
=(-7000)+1396+1686+1571+1557+1647-171=616։ 
 

Ներկայացվել է նույն օրինակը՝ ընդունելով, որ մաշվածությունը հաշվարկ-
վում է գծային եղանակով, իսկ մաշվածության մնացորդային գումարը 0 է։ 

 
Աղյուսակ 2  

Տվյալները՝ մաշվածության հաշվարկման գծային մեթոդի կիրառմամբ 
 

Տարի 0 1 2 3 4 5 6 
Հասույթ   5600 6776 8204 9926 12012  
Փոփոխուն ծախսեր  -4000 -4840 -5860 -7090 -8580  
Հաստատուն ծախսեր  -23 -27 -31 -36 41  
Հարկվող դրամական հոսքեր  1577 1909 2313 2800 3473  
Շահութահարկ   -315 -382 -463 -560 -695 
Հարկային խնայողություն 
(հազ. ԱՄՆ դոլար) 

  280 280 280 280 280 

Սարքավորման ձեռքբերում -7000       
Զուտ դրամական հոսքեր -7000 1577 1874 2211 2617 3193 -415 

 

Հաշվարկվել է նախագծի ԶՆԱ-ն. 
d 0‚13 

ԶՆԱ=

=  
=(-7000)+1396+1468+1494+1600+1733-234=451։ 
 

Առաջին դեպքում ծրագրի ԶՆԱ-ն կազմում է 606 հազ ԱՄՆ դոլար, իսկ 
երկրորդ դեպքում՝ 451 հազ. ԱՄՆ դոլար։ 
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Քանի որ ԶՆԱ-ն դրական է, ծրագիրը երկու դեպքում էլ ֆինանսապես ըն-
դունելի է։ 

Ֆիշերի բանաձևի միջոցով հաշվենք իրական տոկոսադրույքը առկա 
գնաճի պայմաններում՝ 

(1+0‚13)=(1+r)(1+0‚062) 
r=0.06։ 
Այսինքն, 13% անվանական տոկոսադրույքի և 7.5% գնաճի պայմաններում 

իրական տոկոսադրույքը 6% է, որի դեպքում ընդունելի է դառնում ծրագրի 
իրականացումը։ 

Արդյունքում, նախագծի ԶՆԱ-ն երկու դեպքում էլ դրական ցուցանիշ է, 
սակայն ակնհայտ է, որ նվազող մնացորդի մեթոդով մաշվածության հաշվար-
կի դեպքում ցուցանիշն ավելի մեծ է, քան գծայինի դեպքում։ Այն պայմանավ-
որված է գծային մեթոդի դեպքում զուտ ներկա արժեքի թերագնահատմամբ, 
որի հետևանքով ավելանում է անիրական ստացված շահույթի համար վերց-
ված հարկային մասը՝ իր հերթին հանգեցնելով ներդրումային ծրագրից ան-
իրատեսական եկամուտների փոխանցմանը կառավարությանը։  

Եզրակացություն։ Ներդրումային նախագծերը համարվում են երկրի զար-
գացման կարևոր նախապայմաններից, քանի որ դրանք են ապահովում 
ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը։ Որպեսզի ներդրումային նախա-
գծերը լինեն արդյունավետ, դրանք սկսելուց առաջ պետք է հաշվի առնել առ-
կա գնաճի և հարկային համակարգի պայմաններում զուտ դրամական հոսքե-
րի բերած օգուտը։  

Օրինակը ցույց է տալիս, որ հարկվող գումարը նվազեցնելով կամ ավե-
լացնելով՝ կարող են ազդել նախագծերի զուտ ներկա արժեքի վրա, իսկ իրա-
կան տոկոսադրույքի և անվանական տոկոսադրույքի համադրմամբ կարող 
ենք հասկանալ նախագծի իրական եկամտաբերությունը։ Գնաճի և հարկման 
բացասական ազդեցությունը հաճախ պայմանավորված է մաշվածության հաշ-
վարկի ընտրված մեթոդով։ Գծային մեթոդը կարող է հանգեցնել ներդրու-
մային ծրագրից անիրատեսական եկամուտների փոխանցմանը կառավարու-
թյանը։ Իսկ նվազող մնացորդի մեթոդը թույլ է տալիս դուրսգրման ավելի 
արագ տեմպ, որի շնորհիվ հնարավոր է լինում չեզոքացնել գնաճի ազդեցու-
թյունը և նվազեցնել հարկվող գումարի չափը։ 

Առաջարկություն։ Քանի որ Հայաստանում, ըստ օրենքի պահանջի, մաշ-
վածությունը հաշվարկվում է միայն գծային եղանակով, ապա ներդրումային 
նախագծերի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար առաջարկում ենք 
կիրառել նաև նվազող մնացորդի մեթոդը։ 
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ОЦЕНИВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ИНФЛЯЦИИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Ключевые слова:  инвестиционный проект, инфляция, 

налогообложение, чисто приведённая 
стоимость, оценивание, прибыль (выгода) 

 
В статье представлена оценка инвестиционных проектов, обеспечивающих 

нормальное развитие экономики в зависимости от инфляции и налогообложения. В 
данной статье автор предпринял попытку на основе инвестиционного проекта 
американской организации оценить роль налоговых сбережений и инфляции в оценке 
эффективности инвестиций. Автором рассмотрена реальная доходность проекта 
в текущих условиях инфляции, доля налоговой экономии в случае начисления линей-
ной амортизации и метода уменьшаемого остатка. Приведена чистая текущая 
стоимость проекта, когда амортизация рассчитывается с использованием линей-
ного метода метода уменьшаемого остатка. По результатам иследования подчерк-
нули, что более эффективно использовать метод уменьшаемого остатка для на-
числения амортизации, поскольку тогда увеличивается налоговая экономия и чис-
тая приведенная стоимость проекта. 

 
NVARD POGHOSYAN 
Accounting, Bachelor's Degree, 3rd Year 

 
THE EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS DEPENDING ON THE 

INFLATION AND TAXATION 
 

Keywords:  investment project, inflation, tax, net present 
value (NPV), valuation, profit. 

  
The article presents the assessment of investment projects that ensure the normal 

development of the economy depending on inflation and taxation. In this article, an attempt 
has been made to evaluate the role of tax savings and inflation in evaluating the 
effectiveness of investments based on the investment project of an American organization. 
The author considered the real profitability of the project in the current inflation conditions, 
the share of tax savings in the case of calculating the linear depreciation and decreasing 
balance methods. To carry out the observations, he calculated the net present value of the 
project when depreciation is calculated using the straight-line method and when it is 
calculated using the declining balance method. The results of the research emphasized that 
it is more effective to use the declining balance method of calculating depreciation, because 
then the tax savings increase and the net present value of the project increases. 
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Յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական համակարգի արդյունավետության գնահա-

տականը տնտեսական աճի և բարեկեցության ապահովումն է: Ի տարբերություն բնա-
կան ռեսուրսներով հարուստ երկրների` Հայաստանը բարեկեցության ցանկալի մա-
կարդակ ապահովելու համար պետք է գլխավորապես հիմնվի տնտեսական մրցունա-
կության վրա, որի աճի ուժը խթանելու հիմնական մարտահրավերներից է արտադրո-
ղականության բարձրացումը:  

Սույն հոդվածում վիճակագրական գործիքակազմի կիրառմամբ վերլուծվել է ՀՀ 
տնտեսության աշխատանքի արտադրողականության մակարդակը և դրա շարժընթա-
ցը՝ արտադրողականության բարձրացման խնդիրների բացահայտման համատեքստում: 

Ընդհանուր առմամբ, ստացված արդյունքները փաստում են, որ վերջին տարինե-
րին ՀՀ տնտեսությունում գրանցվել է արտադրողականության մակարդակի աճ: Սա-
կայն, աշխատանքի արտադրողականության աճի տեմպերը պահանջում են ավելի 
բարձր տնտեսական աճ՝ երկրում գործազրկության, աշխատատեղերի ստեղծման, 
հետզհետե ավելացող բևեռացման և աղքատության խնդիրները լուծելու համար: 

 

Ներածություն: Զարգացած շուկայական հարաբերությունների պայմաննե-
րում ժամանակակից տնտեսական համակարգում երկարաժամկետ տնտեսա-
կան զարգացում ապահովելու համար որոշիչ է արտադրության արդյունավե-
տության բարձրացումը աշխատանքի արտադրողականության աճի հիման 
վրա: Աշխատանքի արտադրողականության աճն է տնտեսական աճի հիմնա-
կան աղբյուրը և բնակչության կենսամակարդակի բարելավման կարևոր գոր-
ծոններից մեկը: Այդ աճը հնարավորություն է ընձեռում ավելացնելու իրական 
աշխատավարձը, բարելավելու արտադրության մրցունակությունը, մեծացնելու 
հարկման բազան: 

Պետության սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության հիմնական նպա-
տակներից մեկը բնակչության կյանքի որակի բարձր մակարդակի ապահո-
վումն ու դրա շարունակական բարելավումն է: Այդ նպատակի իրագործումը 
մեծապես կախված է տնտեսությունում աշխատանքի արտադրողականության 
մակարդակից, քանի որ վերջինս, ըստ էության, աշխատանքի կամ կապիտալի 
յուրաքանչյուր ծախսված միավորի դիմաց ստացված արդյունքն է, որը կախ-
ված է ոչ միայն արտադրանքի որակից ու հատկանիշներից, այլ նաև արտա-
դրական գործընթացների արդյունավետությունից: 

Թվարկված փաստարկները վկայում են աշխատանքի արտադրողակա-
նության վիճակագրական ուսումնասիրության արդիականության մասին, ին-
չին էլ նվիրված է սույն հոդվածը:  
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Հետազոտության նպատակն է վերլուծել ՀՀ տնտեսության արտադրողա-
կանության մակարդակը և շարժընթացը, բացահայտել արտադրողականու-
թյան բարձրացման հիմնախնդիրները: 

Գրականության ակնարկ։ Արտադրողականության բարձրացման խնդիրնե-
րին անդրադարձ է կատարվել մի շարք հետազոտողների ու տնտեսագետնե-
րի աշխատություններում։ Հոդվածի շրջանակներում ուսումնասիրվել են տար-
բեր աղբյուրներ։ Օրինակ, ինժեներ-մեխանիկ Հարինգտոն Էմերսոնի «Արտա-
դրողականության 12 սկզբունքները» մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել և 
ուշադրության արժանացել ոչ միայն ԱՄՆ-ի, այլ նաև այլ երկրների մասնա-
գետների և ձեռնարկատերերի կողմից։ «Արտադրողականություն» կամ «էֆեկ-
տիվություն» հասկացությունը հենց Էմերսոնն է առաջինը ներմուծել կառավար-
ման գիտություն։ Ըստ հեղինակի` այս սկզբունքները կարող են ընդունվել որ-
պես միջոցառում և այդ միջոցառման օգնությամբ կարող է հետազոտվել ցան-
կացած արտադրական ձեռնարկություն, յուրաքանչյուր գործողություն: Այդ ձեռ-
նարկությունների հաջողությունը որոշվում և չափվում է արտադրողականու-
թյան տասներկու սկզբունքներից դրանց կազմակերպման շեղման աստճանով։ 

Կատարվել են հետազոտություններ McKinsey Global Institute-ի (MGI) և 
Մոսկվայի McKinsey & Company-ի կողմից, որոնց նպատակը եղել է անհրա-
ժեշտ գործողությունների շրջանակը որոշելը, ինչը հնարավորություն կընձեռի 
բարձրացնելու Ռուսաստանում արտադրողականության մակարդակը։ Ուսում-
նասիրության առանցքը աշխատանքի արտադրողականությունն է, որը հաշ-
վարկվում է որպես մեկ աշխատողի համար արտադրված (կամ մատուցված 
ծառայությունների) ապրանքների ծավալ:  

Մեթոդաբանություն: Արտադրանքի չափի միավորի ընտրությունից կախ-
ված՝ տարբերում են աշխատանքի արտադրողականության մակարդակի չափ-
ման բնաիրային, աշխատանքային և արժեքային մեթոդները1: 

Բնաիրային մեթոդն առավել ճշգրիտ է բնութագրում աշխատանքի ար-
տադրողականության մակարդակը, քանի որ արտադրանքի հաշվառումը կա-
տարվում է բնական չափման միավորներով (տոննա, կգ, հատ, մետր և այլն), 
և աշխատանքի արտադրողականության մակարդակն արտահայտվում է միա-
վոր ժամանակում արտադրված արտադրանքի` բնաիրային չափման միավոր-
ների քանակով: Այս մեթոդի արժանիքը համարվում է աշխատանքի արտա-
դրողականության մակարդակի չափման օբյեկտիվությունը և հաշվարկի պար-
զությունը: Սակայն, բնաիրային մեթոդի օգտագործման ոլորտը բավականին 
սահմանափակ է: Այն կարող է օգտագործվել միատեսակ արտադրանք արտա-
դրող ճյուղերի, ձեռնարկությունների աշխատանքի արտադրողականության 
մակարդակների համեմատության և շարժընթացի վերլուծության համար: 

Աշխատանքի արտադրողականության չափման արժեքային մեթոդի կի-
րառման բարդությունը որոշակի պայմաններում արտադրության ծավալի հաշ-
վարկման եղանակի ընտրությունն է: 

Արժեքային մեթոդը համարվում է աշխատանքի արտադրողականության 
մակարդակի չափման առավել բազմակողմանի և լայն կիրառվող մեթոդ, որի 
հիմքում արժեքային արտահայտությամբ արտադրանքի ծավալի համադրումն 
է կենդանի աշխատանքային ծախսերի հետ: Այս մեթոդը հնարավորություն է 

 
1  Տե՛ս Մ. Մովսիսյան, Ա. Շիրինյան, Աշխատանքի արտադրողականության մակարդակի 

գնահատման և շարժընթացի ուսումնասիրության վիճակագրական հիմնախնդիրները, 
«Բանբեր ՀՊՏՀ», 2018 թ., N 4, էջ 98: 



242 ՀՊՏՀ ՈՒԳԸ 40-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ 

տալիս տարբեր արտադրանքների արտադրության պայմաններում չափելու 
աշխատանքի արտադրողականության մակարդակը և շարժընթացը: Այն 
ապահովում է ամբողջ տնտեսության, առանձին տարածքների և ճյուղերի վե-
րաբերյալ ամփոփ տվյալների ստացման հնարավորությունը:  

Սույն հետազոտության շրջանակներում նախապատվությունը տրվել է 
արտադրողականության մակարդակի չափման արժեքային մեթոդին: 

Միջազգային կազմակերպությունների և առանձին երկրների ազգային 
վիճակագրական մարմինների կողմից, տնտեսության և ըստ տնտեսական 
գործունեության տեսակների աշխատանքի արտադրողականության մակար-
դակի չափումներում, որպես արտադրության արդյունքային ցուցանիշ ընդուն-
վում են համապատասխանաբար համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ) և հա-
մախառն ավելացված արժեքը (ՀԱԱ): Աշխատանքի արտադրողականությունը 
որոշվում է որպես մեկ զբաղվածի հաշվով ՀՆԱ կամ ՀԱԱ մեծություն: 

Վերլուծություն և արդյունքների մեկնաբանություն: 2002-2007 թթ. ՀՀ-ում 
պահպանվել է կայուն տնտեսական աճի վարքագիծը: Սակայն գլոբալ տնտե-
սական ճգնաժամը հարվածեց նաև Հայաստանի տնտեսությանը: 2009 թ. 
գրանցվեց տնտեսության խոր՝ 14.2% անկում, որին հաջորդեց դանդաղ վե-
րականգնում: Բավականին զգալի էր 2012 թ. ՀՆԱ-ի աճը` 7.2%, սակայն դա 
դեռևս բավարար չէր հասնելու 2008 թ. տնտեսական ակտիվության մակար-
դակին: 2013 թ. իրական ՀՆԱ-ի աճի տեմպերը կրկին դանդաղել են: 2019 թ. 
Հայաստանում արձանագրվել է 7.6% տնտեսական աճ, որը 2.4 տոկոսային 
կետով գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը: 2020 թ. ՀՀ տնտեսու-
թյունը կրել է միմյանց հաջորդած երկու շոկերի՝ կորոնավիրուսային համավա-
րակի և ռազմական դրության ազդեցությունները։ Համավարակի տարածման 
կանխարգելման նպատակով իրականացված միջոցառումների, տարեվերջի 
ռազմական դրության և դրանց հաջորդած անորոշությունների բարձր մակար-
դակի պայմաններում 2020 թ. ՀՀ-ում արձանագրվել է 7.4% անկում: 
 

 
Գծապատկեր 1.  ՀՀ տնտեսական աճի շարժընթացը 2002-2020 թթ.1 
 

Ինչպես հայտնի է, տնտեսական աճի տեմպը կախված է տնտեսության 
իրական հատվածում զբաղվածների թվաքանակից և նրանց աշխատանքի 
արտադրողականության մակարդակից: 

 
1  Այս և մյուս գծապատկերները կազմել է հեղինակը, աղբյուրը՝ 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=AM  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=AM
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Աղյուսակ 1 
ՀՀ տնտեսության աշխատանքի արտադրողականության մակարդակի շարժընթացը 2002-2020 թթ.1 

 

  2002  2004  2006  2008  2010  2012  2013  2014 2015  2016  2017  2018  2019 2020 
ՀԱԱ (հիմնական գներով), 
մլրդ ՀՀ դրամ 

1230.6 1748.1 2430.8 3162.9 3071.1 3542.5 4049.2 4282.3 4507.8 4571.2 4992.4 5365.9 5806.7 5508.7 

Զբաղվածների թվաքանակը, 
հազ. մարդ 1106.4 1081.7 1092.4 1117.6 1185.2 1172.8 1163.8 1133.5 1072.6 1006.2 1011.7 1048.5 1077.4 1052.4 

Աշխատանքի արտադրողա-
կանության մակարդակը,  
մլն ՀՀ դրամ 

1.11 1.62 2.23 2.83 2.59 3.02 3.48 3.78 4.20 4.54 4.93 5.12 5.39 5.23 

Աշխատանքի արտադրողա-
կանության մակարդակի 
բացարձակ հավելաճը,  
մլն ՀՀ դրամ 

- 0.28 0.36 0.26 0.01 0.16 0.46 0.30 0.42 0.34 0.39 0.18 0.27 -0.16 

Աշխատանքի արտադրողա-
կանության մակարդակի 
հավելաճի տեմպը (2002 թ. 
նկատմամբ), % 

- 45.3 100.1 154.4 133.0 171.6 212.8 239.7 277.9 308.4 344.1 361.1 385.5 371.6 

Աշխատանքի արտադրողա-
կանության մակարդակի 
հավելաճի տեմպը (նախորդ 
տարվա նկատմամբ), % 

- 21.2 19.2 10.0 0.5 5.5 15.2 8.6 11.2 8.1 8.6 3.7 5.3 -2.9 

 
1 Աղյուսակը կազմվել է հեղինակի հաշվարկների հիման վրա, աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ տվյալների բազաներ, http://armstatbank.am 

http://armstatbank.am/
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Ըստ աղյուսակ 1-ի տվյալների՝ վերջին տարիներին շուրջ 4.9%-ով 
կրճատվել է ՀՀ տնտեսությունում զբաղվածների թվաքանակը, սակայն այդ 
տարիներին, բացառությամբ 2009 և 2020 թթ., տնտեսության անկում չի ար-
ձանագրվել, ինչը վկայում է, որ տնտեսությունում տեղի է ունեցել արտադրո-
ղականության աճ:  

ՀՀ տնտեսության արտադրողականությունը 2002-2020 թթ. աճել է ավե-
լի քան 4.7 անգամ` յուրաքանչյուր տարի ենթարկվելով մեծ փոփոխություննե-
րի: Այսպես, արտադրողականության ամենամեծ հարաբերական հավելաճը 
դիտվել է 2004 թ.` նախորդ տարվա համեմատ կազմելով 21.2%, որից հետո 
աճի տեմպերը դանդաղել են, իսկ 2009 թ. գրանցվել է արտադրողակա-
նության անկում` շուրջ 8.9%-ով: 2010 թ. կրկին նկատվել է ՀՀ տնտեսության 
արտադրողականության բարձրացում, բայց դանդաղ տեմպերով:  

Հետճգնաժամային ժամանակահատվածում արտադրողականության 
աճի ամենաբարձր տեմպերը դիտվել են 2013 և 2015 թթ.՝ համապատասխա-
նաբար 15.2 և 11.2%: 2019 թ., նախորդ տարվա համեմատ, ՀՀ տնտեսության 
աշխատանքի արտադրողականությունն աճել է ընդամենը 5.3%-ով, իսկ 
2020 թ.՝ նվազել 2.9%-ով:  

Այսպիսով, 2002-2020 թթ. ՀՀ տնտեսության արտադրողականությունը 
տարեկան միջին հաշվով աճել է 8.6%-ով, որի արդյունքում 2020 թ. տնտե-
սության մեկ զբաղվածն ապահովել է տարեկան 5.23 մլն ՀՀ դրամի ավելաց-
ված արժեք: 

Արտադրողականության այսպիսի բարձր աճը կարող է բացատրվել եր-
կու հիմնական գործոնով.  

• տեխնոլոգիաների արդիականացմամբ, կառավարման կարողու-
թյունների, հմտությունների կատարելագործմամբ պայմանավորված 
արտադրողականության իրական աճով, 

• տնտեսության ոչ ֆորմալ հատվածի կրճատմամբ. Հայաստանում ոչ 
ֆորմալ տնտեսությունը հիմնականում վերաբերում է այն դեպքերին, 
երբ չի գրանցվում գործունեությունը կամ վաճառքի իրական ծավալի 
փոխարեն ավելի ցածր ցուցանիշ է ներկայացվում: Սակավադեպ է, 
երբ չեն գրանցվում աշխատողները (տարածված տարբերակը աշխա-
տակիցների իրական աշխատավարձերը թաքցնելն է): Նույնիսկ եթե 
պաշտոնական վիճակագրությունը ներառում է ստվերային շրջանա-
ռության որոշակի հատվածը, այդուհանդերձ, չգրանցված գործու-
նեության ծավալը դեռևս բավականին մեծ է: Արդյունքում, ֆորմալ 
տնտեսության ընդլայնումը հանգեցրել է մեկ աշխատողի հաշվով 
գրանցվող թողարկման ծավալների մեծացմանը: 

Չնայած արձանագրված դրական միտումներին՝ աշխատանքի արտա-
դրողականության մակարդակով ՀՀ-ն դեռևս զգալիորեն զիջում է եվրոպա-
կան և տնտեսապես զարգացած այլ երկրների: Հիմք ընդունելով Համաշխար-
հային բանկի տվյալները՝ կարող ենք փաստել, որ Հայաստանի տնտեսու-
թյան արդյունավետությունը աշխարհում ամենացածրերից է: Եթե ՀՀ-ում մեկ 
զբաղվածին ընկնող ՀՆԱ-ն 2020 թ. կազմել է 39871.7 ԱՄՆ դոլար (ըստ գնո-
ղունակության պարիտետի և հաստատուն գների, միջազգային դոլար, 2017), 
ապա ԱՄՆ-ում՝ 130.8 հազ. ԱՄՆ դոլար, Ռուսաստանում՝ 57.2 հազ. ԱՄՆ դո-
լար, ԵՄ երկրներում այն գտնվում է 100.2 հազ., իսկ Կենտրոնական Եվրո-
պայի և Բալթյան երկրներում՝ 68.5 հազ. ԱՄՆ դոլարի սահմաններում: 
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Նշված ցուցանիշով Հայաստանը հարևան երկրներից գերազանցում է միայն 
Վրաստանին, որտեղ մեկ աշխատողը տարեկան արտադրում է 31239.5 
ԱՄՆ դոլար ՀՆԱ1: Հետևաբար, աշխատանքի արտադրողականության բարձ-
րացումը առանցքային նշանակություն ունի ՀՀ տնտեսության զարգացման և 
մրցունակության բարձրացման հարցերում:  

Տնտեսական աճի և մրցունակության ուսումնասիրություններում տա-
րածված է կոնվերգենցիայի (զուգամիտման, համահավասարեցման) գաղա-
փարը: Ըստ տարբեր տեսությունների՝ աղքատ երկրներն ավելի արագ են 
աճում, քան հարուստները, ինչը բացատրվում է հետևյալ հիմնական ենթա-
դրություններով։ 

Նախ, տնտեսական աճի Սոլոուի մոդելը ցույց է տալիս, որ երկարաժամ-
կետ հատվածում երկրները հակված են հասնելու իրենց կայուն հավասարա-
կշիռ մակարդակին։ Հետևաբար, քանի որ աղքատ երկրները համեմատա-
բար հեռու են իրենց կայուն հավասարակշիռ մակարդակից, ակնկալվում է, 
որ դրանք ավելի արագ կաճեն՝ հարուստ երկրների մակարդակին հասնելու 
նպատակով։  

Հարուստ երկրներում կապիտալի շահութաբերությունը ավելի ցածր է, 
այդ իսկ պատճառով կապիտալը հիմնականում հարուստ երկրներից հոսում 
է դեպի համեմատաբար աղքատ երկրներ՝ նպաստելով այդ երկրների կոն-
վերգենցիային և հարուստ երկրների հետ տնտեսական աճի ու զարգացման 
մակարդակների տարբերության կրճատմանը։ 

Գծապատկեր 2-ը ցույց է տալիս, որ մեկ շնչի հաշվով ավելի ցածր ՀՆԱ 
ունեցող երկրները բազային տարիների ընթացքում ունենում են մեկ շնչի 
հաշվով ՀՆԱ-ի ավելի բարձր տարեկան աճ, քան առաջադեմ և զարգացած 
տնտեսությունները՝ հաստատելով կոնվերգենցիայի առկայությունը ժամա-
նակի ընթացքում։ 

 

 
Գծապատկեր 2. 1 շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն (հաշվարկված գնողունակության 

պարիտետով, հաստատուն, 2017 թ., միջազգային դոլար) և  
2002-2020 թթ. միջին տարեկան աճի տեմպը` ըստ երկրների2 

 
1 Աղբյուրը՝ https://data.worldbank.org/indicator/SL.GDP.PCAP.EM.KD?end=2019&start=1991&view 

=chart 
2  Աղբյուրը՝ ՀԲ ՀԶՑ https://data.worldbank.org/indicator 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.GDP.PCAP.EM.KD?end=2019&start=1991&view%20=chart
https://data.worldbank.org/indicator/SL.GDP.PCAP.EM.KD?end=2019&start=1991&view%20=chart
https://data.worldbank.org/indicator
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Աշխատանքի արտադրողականության կոնվերգենցիան ենթադրում է 
տարբեր երկրների արտադրողականության մակարդակների համահավա-
սարեցում: Տարբեր տնտեսագիտական ուղղությունների ներկայացուցիչներ 
համակարծիք են այն տեսության շուրջ, որ արտադրողականության մակար-
դակը և արտադրողականության աճը հակադարձ համեմատական են, իսկ 
տարբեր երկրների արտադրողականության մակարդակները համահավա-
սարեցվելու միտում ունեն: Պատմականորեն, ցածր և միջին եկամուտ ունե-
ցող տնտեսություններն իրենց աշխատանքի արտադրողականության աճի 
տեմպով գերազանցում են համաշխարհային միջին և բարձր եկամուտ ունե-
ցող տնտեսությունների արտադրողականության աճի տեմպերը: 

Գծապատկեր 3-ը փաստում է, որ արտադրողականության կոնվերգեն-
ցիայի միտումը նկատվել է նաև 2020 թ., և ցածր ու միջին եկամուտ ունեցող 
երկրները, համաշխարհային միջինի և բարձր եկամուտ ունեցող տնտեսու-
թյունների համեմատ, շարունակում են գրանցել արտադրողականության 
աճի ավելի բարձր ցուցանիշներ։ 

 

 
Գծապատկեր 3.  Արտադրողականության աճի տեմպը` ըստ երկրների,  

2002-2020 թթ.1 
 
2018 թվականից Համաշխարհային բանկը Հայաստանը դասել է բարձր 

միջին եկամուտ ունեցող տնտեսությունների շարքին: Այսինքն, որպես այդ-
պիսին, միջինում մեկ անձի հաշվով աշխարհի միջին և բարձր եկամուտ 
ունեցող երկրների համեմատությամբ, Հայաստանն ունի ՀՆԱ-ի բարձր աճի 
ցուցանիշ՝ հաստատելով, որ հետևում է աշխարհում արտադրողականության 
կոնվերգենցիայի միտմանը: 

Աշխատանքի արտադրողականության կոնվերգենցիան նաև լուրջ մար-
տահրավերներ է ստեղծում տնտեսությունների համար։ Աշխատանքի ար-
տադրողականության աճի տեմպերն ավելի բարձր տնտեսական աճ են պա-
հանջում՝ երկրում գործազրկության, աշխատատեղերի ստեղծման, հետզհե-
տե ավելացող բևեռացման և աղքատության խնդիրների լուծման համար: 

ՀՀ աշխատանքի արտադրողականության աճը, լինելով ավելի բարձր, 
քան տնտեսական աճի տեմպը, զգալի սոցիալական մարտահրավերներ է 
ստեղծում Հայաստանի նման երկրի համար, որը գործազրկության և աղքա-
տության բարձր մակարդակ ունի: 

 
1 Աղբյուրը՝ նույնը։ 
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Այսպես, 2002-2020 թթ. ՀՀ տնտեսությունն աճել է տարեկան միջին 
հաշվով 5.4%-ով, մինչդեռ աշխատանքի արտադրողականության աճի տեմ-
պը նույն ժամանակահատվածում կազմել է շուրջ 9.4%: Արդյունքում, հանրա-
պետությունում զբաղվածների թիվը դիտարկվող ժամանակահատվածում 
նվազել է շուրջ 54 հազ. մարդով՝ 2002 թ. 1.1064 միլիոնից 2020 թ. հասնելով 
1.0524 միլիոնի: Այսպիսով, տնտեսական աճի տեմպը, աշխատանքի արտա-
դրողականության աճի բարձր տեմպին զուգահեռ, բավարար չի եղել աշխա-
տատեղերի հավելաճ ապահովելու համար, որն անհրաժեշտ պայման էր առ-
կա գործազրկության մակարդակի նվազման համար: 

 

 
Գծապատկեր 4.  ՀՀ արտադրողականության մակարդակի, տնտեսական աճի և 

զբաղվածության կապը 2002-2020 թթ.1 
 

Կարևորվում է ՀՀ տնտեսության տարբեր ոլորտներում արտադրողա-
կանության մակարդակի ուսումնասիրությունը: 

Տնտեսության տարբեր ոլորտներում արտադրողականության ցուցա-
նիշներն էականորեն տարբերվում են միմյանցից: Դա պայմանավորված է 
տնտեսության կառուցվածքով, մասնավորապես` աճի մեծ ներուժ ունեցող 
ճյուղերով: Ներկայումս երկրի հարստության ճնշող մասը ստեղծվում է 
առևտրի և ծառայությունների ոլորտում, իսկ արդյունաբերությունն ու գյուղա-
տնտեսությունը գրեթե հավասար մասնակցություն ունեն այդ գործում2: 

Աղյուսակ 2-ի տվյալները վկայում են, որ 2020 թ. Հայաստանում զբաղ-
վածների գերակշիռ մասը գտնվել է գյուղատնտեսությունում, սակայն այս 
ոլորտն ապահովել է ՀԱԱ-ի ընդամենը 15%-ը: Այսպես, գյուղատնտեսու-
թյունում զբաղված է եղել 266.2 հազ. մարդ կամ զբաղվածների ընդհանուր 
թվաքանակի 25.4%-ը, ինչը շուրջ 2 անգամ գերազանցել է արդյունաբերու-
թյունում զբաղվածների թվաքանակը (138.4 հազ. մարդ): Յուրաքանչյուր 
գյուղացի ստեղծել է շուրջ 3.1 մլն ՀՀ դրամի արտադրանք, որը, տնտեսու-
թյան մյուս ճյուղերի համեմատ, ամենացածրերից է: Հայաստանի գյուղա-
տնտեսության արտադրողականության ցածր մակարդակն էականորեն ազ-
դում է տնտեսության արտադրողականության ընդհանուր մակարդակի վրա: 
Գյուղացու աշխատանքն ամենածանրերից մեկն է, սակայն այն սեզոնային է` 
գյուղացին աշխատում է ընդամենը 8 կամ 9 ամիս: Այստեղ առկա է մշտա-

 
1 Աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ տվյալների բազաներ, http://armstatbank.am 
2 Աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ տվյալների բազաներ, http://armstatbank.am 

http://armstatbank.am/
http://armstatbank.am/
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կան թերբեռնվածություն, քանի որ ձմռանը պարապ մնացած գյուղացին, որ-
պես կանոն, աշխատանք գտնել չի կարողանում: 

 

Աղյուսակ 2  
ՀՀ աշխատանքի արտադրողականության մակարդակը` ըստ տնտեսական 

գործունեության որոշ տեսակների, 2020 թ.1 
 

Տնտեսական գործունեության 
որոշ տեսակներ 

ՀԱԱ, մլրդ 
ՀՀ դրամ 

Զբաղվածների թվաքանակը Աշխատանքի 
արտադրողա
կանության 

մակարդակը, 
մլն ՀՀ դրամ 

ընդամենը, 
1000 մարդ 

տեսակարար 
կշիռը տնտեսու-
թյունում զբաղ-

վածների ընդհա-
նուր թվում, % 

Գյուղատնտեսություն, անտա-
ռային տնտեսություն և ձկնոր-
սություն 

693.2 266.2 25.4 3.09 

Հանքագործական արդյունա-
բերություն և բացահանքերի 
շահագործում 

233.5 9.1 0.9 19.03 

Մշակող արդյունաբերություն 765.6 104.1 9.9 6.52 
Էլեկտրաէներգիայի, գազի, 
գոլորշու և լավորակ օդի մատա-
կարարում 

216.9 21.5 2.1 10.27 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, 
թափոնների կառավարում և 
վերամշակում 

25.0 3.7 0.4 7.92 

Շինարարություն 431.4 98.4 9.4 4.04 
Մեծածախ և մանրածախ 
առևտուր, ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլների նորոգում  

666.0 119.1 11.4 5.72 

Կացության և հանրային սննդի 
կազմակերպում 

70.2 26.3 2.5 4.16 

Տեղեկատվություն և կապ 237.6 21.0 2.0 9.22 
Ֆինանսական և ապահովագրա-
կան գործունեություն 415.9 14.6 1.4 21.88 

Անշարժ գույքի հետ կապված 
գործունեություն 454.8 2.4 0.2 198.46 

Պետական կառավարում և 
պաշտպանություն, պարտադիր 
սոցիալական ապահովություն 

336.7 90.7 8.7 2.78 

Կրթություն 173.2 105.6 10.1 1.45 
Առողջապահություն և բնակչու-
թյան սոցիալական սպասարկում 342.8 46.2 4.4 5.51 

Մշակույթ, զվարճություններ և 
հանգիստ 302.2 16.6 1.6 20.45 

Սպասարկման այլ 
ծառայություններ 43.6 30.9 2.9 1.80 

Ընդամենը ՀՀ 5508.7 1052.4 100.0 5.23 
 

Մտահոգություն է առաջացնում վերջին տարիներին արդյունաբերու-
թյունում զբաղվածների տեսակարար կշռի նվազումը: Եթե 2002 թ. արդյու-
նաբերությանը բաժին էր ընկնում զբաղվածների ընդհանուր թվաքանակի 
17.4%-ը, ապա 2020 թ.` 13.2%-ը: Սակայն, այս տարիներին արդյունաբերու-
թյան անկում չի արձանագրվել (բացառությամբ 2009 և 2020 թթ.): Սա նշա-

 
1 Աղբյուրը՝ նույնը: 



«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆ»    249   
 
նակում է, որ այս ոլորտում տեղի է ունեցել արտադրողականության աճ, որի 
արդյունքում 2020 թ. ոլորտի մեկ զբաղվածն ապահովել է 7.9 մլն ՀՀ դրամի 
արտադրանք: 

Շինարարությունում 2020 թ. զբաղված է եղել 98.4 հազ. մարդ: Դա 
շուրջ 2.5 անգամ գերազանցում է 2002 թ. մակարդակը, սակայն դեռևս զի-
ջում է նախաճգնաժամային 2008 թ. 100 հազարի ցուցանիշին: Ոլորտի յու-
րաքանչյուր զբաղված ստեղծել է շուրջ 4.04 մլն ՀՀ դրամի արտադրանք: 

// 

 
 

Գծապատկեր 5. Աշխատանքի արտադրողականության մակարդակը և 
զբաղվածության մեջ մասնաբաժինը` ըստ տնտեսական 
գործունեության որոշ տեսակների, 2020 թ.1 

 
Տնտեսական գործունեության որոշ տեսակների աշխատանքի արտա-

դրողականության մակարդակը և ընդհանուր զբաղվածության մեջ դրանց 
մասնաբաժինն առավել պատկերավոր ներկայացված են գծապատկեր 5-ում: 

2020 թ. արտադրողականության ամենաբարձր ցուցանիշն ունեցող 
ճյուղն անշարժ գույքի հետ կապված գործունեությունն է (198.5 մլն ՀՀ դրամ` 
մեկ զբաղվածի հաշվով), որին հաջորդում են ֆինանսական և ապահովա-
գրական գործունեության (21.88 մլն ՀՀ դրամ` մեկ զբաղվածի հաշվով) ու 
մշակույթի, զվարճությունների և հանգստի ոլորտները (20.45 մլն ՀՀ դրամ` 
մեկ զբաղվածի հաշվով): Միևնույն ժամանակ, աշխատողների ընդամենը 
3.2%-ն է զբաղված նշված առաջատար երեք ճյուղերում, ինչը նշանակում է, 
որ աշխատուժի մեծ մասն ընդգրկված է ցածր արտադրողականությամբ աշ-
խատանքներում: Նվազագույն արտադրողականություն ունեցող չորս ոլորտ-
ներում կենտրոնացած է աշխատուժի կեսից ավելին: 

Եզրակացություն: Ընդհանրացնելով կարող ենք արձանագրել, որ Հա-
յաստանը հետևում է աշխարհում արտադրողականության կոնվերգենցիայի 
միտմանը, որի վկայությունն է վերջին տարիներին ՀՀ տնտեսությունում 
գրանցված արտադրողականության մակարդակի ավելի բարձր աճը համաշ-
խարհային միջինի և բարձր եկամուտ ունեցող տնտեսությունների համե-
մատ: Սակայն, միայն աշխատանքի արտադրողականության աճը բավարար 
չէ առաջատար տնտեսություններին հասնելու և Հայաստանի տնտեսական 
իրավիճակի բարելավման համար: Որոշ դեպքերում դա կարող է հանգեցնել 

 
1 Աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ տվյալների բազաներ, http://armstatbank.am 

http://armstatbank.am/
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նույնիսկ ավելի շատ տնտեսական խնդիրների, ինչպիսիք են գործազրկու-
թյան մակարդակի աճը և աշխատատեղերի կրճատումը: 

Վերոնշյալ տնտեսական խնդիրները լուծելու և Հայաստանը զարգա-
ցած երկրների աշխատանքային արտադրողականության և տնտեսական 
մակարդակին հասցնելու նպատակով ՀՆԱ-ի աճի, ինչպես նաև աշխատա-
տեղերի ստեղծման ավելի արագ տեմպեր ու բարձր մակարդակ է անհրա-
ժեշտ թիրախավորել։ 
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Оценка эффективности экономической системы каждой страны  обеспече-

ние экономического роста и благосостояния. В отличие от богатых природными 
ресурсами стран, для обеспечения желаемого уровня благосостояния Армения 
должна основываться главным образом на экономической конкурентоспособности, 
силой роста которой является повышение производительности. 

В данной статье с применением статистического инструментария был про-
анализирован уровень производительности труда экономики РА и его динамика в 
контексте выявления проблем повышения производительности. 

Однако высокие темпы роста производительности труда требуют более 
высокого экономического роста для решения проблем безработицы, создания рабо-
чих мест в стране, постепенно увеличивающейся поляризации и бедности. 
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Unlike countries that are rich in natural resources to ensure the desired level of 

well-being, Armenia should rely on economic competitiveness that can be achieved by 
promoting an increase in productivity. 

This article analyzes the level of labor productivity of the Armenian economy and its 
dynamics in the context of identifying problems of increasing productivity using statistical 
tools. 

In general, the findings prove that the RA economy has recorded an increase in the 
rate of productivity. However, high rates of labor productivity growth require a higher 
economic growth for solving the problems of unemployment, job creation, gradually 
increasing polarization and poverty that still exist in RA.  
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Հիմնաբառեր. ճգնաժամ, տնտեսական աճ, ՀՆԱ, 
տնտեսության ճյուղեր 

 
Յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության անբաժանելի մաս են կազմում տնտեսա-

կան ճգնաժամերը, որոնց ազդեցության չափը գերազանցապես կախված է ճգնաժա-
մը կրող երկրի զարգացման մակարդակից և ճգնաժամի փոխանցման ուղիներից1։ 
Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես ունեցել է տնտեսական ճգնաժամեր, 
որոնք առանձնանում են իրենց բնույթով ու խորությամբ: Որպես այդպիսին, ստորև 
կներկայացվի 2009 և 2020 թվականների տնտեսական ճգնաժամերի համեմատա-
կան վերլուծությունը։ 

  
Ներածություն: Համաշխարհային տնտեսության զարգացման ներկա ժա-

մանակաշրջանում, տնտեսական աճն ապահովող հնարավորություններին 
զուգահեռ, զարգանում են նաև այդ աճը խոչընդոտող հավանական և ան-
կանխատեսելի ռիսկերը2, որոնք գիտական ու մասնագիտական գրականու-
թյան մեջ ստացել են «ճգնաժամ» անվանումը։  

 
1  Տե՛ս Դեպի ՀՀ ՀՖՃ փոխանցման ուղիները, հավելված 1: 
2  Տե՛ս Forecasting Economic Crises An Empirical Approach https://www.econ.uni-muench en.de/d 

ownload/lehre-at-lmu/forecasting.pdf 



 252    ՀՊՏՀ ՈՒԳԸ 40-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ              
 

Ֆինանսական ճգնաժամն ի հայտ եկավ, երբ Միացյալ Նահանգների 
տնտեսության մեջ առաջին անգամ նկատվեց ներդրումների զուտ ներհոսք՝ 
արձանագրելով դոլարային էքսպանսիայի ավարտը, որն ուղեկցվեց նաև 
անվճարունակ տնային տնտեսությունների հիփոթեքային մասսայական 
վարկավորմամբ։ Գործընթացը, իհարկե, իր ազդեցությունն ունեցավ՝ տա-
րածվելով մի շարք այլ երկրների վրա, այդ թվում՝ Հայաստանի, սակայն հա-
մաձայն պաշտոնական աղբյուրների` ճգնաժամի առաջին ալիքից ելքը դրա-
կան էր` պայմանավորված ՀՀ ԿԲ-ի կողմից իրականացվող արդյունավետ 
ֆինանսական վերահսկողությամբ, ինչն առկա էր նաև 2020 թ. ճգնաժամի 
ժամանակ։ Իրավիճակը հնարավորություն տվեց բացահայտելու տնտեսու-
թյան առջև ծառացած և մինչ այդ չբացահայտված մի շարք խնդիրներ, 
որոնց հետևանքով 2009 թ. ՀՀ-ում ՀՆԱ-ն կրճատվեց շուրջ 14.1%-ով։ Անցում 
կատարելով ՀՀ վերջին (այս պահին)՝ COVID-19 համավարակով պայմանա-
վորված ճգնաժամին` հարկ ենք համարում նշել, որ թեև հարվածի ուղղու-
թյունը տարբերվեց նախորդից (ունենալով առավելապես առողջապահական 
ուղղություն), այնուամենայնիվ, ուժգնությամբ չզիջեց 2009 թ. անկմանը։ Վե-
րոնշյալ առողջապահական ճգնաժամը, ունենալով համաշխարհային բնույթ, 
երկրների կառավարություններին ստիպեց մտցնել մի շարք սահմանափա-
կումներ1 (ուղղված տնտեսության մյուս սուբյեկտներին), որոնց հետևանքնե-
րը մեղմելու նպատակով իրականացվեցին նաև միանվագ աջակցության 
ծրագրեր՝ տուժած ոլորտների համար։ 2020 թվականն ուղեկցվեց նաև այլ 
մարտահրավերներով՝ Արցախյան երկրորդ պատերազմ, ներքաղաքական 
լարվածություններ։ Վերոնշյալ իրադարձությունների հետևանքով ՀՆԱ-ն 
կրճատվեց 7.4%-ով։ 2009-ի համեմատ, ՀՆԱ-ի արդյունքն առաջին հայաց-
քից դրական է, սակայն ստորև ներկայացվածից պարզ կդառնա, որ դա 
հետևանք է տնտեսության աճն ապահովող ճյուղերի մասնակցության աստի-
ճանի։  

Ճգնաժամի ելքը դեռևս հստակ չէ՝ վարակման նոր ալիքների արձանա-
գրման պատճառով2: 

Գրականության ակնարկ: Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը 
(ՀՖՃ) դրսևորվում է ֆինանսական ակտիվների կտրուկ վատթարացմամբ, 
իրացվելի միջոցների նվազմամբ և վստահության իսպառ բացակայությամբ:  

Տնտեսագետները 2009 թ. համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը 
բացատրել են տարբեր շուկայական ձախողումներով, ինչպես նաև նախա-
ճգնաժամային ժամանակահատվածում էժան վարկերի մակրոտնտեսական 
միջավայրով: Մասնավորապես, ԱՄՆ-ի Դաշնային պահուստային համակար-
գը հիփոթեքային վարկավորման տոկոսադրույքներն իջեցրեց մինչև գրանց-
ված ամենացածր մակարդակը՝ դրանով խրախուսելով անշարժ գույքի ձեռք-

 
1  Տե՛ս COVID-19 համավարակին կառավարությունների արձագանքման խստության 

ինդեքսները` մշակված Օքսֆորդի համալսարանի հետազոտողների կողմից,  
https://www. bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/ covid-19-government-response-tracker  

2  Համաձայն IMF կանխատեսումների՝ 2022 թվականը զարգացող շուկաների և ցածր եկամուտ 
ունեցող երկրների համար ևս մեկ դժվարին տարվա բոլոր սպառնալիքներն ունի: COVID-ի 
նոր տարբերակները, որոնք բախվում են պատվաստումների ցածր տոկոսադրույքներին, 
ֆինանսական շուկաների խստացմանը և պարտքի բեռի աճին, բոլորն էլ սպառնում են 
առանց այն էլ փխրուն վերականգնմանը:  
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բերումը. գործընթացը հանգեցրեց հիփոթեքային պարտքի կտրուկ ընդլայն-
մանը։ Վճարումների ցածր տոկոսի հետևանքով համակարգը ձախողվեց1։  

Գոյություն ունեցող տեսակետների համաձայն` ՀՖՃ-ն դիտարկվում է 
որպես վճարունակության և իրացվելիության ճգնաժամ, սակայն տարածված 
ապացույցների հիման վրա այն որակվում է որպես վճարունակության ճգնա-
ժամ2։ 

2009 թվականից ի վեր հաջորդ համաշխարհային անկումը պայմանա-
վորված է COVID-19 ճգնաժամով։ Համաձայն համաշխարհային բանկի հրա-
պարակած զեկույցի՝ այս ճգնաժամը ներառում է նախորդի վատագույն բնու-
թագրերը և մինչև այս չգրանցված անկման նոր ուղղությունները։ 2020 թ. 
ճգնաժամը դիտարկվում է որպես «հսկայական մագնիտուդով համաշխար-
հային ցնցում», որը հանգեցրեց կտրուկ անկումների` անորոշության բարձր 
աստիճանով3։ 

Հետազոտության մեթոդաբանություն։ Վերլուծությունն իրականացնելիս 
օգտվել ենք ՀՀ ՎԿ-ի, ՀՀ ԿԲ-ի, IMF-ի, WB-ի տվյալներից` իրականացնելով 
որակական և քանակական հետազոտություն` վերլուծության, համեմատու-
թյան մեթոդներով։ 

  

 
Գծապատկեր 1. Տնտեսական աճի կառուցվածքը (%)4 

 

Գծապատկեր 1-ից ակնհայտ է, որ Հայաստանը մինչև 2007 թվականն 
ապահովել է տնտեսական աճի բարձր մակարդակ, այնուհետև 2008- 
2009 թթ. ՀՖՃ ներթափանցմամբ տնտեսական աճը զգալի անկում է արձա-
նագրել, իսկ 2020 թ. համավարակով պայմանավորված` ՀՆԱ անկումը կազ-
մել է շուրջ 14.1%։ 

Համաշխարհային շուկաներում անշարժ գույքի շուկայի անկումը ձնա-
գնդի էֆեկտով տարածվեց ամբողջ աշխարհում, այդ թվում՝ Հայաստանում` 
հանգեցնելով շուկայի անկմանը, ուղեկցվելով ներդրումների կրճատմամբ, 
ազդելով վերջին տարիներին տնտեսության հիմնական շարժիչ ուժ հանդի-
սացող ճյուղի՝ գյուղատնտեսության վրա5։ Ինչպես արդեն նշեցինք, 2009 թ. 

 
1  https://www.investopedia.com/terms/g/great-recession.asp 
2  https://doi.org/10.1093/rcfs/cfv001 
3  https://documents1.worldbank.org/curated/en/461391599582188306/pdf/Recovery-from-the-

Pandemic-Crisis-Balancing-Short-Term-and-Long-Term-Concerns.pdf 
4  Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ ՀՀ ՎԿ տվյալների հիման վրա։ 
5  Տե՛ս «ՀՀ Կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումների մասին» ամփոփ 

հաշվետվություն, էջ 2։ 

https://doi.org/10.1093/rcfs/cfv001
about:blank
about:blank
about:blank
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ՀՀ-ում ՀՆԱ-ն կրճատվեց 14.1%-ով, որի շուրջ 55%-ը պայմանավորված էր շի-
նարարության կրճատմամբ 41.6%-ով1, առավել շատ կրճատում արձանա-
գրվեց ծառայությունների ոլորտում՝ 21,8%-ով` գրեթե ամբողջությամբ տրանս-
պորտի ու անշարժ գույքի ոլորտներում: Դրանցից առաջինը պայմանա-
վորված էր արտաքին ապրանքաշրջանառության կրճատմամբ և տնտեսա-
կան ակտիվության ընդհանուր անկմամբ, երկրորդը՝ տնային տնտեսություն-
ների ծախսային գերակայությունների փոփոխմամբ՝ հօգուտ սննդամթերքի և 
հիմնական ծառայությունների և ի վնաս երկարաժամկետ սպառման առար-
կաների և ներդրումային բարիքների, ներառյալ՝ անշարժ գույքը2։ 

ՀՆԱ-ի կրճատումների պատկերից (2009 թ.՝ 14.1%, 2020 թ.՝ 7.4%) 
ակնհայտ է, որ 2009 թ. տնտեսական ճգնաժամն առավել խորն է եղել, քան 
2020-ինը, սակայն կան ոլորտային անկման ու աճի էական տարբերություն-
ներ (աղյուսակ 1)։  

Հարկ ենք համարում նշել, որ արդյունաբերության ոլորտի արդյունահա-
նող ենթաճյուղը կազմել է համապատասխանաբար 6.3 և 8.4%, իսկ մշակող 
արդյունաբերությունը՝ -7.1 և -3.6%։ 

Աղյուսակ 1 
Ոլորտային նպաստումները 2009 և 2020 թթ. 

(նախորդ տարվա նկատմամբ, %)3  
Ոլորտ 2009 2020 

ՀՆԱ -14.1 -7.4 
Առևտուր -4.8 -13.2 
Արդյունաբերություն -6.5 -1.5 
Ծառայություններ -2.8 -8.7 
Գյուղատնտեսություն 5.9 -4.1 
Շինարարություն -41.6 -6.7 

 
Ըստ էության, երկու դեպքում էլ կրճատումներ են` բացառությամբ գյու-

ղատնտեսության ոլորտի, որն աճել է 2009 թ. ճգնաժամի օրոք, բայց նվազել 
2020-ին։ Ինչպես վերը նշվեց, 2009-ին շինարարության ոլորտը կրճատվեց 
41,6%-ով, իսկ 2020-ին պատկերն առավել մեղմ էր՝ կրճատումը 34.9 տոկո-
սային կետով քիչ4։ Հատկանշական է պատկերը ծառայությունների 
ոլորտում՝ 2020-ին անկումն այս ոլորտում շուրջ 5.9 տոկոսային կետով ավելի 
է եղել, քան 2009-ին: Պատճառը 2019-ին ծառայությունների աճն է 14.6%-ով, 
սակայն ցուցանիշը դրական չէ, որովհետև կառուցվածքային տեսանկյունից 
2019-ի պատկերը որակապես զիջում է 2008-ի պատկերին (աղյուսակ 2)։ 
Ծառայությունների ոլորտի «Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ» ենթա-
ոլորտում5, կառուցվածքը դիտարկելիս, գործնականում առնչվում ենք խաղա-

 
1  Տե՛ս Հայաստանում տնտեսական ճգնաժամերի համեմատական վերլուծությունը, 

https://www.luys.am/img/artpic/small/03f3e7f1102f1e44d1ad%D5%8F%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D
5%B%D5%B3%D5%A3%D5%B6%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B4.pdf, էջ 5։  

2  Տե՛ս նույն տեղը։ 
3  Աղյուսակը կազմել է հեղինակը՝ ՀՀ ՎԿ տվյալների հիման վրա: 
4  Շինարարության ծավալները 2021 թ.(հունվար-հոկտեմբեր) 6.1%-ով աճել են, որից 306351.4 

մլն ՀՀ դրամը կամ 31.4%-ը` ի հաշիվ` ՊԲ-ի (2020-ի համեմատ 5.45%-ով աճել է), 17.1%-ը՝ 
միջազգային վարկերի, 3.7%-ը՝ օտարերկրյա ներդրողների (2020-ի նկատմամբ նվազել է 
60.2%-ով): 

5  Այս ենթաոլորտի ներքո են նաև մշակութային և սպորտային գործունեությունը` ստեղծագոր-
ծական, արվեստի և հանդիսավոր ներկայացումների, գրադարանների, արխիվների, թան-
գարանների և այլ մշակութային կազմակերպությունների գործունեությունը: 

https://www.luys.am/img/artpic/small/03f3e7f1102f1e44d1ad%D5%8F%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%25B%20%D5%B3%D5%A3%D5%B6%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B4.pdf
https://www.luys.am/img/artpic/small/03f3e7f1102f1e44d1ad%D5%8F%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%25B%20%D5%B3%D5%A3%D5%B6%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B4.pdf
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յին ոլորտին: Պատճառը ենթաոլորտում դրա մեծ տեսակարար կշիռն է1, 
ինչն էլ խոցելի է դարձրել ճյուղը։ Շահումով խաղերի, վիճակախաղերի, խա-
ղատների և նման այլ գործունեությունները մակրոմակարդակում հանգեց-
նում են եկամուտների վերաբաշխմանը` ցածր եկամուտ ունեցողներից դեպի 
հարուստներ: Հետևաբար, կարող ենք արձանագրել, որ ոլորտում աճը կդի-
տարկվի որպես դրական երևույթ, եթե այն ձևավորվի հավելյալ արժեք 
ստեղծող ծառայությունների միջոցով2։ 

Տնտեսական ճգնաժամի մեկ այլ բնութագրական երևույթ է երկրի ար-
տաքին կապերի խաթարումը՝ արտահանման և ներմուծման գործունեու-
թյունը։ 2009 թ. դրությամբ արտահանման ծավալների անկումը կազմել էր 
10.4%, 2020 թ. 4.2% աճ է գրանցվել արտահանման ոլորտում և 17.2% ան-
կում՝ ներմուծման ոլորտում։ 2009-ին ապրանքային արտահանումը կրճատ-
վել էր 34%-ով, իսկ ծառայությունների արտահանումը աճել էր 23%-ով:  

Դա բացատրվում է նրանով, որ մի շարք ծառայությունների ծավալները` 
ներառյալ զբոսաշրջությունը, տեղեկատվությունը և կապը, ուղևորափոխա-
դրումները, որոնք կազմում են ծառայությունների արտահանման նկատելի 
մասը, աճել են։ Հատկանշական է, որ 2020-ին ոչ պարենային ապրանքների 
շրջանառությունը կրճատվել է նկատելիորեն ավելի մեծ ծավալներով, քան 
պարենային առևտուրը3, ինչը սովորաբար տեղի է ունենում տնտեսական 
ճգնաժամի դեպքում, և, իր հերթին, բացասական հակադարձ կապի մեխա-
նիզմով ավելի շատ է կրճատում առևտրի ծավալները։ 

  

Աղյուսակ 2 
2008 և 2019 թթ. ծառայությունների ոլորտի առավելագույն տատանումներ 

գրանցած ճյուղերը (տոկոսը ծառայությունների ոլորտում)4 
 

Ճյուղ 2008 թվական 2019 թվական 
Մշակույթ, զվարճություններ, հանգիստ 2.3 13.1 
Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն 9.0 18.5 
Կրթություն 11.3 5.9 
Տեղեկատվություն և կապ 15. 7.9 

  
Եզրակացություն։ Ճգնաժամ երևույթի ուսումնասիրությունից պարզ դար-

ձավ, որ այն, բացասական ներգործությունից զատ, տնտեսական պարբերա-
շրջանների անբաժանելի մաս է կազմում՝ հաճախ զարգացման նոր փուլի 
մեկնարկ հանդիսանալով։ 2008 և 2020 թթ. տնտեսական ճգնաժամերի հա-
մեմատական վերլուծությունը հիմք է հանդիսանում արձանագրելու, որ 

 
1  Համաձայն ՀՀ ՎԿ տվյալների` խաղատների և բուքմեյքերական ընկերությունների գործունեու-

թյունը ենթաճյուղում 2019-ին ունեցել է 22% մասնաբաժին, 2020-ին՝ 19.5%, 2021-ին արդեն` 
36.9%: Ըստ Վիճակագրական կոմիտեի՝ այս տարվա առաջին ինն ամիսներին (2021 թ. հուն-
վար-հունիս) Հայաստանում խաղատների հասույթը կազմել է 2.5 մլրդ ՀՀ դրամ, որը նախորդ 
տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ կրճատվել է 78.1%-ով: Իսկ վիճակախաղերի՝ 
բուքմեյքերական խաղերի ծավալը կազմել է 161 մլրդ ՀՀ դրամ՝ նվազելով 37.6%-ով: 

2  Ծառայությունների ծավալը 2021-ի հունվար-հոկտեմբերի դրությամբ, նախորդ տարվա նույն 
ժամանակաշրջանի համեմատ, աճել է 6.4%-ով, որի մեջ մշակույթ, զվարճություններ և հան-
գիստ ենթաոլորտը 12.6%-ով է աճել, ինչը, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատ-
մամբ, նվազել է 35.5%-ով։ Տեղեկատվություն և կապ ենթաոլորտը, նախորդ տարվա նույն 
ժամանակաշրջանի նկատմամբ, աճել է 11.5%-ով, կացության և հանրային սննդի ենթաոլորտն 
աճել է 65.8%-ով:  

3  Տե՛ս ՀՀ ԿԲ, ՀՀ վճարային հաշվեկշիռ, 2020: 
4  Աղյուսակը կազմել է հեղինակը՝ ՀՀ ՎԿ տվյալների հիման վրա։ 
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դրանք տնտեսության մեջ բացասական զգալի հետք են թողել՝ փոխելով 
ոլորտային աճի շարժընթացը։  

Հատկանշական է, որ եթե 2009 թ. տնտեսական ճգնաժամը ավարտ-
ված է, իսկ պատկերը՝ պարզ, 2020 թ. գլոբալ առողջապահական ճգնաժամը 
դեռևս ընթանում է` ուղեկցվելով վարակի նոր ալիքներով, ինչը խոչընդոտում 
է վերջնական պատկերի ձևավորմանը։ Այնուամենայնիվ, առկա տվյալներով 
վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ խաթարված են կայունության 
հիմնական հենասյուները, ինչն առնվազն կարճաժամկետում արգելք է հան-
դիսանալու տնտեսության զարգացման համար։ Առավել հանգամանորեն՝ 
բացասական է պատկերը անվտանգության, քաղաքական կայունության և 
հարկաբյուջետային քաղաքականության հենասյուներում, որոնցից դրական 
հավասարակշռությամբ առանձնանում է դրամավարկային քաղաքականու-
թյունը, ինչն էլ գտնվում է ԿԲ վերահսկողության ներքո։ 

Զարգացման պրոգրեսիվ պատկերը վերականգնելու համար առաջար-
կում ենք վերանայել տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը, բարելավել 
ծախսային ուղղությունները, պետական պարտքը ներգրավել տնտեսության 
մեջ լրացուցիչ արդյունք ստեղծելու համար, բարելավել ներդրումային միջա-
վայրը, վերահսկողություն իրականացնել` ուղղված փոքր և միջին բիզնեսի 
գործունեությանը, քանի որ ճգնաժամից ինքնուրույն դուրս գալու ձգտում-
ները բիզնեսի սեփականատերերին դրդում են ստվերի խորացմանը: Առա-
ջարկում ենք նաև պետական գնումներն իրականացնել` ի հաշիվ տեղական 
արտադրանքի՝ այսկերպ խրախուսելով արտադրությունը։ 
 
Օգտագործված գրականության ցանկ 
1.  Ամփոփ հաշվետվություն «ՀՀ Կառավարության հակաճգնաժամային 

միջոցառումների մասին», 2009: 
3.  Беляев А. А., Коротков Э. М., Антикризисное управление, 2009, 312 стр. 
4.  Богданов А. А., Тектология. всеобщая организационная наука, 1910, 712 стр. 
5.  Джон Э. Вон, Кризис, 2009, 352 стр. 
7.  Forecasting Economic Crises An Empirical Approach https://www.econ.uni-muench 

en.de/download/lehre-at-lmu/forecasting.pdf 
8. Հայաստանում տնտեսական ճգնաժամերի համեմատական վերլուծությունը, 

https://www.luys.am/img/artpic/small/03f3e7f1102f1e44d1ad%D5%8F%D5%B6%D5%BF
%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-
%D5%B3%D5%A3%D5%B6%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B4.pdf 

9.  https://www. bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/ covid-19-government-resp onse-
tracker  

10. file:///C:/Users/HP/Downloads/%D4%B9%D5%A5%D5%B4%D5%A1%206.pdf 
11.  https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=1191 
12. https://www.cba.am/am/SitePages/mp2009_report.aspx  
13. https://www.gov.am/am/covid19./ 
14.https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 
 

https://gtmarket.ru/library/basis/5909/5910
https://www.ozon.ru/person/eyken-dzhon-von-2371286/
https://www.luys.am/img/artpic/small/03f3e7f1102f1e44d1ad%D5%8F%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B3%D5%A3%D5%B6%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B4.pdf
https://www.luys.am/img/artpic/small/03f3e7f1102f1e44d1ad%D5%8F%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B3%D5%A3%D5%B6%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B4.pdf
https://www.luys.am/img/artpic/small/03f3e7f1102f1e44d1ad%D5%8F%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B3%D5%A3%D5%B6%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B4.pdf
about:blank
https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=1191
https://www.cba.am/am/SitePages/mp2009_report.aspx
https://www.gov.am/am/covid19./
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020


«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆ»    257   
 

Հավելված 1  
ՀՀ ՀՖՃ փոխանցման ուղիները 

 

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ 

  
 
  

 
 
Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ 
Ընթացիկ պետական կառավարման 
տրանսֆերտներ 
Զբոսաշրջություն 
Արտահանվող ապրանքների 4 խումբ 
Գործոնային եկամուտ և ընթացիկ 
կառավարման տրանսֆերտներ 

  
   Աղյուսակ 1 

ՀՆԱ-ի հավելաճին նպաստման չափը (տոկոսային կետ)1 
 

 2008 2009 
Ներքին արդյունք (համախառն շուկայական գներով) 6.9 -14.2 
Գյուղատնտեսություն, որսորդություն, անտառային տնտեսություն, 
ձկնորսություն 

0.6 0.0 

Արդյունաբերություն` ներառյալ էներգետիկա 0.3 -1.1 
Շինարարություն 2.7 -10.7 
Առևտուր, տրանսպորտ և կապ, հյուրանոցներ և ռեստորաններ 1.5 -0.5 
Ֆինանսական գործունեություն, անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ 

0.8 0.1 

Այլ գործունեություն ծառայությունների մատուցման բնագավառում -0.6 0.4 
ՖՄԱՉԾ -0.1 0.0 
Արտադրանքի զուտ հարկեր 1.7 -2.4 

  
Աղյուսակ 1-ից և 2-ից ակնհայտ է, որ նախաճգնաժամային տարիներին 

ՀՆԱ-ի աճն ապահովել են տնտեսության տարբեր ճյուղեր: Զուգահեռ նաև 
փոփոխություն ենք նկատում հետճգնաժամային տարիների ճյուղային 
նպաստումների կառուցվածքում, ինչի մասին խոսվել է վերոբերյալ շարա-
դրանքում։ 

 
Աղյուսակ 2 

ՀՆԱ-ի հավելաճին նպաստման չափը (տոկոսային կետ)2 
 

 2019 2020 
Ներքին արդյունք (համախառն շուկայական գներով) 7.63 -7.40 
Արտադրանքի հարկեր (հանած սուբսիդիաները) 0.76 -1.14 
Ավելացված արժեք (համախառն, հիմնական գներով) 6.87 -6.26 
ՖՄԱՉԾ -0.06 -0.31 
Գյուղատնտեսություն, որսորդություն, անտառային տնտեսություն -0.81 -0.47 
Արդյունաբերություն` ներառյալ էներգետիկա 2.17 -0.31 
Շինարարություն 0.43 -0.43 
Առևտուր և գործունեություններ ծառայությունների մատուցման 
բնագավառում 

5.14 -4.74 

 
 

 
1 Աղբյուր՝ ՀՀ ՎԿ, հրապարակումներ` ըստ տարիների: 
2 Աղբյուր՝ նույնը։  

Կառավարություն 
Տնային տնտեսություններ 
Մասնավոր ընկերություններ 

Փոխանցման ուղիներ Տնտեսության հիմնական սուբյեկտներ 
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Экономические кризисы являются неотъемлемой частью экономики каждой 

страны, степень их воздействия во многом зависит от уровня развития страны-
переносчика кризиса и путей его передачи. 

В Республике Армения тоже были экономические кризисы, отличающиеся 
своим характером и глубиной. Таким образом, ниже будет представлен сравни-
тельный анализ экономических кризисов 2009 и 2020 гг. 
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Economic crisis is an inseparable part of every country’s economy. The extent of its 

impact mainly depends on the level of development of the country where the crisis exists 
and ways of its transmission. 

The Republic of Armenia has had economic crises, too, which differ in their nature 
and depth. The article presents a comparative analysis of the 2009 and 2020 economic 
crises in Armenia. 
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բակալավրիատ, 3-րդ կուրս 

 

ԲԼՈԿՉԵՅՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. բլոկչեյն, կրիպտոարժույթներ, 
ապակենտրոնացված տեխնոլոգիա, 
բիթքոյն 

 
Ժամանակակից աշխարհում ավելի ու ավելի է կարևորվում տեխնոլոգիական 

գործոնի դերը տնտեսության և հասարակական զարգացման բոլոր ուղղություննե-
րում: Հաշվի առնելով սույն հանգամանքը՝ կատարվել է բլոկչեյն տեխնոլոգիայի բազ-
մակողմանի հետազոտություն, ուսումնասիրվել են վերջինիս դերն ու կիրառման հնա-
րավորությունները տարբեր ոլորտներում, անդրադարձ է կատարվել կրիպտոհամա-
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կարգերին՝ որպես բլոկչեյն տեխնոլոգիայի վրա հիմնված մեխանիզմների, ինչպես 
նաև դիտարկվել են բուհերում, պետական ոլորտում դրա ներդրման շրջանակները: 
Խոսվել է բլոկչեյնի և արհեստական բանականության կապի, խելացի քաղաքների 
ձևավորման ու զարգացման գործում բլոկչեյն տեխնոլոգիայի ազդեցության ու կարևո-
րության մասին: Այս ամենի արդյունքում կատարվել է եզրակացություն, որ բլոկչեյն 
տեխնոլոգիան, լուծելով միաժամանակ երեք խնդիր՝ վստահության, անվտանգության 
և թափանցիկության, կարող է կիրառվել մի շարք ոլորտներում՝ կրթության, առողջա-
պահության, անշարժ գույքի գրանցման, էներգետիկայի, սահմանի հսկողության, 
հարկահավաքագրման, խարդախությունների դեմ պայքարի և այլն: Դա տարբեր 
երկրների կառավարություններին հնարավորություն կտա լուծելու մինչ այդ անլուծելի 
թվացող մի շարք խնդիրներ՝ հեշտացնելով նշված ոլորտներում գործունեության կազ-
մակերպումը և բարձրացնելով արդյունավետությունը:  

 

Ներածություն: Բլոկչեյնը տվյալների գրառումների անընդհատ աճող 
թվային ցուցակ է՝ բաղկացած տվյալների բազմաթիվ բլոկերից, որոնք կազ-
մակերպված են ժամանակագրական կարգով և կապված ու ապահովված են 
ծածկագրային ապացույցներով: Բլոկչեյնի նախատիպը թվագրվում է 1990-
ականների սկզբին, երբ համակարգչային գիտնական Ստյուարտ Հաբերը և 
ֆիզիկոս Վ. Սքոթ Սթորնետան կիրառեցին գաղտնագրման տեխնիկան բլո-
կերի շղթայում՝ որպես թվային փաստաթղթերը տվյալների կեղծումից 
պաշտպանելու միջոց1: Ըստ էության, ցանկացած տեղեկություն ապահով 
պահելու համար նախատեսված այս մեխանիզմը՝ բլոկերի շղթան, ավելի 
հայտնի և կիրառելի դարձավ, երբ Սատոշի Նակամոտոն ներմուծեց բիթքոյն 
թվային արժույթը: Այդ պատճառով էլ, առհասարակ, բլոկչեյն տեխնոլոգիան 
ասոցացվում է կրիպտոարժույթի կամ ֆինտեխի հետ: Այնուամենայնիվ, 
բլոկչեյնն ավելին է, քան կրիպտոարժույթները պահպանելու «տարածք»: 
Ժամանակի ընթացքում այն գրավեց մարդկանց ուշադրությունը և սկսեց օգ-
տագործվել բժշկական գրառումների, էլեկտրոնային նոտարային համակար-
գերի, հարկեր հավաքագրելու և այլ գործընթացների համար2:  

Մեր օրերում բլոկչեյնն ամենաքննարկվող տեխնոլոգիական միտում-
ներից է, որի վերաբերյալ կատարվում են բազմաթիվ հետազոտություններ՝ 
բացահայտելու առավելությունները, թերությունները, կիրառման շրջանակ-
ների ընդլայնման հնարավորությունները: Ուսումնասիրվում են հատկապես 
այս տեխնոլոգիայի կիրառման հնարավորություններն ու անհրաժեշտությու-
նը պետական կառավարման համակարգում, ինչպես նաև կրթության, առող-
ջապահության և այլ ոլորտներում: Այս կամ այն երկրում տեխնոլոգիայի կի-
րառման արդյունավետության ապահովման գործում կարևորվում է հատկա-
պես կրթական ծրագրերի, մասնագետների վերապատրաստումների, թեմա-
տիկ միջոցառումների իրականացումը: Այս ամենն էլ պայմանավորում է 
ընտրված թեմայի արդիականությունը: 

Սույն հոդվածի նպատակն է քննարկել բլոկչեյն տեխնոլոգիայի զարգաց-
ման հեռանկարներն ու կիրառման հնարավորությունները տարբեր ոլորտնե-
րում, հասկանալ՝ ինչպես և ինչ խնդիրների լուծման նպատակով են այն նա-
խատեսում օգտագործել որոշ երկրներում։  

 
1  https://academy.binance.com/en/glossary/blockchain?utm_campaign=expandedtextads&utm_ 

source=googleads&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQiAubmPBhCyARIsAJWNpiPlJlpyXssDwxbzgsB2i
lCiY6_qswqtd_VmDctywxnT7HFJFA1hGcIaAlVXEALw_wcB 

2  https://hetq.am/hy/article/85995 

https://academy.binance.com/en/glossary/blockchain?utm_campaign=expandedtextads&utm_%20source=googleads&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQiAubmPBhCyARIsAJWNpiPlJlpyXssDwxbzgsB2ilCiY6_qswqtd_VmDctywxnT7HFJFA1hGcIaAlVXEALw_wcB
https://academy.binance.com/en/glossary/blockchain?utm_campaign=expandedtextads&utm_%20source=googleads&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQiAubmPBhCyARIsAJWNpiPlJlpyXssDwxbzgsB2ilCiY6_qswqtd_VmDctywxnT7HFJFA1hGcIaAlVXEALw_wcB
https://academy.binance.com/en/glossary/blockchain?utm_campaign=expandedtextads&utm_%20source=googleads&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQiAubmPBhCyARIsAJWNpiPlJlpyXssDwxbzgsB2ilCiY6_qswqtd_VmDctywxnT7HFJFA1hGcIaAlVXEALw_wcB
https://hetq.am/hy/article/85995
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Գրականության ակնարկ: 2008 թ. հոկտեմբերի 31-ին դոկտոր Քրեյգ Ս. 
Ռայթը, օգտագործելով Սատոշի Նակամոտո կեղծանունը, թողարկեց 
Bitcoin. A Peer to Peer Electronic Cash System վերնագրով թուղթը: Այս փաս-
տաթղթով աշխարհին ներկայացվեց բլոկչեյն նորարարական տեխնոլոգիայի 
լայնորեն օգտագործման առաջին դեպքը: Ինչպես նշվում էր, բիթքոյնը բլոկ-
չեյնի միայն մեկ տարրն է. բլոկչեյնը բիթքոյնի համար այն է, ինչ համացան-
ցը՝ էլեկտրոնային փոստի1:  

«Բլոկչեյն արդյունաբերությունը դեռ զարգացման սկզբնական փուլում է, 
այդ զարգացման ճանապարհին կան բազմաթիվ սահմանափակումներ՝ 
կապված տեխնոլոգիայի տեխնիկական խնդիրների, հանրային ընկալման և 
սկանդալների, կառավարության կարգավորման և այլնի հետ։ Հնարավոր է, 
որ ամբողջ բլոկչեյն արդյունաբերությունը պարզապես փլուզվի (կա՛մ արդեն 
կանխատեսված խնդիրների, կա՛մ դեռևս չնախատեսված որևէ այլ գործոնի 
պատճառով)։ Բլոկչեյն տեխնոլոգիայի բազմաթիվ հասկացություններ և 
առանձնահատկություններ կարող են լայնորեն ընդարձակվել տարբեր իրա-
վիճակներում։ Այս հատկանիշները վերաբերում են ոչ միայն արժույթի և 
վճարումների անմիջական համատեքստին կամ պայմանագրերին, գույքային 
և ֆինանսական շուկաների գործարքներին, այլ նաև այն հատվածներին, 
ինչպիսիք են կառավարությունը, առողջապահությունը, տնտեսական զար-
գացումը, գիտությունը, արվեստը, մշակույթը»2։ 

Ըստ Chicago Booth's-ի հետազոտողներ Լին Ուիլյամ Կոնգի և Ժիգուո 
Հիի՝ բլոկչեյնը ներուժ ունի մեծացնելու դավադրությունները: Հետազոտելով 
բլոկչեյնի ազդեցությունը մրցակցության վրա՝ նրանք ենթադրել են, որ բլոկ-
չեյնի աշխատանքի ձևը՝ որպես ապակենտրոնացված գրքույկ, ներառում է 
ավելի շատ տեղեկությունների բաշխում, ինչը կարող է մրցակիցների համար 
հեշտացնել գները բարձր պահելու գաղտնի համաձայնությունները՝ ի վնաս 
սպառողների: Սակայն, ըստ նշված հետազոտողների, բլոկչեյնի հիմնական 
գործառույթը «ապակենտրոնացված կոնսենսուսի» ապահովումն է: Տարբեր 
հասարակություններում և տնտեսություններում կողմերը, պայմանագրեր 
կնքելով, հենվում են կառավարության, դատարանի կամ այլ երրորդ կողմի 
վրա՝ մասնավոր պայմանագրերի կանոնները վերահսկելով կոնսենսուս 
ապահովելու համար: Բլոկչեյնն այդ գործառույթն ապահովում է ավելի ապա-
կենտրոնացված ձևով՝ ստեղծելով, պահպանելով և բաշխելով կանոնների և 
կանոնակարգերի գրառումները3: 

Բլոկչեյնը գնահատվում է որպես տեխնոլոգիական նորարարություն, 
որը թույլ է տալիս հեղափոխել հասարակական փոխազդեցությունն ու 
առևտուրը: Այս համբավը, մասնավորապես, կապված է նրա մի շարք հատ-
կությունների հետ, որոնք թույլ են տալիս փոխադարձ անվստահություն ունե-
ցող կազմակերպություններին փոխանակել ֆինանսական արժեք և համա-
գործակցել առանց վստահելի երրորդ կողմի վրա հենվելու: Բլոկչեյնը ապա-

 
1  https://coingeek.com/bitcoin101/what-is-blockchain/#:~:text=Blockchain%20technology% 

20tackles%20the%20problem,tampered%20with%20or%20changed%20retrospectively 
2  Melanie Swan, “Blockchain: Blueprint for a new economy”, USA, 2015, p. 81, 86, 91, 

http://book.itep.ru/depository/blockchain/blockchain-by-melanie-swan.pdf  
3  Տե՛ս The good and bad of Blockchain; Rose Jacobs; February 12, 2018, 

https://www.chicagobooth.edu/review/good-and-bad-blockchain  

https://coingeek.com/bitcoin101/what-is-blockchain/#:%7E:text=Blockchain%20technology%20tackles%20the%20problem,tampered%20with%20or%20changed%20retrospectively
https://coingeek.com/bitcoin101/what-is-blockchain/#:%7E:text=Blockchain%20technology%20tackles%20the%20problem,tampered%20with%20or%20changed%20retrospectively
http://book.itep.ru/depository/blockchain/blockchain-by-melanie-swan.pdf
https://www.chicagobooth.edu/review/good-and-bad-blockchain
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հովում է նաև ամբողջական պահպանված տվյալների պահեստավորում և 
գործընթացների թափանցիկություն1:  

Հետազոտության մեթոդաբանություն։ Բլոկչեյնը կարելի է բնութագրել որ-
պես անվտանգ և ապակենտրոնացված համակարգ, որտեղ պահվող տեղեկ-
ությունը չի կարող ջնջվել կամ աննկատ խմբագրվել։ Հոդվածում ներկա-
յացվել են բլոկչեյն տեխնոլոգիան և տարբեր ոլորտներում դրա կիրառման 
հնարավորությունները։ Հոդվածի համար տեղեկատվական հիմք են հան-
դիսացել տարբեր հետազոտություններ և վերլուծություններ բլոկչեյն տեխ-
նոլոգիաների, կրիպտոհամակարգի, դրանց առավելությունների ու թերու-
թյունների մասին։ Հետազոտության համար աղբյուր են հանդիսացել նաև 
որոշ տեղեկատվական կայքեր և հարցազրույցներ։ Օգտագործվել է swot 
վերլուծության գործիքը, որի միջոցով ներկայացվել են կրիպտոարժութային 
համակարգի ուժեղ և թույլ կողմերը, ներուժն ու սպառնալիքները։ 

Վերլուծություն: Ինչպես արդեն նշեցինք, «բլոկչեյն» եզրույթն սկսել են 
օգտագործել դեռևս 1990-ականներից: Եզրույթի նշանակությունն ավելի լավ 
հասկանալու համար դիտարկենք մի քանի սահմանումներ2, որոնք բազմա-
կողմանիորեն են բնութագրում այն. 

▪ բլոկչեյնն ապակենտրոնացված տեխնոլոգիա է՝ հասանելի բազմա-
թիվ համակարգիչների վրա, որոնք վերահսկում և արձանագրում են 
գործարքները:  

▪ Բլոկչեյնը թվային, ապակենտրոնացված, հանրային կերպով հասա-
նելի գրանցամատյան է, որտեղ մայնինգով (կրիպտոհանքափորու-
թյամբ) զբաղվող անհատները ժամանակագրական հաջորդականու-
թյամբ գրանցում են բոլոր գործարքները: 

▪ Բլոկչեյնը թույլ է տալիս պահպանել տվյալները համացանցի միջոցով 
պաշտպանված, թափանցիկ եղանակով, առանց կենտրոնական կա-
ռավարման մարմնի: Հետևաբար, բլոկչեյնը տեխնոլոգիա է, որը կո-
լեկտիվ համաձայնության (կոնսենսուսի) ու գրանցամատյանի բաշխ-
ված ապակենտրոնացվածության միջոցով ստեղծում է վստահու-
թյուն, պատասխանատվություն և թափանցիկություն բոլոր մասնա-
կիցների միջև: 

▪ Բլոկչեյնը տվյալների շտեմարանի ստեղծման տեխնոլոգիա է, որը 
հիմնվում է համացանցի վրա և լիովին օգտագործում է իր բոլոր 
առավելությունները` ներառյալ բաց արձանագրությունը, հաշվարկնե-
րի և կոդավորման ներունակությունը: Բաշխված գործարքների 
տվյալների շտեմարանում յուրաքանչյուր նոր գործարք գրանցվում է 
նախորդներից հետո, առանց նախորդ գրառումները փոխելու կամ 
ոչնչացնելու հնարավորության: Տվյալների շտեմարանը կազմված է 
ժամանակագրական կարգով, բաշխված է, կեղծումներից ստուգված 
և պաշտպանված է համակարգի մասնակիցների (հանգույցների) 

 
1  Տե՛ս Do you need a blockchain? Karl Wust, Arthur Gervais; 2018 Crypto Valley Conference on 

Blockchain Technology (CVCBT), 45-54, 2018, 
https://scholar.google.com/scholar?q=scientific+articles+about+blockchain&hl=en&as_sdt=0&as_vis
=1&oi=scholart#d=gs_qabs&u=%23p%3D-n_FxXRdoKgJ, 
https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-017-0467-3 

2  https://paara.am/wp-content/uploads/2012/04/ROBERT-KHACHATRYAN-SAMVEL-HOVHANNISYAN-
ARPINE-GEVORGYAN.pdf 

https://scholar.google.com/scholar?q=scientific+articles+about+blockchain&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart#d=gs_qabs&u=%23p%3D-n_FxXRdoKgJ
https://scholar.google.com/scholar?q=scientific+articles+about+blockchain&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart#d=gs_qabs&u=%23p%3D-n_FxXRdoKgJ
https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-017-0467-3
https://paara.am/wp-content/uploads/2012/04/ROBERT-KHACHATRYAN-SAMVEL-HOVHANNISYAN-ARPINE-GEVORGYAN.pdf
https://paara.am/wp-content/uploads/2012/04/ROBERT-KHACHATRYAN-SAMVEL-HOVHANNISYAN-ARPINE-GEVORGYAN.pdf


 262    ՀՊՏՀ ՈՒԳԸ 40-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ              
 

միջև վստահության և համաձայնության (կոնսենսուսի) բաշխվածու-
թյան միջոցով:  

Կարող ենք ասել, որ նշված բնութագրումները ոչ միայն բազմակող-
մանիորեն են ներկայացնում բլոկչեյնի նշանակությունը, այլև խոսում են 
տարբեր ոլորտներում այս տեխնոլոգիայի կիրառման հնարավորությունների 
ու առանձնահատկությունների մասին:  

Բլոկչեյնը տվյալների պահպանման տեխնոլոգիա է, որը դասական 
տվյալների բազաներից տարբերվում է մի քանի հատկություններով և չափա-
զանց հետաքրքիր կառուցվածքով: Երբ խոսում ենք կրիպտոարժույթների 
մասին, բլոկչեյնը կարելի է պատկերացնել որպես համակարգում տեղի ունե-
ցած բոլոր գործարքների հաշվառման հաշվապահական գիրք, որը թափան-
ցիկ է և հասանելի է իր բոլոր օգտատերերին: Բլոկչեյնի մյուս կարևոր 
առանձնահատկությունն այն է, որ երբ որևէ տեղեկություն է ներմուծվում 
բլոկչեյն, այն այլևս անհնար է փոխել: Բլոկչեյնը բլոկերի շղթա է, որտեղ յու-
րաքանչյուր բլոկ պարունակում է որոշակի տվյալներ, ինչպես նաև հղում նա-
խորդ բլոկին: Հղումների համար օգտագործվում են այսպես կոչված հեշեր, 
որոնք կարելի է դիտարկել որպես տվյալների նույնականացման միջոց, 
մատնահետք: Հեշը շատ կարևոր է հնարավոր փոփոխություններին հետևե-
լու համար, քանի որ ելակետային տվյալներում չնչին փոփոխությունն անգամ 
հանգեցնում է այդ տվյալների հեշի փոփոխության: Քանի որ յուրաքանչյուր 
բլոկ ունի իր հեշը, ու բոլոր բլոկերի մեջ տեղադրվում է նախորդ բլոկի հեշը, 
ապա որևէ բլոկի մեջ մեկ բիտի արժեքն անգամ փոխելու դեպքում տվյալ-
ների ամբողջականությունը պահպանելու համար ստիպված կլինենք վերա-
հաշվարկել և փոփոխել բոլոր հաջորդող բլոկերի հեշերը, ինչը կապված է 
ահռելի ծախսերի հետ: Այս մեխանիզմը թույլ է տալիս ապահովել անվտան-
գությունը բլոկչեյնում: Թե ինչ տվյալներ են պահվում բլոկում, կախված է 
բլոկչեյնի տեսակից: Օրինակ, բիթքոյնի բլոկչեյնը պարունակում է տվյալներ 
ու մանրամասներ կատարվող գործարքների, փոխանցումների, գումարը 
ուղարկողի և ստացողի մասին։ Բիթքոյնի օգտատերերը համակարգում ներ-
կայացված են ոչ թե իրենց անձնական տվյալներով՝ անուն, ազգանուն, այլ 
իրենց թվային դրամապանակներով, որոնք նույնականացվում են վերա-
գրված չկրկնվող համարներով: Բոլոր դրամապանակների պարունակությու-
նը հայտնի է, սակայն մասնակցի անձի մասին տվյալները համակարգում չեն 
պահվում: Այսպիսով, բլոկչեյնը թույլ է տալիս կատարել անանուն գործարք-
ներ: Օգտատերերն ունեն գաղտնի անձնական բանալիներ, որոնց միջոցով 
վավերացնում են իրենց գործարքները: Փոխանցում կատարելու համար 
պետք է մուտքագրել գաղտնի բանալին ու նշել այն դրամապանակը, որի 
հետ գործարք է իրականացվում1:  

Ներկայումս գոյություն ունի բլոկչեյն ցանցերի առնվազն չորս տեսակ2. 
1. հանրային բլոկչեյն։ Բացարձակապես չունի մուտքի սահմանափա-

կումներ: Ինտերնետ կապ ունեցող յուրաքանչյուր ոք կարող է գոր-
ծարքներ ուղարկել դրան, ինչպես նաև դառնալ վավերացնող, այս-
ինքն՝ մասնակցել կոնսենսուսային արձանագրության կատարմանը: 
Սովորաբար նման ցանցերն առաջարկում են տնտեսական խթան-

 
1 https://hetq.am/hy/article/85995 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain#Public_blockchains 

https://hetq.am/hy/article/85995
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain#Public_blockchains
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ներ նրանց համար, ովքեր ապահովում են դրանք և կիրառում են 
Proof of Work կամ Proof of Stake ալգորիթմը: Ամենամեծ, ամենա-
հայտնի հանրային բլոկչեյններից են բիթքոյն բլոկչեյնը և էթերիում 
բլոկչեյնը:  

2. Մասնավոր բլոկչեյն։ Թույլատրվում է նաև մասնավոր բլոկչեյն: Յու-
րաքանչյուր ոք չի կարող միանալ դրան, քանի դեռ չի հրավիրվել 
ցանցի ադմինիստրատորների կողմից: Մասնակիցների և վավերաց-
նողների մուտքը սահմանափակված է: Բաց բլոկչեյններից տարբերե-
լու նպատակով մասնավոր բլոկչեյնների համար սովորաբար օգտա-
գործվում է բաշխված գրացուցակ (DLT) տերմինաբանությունը: 

3. Հիբրիդային բլոկչեյն։ Ունի կենտրոնացված և ապակենտրոնացված 
հատկանիշների համադրություն: Շղթայի ճշգրիտ աշխատանքը կա-
րող է տարբեր լինել՝ կախված կենտրոնացման և ապակենտրոնաց-
ման մասերից:  

4. Կողային շղթաներ (sidechains)։ Կողային շղթան նշանակում է բլոկչեյ-
նի մատյան, որն աշխատում է առաջնային բլոկչեյնին զուգահեռ: 
Մուտքերը առաջնային բլոկչեյնից (որտեղ նշված գրառումները սովո-
րաբար ներկայացնում են թվային ակտիվներ) կարող են կապված լի-
նել կողմնակի շղթային։ Սա թույլ է տալիս կողմնակի շղթային աշխա-
տել առաջնային բլոկչեյնից անկախ, օրինակ՝ օգտագործելով գրա-
ռումների պահպանման այլընտրանքային միջոցներ, այլընտրանքա-
յին համաձայնության ալգորիթմ և այլն: 

Բլոկչեյնի ճիշտ կիրառությունը բերում է ժամանակի ու գումարի խնայո-
ղության և հնարավորություն է տալիս միաժամանակ լուծելու մի քանի 
խնդիր. 

● վստահություն։ Բլոկչեյնը վստահություն է ձևավորում երկու կամ 
ավելի մարդկանց միջև, ինչպես նաև տալիս է բավարար հիմքեր՝ անհրաժեշ-
տության դեպքում մարդուն պատասխանատվության ենթարկելու։ Տնտեսու-
թյան տարբեր ոլորտներում գործարքների մեծ մասն իրականացվում է եր-
րորդ անձանց միջամտությամբ. բլոկչեյնը հնարավորություն տվեց գործարք-
ներն իրականացնել առանց միջնորդների, այսպիսով՝ կանխելով միջնորդնե-
րի նկատմամբ հնարավոր անվստահությամբ պայմանավորված խնդիրների 
առաջացումը։ 

● Անվտանգություն։ Ապահովում է ներմուծված տվյալների անվտան-
գությունը։ Յուրաքանչյուրը, ցանցին միանալով, ձեռք է բերում բլոկչեյնի իր 
կրկնօրինակը և ինքնուրույն ստուգում տվյալների ամբողջականությունը։ 
Վերջինս ապահովվում է կոնսենսուսի գործընթացի միջոցով. Սինխրոնի-
զացվում է տվյալների բազան ու բոլորի համար դառնում նույնը։ Հարյուրա-
վոր մարդիկ գալիս են համաձայնության բլոկչեյնի պարունակության շուրջ՝ 
ունենալով նույն օրինակը։ Արդյունքում բլոկչեյնը չունի որևէ խոցելի կետ, 
որը վնասելու դեպքում կտուժեն բոլոր մասնակիցները։ Անվտանգության 
բարձր մակարդակը թույլ է տալիս տեղեկություն պահել անգամ սեփականու-
թյան իրավունքի մասին։ 

● Թափանցիկություն։ Այս գործոնը շատ կարևոր է գործարքի արդյու-
նավետությունը բարձրացնելու առումով։ Հատկապես կարևոր է այնպիսի 
գործընթացների համար, ինչպիսին, օրինակ, ընտրություններն է։ Բլոկչեյնի 
միջոցով ընտրությունը կլինի ավելի արդար և թափանցիկ, քանի որ, ունենա-
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լով բլոկչեյնի իրենց օրինակները, մասնակից կողմերը վստահ կլինեն, որ 
ձայները գրանցելու ժամանակ խարդախություններ չեն լինի։  

 Ընտրությունների ժամանակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողո-
վը պատասխանատու է ընտրությունների ամբողջ ընթացքի համար և կա-
տարում է բոլոր հաշվարկները: Նաև կան հետաքրքրված կողմեր, կուսակ-
ցություններ, որոնք ունենում են ներկայացուցիչներ՝ դիտորդներ՝ հնարավոր 
խախտումներն արձանագրելու համար: Անկախ վերահսկման մեթոդներից՝ 
հաշվարկներ կատարող մարդը կարող է սխալվել կամ խախտումներ անել, 
կարող են լինել լցոնումներ և այլ հանգամանքներ, որոնք նվազեցնում են 
վստահությունը: Եթե քվեարկությունը լինի բլոկչեյն համակարգի միջոցով, 
ապա բոլոր մասնակից կողմերը կունենան բլոկչեյնի իրենց օրինակը և 
վստահ կլինեն, որ ձայները գրանցելու ժամանակ խարդախություններ չեն 
լինի: Պետական ապարատի դեպքում բլոկչեյնի շնորհիվ հնարավոր է շատ 
գործընթացներ ավտոմատացնել1:  

Բլոկչեյն տեխնոլոգիայի և կրիպտոհամակարգի կիրառման հնարա-
վորությունները ՀՀ բուհերում։ Լինելով համեմատաբար նոր համակարգչա-
յին գիտություն՝ կրիպտոհամակարգը դիտարկվում է որպես համընդհանուր 
օգտագործման, ապակենտրոնացված նորարարական տեխնոլոգիա, որը 
կարող է հիմք հանդիսանալ հետագա տնտեսական և տեխնոլոգիական 
զարգացման համար: Ներկայումս կրիպտոհամակարգի ներդրման փորձը 
լայնածավալ տարածում ունի արտասահմանյան բուհերում: Կրիպտոհամա-
կարգի ներդրումը կարող է ստեղծել բուհի ռազմավարական արդյունավետ 
կառավարման համար էական նշանակություն ունեցող այնպիսի հնարավո-
րություններ, ինչպիսիք են հաստատության կողմից շնորհվող որակավորում-
ների և դրանք հավաստող փաստաթղթերի ճանաչումն ազգային, տարածա-
շրջանային և միջազգային շուկաներում, մատուցված կրթական ծառայությու-
նների որակի ճանաչումը, բուհի գործունեության վերաբերյալ տեղեկության 
հասանելիությունը, թափանցիկությունն ու կողմերի միջև փոխադարձ վստա-
հությունը: Կրիպտոհամակարգի հիմքում Սատոշի Նակամոտոյի կողմից 
2008 թ. ներկայացված ապակենտրոնացված ցանցերի տեխնոլոգիան է` 
բլոկչեյնը, որի հիման վրա հետագայում ստեղծվեց և գործածվեց վիրտուալ 
կրիպտոարժույթը, որը գործառվում է բլոկչեյն տեխնոլոգիայի միջոցով:  
2009 թ. հոկտեմբերի 5-ին հաստատվեց վիրտուալ արժույթի միավորը՝ քոյնը 
(coin) (իր նախնական արժեքով), և առաջին առևտրային փոխանակումը տե-
ղի ունեցավ New Liberty Standard բորսայում (սակարան), որտեղ ընդամենը 1 
դոլարով հնարավոր էր գնել 1,309.03 Bitcoin։ Բլոկչեյն տեխնոլոգիայի նախ-
նական տարբերակը, որը կիրառվում էր որպես գործիք թվային արժույթով 
գործարքներ (փոխանցումներ) իրականացնելու նպատակով, ներկայումս կի-
րառման տեսանկյունից բազմագործառութային համակարգ է դարձել: Այն 
բուհերի համար ստեղծում է այնպիսի հնարավորություններ, ինչպիսիք են 
ուսման վարձերի չմիջնորդավորված և/կամ ցածր միջնորդավճարներով 
վճարում, որակավորումների, կրթական արդյունքների ու ձեռքբերումների 
ճանաչում, փաստաթղթերի պահպանման նպատակով թվային արխիվի 
ստեղծում, ինչպես նաև վկայագրերի, վկայականների, հավաստագրերի 
ստուգում և վավերացում: Հարկավոր է նշել նաև, որ COVID-19 իր էական 

 
1  Նույն տեղում:  
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ազդեցությունն ունեցավ վիրտուալ համակարգերի գործառման և զարգաց-
ման վրա, մասնավորապես՝ ՀՀ-ում էլեկտրոնային հարթակներով գնումներ, 
վճարումներ, բանկային գործարքներ, փոխանցումներ կատարելու մշակույթի 
ձևավորման համատեքստում: Հաշվի առնելով համաշխարհային շուկայում 
կրիպտոհամակարգի ներդրմանը և զարգացմանը միտված միջոցառումները՝ 
կարելի է եզրակացնել, որ համավարակի ընթացքում կրիպտոհամակարգի 
ներդրումը և գործառումը՝ որպես այլընտրանքային վճարման միջոց, կարող 
է նպաստել գործառնական և ֆինանսական գործընթացների արդյունավե-
տության բարձրացմանը: Վերջինս հնարավորություն կստեղծի պահպանելու 
հակահամաճարակային այնպիսի կանխարգելիչ միջոցառումներ, ինչպիսիք 
են ինքնամեկուսացումը, անկանխիկ վճարումներն ու անհպում գործարքնե-
րը՝ միևնույն ժամանակ ստեղծելով այնպիսի հնարավորություններ, ինչպիսիք 
են չմիջնորդավորվածությունը և միջնորդավճարների էական նվազեցումը1:  

Բլոկչեյն տեխնոլոգիայի կիրառման հնարավորությունները պետա-
կան ոլորտում։ Բլոկչեյն տեխնոլոգիայի օգտագործումը պետական կառա-
վարման համակարգում նոր թվային ծառայությունների զարգացման համար 
հնարավորություն է, որը կառավարությունները և պետական կառույցները, 
իհարկե, չեն ցանկանում բաց թողնել: Կառավարության կողմից պահվող 
տվյալների բազաներում քաղաքացիների տվյալների ամբողջականությունը 
պաշտպանելու տեսանկյունից բլոկչեյն տեխնոլոգիան ունի այն անհրաժեշտ 
ներուժը, որը թույլ կտա մարդկանց վստահել, նույնիսկ եթե իրենք չեն վստա-
հում կառավարությանը: Օրեցօր ավելի շատ կառավարություններ են միա-
նում կարգավորող օրենսդրություն ընդունելու մրցավազքին։ Նրանց համար 
առաջնահերթ է իրենց գործունեության արդյունավետության բարձրացումը 
հատկապես ռեսուրսների բաշխման հարցում՝ հնարավորություն ստանալով 
լուծելու վերը նշված երեք հիմնական խնդիրները։ Միլիոնավոր մարդկանց 
անձնական տվյալների պահպանման ու համակարգի հնարավոր խափան-
ման հետ կապված ռիսկերը անվտանգության լուրջ խնդիրներ են առաջաց-
նում։ Այս առումով, բլոկչեյնը, լինելով շատ անվտանգ և անհասանելի, թույլ է 
տալիս հնարավորինս խուսափել նշված խնդիրներից։  

Կառավարությունների համար, հատկապես զարգացած երկրներում, սո-
վորաբար դժվար է լինում վաստակել իրենց քաղաքացիների վստահությու-
նը, մանավանդ, երբ խոսքը ծառայությունների մատուցման և արդեն իսկ 
առկա ծառայությունների բարելավման մասին է։ Զարգացող երկրներում կա-
ռավարությունների համար բլոկչեյնի տարատեսակ կիրառություններն օգ-
տակար կլինեն կոռուպցիայի մի շարք հիմնախնդիրների վերացման համար՝ 
միաժամանակ ապահովելով ռեսուրսների ավելի արդյունավետ տեղակայում 
և բաշխում։ Տարբեր երկրներում կառավարությունների ջանքերի շնորհիվ 
բլոկչեյն տեխնոլոգիայի կիրառումը կնպաստի նշված ոլորտներում գործու-
նեության արդյունավետության ու թափանցիկության բարձրացմանը: 

● Անշարժ գույքի գրանցում։ Անշարժ գույքի շուկայում կարող են օգտա-
գործվել բլոկչեյն տեխնոլոգիայի վրա հիմնված խելացի պայմանագրերը, 
որոնք կհեշտացնեն գույքային գործարքները՝ առանց միջնորդների անհրա-

 
1  Տե՛ս Հանրային կառավարում, 2/2020, կրիպտոհամակարգի կիրառման հնարավորություն-

ները ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում,  
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ժեշտության: Կառավարությունները կարող են անշարժ գույքի շուկան ավելի 
հասանելի դարձնել մարդկանց համար՝ թվայնացնելով գործընթացը և միա-
ժամանակ արագացնելով գործընթացքը` այսպիսով խուսափելով բազմաթիվ 
փաստաթղթերի կնքումից ու ձգձգումներից։  

● Առողջապահություն։ Կառավարությունները կարող են բլոկչեյն տեխ-
նոլոգիա կիրառել իրենց երկրների առողջապահության ոլորտներում էական 
բարեփոխումների համար, օրինակ՝ օգտագործել առողջապահական համա-
կարգեր մշակելիս՝ ապահովելով ավելի մեծ արդյունավետություն, հատկա-
պես` բժշկական տվյալների մշակման և պահպանման: Նման համակարգեր 
որոշ երկրներում արդեն մշակվել են այնպիսի ընկերությունների կողմից, 
ինչպիսին է MedRec-ը ԱՄՆ-ում:  

● Սահմանի հսկողություն։ Կառավարությունները կարող են հասնել 
սահմանային ավելի արդյունավետ վերահսկողության՝ բլոկչեյնի կիրառմամբ 
ստեղծելով համակարգ, որը կծառայի մաքսային գործակալներին՝ ուղևորնե-
րի տվյալները գրանցելու և անվտանգ պահելու համար:  

● Էներգետիկա։ Էներգիայի կառավարումը հատկապես հին համա-
կարգերով կարող է վտանգավոր լինել կառավարությունների համար, որոնք 
անընդհատ ծանրաբեռնված են։ Բնակչության և արդյունաբերական ընկե-
րությունների կողմից օրեցօր մեծացող պահանջարկը հանգեցնում է ավելի 
մեծ էներգաարտադրության ծավալների: Կառավարությունները կարող են 
շրջանցել խոշոր ներդրումներ պահանջող այդ գույքային խնդիրները՝ կիրա-
ռելով բլոկչեյնի տեխնոլոգիայի վրա հիմնված էներգիայի կառավարման ար-
դյունավետ համակարգեր:  

● Զբոսաշրջություն։ Զբոսաշրջությունը շատ երկրների համար առանց-
քային ոլորտ է և, որպես այդպիսին, ոլորտը շարունակաբար գրավիչ պա-
հելու համար պետք է անընդհատ արդիականացնել այն նոր տեխնոլոգիա-
ներով: Մի շարք երկրներ փնտրում են բլոկչեյնի վրա հիմնված լուծում մշա-
կելու եղանակներ, որոնք զբոսաշրջիկների համար կարող են հեշտացնել 
իրենց կողմից առաջարկվող ծառայությունները վայելելու հնարավորություն-
ները: Օրինակ, կրիպտոարժույթների օգտագործումը զբոսաշրջիկների հա-
մար հեշտացնում է գումար ծախսելը՝ առանց փոխարժեքի տատանումների 
մասին անհանգստանալու:  

● Վտանգված կենդանատեսակների և բուսատեսակների պաշտպա-
նություն։ Կառավարությունները կարող են բլոկչեյն տեխնոլոգիան կիրառել 
վտանգի կամ անհետացման ենթակա բուսատեսակների և կենդանատեսակ-
ների պաշտպանությունը 24/7 ռեժիմով կազմակերպելու նպատակով: 

● Թափոնների կառավարում։ Կառավարությունները բլոկչեյն տեխնո-
լոգիայի միջոցով թափոնների կառավարումը կարող են ավելի արդյունավետ 
դարձնել: Օրինակ, Չինաստանն արդեն մշակել է համապատասխան հավել-
ված (RFID), որը կառուցված է բլոկչեյն ցանցի վրա՝ թափոնների կառավար-
ման տվյալները ղեկավարելու համար: 

● Հարկահավաքագրում։ Խելացի պայմանագրերը կարող են բարելա-
վել հարկերի հավաքագրման գործընթացը` համապատասխանեցնելով հար-
կային տվյալները եկամտի աղբյուր հանդիսացող գործարքների հետ և 
հաշվարկելով հարկային և սոցիալական ապահովագրության նվազեցում-
ները: Բլոկչեյնի վրա հիմնված համակարգը ինքնաբերաբար փոխանցում է 
զուտ աշխատավարձի և հարկային վճարումները համապատասխան ստա-
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ցողներին: Համակարգված ավտոմատացումը հարկերի հավաքագրումը 
դարձնում է ավելի արդյունավետ, արագ և անվտանգ: 

Կրիպտոարժույթներից ստացվող շահույթների հարկումը հիմնական 
խնդիրներից է, որի մասին մշտապես խոսվել է հարկերից խուսափելու հա-
մար թվային արժույթների օգտագործման համատեքստում: Իրականում դա 
հնարավոր է վերահսկել բլոկչեյնի միջոցով, քանի որ այն հնարավորություն է 
տալիս ֆինանսական գործարքների ավելի մեծ թափանցիկություն ապահո-
վելու: Այսպիսով, կարող են ծրագրավորել այնպես, որ բացառվի կրկնակի 
հարկումը, ինչի արդյունքում կնվազի հարկային բեռը։ Օրինակ, Էստոնիա-
յում 2012 թվականից օգտագործվում է Keyless Signature Infraststruction (KSI) 
համակարգը: Դա բլոկչեյնի մի տարբերակ է, որտեղ բլոկերն աճում են ժա-
մանակի հետ կապված գծային մասշտաբով, ոչ թե գործարքների քանակով: 
2000 թ. Էստոնիայի թվային ենթակառուցվածքը զարգացավ՝ սկսելով էլեկ-
տրոնային հարկերի հաշվառումից և այն դանդաղորեն վերածվեց համակար-
գի, որը ղեկավարում է երկրի բնակչության հաշվառումը, էլեկտրոնային նույ-
նականացման քարտերը, ինտերնետային քվեարկությունը և բժշկական 
գրանցումները: Փաստորեն, Էստոնիան այժմ իրականացրել է մի ծրագիր, 
որը թույլ է տալիս դիմել «թվային քաղաքացիություն» (eResociation) ստա-
նալու համար: Ունենալով թվային ստորագրության համար կոդավորված բա-
նալի, այսինքն՝ ձեռք բերելով թվային ինքնություն` անձը կարող է թվայնորեն 
ստորագրել փաստաթղթեր և վճարումներ՝ առանց թղթային փաստաթղթերի 
անհրաժեշտության: «Էլեկտրոնային ռեզիդենտը» Էստոնիայում կարող է 
նաև բացել բանկային հաշիվ և առցանց գրանցել ընկերություն։ 

Տեսնենք՝ ինչպես են որոշ երկրներ նախատեսում օգտագործել բլոկչեյն 
տեխնոլոգիան և ինչ խնդիրների լուծման նպատակով: 

Սինգապուրի կառավարությունն այժմ դիտարկում է բլոկչեյն տեխնոլո-
գիան՝ կանխելու համար այնպիսի խարդախություններ, ինչպիսիք պատահել 
են Standard Chartered բանկի հետ, որը շուրջ 200 միլիոն ԱՄՆ դոլար կորց-
րեց Չինաստանի Քինգդաո նավահանգստում իրականացված հարկային 
խարդախության պատճառով։ Այդ ժամանակ օգտագործվել էր ավտոմատ 
հաշիվ ապրանքագրերի կրկնօրինակման շատ բարդ մեխանիզմ: 

Միացյալ Թագավորությունն ուսումնասիրում է բլոկչեյնի օգտագործումը 
մշտական խարդախության ռիսկ ենթադրող բարդ գործընթացի՝ կենսաթո-
շակային ոլորտի պետական կառավարման համար: Բլոկչեյնը, որը բոլորի 
համար հասանելի է, կարծես, ճիշտ գործիք է` հնարավոր չարաշահման ռիս-
կը շրջանցելու համար: 

Շվեդիան ցանկանում է բլոկչեյն ստեղծել անշարժ գույքի ձեռքբերման 
գործընթացն ավտոմատացնելու համար, որպեսզի պայմանագիրը կնքելուց 
հետո հնարավոր լինի առցանց կառավարել փաստաթղթավորումը։ Սա 
պետք է լինի հարթակ, որը բաց կլինի բանկերի, պետական գործակալու-
թյունների, միջնորդների, գնորդների և վաճառողների համար՝ հնարավորու-
թյուն ընձեռելով բոլոր շահագրգիռ կողմերին հետևելու ընթացքին և իրական 
ժամանակում ստորագրելու առցանց փաստաթղթեր: 

Ռուսաստանում բլոկչեյն տեխնոլոգիայի փորձարկում իրականացվում է 
այնպիսի կիրառության համար, որը թույլ կտա բոլոր բաժնետերերին մուտք 
ունենալ արժեթղթերի դեպոզիտ, մինչդեռ հարևան Վրաստանում նույն տե-
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սակի կիրառություն է իրականացվում` ցույց տալու համար, որ երկիրը կո-
ռուպցիայից զերծ է: 

Չնայած բլոկչեյնի օգտագործման վերը նշված օրինակներին՝ կառավա-
րություններն անհանգստացած են, որ բլոկչեյն տեխնոլոգիան և կրիպտոար-
ժույթները նպաստում են տարբեր սոցիալական չարիքների զարգացմանը` 
փողերի լվացում, հանցավոր գործողությունների ֆինանսավորում, հարկերից 
խուսափում: Սակայն, պետք է նշել, որ բլոկչեյն տեխնոլոգիայի առավելու-
թյունները գերազանցում են ռիսկերը կամ թերությունները, ուստի բլոկչեյնի 
կիրառման դեպքում հնարավոր օգուտներն ավելի շատ կլինեն, քան վնաս-
ները։ 

Բլոկչեյնի և արհեստական բանականության համակցությունը1։ Բլոկ-
չեյնը և արհեստական բանականությունը ներկայումս ամենաթեժ տեխնոլո-
գիական միտումներից երկուսն են: Թեև երկու տեխնոլոգիաներն ունեն տա-
րաբնույթ զարգացող կողմեր և կիրառություններ, հետազոտողները քննար-
կել և ուսումնասիրել են դրանց համակցությունը: Ըստ սահմանման` բլոկչեյ-
նը բաշխված, ապակենտրոնացված, անփոփոխ մատյան է, որն օգտագործ-
վում է կոդավորված տվյալները պահելու համար: Մյուս կողմից, AI-ն այն 
շարժիչն է կամ «ուղեղը», որը հնարավորություն կտա վերլուծություններ կա-
տարելու և որոշումներ ընդունելու հավաքված տվյալների հիման վրա: Քանի 
որ այս երկու տեխնոլոգիաները կարող են տարբեր ձևերով կիրառվել և ազ-
դել տվյալների վրա, դրանց միավորումը իմաստ ունի, և դա կարող է տվյալ-
ների օգտագործումը նոր մակարդակի հասցնել։ Միևնույն ժամանակ, մեքե-
նայական ուսուցման և AI֊ի ինտեգրումը բլոկչեյնին և հակառակը կարող են 
բարելավել բլոկչեյնի հիմքում ընկած ճարտարապետությունը և խթանել AI֊ի 
ներուժը։  

 AI֊ի առաջընթացը լիովին կախված է տվյալների մուտքագրումից, 
որոնց միջոցով AI֊ը տեղեկություն է ստանում աշխարհում կատարվող իրա-
դարձությունների մասին։ Հիմնականում տվյալները սնուցում է AI֊ը, և դրա 
միջոցով այն կկարողանա շարունակաբար կատարելագործվել։ Մյուս կող-
մից, բլոկչեյնն էլ, ըստ էության, տեխնոլոգիա է, որով կարելի է ստեղծել լիո-
վին ապահովված տվյալների բազաներ, որոնք կարող են ուսումնասիրել այն 
կողմերը, որոնց դա թույլ է տրվել։ Արհեստական բանականության հետ բլոկ-
չեյնները համատեղելիս ունենում ենք պահուստային համակարգ՝ անհատնե-
րի զգայուն և արժեքավոր անձնական տվյալների համար։  

Բլոկչեյնի դերը խելացի քաղաքների զարգացման գործում։ Ուրբանի-
զացման ընդլայնման հետ կապված հասարակական խնդիրների ի հայտ 
գալը, ինչպես նաև պետական բյուջեները կրճատելու անհրաժեշտությունը 
այն հիմնական պատճառներից են, որոնք խելացի քաղաքների նկատմամբ 
մեծ ուշադրություն են հրավիրում: Ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների` ակնկալվում է, որ 
10 միլիոն և ավելի բնակչություն ունեցող քաղաքների թիվը 2018-ից 2030 
թվականներին կաճի 33-ից մինչև 43: Թեպետ ասվում է, որ ուրբանիզացումը 
ուժեղ տնտեսական հզորություն է բերում բնակչության և արդյունաբերու-
թյան կենտրոնացման շնորհիվ, այնուամենայնիվ, այն ունի նաև ռիսկեր՝ 
ներառյալ խցանումների ավելացումն ու բնապահպանական խնդիրները: 

 
1  https://www.bbvaopenmind.com/en/technology/artificial-intelligence/blockchain-and-ai-a-perfect-

match/  

https://www.bbvaopenmind.com/en/technology/artificial-intelligence/blockchain-and-ai-a-perfect-match/
https://www.bbvaopenmind.com/en/technology/artificial-intelligence/blockchain-and-ai-a-perfect-match/
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Ավելի խելացի քաղաքների ակնկալիքներն աճում են, և COVID֊19֊ի հե-
տևանքով առաջացած տնտեսական անկման հետ մեկտեղ, ավելի քան 
երբևէ, արդյունավետ քաղաքային կառավարման կարիք կա։ Ակնկալվում է, 
որ 2020-2024 թթ. ընթացքում խելացի քաղաքների շուկան` ներառյալ էներ-
գետիկայի, առողջապահության և անվտանգության հատվածները, կաճի 
տարեկան 23% տեմպով, որը կազմում է մոտավորապես 2,1 տրիլիոն ԱՄՆ 
դոլար։ Ընդլայնված տեխնոլոգիաները` ներառյալ բլոկչեյնը, կարող են 
առանցքային դեր խաղալ այս սոցիալական խնդիրների լուծման և քաղաքա-
յին արդյունավետ կառավարման հասնելու գործում1:  

Բլոկչեյն տեխնոլոգիայի կիրառմամբ կառավարությունները կարող են 
հանդես գալ նորարարական նախաձեռնություններով։ Օրինակ, խելացի 
քաղաքն օգտագործում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և տվյալները` 
ֆիզիկական, սոցիալական և բիզնես ենթակառուցվածքներն ինտեգրելու և 
ղեկավարելու համար, որպեսզի իր բնակիչներին մատուցի որակյալ ծառայու-
թյուններ` միաժամանակ ապահովելով առկա ռեսուրսների արդյունավետ և 
օպտիմալ օգտագործում: Կառավարությունները կարող են նորարարական 
ծառայություններ և լուծումներ մատուցել քաղաքացիներին և տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին: Բլոկչեյնը կարող է ապահովել այս գոր-
ծառույթները կառավարելու համար անվտանգ ենթակառուցվածք ստեղծելու 
մեխանիզմ: Մասնավորապես, այն կարող է ապահովել անվտանգ փոխ-
գործունակ ենթակառուցվածք, որը թույլ է տալիս բոլոր խելացի քաղաքային 
ծառայություններն ու գործառույթներն իրականացնել ներկայումս նախա-
տեսված ծավալներից դուրս: ConsenSys կազմակերպությունը Դուբայում ար-
դեն կյանքի է կոչել մի շարք խելացի քաղաքային նախաձեռնություններ։ Դու-
բայի իշխանությունները վճռական են, որ ապագայում ունենան ինքնագնաց 
տրանսպորտային միջոցներ, ռոբոտների ոստիկանություն և թռչող մեքե-
նաներ, իսկ ապակենտրոնացված բաշխված ցանցային (ledger) տեխնոլո-
գիաները, ամենայն հավանականությամբ, ինտեգրված կլինեն այդ նախա-
գծերի իրականացման համար օգտագործվող համակարգերում: Դուբայի 
կառավարությունը հույս ուներ նաև դառնալու առաջին կառավարությունը, 
որը մինչև 2020 թվականի ավարտը ապահովված կլիներ բլոկչեյն տեխնոլո-
գիայով: Սա նշանակում է, որ կառավարությունը նախատեսում է բլոկչեյնի 
լուծումներ ընդգրկել իր բոլոր ծառայություններում, ներառյալ՝ վիզայի համար 
դիմումների ընթացքը, կոմունալ վճարումները, լիցենզիաների թարմացումը 
և այլ ծառայություններ: Դուբայը կանխատեսում է, որ բլոկչեյնի կիրառու-
թյունը ամեն տարի կարող է խնայել 1,5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ 

Նշենք նաև` թեև խելացի քաղաքները նպաստում են հասարակության 
խնդիրների լուծմանը և արդյունավետ գործունեությամբ ծառայությունների 
որակի բարելավմանը, այնուհանդերձ, բավական չէ ունենալ անկախ խելացի 
քաղաքներ: Նախևաառաջ, կարևոր է ապահովել բազմաթիվ խելացի քա-
ղաքների միջև փոխգործունակությունը և համակարգումը: Այս նպատակին 
հասնելու համար արդեն իսկ ներդրվում են որոշակի ջանքեր։ Ճապոնիայում 
կառավարության գրասենյակը 2020 թ. մարտին հրապարակել է խելացի 
քաղաքների ճարտարապետության վերաբերյալ տեղեկատու փաստաթուղթ, 

 
1 https://www.weforum.org/agenda/2021/04/how-blockchain-can-empower-smart-cities-gtgs21/ 

https://www.weforum.org/agenda/2021/04/how-blockchain-can-empower-smart-cities-gtgs21/
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որը փոխգործունակությունը նշել է որպես չորս հիմնարար հասկացություն-
ներից մեկը` խելացի քաղաքների առաջխաղացման համար1: 

Բլոկչեյնը Հայաստանում։ Հայաստանում բլոկչեյն տեխնոլոգիաների 
զարգացման հարցում մեծ ներդրում ունի Blockchain R&D Hub-ը, որը մի 
քանի տարի շարունակ իրականացնում է հետազոտական և կրթական ծրա-
գրեր ու կազմակերպում թեմատիկ միջոցառումներ։ Դրան զուգահեռ, 2017 թ. 
դեկտեմբերին Հայաստանի ստարտափ ակադեմիայում անցկացվեց 
Yledger֊ի կազմակերպած բլոկչեյնի մեկամսյա դասընթաց։ Դասընթացները 
շարունակական են լինելու և նախատեսված են Հայաստանում բլոկչեյնով 
հետաքրքրվող ծրագրավորողների համար։ Yledger֊ի և Հայաստանի ստար-
տափ ակադեմիայի հետ համագործակցել է Zap ընկերությունը։ Վերջինիս 
բիզնես զարգացման բաժնի ղեկավար Փիթեր Միկելսենը փաստեց, որ Հա-
յաստանն այս ոլորտում ունի շատ մեծ ներուժ, և ցանկանում են ամեն ինչ 
անել այդ ներուժը ճիշտ օգտագործելու համար2։  

Աղյուսակ 13 
 Կրիպտոարժութային համակարգի հնարավորություններն ու 

սահմանափակումները   

Ուժեղ կողմեր 
 
Ապակենտրոնացում 
Չմիջնորդավորվածություն 
Թափանցիկություն 
Անանունություն 
Կեղծելու անհնարինություն 
Ապահովություն և սեփականության  
գերակայություն 

Թույլ կողմեր 
 
Իրավական համակարգի  
անպատրաստականություն 
Ստվերային շուկայի զարգացում 

Հնարավորություններ 
 
Անսահմանափակ գործարքներ 
Արագություն 

Վտանգներ (սպառնալիքներ) 
 

Սեփականության գերակայություն 
Գների համակարգի անկայունություն 

 

Եզրակացություն։ Ամփոփելով կատարված հետազոտությունը՝ կարելի է 
ասել, որ․ 

▪ բլոկչեյնը ապակենտրոնացված տեխնոլոգիա է՝ հասանելի բազմա-
թիվ համակարգիչների վրա, որոնք վերահսկում և արձանագրում են 
գործարքները։ 

▪ Բլոկչեյնը լուծում է վստահության, անվտանգության ու թափանցիկու-
թյան խնդիրները։ 

▪ Կրիպտոարժույթների հիմքում բլոկչեյն տեխնոլոգիան է։ 
▪ Կրիպտոհամակարգը դիտարկվում է որպես համընդհանուր օգտա-

գործման, ապակենտրոնացված նորարարական տեխնոլոգիա, որը 
կարող է հիմք հանդիսանալ հետագա տնտեսական և տեխնոլոգիա-
կան զարգացման համար։ 

 
1  https://www.weforum.org/agenda/2021/04/how-blockchain-can-empower-smart-cities-gtgs21/ 
2  https://hetq.am/hy/article/85995  
3  Աղյուսակը կազմել է հեղինակը՝ օգտվելով հետևյալ աղբյուրից` Հանրային կառավարում, 

1/2020, Կրիպտոարժութային համակարգի հասկացութային շրջանակի զարգացման 
մոտեցումները, https://paara.am/wp-content/uploads/2012/04/ROBERT-KHACHATRYAN-SAMVEL-
HOVHANNISYAN-ARPINE-GEVORGYAN.pdf  

https://www.weforum.org/agenda/2021/04/how-blockchain-can-empower-smart-cities-gtgs21/
https://hetq.am/hy/article/85995
https://paara.am/wp-content/uploads/2012/04/ROBERT-KHACHATRYAN-SAMVEL-HOVHANNISYAN-ARPINE-GEVORGYAN.pdf
https://paara.am/wp-content/uploads/2012/04/ROBERT-KHACHATRYAN-SAMVEL-HOVHANNISYAN-ARPINE-GEVORGYAN.pdf
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▪ Բլոկչեյն տեխնոլոգիան կառավարությունների կողմից կարող է օգ-
տագործվել տարբեր ոլորտներում, ինչը կնպաստի այդ ոլորտներում 
գործունեության արդյունավետությանն ու թափանցիկությանը։ 

▪ Բլոկչեյնը և արհեստական բանականությունը ներկայումս ամենաթեժ 
տեխնոլոգիական միտումներից են։ Տվյալները AI ալգորիթմների 
մշակման և կատարելագործման հիմնական բաղադրիչ են, և բլոկ-
չեյնն ապահովում է այդ տվյալները, թույլ է տալիս ստուգել բոլոր միջ-
անկյալ քայլերը, որոնք AI֊ը ձեռնարկում է տվյալներից եզրակացու-
թյուններ անելու համար։ 

▪ Բլոկչեյն տեխնոլոգիայի կիրառմամբ կառավարությունները կարող են 
հանդես գալ նաև նորարարական նախաձեռնություններով, օրինակ՝ 
խելացի քաղաքների զարգացմամբ։ Բլոկչեյնն օգնում է որակյալ ու 
նորարարական ծառայությունների մատուցմանը՝ միաժամանակ 
ապահովելով առկա ռեսուրսների արդյունավետ և օպտիմալ օգտա-
գործում։  

2007-2008 թթ. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով ֆինան-
սական հաստատությունների նկատմամբ վստահությունը նվազեց, և մար-
դիկ ամբողջ աշխարհում սկսեցին կորցնել վստահությունը կենտրոնացված 
ֆինանսական հաստատությունների նկատմամբ: Այնուհետև ապակենտրո-
նացված, այլընտրանքային արժութային համակարգի գործառման անհրա-
ժեշտություն առաջացավ, որի արդյունքում ստեղծվեցին կրիպտոարժույթնե-
րը՝ ապակենտրոնացված թվային արժութային սխեմաները: Կրիպտոար-
ժույթներն իրացվում են բլոկչեյն տեխնոլոգիայի միջոցով: Թեպետ «բլոկչեյն» 
եզրույթն ավելի կիրառելի է դարձել կրիպտոարժույթների ի հայտ գալուն 
զուգընթաց, սակայն այն օգտագործվել է նաև ավելի վաղ, և ներկայումս էլ 
դրա կիրառման շրջանակներն ավելի ու ավելի են ընդլայնվում ինչպես 
կրիպտոարժութային գործառնություններում, այնպես էլ դրանցից դուրս:  

Ընդհանրացնելով կարելի է ասել, որ բլոկչեյն տեխնոլոգիան շատ մեծ 
դեր ունի երկրների տնտեսական ու տեխնոլոգիական զարգացման մեջ։ 
Մուտք գործելով բազմաթիվ երկրներ ու տարբեր ոլորտներ՝ այն օր օրի ավե-
լի է ընդլայնում իր կիրառման հնարավորություններն ու շրջանակները։ Բլոկ-
չեյնն ունի մի շարք առավելություններ. օրինակ՝ կարևոր է անձնական տվյալ-
ների պահպանման հարցում, ինչպես նաև ունի թերություններ կամ խոչ-
ընդոտներ, օրինակ՝ կապված օրենսդրության հետ. շատ երկրներում սահ-
մանված չեն բլոկչեյնի կիրառման հետ կապված անհրաժեշտ նորմեր, թեև 
ներդրված բլոկչեյն տեխնոլոգիան պետք է համապատասխանի Եվրամիու-
թյան օրենքներին։ Կառավարություններն անհանգստացած են, որ բլոկչեյն 
տեխնոլոգիան և կրիպտոարժույթները նպաստում են այնպիսի սոցիալական 
չարիքների զարգացմանը, ինչպիսիք են փողերի լվացումը, հանցավոր գոր-
ծողությունների ֆինանսավորումը և հարկերից խուսափումը։ Այնուամենայ-
նիվ, հարկ է նշել, որ բլոկչեյն տեխնոլոգիայի առավելությունները գերազան-
ցում են հնարավոր ռիսկերը կամ թերությունները և, գտնվելով դեռևս զար-
գացման վաղ փուլում, ժամանակի ընթացքում կբարելավվեն։  

 



 272    ՀՊՏՀ ՈՒԳԸ 40-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ              
 
Օգտագործված գրականության ցանկ  
1.  Melanie Swan, Blockchain: Blueprint for a new economy, USA, 2015, p. 81, 86, 91, 

http://book.itep.ru/depository/blockchain/blockchain-by-melanie-swan.pdf  
2.  Do you need a blockchain? Karl Wust, Arthur Gervais; 2018 Crypto Valley Conference 

on Blockchain Technology (CVCBT), 45-54, 2018, 
https://scholar.google.com/scholar?q=scientific+articles+about+blockchain&hl=en&as_
sdt=0&as_vis=1&oi=scholart#d=gs_qabs&u=%23p%3D-n_FxXRdoKgJ 
https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-017-0467-3  

3.  The good and bad of Blockchain; Rose Jacobs; February 12, 2018; 
https://www.chicagobooth.edu/review/good-and-bad-blockchain 

4.  Հանրային կառավարում, 1/2020, Կրիպտոարժութային համակարգի 
հասկացութային շրջանակի զարգացման մոտեցումները, https://paara.am/wp-
content/uploads/2012/04/ROBERT-KHACHATRYAN-SAMVEL-HOVHANNISYAN-
ARPINE-GEVORGYAN.pdf  

5.  Հանրային կառավարում, 2/2020, կրիպտոհամակարգի կիրառման հնարավորու-
թյունները ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, 
https://paara.am/wp-content/uploads/2012/04/ROBERT-KHACHATRYAN-ARPINE-
GEVORGYAN.pdf 

6.  https://academy.binance.com/en/glossary/blockchain?utm_campaign=expandedte 
xtads&utm_source=googleads&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQiAubmPBhCyARIsAJ
WNpiPlJlpyXssDwxbzgsB2ilCiY6_qswqtd_VmDctywxnT7HFJFA1hGcIaAlVXEALw_wcB  

7.  https://hetq.am/hy/article/85995  
8.  https://coingeek.com/bitcoin101/what-is-

blockchain/#:~:text=Blockchain%20technology%20tackles%20the%20problem,tampere
d%20with%20or%20changed%20retrospectively. 

9.  https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain#Energy_consumption_concerns  
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain#Public_blockchains  
11. https://www.bbvaopenmind.com/en/technology/artificial-intelligence/blockchain-and-ai-

a-perfect-match/  
12. https://www.weforum.org/agenda/2021/04/how-blockchain-can-empower-smart-cities-

gtgs21/  
 

 
СИЛЬВИ СТЕПАНЯН 
Экономика, бакалавриат, 3-й курс 

 

РОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РА 

 
Ключевые слова: блокчейн, криптовалюта, биткоин, 

децентрализованные технологии 
 
В современном мире с каждым днём возрастает роль технологического фак-

тора в развитии экономики. Понятия биткоин и блокчейн являются актуальной 
темой в наше время. Уже сегодня они получили широкое распространение во всем 
мире. Блокчейн активно входит в экономическую практику.  

В статье описаны основные понятия блокчейн-технологии, рассмотрены 
возможные перспективы использования этой платформы в различных сферах. В 
рамках исследования разносторонне изучены криптосистемы как механизмы, ос-
нованные на блокчейн-технологии, рассмотрены возможности использования блок-
чейн в вузах и в государственном секторе. 
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https://scholar.google.com/scholar?q=scientific+articles+about+blockchain&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart#d=gs_qabs&u=%23p%3D-n_FxXRdoKgJ
https://scholar.google.com/scholar?q=scientific+articles+about+blockchain&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart#d=gs_qabs&u=%23p%3D-n_FxXRdoKgJ
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https://www.chicagobooth.edu/review/good-and-bad-blockchain
https://paara.am/wp-content/uploads/2012/04/ROBERT-KHACHATRYAN-SAMVEL-HOVHANNISYAN-ARPINE-GEVORGYAN.pdf
https://paara.am/wp-content/uploads/2012/04/ROBERT-KHACHATRYAN-SAMVEL-HOVHANNISYAN-ARPINE-GEVORGYAN.pdf
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https://paara.am/wp-content/uploads/2012/04/ROBERT-KHACHATRYAN-ARPINE-GEVORGYAN.pdf
https://paara.am/wp-content/uploads/2012/04/ROBERT-KHACHATRYAN-ARPINE-GEVORGYAN.pdf
https://academy.binance.com/en/glossary/blockchain?utm_campaign=expandedte%20xtads&utm_source=googleads&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQiAubmPBhCyARIsAJWNpiPlJlpyXssDwxbzgsB2ilCiY6_qswqtd_VmDctywxnT7HFJFA1hGcIaAlVXEALw_wcB
https://academy.binance.com/en/glossary/blockchain?utm_campaign=expandedte%20xtads&utm_source=googleads&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQiAubmPBhCyARIsAJWNpiPlJlpyXssDwxbzgsB2ilCiY6_qswqtd_VmDctywxnT7HFJFA1hGcIaAlVXEALw_wcB
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В работе говорится о взаимосвязи блокчейна и искусственного интеллекта, 
рассматривается потенциал блокчейна для создания и совершенствования умных 
городов. 

Подводя итог, необходимо отметить, что блокчейн становится важным 
инструментом укрепления доверия, повышения прозрачности и обеспечения безо-
пасности. 

Проекты на блокчейне могут использоваться в банковском секторе, сфере 
финансовых услуг, платежных сервисах, госсекторе (госуслуги, реестры недвижи-
мости и др.), здравоохранении, энергетике, в органах обороны и безопасности, в 
борьбе с мошенничеством и т.д. 

Таким образом, блокчейн даёт возможность правительствам разных стран 
решать неразрешимые задачи, облегчает организацию деятельности в упомяну-
тых сферах и повышает эффективность. 
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THE ROLE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN THE MODERN WORLD AND 

THE OPPORTUNITIES FOR ITS APPLICATION IN THE REPUBLIC OF 
ARMENIA 

 
Keywords:  blockchain, cryptocurrencies, decentralized 

technology, bitcoin 
 
In the modern world, the role of the technological factor in economic life and 

development is getting more and more important. Given this fact, we have conducted 
research on blockchain technology, studying its role and the opportunities for application 
in various fields. In the framework of the research, we have comprehensively studied 
blockchain technology, referred to cryptocurrencies as mechanisms based on blockchain 
technology and the opportunities for their application in higher-educational institutions. 
We have discussed the opportunities for the application of blockchain technology in the 
public sector. We have mentioned the connection between blockchain and artificial 
intelligence, as well as the impact and importance of blockchain technology in the 
formation and development of smart cities. As a result, we concluded that blockchain 
technology, while solving three problems at the same time- confidence, security, and 
transparency, can be applied in many fields: education, healthcare, registration of real 
estate, energetics, border control, tax collection, tackling fraud, etc., enabling the 
governments of different countries to solve many problems that may have seemed 
unsolvable before, facilitating the organization of activities in these areas and increasing 
efficiency. 
 
 
 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/registration+of+real+estate
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/registration+of+real+estate
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/tax+collection
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ԺՈՐԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 
Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և 
կառավարում, մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս 

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. բարձրագույն կրթություն, ընդունելության 
ցուցանիշներ, պետական և ոչ պետական 
բուհեր, դպրոցներ, շրջանավարտներ 

 
Կրթության ոլորտն առանցքային նշանակություն ունի յուրաքանչյուր երկրի 

սոցիալ-տնտեսական զարգացման համատեքստում: Անցած երեք տասնամյակների 
ընթացքում կրթության ոլորտը, ներառելով նաև բարձրագույն կրթությունը, գտնվում 
էր բարեփոխումների գործընթացում: Բուհերի ընդունելության մակարդակի փոփո-
խությունը հանգեցնում է ոչ միայն կրթության որակի փոփոխությանը, այլ նաև ազ-
դում է երկրի տնտեսական վիճակի վրա։ Հետազոտության ընթացքում ուսումնասիր-
վել են վերջին տարիներին ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ըն-
դունելության մակարդակի փոփոխությունը, փոփոխության վրա ազդող գործոնները, 
վերհանվել են առկա հիմնախնդիրները և ներկայացվել համապատասխան առաջար-
կություններ դրանց լուծման համար։ 

 
Ներածություն։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության համակարգը 

բաղկացած է 12-ամյա ընդհանուր միջնակարգ կրթությունից (տարրական, 
հիմնական և ավագ դպրոց), նախնական և միջին մասնագիտական կրթու-
թյունից, բարձրագույն և հետբուհական կրթությունից: 

Բարձրագույն կրթությունն իրականացվում է երեք աստիճաններով․ 
առաջինում՝ բակալավրի կրթական ծրագրեր, որոնց ավարտին ուսանողները 
ձեռք են բերում տվյալ ոլորտի հիմնարար գիտելիք, հմտություններ և կարո-
ղություններ` ուսումը շարունակելու և աշխատելու նպատակով: Բակալավրի 
որակավորման համար (ՀՀ ՈԱՇ-ի և Եվրոպական որակավորումների շրջա-
նակի (ԵՈՇ) 6-րդ մակարդակի համապատասխան որակավորում) սահման-
ված է 180-240 կրեդիտ (առկա ուսուցմամբ երեք կամ չորս տարի տևողու-
թյամբ): Բակալավրի ծրագրում ընդունելության անհրաժեշտ պայման է միջ-
նակարգ կրթության (լրիվ) վկայականի կամ միջին մասնագիտական կրթու-
թյան դիպլոմի առկայությունը: 

Ինտեգրված (բակալավրի և մագիստրոսի) ծրագրերն իրականացվում 
են բժշկական մասնագիտությունների համար, և սահմանված է 300 կրեդիտ 
(5 տարի) բժիշկ-ստոմատոլոգի և 360 կրեդիտ (6 տարի) բժշկի որակավո-
րումների համար: Ինտեգրված ծրագրում ընդունելության անհրաժեշտ պայ-
ման է միջնակարգ կրթության (լրիվ) վկայականի կամ միջին մասնագիտա-
կան կրթության դիպլոմի առկայությունը1: 

Հայաստանի Հանրապետությունում ավանդաբար գոյություն է ունեցել 
բարձրագույն կրթություն ստանալու հասարակական բարձր պահանջարկ: 

 
1  Տե՛ս Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունակության ազգային տեղեկատվական 

կենտրոնի պաշտոնական կայք, https://armenic.am/%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%B8%-
D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/  

https://armenic.am/%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%B8%25%1fD6%82%25%1fD5%A9%D5%25%1f%1fB5%D5%25%1fB8%D6%82%D5%B6/
https://armenic.am/%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%B8%25%1fD6%82%25%1fD5%A9%D5%25%1f%1fB5%D5%25%1fB8%D6%82%D5%B6/
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Ներկայումս, առավել քան երբևէ, բնակչությունը կրթությունը դիտարկում է 
որպես նյութական բարեկեցություն, սոցիալական կարգավիճակ, շարժունու-
թյուն ապահովող հիմնական միջոց1: 

Մեթոդաբանություն։ Հետազոտության նպատակից ելնելով` հոդվածում 
օգտագործվել են համակարգային և համեմատական վերլուծության, դինա-
միկ հետազոտության մեթոդները:  

Աշխատանքի համար տեղեկատվական հիմք են հանդիսացել ՀՀ վիճա-
կագրական կոմիտեի, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նա-
խարարության, Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի, առանձին բուհե-
րի կողմից հրապարակված պաշտոնական տվյալները, վերլուծական նյութե-
րը, վիճակագրական տվյալների բազաները: 

Գրականության ակնարկ։ Հետազոտության շրջանակում ուսումնասիրվել 
է Ա. Ասլանյանի, Մ. Բադալյանի և Ա. Հովհաննիսյանի «ՀՀ բարձրագույն 
մասնագիտական կրթության շուկայի արդի վիճակը, փոխհարաբերություն-
ները աշխատանքի շուկայի հետ և գնագոյացման հիմնախնդիրները» մենա-
գրությունը։ Աշխատանքում հեղինակները վերլուծել են կրթական ծառայու-
թյունների գնագոյացման հիմնախնդիրը՝ կրթական ծախսերը դիտարկելով 
որպես ներդրումներ մարդկային կապիտալում: Դրանից ելնելով` կատարվել 
է բարձրագույն կրթության ֆինանսական ծախսերի նպատակահարմարու-
թյան հաշվարկ՝ ըստ մասնագիտությունների և մեթոդաբանական երկու տա-
րբերակով: Ներկայացվել են կրթական ծառայությունների և աշխատանքի 
շուկաների փոխհարաբերության առանձնահատկությունները Հայաստանի 
Հանրապետությունում, բացահայտվել են հնարավոր զարգացման ուղղու-
թյունները։ 

Ուսումնասիրվել են նաև ԿԵՀ բարձրագույն կրթության վերլուծական 
կենտրոնի կողմից Լ. Մաթեյի, Յու. Իվինսկայի և Կ. Գևենի «Բարձրագույն 
կրթությունը Հայաստանում այսօր. առկա խնդիրների վերլուծություն» հաշ-
վետվության մեջ ներկայացված Հայաստանի բարձրագույն կրթության ոլոր-
տի ուսումնասիրության արդյունքները և եզրակացությունները: Ուսումնասի-
րությունը եղել է նպատակային, վերլուծվել են ոլորտում իրականացվող բա-
րեփոխումները (Հայաստանը 2005 թ. միացել է Բոլոնյան գործընթացին), 
ինչպես նաև անդրադարձ է կատարվել բարձրագույն կրթության ոլորտի ազ-
դեցությանը բաց հասարակության զարգացման վրա: 

Վերլուծություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2021 թ. դրությամբ 
գործում են 23 պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ և 
դրանց 13 մասնաճյուղեր։ 

 

 
1  Տե՛ս Ա. Ասլանյան, Մ. Բադալյան, Ա. Հովհաննիսյան, «ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական 

կրթության շուկայի արդի վիճակը, փոխհարաբերությունները աշխատանքի շուկայի հետ և 
գնագոյացման հիմնախնդիրները», https://asue.am/upload/files/education-and-
science/Aslanyan_A._nor_done.pdf  

https://asue.am/upload/files/education-and-science/Aslanyan_A._nor_done.pdf
https://asue.am/upload/files/education-and-science/Aslanyan_A._nor_done.pdf
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Գծապատկեր 1. ՀՀ-ում գործող պետական բուհերի և դրանց մասնաճյուղերի 
շարժընթացը (2010-2021 թթ.)1 

 
Առավելագույն քանակով բուհեր գտնվում են Երևանում, իսկ մասնաճյու-

ղերի քանակով առաջատարը Շիրակի մարզն է։ Արագածոտնի, Արարատի, 
Արմավիրի, Կոտայքի, Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերում չկան բուհեր, 
Երևանում, Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի և Կոտայ-
քի մարզերում չկա որևէ բուհի մասնաճյուղ։ Այսպիսով, կարող ենք նշել, որ 
ՀՀ-ում կան մարզեր, որոնք չեն ապահովում մարզի բնակիչների բարձրա-
գույն կրթության իրացումը հենց մարզում, և լրացուցիչ ծախսային բեռ է 
ավելանում ճանապարհային, որոշ դեպքերում՝ նաև կեցության համար։  

 

 

Գծապատկեր 2. ՀՀ-ում նորածինների թվաքանակի շարժընթացը (1990-2020 թթ.)2 
 
Բուհերի ընդունելության ցուցանիշները կախված են տարաբնույթ գոր-

ծոններից, այդ թվում՝ երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդա-
կից, ժողովրդագրական ցուցանիշներից, ներգաղթի և արտագաղթի ցուցա-
նիշների շարժընթացից, դպրոցների և միջին մասնագիտական ուսումնական 

 
1  Գծապատկերը կառուցվել է ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների հիման վրա՝ 

https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank_2%20Population%20and%20social%2
0processes_22%20Education_226%20Activity%20of%20educational%20institutions%20conducting%
20first%20degree%20educational%20programs%20of%20higher%20education/ps-ed-h1pe01.px 
/?rxid=81264b96-6cae-40f9-8113-bd8b51ea3190  

2  Գծապատկերը կառուցվել է ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տարեկան հրապարակումների 
հիման վրա՝ https://armstat.am/am/?nid=82  

https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__2%20Population%20and%20social%20processes__22%20Education__226%20Activity%20of%20educational%20institutions%20conducting%20first%20degree%20educational%20programs%20of%20higher%20education/ps-ed-h1pe01.px/?rxid=81264b96-6cae-40f9-8113-bd8b51ea3190
https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__2%20Population%20and%20social%20processes__22%20Education__226%20Activity%20of%20educational%20institutions%20conducting%20first%20degree%20educational%20programs%20of%20higher%20education/ps-ed-h1pe01.px/?rxid=81264b96-6cae-40f9-8113-bd8b51ea3190
https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__2%20Population%20and%20social%20processes__22%20Education__226%20Activity%20of%20educational%20institutions%20conducting%20first%20degree%20educational%20programs%20of%20higher%20education/ps-ed-h1pe01.px/?rxid=81264b96-6cae-40f9-8113-bd8b51ea3190
https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__2%20Population%20and%20social%20processes__22%20Education__226%20Activity%20of%20educational%20institutions%20conducting%20first%20degree%20educational%20programs%20of%20higher%20education/ps-ed-h1pe01.px/?rxid=81264b96-6cae-40f9-8113-bd8b51ea3190
https://armstat.am/am/?nid=82


«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆ»    277   
 
հաստատությունների (ՄՄՀ) շրջանավարտների թվաքանակից և այլն։ Դի-
տարկենք ՀՀ-ում ծնելիության մակարդակի փոփոխությունը։ 

Հայաստանի Հանրապետությունում, 1990 թ. համեմատությամբ, տեղի է 
ունեցել ծնելիության մակարդակի անկում, մասնավորապես վերջին 30 տա-
րիների ընթացքում մեկ տարվա կտրվածքով նորածինների թիվը միջինում չի 
գերազանցում 45000-ը։  

Ներկայացվել է նաև ՀՀ դպրոցների և միջին մասնագիտական ուսում-
նական հաստատությունների (ՄՄՀ) շրջանավարտների շարժը և համապա-
տասխանաբար ՀՀ բուհեր ընդունվածների թվի փոփոխությունը։ 
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Գծապատկեր 3. ՀՀ դպրոցների, ՄՄՀ-ների շրջանավարտների և ՀՀ բուհերի 
ընդունելության շարժընթացը (2012-2020 թթ.)1 

 

Ինչպես երևում է գծապատկերից, 2012-2020 թթ. ընթացքում ՀՀ բուհեր 
ընդունվածների և ուսումը չշարունակողների թվաքանակները գրեթե հավա-
սար են։ Ակնառու տարբերություն ենք նկատում 2017-2018 թթ., որը կապված 
է ավագ դպրոցների ներդրման և ՄՄՀ-ների զարգացման հետ։ Միջինացված 
կտրվածքով շրջանավարտների շուրջ 46%-ը ուսումը բուհերում չի շարունա-
կում տվյալ տարում, ինչը զարգացող երկրի համար շատ բարձր ցուցանիշ է։  

 

 

Գծապատկեր 4.  ՀՀ բուհերում անվճար և վճարովի համակարգ ընդունվածների 
շարժընթացը (2010-2020 թթ.)2 

 
Հաջորդն ուսումնասիրել ենք պետական պատվերի՝ անվճար ուսուց-

մամբ ընդունվածների շարժը։ 

 
1  Գծապատկերը կառուցվել է ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների հիման վրա, 

https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/  
2  Գծապատկերը կառուցվել է ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների հիման վրա, 

https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ 

https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/
https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/
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Ուսանողների թվի փոփոխությունը հիմնականում տեղի է ունենում վճա-
րովի համակարգում, ինչից կարող ենք եզրակացնել, որ դիմորդները նախա-
պատվությունը տալիս են ընդունվել այն մասնագիտությունների գծով, որոնք 
ունեն անվճար տեղեր՝ այդպիսով հրաժարվելով այն մասնագիտություննե-
րից, որոնցով ցանկանում են սովորել։ 

 

 

Գծապատկեր 5.  ՀՀ պետական և ոչ պետական բուհեր ընդունվածների 
շարժընթացը՝ ըստ ուսումնառության ձևի (առկա և հեռակա), 
արտերկիր գործուղված ՀՀ քաղաքացիների թիվը և ՀՀ-ում 
սովորող օտարերկրյա քաղաքացիների թիվը (2010-2020 թթ.)1 

 

Ինչպես երևում է գծապատկերից, դիմորդները նախապատվությունը 
տալիս են պետական բուհերի առկա ուսուցման համակարգին, և վերջին 
տարիներին նկատվում է ոչ պետական բուհերի հեռակա ուսուցման նկատ-
մամբ պահանջարկի աճ։ Ուսումնասիրելով ՀՀ քաղաքացիների՝ բակալավ-
րական ծրագրով արտերկիր գործուղվածների թիվը՝ կարող ենք նշել, որ այն 
2010-2020 թթ. միջինում կազմել է ընդամենը 65 ուսանող (հիմնականում 
նրանք գործուղվել են Ռուսաստանի Դաշնություն, վերջին տարիներին՝ նաև 
Չինաստան)։ ՀՀ-ում ուսումնառող օտարերկրյա քաղաքացիները հիմնակա-
նում Ռուսաստանի Դաշնությունից, Վրաստանից, Իրանից, Սիրիայից և 
Հնդկաստանից են։ Առաջին 4 երկրների պարագայում առավելապես հայրե-
նադարձության երևույթն է, իսկ Հնդկաստանի պարագայում՝ ուսման ցածր 
վարձավճարով մասնագիտությունների գծով սովորելու հնարավորությունը։ 
Այսինքն, կարող ենք ընդգծել, որ ՀՀ բուհական համակարգը մասնագիտա-
կան կրթություն ստանալու առումով այնքան էլ գրավիչ չէ օտարերկրյա քա-
ղաքացիների համար։  

2021-2022 ուստարում բուհերի ընդունելության համակարգում տեղի 
ունեցան փոփոխություններ, մասնավորապես՝ ընդունելության հիմնական 
փուլի ընթացքում դիմորդները պետք է ընտրություն կատարեին մեկ բուհ, 

 
1  Գծապատկերը կառուցվել է ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների հիման վրա, 

https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ 

https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/
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մեկ մասնագիտություն սկզբունքով1, ինչի արդյունքում ի հայտ եկան ՀՀ-ում 
առավել պահանջված բուհերը։  

Ստորև ներկայացված է 2021-2022 ուստարվա ընթացքում ՀՀ պետա-
կան և ոչ պետական բուհերին հատկացված անվճար և վճարովի, ինչպես 
նաև հիմնական փուլից հետո թափուր մնացած տեղերի քանակը։ 

 
Աղյուսակ 1 

2021-2022 ուստարվա ընդունելության արդյունքում պետական բուհերին 
հատկացված անվճար ու վճարովի և հիմնական փուլից հետո թափուր մնացած 

տեղերի քանակը2 
 

Պետական բուհերը և  
մասնաճյուղերը 

Հատկացված տեղեր Թափուր տեղեր Համալր-
վածութ. 
տոկոս Անվճար Վճարովի Անվճար Վճարովի 

Երևանի պետական համալսարան 380 2466 10 610 22% 
Երևանի պետական համալսարանի 
Իջևանի մասնաճյուղ 41 374 0 176 42% 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնի-
կական համալսարան 364 909 19 346 29% 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնի-
կական համալսարանի Գյումրու մասն. 45 63 3 36 36% 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնի-
կական համալսարանի Վանաձորի 
մասն. 

27 65 1 39 43% 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնի-
կական համալսարանի Կապանի 
մասն. 

20 46 0 14 21% 

Ճարտարապետության և շինարա-
րության Հայաստանի ազգային 
համալսարան 

82 1435 29 965 66% 

Հայաստանի պետական 
տնտեսագիտական համալսարան 

60 1184 0 240 19% 

Հայաստանի պետական տնտեսա-
գիտական համալսարանի Գյումրու 
մասն. 

8 187 0 100 51% 

Հայաստանի պետական տնտեսա-
գիտական համալսարանի 
Եղեգնաձորի մասն. 

3 57 0 45 75% 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկա-
կան պետական մանկավարժական 
համալսարան 

83 1537 7 661 41% 

Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
համալսարան 62 1475 0 475 31% 

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան 
պետական համալսարան 69 576 0 245 38% 

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան 
պետական համալսարան 56 404 5 124 28% 

Երևանի Կոմիտասի անվան 
պետական կոնսերվատորիա 60 169 9 129 60% 

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական 
կոնսերվատորիայի Գյումրու մասն. 12 33 12 33 100% 

 
1  Տե՛ս ՀՀ Կառավարության որոշում, 2021 թվականի ապրիլի 1-ի N 469-Ն, 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151376  
2  Աղյուսակը կառուցվել է ԳԹԿ-ի կողմից հրապարակվող տվյալների հիման վրա, 

http://www.atc.am/files/Dimord_2021/lavash_2021_N.pdf և 
http://www.atc.am/files/Dimord_2021/lavash_2021_tapur.pdf  

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151376
http://www.atc.am/files/Dimord_2021/lavash_2021_N.pdf
http://www.atc.am/files/Dimord_2021/lavash_2021_tapur.pdf
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Հայաստանի գեղարվեստի պետական 
ակադեմիա 38 289  128 39% 

Հայաստանի գեղարվեստի պետական 
ակադեմիայի Գյումրու մասն. 10 65  44 59% 

Հայաստանի գեղարվեստի պետական 
ակադեմիայի Դիլիջանի մասն. 3 9 0 9 75% 

Երևանի թատրոնի և կինոյի 
պետական ինստիտուտ 46 176  64 29% 

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետա-
կան ինստիտուտի Գյումրու մասն. 9 46 2 29 56% 

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետա-
կան ինստիտուտի Վանաձորի մասն. 3 30  20 61% 

Երևանի Մ. Հերացու անվան 
պետական բժշկական համալսարան 91 605 0 23 3% 

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի 
և սպորտի պետական ինստիտուտ 55 437 55 72 26% 

Գավառի պետական համալսարան 28 347 9 321 88% 
Հայաստանի ազգային ագրարային 

համալսարան 117 899 67 881 93% 

Գորիսի պետական համալսարան 18 198 4 148 70% 
Հայ-ռուսական համալսարան 
(հայկական բաժանմունք) 24 472 1 285 58% 

Ընդամենը պետական ԲՈՒՀ-եր 1814 14553 233 6262 40% 
 

Աղյուսակ 2 
2021-2022 ուստարվա ընդունելության ոչ պետական բուհերին հատկացված 
անվճար ու վճարովի և հիմնական փուլից հետո թափուր մնացած տեղերի 

քանակը1 

Ոչ պետական բուհերը և մասնաճյուղերը 
Հատկացված 

տեղեր Թափուր տեղեր Համալր-
վածութ. 
տոկոս Անվճար Վճարովի Անվճար Վճարովի 

Երևանի «Գլաձոր» համալսարան 2 385 2 383 99% 
Երևանի «Գալիք» համալսարան 0 235  235 100% 
Ա. Մկրտչյանի անվան տնտեսա-
իրավագիտական համալսարան 0 440  440 100% 

Երևանի «ՄՖԲ» ֆինանսական 
ակադեմիա 0 80  79 99% 

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան 2 855 2 739 86% 
«Հայբուսակ» համալսարանի Գյումրու 
«Շիրակացի» մասնաճյուղ 0 165  165 100% 

Ավանդական բժշկության համալսա-
րան 0 120  120 100% 

Երևանի «Մենեջմենթի» համալսարան 0 155  155 100% 
Երևանի «Հյուսիսային համալսարան» 2 332 2 329 99% 
«Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական 
միջազգային համալսարան 2 355 2 355 100% 

«Մարտիգ» արտաքին տնտեսական 
կապերի համալսարան 0 150  150 100% 

Երևանի «ԱԶՊԱԹ-վետերան» 
դատական փորձագիտության և 
հոգեբանության ինստիտուտ 

0 50  50 100% 

Եվրասիա միջազգային համալսարան 2 450  442 98% 
Երևանի «Անանիա Շիրակացի» 0 125  125 100% 

 
1  Աղյուսակը կառուցվել է ԳԹԿ-ի կողմից հրապարակվող տվյալների հիման վրա, 

http://www.atc.am/files/Dimord_2021/lavash_2021_N.pdf  և 
http://www.atc.am/files/Dimord_2021/lavash_2021_tapur.pdf 

http://www.atc.am/files/Dimord_2021/lavash_2021_N.pdf
http://www.atc.am/files/Dimord_2021/lavash_2021_tapur.pdf
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միջազգային հարաբերությունների 
համալսարան 
Երևանի գործնական հոգեբանության 
և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» 
համալսարան 

0 100  100 100% 

Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտ 0 120  120 100% 
Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան 

համալսարան 0 170  138 81% 

Երևանի գյուղատնտեսական 
համալսարան 0 110  80 73% 

Երևանի Մովսես Խորենացու անվան 
համալսարան 0 300  300 100% 

Վարդենիսի մանկավարժական 
ինստիտուտ 0 75  75 100% 

Հայկական բժշկական ինստիտուտ 0 160  133 83% 
Գյումրու «Պրոգրես» համալսարան 0 310  279 90% 
Երևանի մշակույթի համալսարան 0 45  45 100% 
Սուրբ Թերեզայի անվան համալսարան 0 340  340 100% 
Եվրոպական համալսարան 0 1220  1069 88% 
Եվրոպական համալսարանի Գյումրու 
մասնաճյուղ 0 300  299 100% 

Եվրոպական համալսարանի 
Վանաձորի մասնաճյուղ 0 230  228 99% 

Եվրոպական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղ 0 220  220 100% 

Ընդամենը ոչ պետական բուհեր 10 7597 8 7193 95% 
 

Ինչպես երևում է աղյուսակներից, տվյալ որոշումից հետո պետական ոչ 
մի բուհ չի ունեցել ամբողջությամբ համալրում, նվազագույն թափուր տեղեր 
են ունեցել ԵՊԲՀ-ն և ՀՊՏՀ-ն, առավելագույնը՝ ՀԱԱՀ-ն։ Այլ պատկեր է ոչ 
պետական բուհերի դեպքում, առավելագույն համալրում արձանագրվել է 
27%-ի չափով, 16 բուհ ընդհանրապես չի ունեցել համալրում։ 

Ինչպես երևում է գծապատկեր 6-ից, ՀՀ պետական բուհերի պահան-
ջարկի հետ միաժամանակ իրականացվում են սոցիալական օժանդակու-
թյան միջոցառումներ, մասնավորապես՝ բուհերը, հավաքագրելով ուսման 
վարձերը, դասախոսների և աշխատակիցների աշխատավարձերի վճարմա-
նը զուգընթաց, եկամտային հարկն ուղղում են դեպի պետական բյուջե, 
կատարում շահութահարկի վճարում, այսինքն՝ բուհերը ոչ միայն ապահովում 
են ուսանողների ուսումնառությունը, այլ նաև նպաստում են պետական 
բյուջեի եկամուտների համալրմանը։ 

2022 թ. հունվարի 5-ին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը մշակել է պետա-
կան և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ըն-
դունելության (ըստ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրված կրթական ծրա-
գրերի) կարգում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը1, համաձայն որի՝ 
դիմորդները կարող են միասնական քննություն հանձնել մեկ տարվա մեջ 2 
անգամ, ինչը, մի կողմից, կնպաստի բուհերի ընդունելության մակարդակի 
բարձրացմանը, մյուս կողմից՝ կհանգեցնի մեկ անգամ քննությունը չհաղթա-
հարած դիմորդներին երկրորդ հնարավորության տրամադրմանը, որը կա-
րող է բացասաբար անդրադառնալ բուհեր ընդունվածների մակարդակի վրա։  

 

 
1  https://escs.am/am/news/11223  

https://escs.am/am/news/11223
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Գծապատկեր 6. ՀՀ 11 պետական բուհերի կողմից հավաքագրված ուսման 
վարձերի, վճարված աշխատավարձերի և շահութահարկերի 
շարժընթացը 2019-2020 թթ.1 

 
Պետական վերահսկողության հետ կապված մեկ այլ խնդիր էլ դիտար-

կելի է նորմատիվ իրավական դաշտում: Ոլորտը կարգավորող օրենսդրական 
դաշտը և´ չափից ավելի իմպերատիվ է, և´ հավակնոտ (իսկ դրույթներն ու 
ակտերը երբեմն հակասում են միմյանց): Գործող օրենսդրությամբ փորձ է 
արվում կարգավորելու գրեթե յուրաքանչյուր բուհական գործառույթ` սկսած 
ուսումնական ծրագրերի մշակումից ու հաստատումից մինչև կադրերի կա-
ռավարում, ընդունելությունից մինչև բյուջեի մշակում և ֆինանսների կառա-
վարում2։ 

Եզրակացություն։ Կատարված ուսումնասիրությունների հիման վրա կա-
րող ենք եզրակացնել. 

⮚ դպրոցների և ՄՄՀ-ների շրջանավարտների շուրջ 46%-ը չի շարու-
նակում ուսումը բուհում, 

⮚ ՀՀ բուհերը գրավչություն չեն ներկայացնում օտարերկրյա քաղաքա-
ցիների համար, 

⮚ ՀՀ ոչ պետական բուհերը համապատասխան գրավչություն չեն 
ապահովում դիմորդների շրջանում,  

 
1  Գծապատկերը կառուցվել է բուհերի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների հիման վրա։ 
2  «Բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում այսօր. առկա խնդիրների վերլուծություն», ԿԵՀ 

բարձրագույն կրթության վերլուծական կենտրոն, Բուդապեշտ, հուլիս, 2013 թ., 
https://www.moj.am/storage/uploads/00.Ardir_10.pdf  

https://www.moj.am/storage/uploads/00.Ardir_10.pdf
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⮚ ՀՀ մարզային կտրվածքով կան մարզեր, մասնավորապես՝ Արագա-
ծոտն, Արմավիր, Արարատ, Կոտայք, որտեղ չկան պետական բարձ-
րագույն ուսումնական հաստատություններ, ինչն ամենևին չի նպաս-
տում մարզի սոցիալ-տնտեսական, կրթական, մշակութային զար-
գացմանը, 

⮚ ՀՀ-ում ավագ դպրոցներում ներդրված մոդելը չի ծառայում իր նպա-
տակին և չի նպաստում աշակերտների՝ առանց լրացուցիչ պարապե-
լու բուհ ընդունվելու գործընթացին։ 

Առկա հիմնախնդիրների հաղթահարման համար անհրաժեշտ է. 
 իրականացնել դպրոցական ծրագրերի մշակում և բարեփոխում՝ 

խթանելու համար աշակերտների՝ ուսումնառությունը շարունակելու 
ցանկությունը,  

 խիստ պահանջներ սահմանել ոչ պետական բուհերի նկատմամբ, ոչ 
պետական բուհերն առավել գրավիչ դարձնելու քաղաքականություն 
մշակել, սահմանափակել չպահանջված բուհերի գործունեությունը, 

 իրականացնել ՀՀ բուհերի կրթական ծրագրերի համապատասխա-
նեցում միջազգային չափանիշներին, իրականացնել օտար լեզվով 
ուսումնական գործընթացի կազմակերպում օտարերկրյա դիմորդնե-
րի համար, աջակցել բուհերի միջազգային վարկանիշի բարձրացմա-
նը, ինչն էլ իր հերթին կնպաստ ի օտարերկրյա դիմորդների ներհոս-
քին, 

 իրականացնել առավել քիչ պահանջված, սակայն պետական նշանա-
կություն ունեցող մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի բարե-
փոխման աշխատանքներ, տրամադրել լրացուցիչ անվճար տեղեր 
այդ մասնագիտությունների ընդունելության համար, այսպիսով 
նպաստել դիմորդների շրջանում տվյալ մասնագիտության պահան-
ջարկի բարձրացմանը և կայացմանը։ 

 
Օգտագործված գրականության ցանկ 
1. Հայաստանի Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններ ընդունելության կարգ՝ 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151376  

2. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 
պաշտոնական կայք՝ https://escs.am/, հրապարակումներ և հայտարություններ։ 

3. «Բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում այսօր. առկա խնդիրների 
վերլուծություն», ԿԵՀ բարձրագույն կրթության վերլուծական կենտրոն, 
Բուդապեշտ, հուլիս 2013 թ., https://www.moj.am/storage/uploads/00.Ardir_10.pdf, 
Լիվիու Մաթեյ, Յուլիա Իվինսկա և Կուն Գևեն։  

4. Ասլանյան Ա․, Բադալյան Մ․, Հովհաննիսյան Ա․, ՀՀ բարձրագույն 
մասնագիտական կրթության շուկայի արդի վիճակը, փոխհարաբերությունները 
աշխատանքի շուկայի հետ և գնագոյացման հիմնախնդիրները, 
https://asue.am/upload/files/education-and-science/Aslanyan_A._nor_done.pdf  

5. Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի պաշտոնական կայք, 
http://www.atc.am/, բուհերի ընդունելության տեղերը, պայմանները, թափուր 
մնացած տեղերը։ 

6. ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի պաշտոնական կայք, https://armstat.am/, 
վիճակագրական տեղեկագրեր, տվյալների բանկ, բնակչություն, կրթություն։ 

7. ՀՀ պետական և ոչ պետական բուհերի կայքեր, ընդունելության տվյալներ, 
տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ։  

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151376
https://escs.am/
https://www.moj.am/storage/uploads/00.Ardir_10.pdf
https://asue.am/upload/files/education-and-science/Aslanyan_A._nor_done.pdf
http://www.atc.am/
https://armstat.am/
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8. Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունակության ազգային տեղեկատվական 

կենտրոնի պաշտոնական կայք, https://armenic.am  
ЖОРА СТЕПАНЯН 
Анализ и управление рынка ценных бумаг, 
магистратура, 2-ой курс 
 

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПРИЕМА В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

 

Ключевые слова: высшее образование, коэффициент 
приема, государственные и частные вузы, 
школы, выпускники 

 
Образование имеет решающее значение в контексте социально-эконо-

мического развития страны. За последние три десятилетия сфера образования и 
высшее образование в Республике Армения претерпели множество реформ. Изме-
нения в приеме в вузы приводят не только к изменению качества образования, но 
и влияют на экономическую ситуацию в стране. В исследовании рассматривают-
ся изменения показателей приема в вузы Армении, факторы, обусловившие эти 
изменения. Выявлены проблемы в системе высшего образования Армении и пути 
их решения. 

 
ZHORA STEPANYAN 
Securities Market Analysis and Management,  
Master Degree, 2nd Year 

 

CHANGE OF ADMISSION LEVEL IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN 
THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 
Key words:  higher education, admission rates, public and 

private universities, schools, graduates 
 
Education is vital in the context of a country's socio-economic development. During 

the last three decades the education sphere and higher education in the Republic of 
Armenia have faced many reforms. The changes in university admission lead not only to 
the changes in the quality of education but they also affect the economic situation in the 
country. The research covers the changes in Armenian universities admission rates, the 
factors leading to the changes. Issues in the Armenian higher education system have been 
revealed with their possible solutions. 

 
 
ԹԵՐԵԶԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտություն, 
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Ժամանակակից աշխարհում տնտեսությունն ավելի ու ավելի հաճախ է բախվում 
«ծայրահեղ հազվադեպությամբ» բնութագրվող անկանխատեսելի երևույթների հետ, 
որոնք առաջ են բերում տնտեսական ուժգին տատանումներ ու ծանր տնտեսական 
ճգնաժամերի պատճառ դառնում: Փորձագետի համար ի սկզբանե անկանխատեսելի 
իրադարձությունները, որոնք հետադարձ հայացքով ակնհայտ, բացատրելի ու սպա-
սելի լինելու պատրանք են ստեղծում և նշանակալի հետևանք թողնում մակրոտնտե-
սական վիճակը բնութագրող բոլոր հիմնարարների ու ցուցանիշների վրա, բնութա-
գրում են մի երևույթ, որը մասնագիտական գրականության մեջ հայտնի է «սև կա-
րապ» եզրույթով: Համաշխարհային տնտեսության համար «սև կարապի» ժամանա-
կակից օրինակ է 2020 թ. սկզբին աշխարհում բռնկված COVID-19 համաճարակը, իսկ 
ՀՀ-ի համար՝ նաև 44-օրյա պատերազմը: 

  

Ներածություն: Ամերիկացի ֆինանսիստ Նասիմ Թալեբը, որն ուսումնասի-
րում է, թե ինչպես են անկանխատեսելի իրադարձություններն ազդում 
տնտեսության և մեր ամենօրյա կյանքի վրա, իր «Սև կարապ. Անկանխատե-
սելիության նշանի ներքո» աշխատության մեջ1 «սև կարապներ» է անվանել 
զարգացումն ու առաջընթացը խթանող պատահական, անոմալ, ազդեցու-
թյան հսկայական ուժ ունեցող, անհավանական ու անկանխատեսելի 
երևույթներն ու իրադարձությունները, որոնց, սակայն, մարդկությունը պետք 
է մշտապես պատրաստ լինի:  

 Ժամանակակից մասնագիտական գրականության մեջ «սև կարապներ» 
են համարվում և՛ բացասական, և՛ դրական անկանխատեսելի իրադարձու-
թյունները, որոնց անխուսափելի լինելու հանգամանքներն ու իրականանալու 
նախադրյալները հեշտությամբ ներկայացվում են փորձագետների կողմից, 
բայց միայն` հետահայաց, այն դեպքում, երբ այդ իրադարձություններն ար-
դեն տեղի են ունեցել: Նման իրադարձություններ են նշանակալի գիտական 
հայտնագործությունները, պատմական և քաղաքական դեպքերը, արվեստի 
և մշակույթի նվաճումները, աղետներն ու կատակլիզմները, ինչպես օրինակ՝ 
համացանցի զարգացումը, պատերազմները, ԽՍՀՄ-ի փլուզումը, սեպտեմբե-
րի 11-ի ահաբեկչությունը, համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը, կորո-
նավիրուսային համաճարակը: Վերջինս ակնառու դարձրեց գլոբալ աշխարհի 
խոցելիությունը, երկրները մեկուսացան, տնտեսությունները տուժեցին, իսկ 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) հանդես 
եկավ հակասական հանձնարարականներով: 

Իրադարձությունը կարելի է համարել «սև կարապ», եթե այն, փորձագետ- 
վերլուծաբանների դիտարկմամբ, անկանխատեսելի, անսպասելի ու հազվա-
դեպ երևույթ է, իրականություն դառնալու տեսանկյունից անհավանական և 
տրամաբանությունից դուրս: Դրա ազդեցությունը տնտեսության բոլոր 
ոլորտների վրա հսկայական է, մասշտաբային: Իրականանալուց հետո, հե-
տադարձ հայացքով, դրա ի հայտ գալը համարվում է տրամաբանական, բա-
ցատրելի, մատնացույց են արվում իրադարձության իրականանալու հնարա-
վորությունը հիմնավորող նախադրյալները:  

«Սև կարապներն» ի հայտ են գալիս մի քանի պատճառով: Նախ. 
 հակված լինելով վստահելու իրենց շրջապատում տարածվող տեղե-

կատվությանն ու հեղինակավոր մարդկանց կարծիքներին` մարդիկ 

 
1  Տե՛ս Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. Нассим Талеб https://www.litres.ru/smart-

reading/nassim-taleb-chernyy-lebed-pod-znakom-nepredskazuemosti-samm/chitat-onlayn/ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%B4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%A5%D5%BA%D5%BF%D5%A5%D5%B4%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%AB_11-%D5%AB_%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D5%AF%D5%B9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%A5%D5%BA%D5%BF%D5%A5%D5%B4%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%AB_11-%D5%AB_%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D5%AF%D5%B9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://www.litres.ru/smart-reading/nassim-taleb-chernyy-lebed-pod-znakom-nepredskazuemosti-samm/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/smart-reading/nassim-taleb-chernyy-lebed-pod-znakom-nepredskazuemosti-samm/chitat-onlayn/
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հաճախ անտեսում են դրանց հակասող ամեն ինչ: Սա կոչվում է 
«պղպջակի էֆեկտ»,  

 իրական կյանքում մաթեմատիկական մեթոդների չափից ավելի օգ-
տագործման պատճառով: Գործնականում ամեն ինչ շատ ավելի բարդ 
է, և պետք է հաշվի առնել նաև այն գործոնները, որոնց մասին մենք 
չգիտենք, 

 մարդը փորձում է կանխատեսել ապագա իրադարձությունները՝ հիմն-
վելով անցյալի վրա և ենթադրելով, որ իր գիտելիքները բավարար են 
կանխատեսումներ անելու համար, և որ այս անգամ էլ ամեն ինչ կզար-
գանա նույն սցենարով:  

Աշխատանքի մեթոդական, տեղեկատվական հիմքերը: Քննական ուսումնա-
սիրության են ենթարկվել թեմային առնչվող տեսական բնույթի մասնագի-
տական հրապարակումները, կիրառվել են ՀՀ տնտեսական վիճակը բնու-
թագրող և առավելապես բնակչության կենսամակարդակին առնչվող վիճա-
կագրական տվյալների դինամիկ վերլուծության և համեմատման մեթոդները: 
Իրականացվող վերլուծությունների և գնահատումների հիմքում ՀՀ վիճակա-
գրական կոմիտեի, ՀՀ կենտրոնական բանկի, ՀՀ Կառավարության, ՀՀ էկո-
նոմիկայի նախարարության, ՀՀ ֆինանսների նախարարության վիճակա-
գրական տվյալներն են, հետազոտությունները, հրապարակված զեկույցները: 

Գրականության ակնարկ: 2004 թ. ամերիկացի տնտեսագետ և մաթեմա-
տիկոս Նասիմ Նիկոլաս Թալեբը «Պատահականությամբ հիմարացվածնե-
րը»1 գրքում առաջին անգամ ներկայացրեց «սև կարապ» եզրույթն ու տվեց 
դրա բացատրությունը՝ հանկարծակի և լայնածավալ երևույթ, որն արմատա-
պես փոխում է պատմության ընթացքը՝ պատերազմ, ֆինանսական ճգնա-
ժամ, ինտերնետի առաջացում և այլն, որոնք, սակայն, հնարավոր չէ կան-
խատեսել, բայց պետք է պատրաստ լինել ապրելու դրանց հետ ու դրանցից 
հետո: Փորձագետները2 «սև կարապ» են համարում 2020 թ. սկզբի իրադար-
ձությունները՝ COVID-19 համաճարակի բռնկումը, դրա թերագնահատման 
արդյունքում՝ մահացության բարձր մակարդակը, երկրների ու դրանց ազ-
գային տնտեսությունների մեկուսացումը, համաշխարհային ՀՆԱ-ի ծավալի 
կտրուկ կրճատումն ու տնտեսական աճի տեմպի անկումը: Կորոնավիրուսը 
ցույց է տալիս համաշխարհային փխրունությունը և պետությունների՝ արդյու-
նավետ և ներդաշնակ գործելու դժվարությունները: «Սև կարապի» թեմային 
են անդրադարձել բազմաթիվ տեսաբան-հետազոտողներ, որոնց մի մասը 
հիմնականում քննական ուսումնասիրության է ենթարկել Թալեբի գրքերի 
առանցքային գաղափարները: Այլ հետազոտողներ փորձել են դրանք դի-
տարկել տարբեր տեսանկյուններից՝ տարածաշրջանային էկոնոմիկայի3, փի-
լիսոփայության, արտաքին քաղաքական որոշումների ընդունման4 և այլն: 

 
1  https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/fooledbyrandomness/, 

https://www.rulit.me/books/odurachennye-sluchajnostyu-read-194336-1.html 
2  https://moneymakerfactory.ru/spravochnik/chernyiy-lebed-v-ekonomike-i-politike/, 

https://www.cossa.ru/152/42631/  
3  https://research-journal.org/economical/teoriya-chernogo-lebedya-v-kontekste-regionalnoj-

ekonomiki/ 
4  https://cyberleninka.ru/article/n/neopredelennost-nelineynost-i-yavlenie-chernogo-lebedya-v-

prinyatii-vneshnepoliticheskih-resheniy 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/fooledbyrandomness/
https://www.rulit.me/books/odurachennye-sluchajnostyu-read-194336-1.html
https://moneymakerfactory.ru/spravochnik/chernyiy-lebed-v-ekonomike-i-politike/
https://www.cossa.ru/152/42631/
https://research-journal.org/economical/teoriya-chernogo-lebedya-v-kontekste-regionalnoj-ekonomiki/
https://research-journal.org/economical/teoriya-chernogo-lebedya-v-kontekste-regionalnoj-ekonomiki/
https://cyberleninka.ru/article/n/neopredelennost-nelineynost-i-yavlenie-chernogo-lebedya-v-prinyatii-vneshnepoliticheskih-resheniy
https://cyberleninka.ru/article/n/neopredelennost-nelineynost-i-yavlenie-chernogo-lebedya-v-prinyatii-vneshnepoliticheskih-resheniy
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Վերլուծություն: ՀՀ տնտեսության համար ևս կորոնավիրուսային համա-
վարակը «սև կարապ» էր, քանի որ անկանխատեսելի էր, փոխեց մեր և աշ-
խարհի փոխհարաբերության ձևերը, մասշտաբային ազդեցություն ունեցավ 
տնտեսության բոլոր ոլորտների և սոցիալական կյանքի բոլոր բնագավառ-
ների վրա, քաղաքական և հասարակական որոշ շրջանակների կողմից հե-
տահայաց ներկայացվեցին դրա բռնկումն ու տարածումը կանխելու քայլերը, 
մատնանշվեցին հիվանդության դեմ պայքարելու տարատեսակ միջոցառում-
ներ։ 

ՀՀ տնտեսության վրա կորոնավիրուսի ազդեցությունը խորացավ 44-օրյա 
պատերազմի բացասական տնտեսական հետևանքներից: Պատերազմը ևս 
ՀՀ-ի համար «սև կարապ» էր, քանի որ ձևավորված իրողությունները, բա-
նակցային իրավիճակը, միջազգային հանրության ճնշումները, 2016 թ. քառ-
օրյա պատերազմը մեզ ամեն օր մոտեցնում էին Արցախյան 2-րդ պատերազ-
մին, որին պատրաստ չէինք։ 

 2020 թ. ՀՆԱ-ն, նախորդ տարվա համեմատ, նվազեց 7.4%-ով, և գրանց-
վեց 2009 թվականից հետո ամենամեծ անկումը: Տնտեսության վրա պատե-
րազմի և համավարակի գումարային ազդեցությունը, ըստ ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարության հաշվարկների, կազմել է շուրջ 916 մլրդ ՀՀ դրամ1: 

 

 
Գծապատկեր 1. Իրական ՀՆԱ-ի մակարդակը և տնտեսական աճի տեմպը 2019 և 

2020 թվականներին՝ արտահայտված եռամսյակներով 
2 

 
Համավարակի ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա դիտարկենք բնակ-

չության սոցիալական վիճակը բնութագրող որոշ ցուցանիշների փոփոխու-
թյունների վերլուծությամբ: 

Թեև 2020 թ. առաջին եռամսյակում արտադրված իրական ՀՆԱ-ն դեռևս 
գերազանցում էր 2019-ի նույն ժամանակաշրջանի ցուցանիշին, այնուամե-
նայնիվ, տնտեսական աճի տեմպը նկատելի ցածր էր, 2-րդ եռամսյակում 
կորոնավիրուսի ազդեցությամբ տնտեսական իրավիճակի վատթարացումը 
դարձավ նկատելի, և տնտեսական աճի տեմպը նվազելով կազմեց -13.5%: 
2021 թ. 1-ին եռամսյակից սկսած` արձանագրվում է տնտեսության վերա-
կանգնում, որի արդյունքում 2-րդ եռամսյակում արդեն տնտեսական աճի 

 
1  https://www.mineconomy.am/media/16379/Report_Covid%20impact.pdf 
2  https://www.armstat.am/am/?nid=202 Եռամսյակային ցուցանիշներ, 

2020 թվականի համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) եռամսյակային և տարեկան 
նախնական տվյալները, https://www.armstat.am/file/doc/99523108.pdf 

https://www.mineconomy.am/media/16379/Report_Covid%20impact.pdf
https://www.armstat.am/am/?nid=202
https://www.armstat.am/file/doc/99523108.pdf
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տեմպը կազմում է 13.3%: Բնականաբար, 2020 թ., 2019-ի համեմատ, նկա-
տելիորեն նվազել է մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն՝ գրեթե 330 ԱՄՆ դոլարով: 

 

 
Գծապատկեր 2. ՀՆԱ-ն (ընթացիկ գներով)` բնակչության մեկ շնչի հաշվով1 

 
Սկսած 2020 թ. 2-րդ եռամսյակից, ՀՀ դրամով արտահայտված, ՀՆԱ-ն 

մեկ շնչի հաշվով արդեն նկատելիորեն ցածր է եղել 2019 թ. նույն եռամսյակի 
ցուցանիշից, անկումը շարունակվել է հաջորդ բոլոր եռամսյակներում, և թե-
պետ 2020 թ. ամեն հաջորդ եռամսյակում ցուցանիշը գերազանցել է նախոր-
դի նույն ցուցանիշը, այնուամենայնիվ, տարին փակվել է 2019 թ. համեմա-
տությամբ գրեթե 200 հազար ՀՀ դրամով ավելի ցածր ցուցանիշով: 

2020 թ. փոփոխություններ են տեղի ունեցել նաև աշխատաշուկայում․ 
զբաղվածների թվաքանակը նվազել է 1.9%-ով կամ 18.8 հազ. մարդով: 
Հետաքրքիր է, որ 2019 թ. համեմատ ֆորմալ զբաղվածությունը՝ աշխատող-
ների միջին տարեկան թվաքանակը, ավելացել է 4.3%-ով2: 

 

 
Գծապատկեր 3. Գործազրկության և զբաղվածության մակարդակները 2019-2020 թթ.3 

 

 
1  Համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ) և ՀՆԱ-ն` բնակչության մեկ շնչի հաշվով, 

https://www.armstat.am/am/?nid=202 
2 https://armstat.am/file/article/sv_03_21a_142.pdf, էջ 125 
3 https://armstat.am/file/article/sv_03_21a_141.pdf 

https://www.armstat.am/am/?nid=202
https://armstat.am/file/article/sv_03_21a_142.pdf
https://armstat.am/file/article/sv_03_21a_141.pdf
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2020 թ., 2019-ի նկատմամբ, զբաղվածության մակարդակը նվազել է 1 տո-
կոսային կետով, իսկ գործազրկության մակարդակը բարձրացել է 0.2 տոկո-
սային կետով: Հետաքրքրական է, որ 2020 թ. 4-րդ եռամսյակում գործա-
զրկության մակարդակն ավելի ցածր է եղել, քան 2019 թ. նույն եռամսյակում: 
Կարծում ենք, որ դա պայմանավորված էր երկու հանգամանքով՝ վարչարա-
րության բարելավմամբ և ստվերից դուրս եկած աշխատողների գրանցմամբ 
ու պետության աջակցության ծրագրերից օգտվելու համար որոշ գործատունե-
րի կողմից բոլոր աշխատողների գրանցմամբ: Սրա մասին է վկայում նաև 
2020 թ. գործազուրկների թվի կրճատումը 2019-ի նկատմամբ (գծապատկեր 
4): 

 Բնակչության կենսամակարդակի վրա կորոնավիրուսի և պատերազմի 
ծանր ազդեցությունը երևում է տնային տնտեսությունների սպառողական 
ծախսերի կտրուկ կրճատմամբ (գծապատկեր 5): 

 

 
Գծապատկեր 4. Աշխատուժի առաջարկը և գործազուրկների թիվը1 

 
2020 թ. 1-4-րդ եռամսյակներում տնային տնտեսությունների վերջնական 

սպառողական ծախսերը, 2019-ի նույն ժամանակահատվածների նկատմամբ, 
կազմել են համապատասխանաբար 78.2, 72.9, 98.0 և 95.8%, իսկ տարե-
կան ցուցանիշը՝ 86.2%, այսինքն` 2019 թ. տարեկան ցուցանիշից 2020-ի 
ցուցանիշը պակաս է եղել ավելի քան 1600 մլրդ ՀՀ դրամով: 

2020 թ., 2019-ի համեմատ, տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով 
միջին ամսական ընդամենն ամբողջական եկամուտը ավելացել է գրեթե 
9000 ՀՀ դրամով, իսկ անվանական սպառողական ծախսերը նվազել են 
520 ՀՀ դրամով: Սա նշանակում է, որ համավարակով և պատերազմով պայ-
մանավորված՝ միայն տնային տնտեսությունների մեկ շնչի հաշվով ամսա-
կան ամբողջական պահանջարկը նվազել է շուրջ 9500 ՀՀ դրամով:  

 Բնականաբար, դա իր բացասական ազդեցությունն է թողել ողջ տնտե-
սության վրա՝ լրացուցիչ ազդակ հանդիսանալով ՀՆԱ-ի կրճատման համար: 

ՀՀ Կառավարությունը, տնտեսական անկումը կանխելու և տնտեսության 
վերականգնումը խթանելու համար, 2020 թ. մշակել և իրականացրել է սո-
ցիալ-տնտեսական աջակցության ծրագրեր, որոնց ընդհանուր արժեքը կազ-
մել է ՀՆԱ-ի 2.7%-ը՝ 164.8 մլրդ ՀՀ դրամ2:  

 

 
1 https://armstat.am/file/article/sv_03_21a_141.pdf Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ: 
2 Տե՛ս ՀՀ Կառավարության 2022 թ. բյուջետային ուղերձ, էջ 80: 

https://armstat.am/file/article/sv_03_21a_141.pdf
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Գծապատկեր 5. Սպառողական ծախսերը 2019-2020 թթ.1 

 

Եզրակացություն: Եթե մենք միայն սպիտակ կարապներ ենք տեսել, դրա-
նից չի հետևում, որ բոլոր կարապները սպիտակ են: «Սև կարապի» ֆենոմե-
նը ինչ-որ իմաստով արժեզրկում է տնտեսական, քաղաքական և այլ կան-
խատեսումները, անցյալի դասերը հաշվի առնելու արդյունավետությունը, 
քանի որ ցանկացած տրենդի փոփոխություն տեղի է ունենում անսպասելի: 
«Սև կարապի»՝ կյանքի բոլոր ոլորտների վրա ունեցած մասշտաբային ազդե-
ցությունը բացատրվում է այն հանգամանքով, որ արմատապես վերափոխվ-
ում են մեր պատկերացումները «իրերի դասավորության» մասին, անվստա-
հությամբ ենք վերաբերվում փորձագիտական գնահատականներին և կան-
խատեսումներին: Ակնհայտ է, որ բազմաթիվ կանխատեսումներ պարզապես 
չեն իրականանում, թեև բոլոր նախադրյալներն առկա են լինում: Որքան ան-
հավանական է «սև կարապ» իրադարձությունը, այնքան ուժգին է դրա ազ-
դեցությունն ու ծավալուն-համընդգրկուն են հետևանքները:  

«Սև կարապի» հետևանքները հաղթահարելու համար հարկավոր է 
նախ` 

1. հաշտվել այն մտքի հետ, որ վաղ թե ուշ այն տեղի կունենա, 
2. օգտագործել «սև կարապի» ընձեռած հնարավորությունները՝ ուշա-

դրությունը կենտրոնացնելով առավել անսովոր և բացառիկ, անհա-
վանական տարբերակների վրա և առաջարկել անսպասելի գաղա-
փարներ, որոնք թույլ կտան «գերազանցել» բոլորին: 

 
Օգտագործված գրականության ցանկ 
1. Талеб Н. Николас, Одураченные случайностью, 

https://www.rulit.me/books/odurachennye-sluchajnostyu-read-194336-3.html  
2. Талеб Н. Николас, Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости, 

https://mybook.ru/author/nassim-nikolas-taleb/chernyj-lebed-pod-znakom-
nepredskazuemosti-sbornik/read/ 

3. Дудова Т.В., Неопределенность, нелинейность и явление «Черного лебедя» в 
принятии внешнеполитических решений, 
https://cyberleninka.ru/article/n/neopredelennost-nelineynost-i-yavlenie-chernogo-
lebedya-v-prinyatii-vneshnepoliticheskih-resheniy 

 
1 https://armstat.am/file/article/poverty_2020_a Տ/Տ սպառողական ծախսեր 

https://www.rulit.me/books/odurachennye-sluchajnostyu-read-194336-3.html
https://mybook.ru/author/nassim-nikolas-taleb/chernyj-lebed-pod-znakom-nepredskazuemosti-sbornik/read/
https://mybook.ru/author/nassim-nikolas-taleb/chernyj-lebed-pod-znakom-nepredskazuemosti-sbornik/read/
https://cyberleninka.ru/article/n/neopredelennost-nelineynost-i-yavlenie-chernogo-lebedya-v-prinyatii-vneshnepoliticheskih-resheniy
https://cyberleninka.ru/article/n/neopredelennost-nelineynost-i-yavlenie-chernogo-lebedya-v-prinyatii-vneshnepoliticheskih-resheniy
https://armstat.am/file/article/poverty_2020_a
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4. ՀՀ ՎԿ կայք էջ, 

https://www.armstat.am/file/article/sv_10_21a_142.pdf 
https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=2442 
https://armstat.am/am/?nid=82&id=2381 

5.  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, 
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ТЕОРИЯ "ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ" И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РА 
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В современном мире мировая экономика все чаще сталкивается с непред-
сказуемыми явлениями, характеризующимися «крайней редкостью», которые вы-
зывают сильные экономические колебания и тяжелые экономические кризисы. Из-
начально непредсказуемые для эксперта события, которые  ретроспективно соз-
дают иллюзию очевидности, объяснимости и ожидаемости, накладывают су-
щественный отпечаток на все показатели, характеризующие макроэкономи-
ческую ситуацию. Эти непредсказуемые события описывают явление, известное 
в профессиональной литературе как «Черный лебедь». Современным примером 
«Черного лебедя» для мировой экономики является эпидемия COVID-19, разразив-
шаяся в мире в начале 2020 года, а для Армении еще и 44-дневная война. 
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"BLACK SWAN" THEORY AND MACROECONOMIC DEVELOPMENTS OF THE 

REPUBLIC OF ARMENIA 
 
Key words: “Black Swan”, unpredictable, surprise event, 

Covid-19, standard of living, macroeconomic 
indicators. 

 
In today’s world the economy is more often confronted with unpredictable 

phenomena characterized as "extreme rareness", which cause strong economic 
fluctuations and hard economic crises. Initially, unpredictable events for the expert, 
which, after happening, retrospectively create the illusion of being obvious, explainable 
and expected are famous with the term "Black Swan". A modern example of "Black Swan" 
for the world economy is COVID-19, which has broken out since 2019. And in the case of 
Armenia it was also the Nagorno-Karabakh war. 
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