


Եվրասիա միջազգային համալսարան

Հայաստանի Հանրապետության 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

հիմնախնդիրները և 
առաջնահերթությունները

Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու

Երևան - 2012



 ՀՏԴ 330.3(ս 79.25):06  Հրա տա րակ վում է 
ԳՄԴ 65.9(2Հ)23  Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի
      Հ 247   գի տա կան խորհր դի ո րոշ մամբ

Խմ բագ րա կան խոր հուրդ` 
Ա շոտ Մար կո սյան (գլ խա վոր խմ բա գիր),տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր
 Սու րեն Օ հա նյան, աշ խար հագ րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 
Ա ղա սի Սարգ սյան, տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր
 Մար տին Ֆահ րա դյան, տն տե սա գի տու թյան թեկ նա ծու, պրո ֆե սոր
 Հով հան նես Հա րու թյու նյան (գլխավոր խմբագրի տեղակալ), տն տե սա գի տու թյան թեկ նա ծու 
Հով հան նես Ստե փա նյան, ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Ա շոտ Են գո յան, քա ղա քա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր 
Ան նա Օ հա նյան, Ա ՄՆ Ստոն հիլ հա մալ սա րա նի փի լի սո փա յա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր (PհD) 
Հա կոբ Հա րու թյու նյան, փի լի սո փա յա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց ման հիմ նախն դիր նե րը և 
Հ 247 ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը: Գի տա ժո ղո վի նյու թե րի ժո ղո վա ծու/խմբ.խոր հուրդ.— Եր.:
  Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րան, Գիրք 1. 2012. — 224 էջ:

 Գի տա կան տե ղե կա տուն ներ կա յաց նում է Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նում 2012 թ. 
փետր վա րի 15–ին տե ղի ու նե ցած ա մե նա մյա գի տա գործ նա կան հա մա ժո ղո վի նյու թե րը` նվիր ված 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց ման հիմ նախն դիր նե րին և ա ռաջ
նա հեր թու թյուն նե րին: 

Տ պագր ված նյու թե րը կա րող են օգ տա կար լի նել գի տա կան աշ խա տող նե րի, դա սա խոս նե րի, 
աս պի րանտ նե րի, ու սա նող նե րի, պե տա կան կա ռա վար ման ա շխատակիցների, ի նչ պես նաև ըն
թեր ցող լայն շր ջա նակ նե րի հա մար:

ՀՏԴ 330.3(ս79.25):06
ԳՄԴ 65.9(2Հ)23

ISBN 978–99941–974–6–0

© Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րան, 2012



3

Ա ՌԱ ՋԱ ԲԱՆ

 
Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նում 2012 թ. փետր վա րի 15–ին տե-

ղի ու նե ցավ ա մե նա մյա գի տա գործ նա կան հա մա ժո ղով` նվիր ված Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց ման հիմ նա-
խնդիր նե րին և ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րին:

Գի տա ժո ղո վում քն նարկ ված զե կույց նե րը վե րա բե րում են հան րա պե-
տու թյան նյու թա կան ար տադ րու թյան և սո ցի ա լա կան ո լոր տի զար գաց-
ման ռազ մա վա րու թյա նը: Հա տուկ ան դրա դարձ է կա տար վել ե րկ րի ար-
տա հան ման և ներ մուծ ման տն տե սա կան հաշ վեկշ ռի բա րե լավ մա նը` ի 
օ գուտ ար տա հան ման, տն տե սու թյան գի տա տար ճյու ղե րի զար գաց ման և 
հատ կա պես ո րա կյալ կադ րե րի պատ րաստ ման հիմ նախն դիր նե րին: Այդ 
նպա տա կով քն նարկ վել են եվ րո պա կան ա ռա ջա դեմ հա մալ սա րան նե րի 
հետ հա մա գոր ծակց ված կր թա կան գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման, հան-
րա պե տու թյան ծայ րա մա սային և լեռ նային շր ջան նե րի ա րա գաց ված և 
տա րած քի հա վա սա րա չափ յու րաց ման ու այս գոր ծում ագ րոար դյու նա բե-
րա կան տն տե սու թյան դե րի բարձ րաց ման, ըն դեր քի ռե սուրս նե րի օգ տա-
գործ ման ռազ մա վա րու թյան, ներդ րում նե րի և հատ կա պես Հա յաս տան–
Ս փյուռք հա մա գոր ծակ ցու թյան կա տա րե լա գործ մանն ա ռնչ վող հար ցեր:

 Գի տա ժո ղո վում ի րենց հե տա զո տու թյան ար դյունք ներն են ներ կա յաց-
րել կր թա կան ու գի տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
գի տա հե տա զո տա կան հաս տա տու թյուն նե րի աշ խա տող ներ և հե տա զո-
տող ու սա նող ներ:

Սույն գի տա կան տե ղե կա տուն նե րա ռում է գի տա կան նս տաշր ջա նին 
ներ կա յաց ված 36 զե կույց նե րից 24–ը, ո րոնք ա ռանձ նա նում են գի տա կան 
պատ շաճ մա կար դա կով և հե տա զո տա կան աշ խա տան քի խո րու թյամբ, 
տե սա կան և գործ նա կան նո րա րա րա կան մո տե ցում նե րով:
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ԲԱ ԺԻՆ I

ՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐ

 Տա րած քային տն տե սա կան կլաս տե րի  
կա ռուց ված քային բա ղադ րա մա սե րը

(մե թո դա կան դրույթ ներ)
Սու րեն Օ հա նյան 

Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, 
աշ խար հագ րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 

Գ րա կա նու թյան վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ վեր ջերս շր ջա նառ վող 
«կ լաս տե ր»1 հաս կա ցու թյու նը բա վա կա նին տար բեր մեկ նա բա նու թյուն ներ ունի` 
և՛ տն տե սա կան ա ռում նե րով, և՛ գործ նա կա նում դրս ևո րում նե րի տե սա կե տից: 
Ա մե նա տա րած վածն այն է, որ այս հաս կա ցու թյու նը մեկ նա բան վում է որ պես մի 
ար տադ րա կան կա ռույց, ո րն ու նի յու րա հա տուկ ռե սուր սային նե րուժ, որ տեղ 
նկատ վում է ներդ րում ներ կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյուն և ի րա կա նաց վում 
է տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն: Տա րած քային տե սա կե տից կլաս տե րը ար տա-
հայտ վում է ռե գի ո նալ կա ռուց ված քով, նրա կազ մի մեջ մտ նող ձեռ նար կու-
թյուն նե րի աշ խար հագ րա կան մո տի կու թյամբ ու մեկ կամ մի քա նի հա ման ման 
(հա մա սեռ) մաս նա գի տաց ման տն տե սու թյան ճյու ղե րի ձեռ նար կու թյուն նե րի 
հա մա կենտ րո նաց մամբ:

Նկա տի ու նե նա լով հա սա րա կա կան կյան քի կազ մա կերպ ման այս նոր` տա րած-
քային տն տե սա կան կլաս տեր նե րի (ՏՏԿ) ա ռա ջա դի մա կան ձևով կազ մա կերպ ման 
խնդ րի կար ևո րու թյու նը, զար գա ցած ե րկր նե րի փոր ձը, գործ նա կա նում կի րա ռե լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ նպա տա կա հար մար ե նք գտ նում ան դրա դառ նալ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում, որ պես յու րա հա տուկ բնատն տե սա կան և սո ցի ալ–պատ մա-
կան նա խադ րյալ ներ ու նե ցող ե րկ րի (ռե գի ո նի), դրանց ձևա վոր ման և զար գաց ման 
տն տե սա կան հիմ նա հար ցե րի ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի բա ցա հայտ մա նը:

Կլաս տե րը որ պես հա սա րա կու թյան և հատ կա պես ար տադ րու թյան տա րած-
քային կազ մա կերպ ման նոր ձև ՀՀ–ո ւմ, մեր կար ծի քով, կա րող է ձևա վոր վել հե-
տ ևյալ նա խադ րյալ նե րի հի ման վրա.

1. Բ նա տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյան

ՀՀ–ի տա րածքն ար տա հայտ ված է հար թա վայ րային, նա խա լեռ նային և լեռ-
նային բնա տա րած քային մի ա վոր նե րով և են թա մի ա վոր նե րով, ո րոնք բնու թագր-
վում են ի նք նա տիպ ռե սուր սային նե րու ժով, ի նչ պի սիք են հո ղային, ջրային, ան-
տա ռային, ռեկ րե ա ցի ոն, հան քային, շի նա րա րա կան և այլն: Դրանք ո րո շա կի ո րեն 

1 «Կլաստեր» և «ճյուղային կլաստեր» տերմինները գիտական շրջանա ռության մեջ են դրվել 
տնտեսագետ Մ. Պորտերի կողմից (ԱՄՆ): Այնուհետև Մ. Էնրայտը մշակել է «ռեգիոնալ կլաստերի» 
տեսությունը:
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ազ դում են տրանս պոր տային և սո ցի ալ–տն տե սա կան են թա կա ռուց ված քային հա-
մա կար գե րի ձևա վոր ման վրա` ստեղ ծե լով ռե լի ե ֆի ձևա բա նու թյամբ պայ մա նա-
վոր ված տն տե սա կան տա րած քային յու րա հա տուկ կա ռուց վածք ներ: Հա ման ման 
կա ռուց վածք ներ ձևա վոր վում են ար դեն Ող ջի, Դե բեդ, Ար փա, Ա րաքս, Ո րո տան և 
այլ գե տե րի հո վիտ նե րում ու վե րին, ստո րին հո սանք նե րի շր ջան նե րում: Այս հետ-
ևու թյու նը հիմ նա վոր է այն քա նով, որ այդ տա րած քային մի ա վոր նե րն ա ռանձ նա-
նում են տն տե սու թյան զար գաց ման յու րա հա տուկ պատ մու թյամբ, տն տե սու թյան 
նա խա խորհր դային, խորհր դային և հետ խորհր դային ի նք նա տիպ բնու թագ րում-
նե րով, կլաս տե րաա ռա ջաց ման կա ռուց ված քային տար րե րով, ար տադ րա կան և 
սո ցի ա լա կան են թա կա ռուց վածք նե րի կազ մով ու դրանց փոխ կապ վա ծու թյամբ: 
Այս վեր ջին ստո րա բա ժա նում նե րն ամ բող ջա կա նաց նող կա պակ ցու թյուն նե րը 
պայ մա նա վո րում են ՏՏԿ–ի գոր ծու նե ու թյան սահ ման նե րը, ե րկ րա չա փա կան գծա-
պատ կե րը, աշ խար հագ րա կան տե ղա դիր քը և այլն:

2. Տե ղում առ կա ռե սուր սային նե րու ժի

 Ներ կա յումս ստեղծ ված ի րադ րու թյան պայ ման նե րում (տ րանս պոր տային 
շրջա փա կում, տն տե սու թյան զանգ վա ծային վե րա կազ մա վոր ման և վե րա մաս նա-
գի տաց ման գոր ծըն թաց ներ, սահ մա նա փակ թվով, այն էլ լո կալ ա զատ տն տե սա-
կան գո տի ներ) տն տե սու թյու նը գրե թե ամ բող ջու թյամբ զար գա նում է տե ղա կան 
հում քա տե սակ նե րի օգ տա գործ ման հի ման վրա: 

Բ նա կա նա բար ՏՏԿ–նե րը կձ ևա վոր վեն և կզար գա նան այդ հում քա տե սակ-
նե րի հա նույ թի վե րամ շակ ման (ար դյու նա բե րա կան հումք) և պատ րաս տի ար-
տադ րան քի ար տադ րու թյան (նե րա ռյալ գյու ղատն տե սա կան հում քա տե սակ նե րից 
ար տադ րու թյան)`ար տադ րա կան հա ջոր դա կան շղ թայի ի րա կա նաց ման` մինչև 
վերջ նա կան ար դյուն քի ստաց ման և ի րաց ման շու կա ա ռաք ման ո ւղ ղու թյամբ: Այս 
յու րա հատ կու թյու նից ել նե լով` կլաս տեր նե րը կա րող են ա ռանձ նա նալ մաս նա գի-
տաց ման գլ խա վոր և ու ղեկ ցող ճյու ղե րով ու դրանց սպա սար կու մը ա պա հո վող 
ծա ռա յու թյուն նե րի են թա կա ռուց վածք նե րով: Այդ դեպ քում կլաս տեր նե րը կբ նու-
թագր վեն ի րենց գլ խա վոր ար տադ րա կան ո ւղ ղու թյու նը բնո րո շող ճյու ղի ան վա-
նում նե րով. խա ղո ղի, պտ ղի, բան ջա րե ղե նի, մսի, կա թի և այլ գյու ղատն տե սա-
կան հում քա տես ակ նե րի (օ րի նակ՝ խա ղո ղա վե րամ շակ ման, պտ ղա վե րամ շակ ման 
և այլն) կամ ար դյու նա բե րա կան հում քա տե սակ նե րի գծով (պղն ձի, մո լիբ դե նի, ոս-
կու, կա պակ ցող և շի նա քա րե րի և այլն): Այս պա րա գա յում ա մե նագլ խա վո րը կլաս-
տե րի ա ռանց քային և ու ղեկ ցող ճյու ղե րի բա ցա հայ տումն է և դրանց հա մար ժեք 
են թա կա ռուց վածք նե րի ձևա վո րու մը` օգ տա գոր ծե լով շու կա յա կան տն տե սու թյու-
նը բնո րո շող լծակ նե րը: Հա վա նա բար դրան կա րե լի է հաս նել, մի դեպ քում՝ բիզ-
նես ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով ար տո նյալ հար կային ու վար կային 
քա ղա քա կա նու թյան վար ման, մեկ այլ դեպ քում՝ պե տա կա նո րեն կար գա վոր վող 
լծակ նե րի կի րառ ման: Այս պի սով՝ ՏՏԿ–նե րը մի մյան ցից կտար բեր վեն տն տե սա-
կան դի զայ նով, տն տե սա կան նե րու ժով, տն տե սու թյան մաս նա գի տաց ման բնու-
թագ րում նե րով` հա տուկ ա ռանձ նաց նե լով գե րա կա ճյու ղե րը. (ի նչ պես, օ րի նակ՝ 
տն տե սու թյան գի տա տար կամ նո րա րա րա կան ո ւղ ղու թյուն նե րը):
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3. Մի ջազ գային մաս նա գի տաց ման ճյու ղե րի ա ռանձ նաց ման 

ՏՏԿ–ե րի ա ռա ջա ցու մը և ՀՀ–ո ւմ դրանց ռե գի ո նալ ցան ցի ձևա վո րու մը պայ-
մա նա վոր ված է մաս նա գի տաց ման ճյու ղե րի ա ռանձ նաց մամբ` դրանց թո ղար-
կած ար տադ րանք նե րի ծա վա լի կլաս տե րի ներ սում օգ տա գործ ման և նրա նից 
դուրս ար տա հան ված ծա վա լի հա մա մաս նու թյամբ: Այս պես, ե թե ար տա հան ված 
ար տադ րան քի ծա վա լը գե րակշ ռում է ներ քին շու կա յում սպառ վա ծի ծա վա լին, 
նշա նա կում է ճյուղն ու նի մի ջազ գային մաս նա գի տա ցում, և որ քան բարձր է այդ 
ցու ցա նի շը, այն քան կլաս տերն ու նի մեծ հզո րու թյուն: Բո լոր դեպ քե րում կլաս-
տեր նե րի սահ ման նե րի զու գակ ցու մը հա մայն քային վար չա կան շր ջան նե րի ու 
մար զե րի սահ ման նե րին կա րող է դրա կան դեր խա ղալ նրա նպա տա կային տա-
րած քային կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման և հատ կա պես ռազ-
մա վա րա կան ու բիզ նես ծրագ րեր ա ռա վել շա հա վե տո րեն ի րա գոր ծե լու հա մար: 
Ա վե լաց նենք նաև, որ յու րա քան չյուր տա րած քային կլաս տեր պետք է ա ռա վե լա-
գույն չա փով բիզ նե սի զար գաց ման հա մար լի նի ներ կա յա նա լի, հնա րա վոր բիզ-
նես ծրագ րեր ի րա գոր ծե լու հա մար հա սա նե լի հատ կա պես օ տա րերկ րյա ներդ-
րում նե րի ու սփյուռ քի մեր հայ րե նա կից նե րի հա մար: Կլաս տե րը պետք է լի նի բաց 
սո ցի ալ–տն տե սա կան հա մա կարգ` իր զար գաց ման բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րով 
ու բիզ նես ան ձնագ րե րով (ծ րագ րե րով):

4. Հաշ վար կային կլաս տե րային է ֆեկ տի

Ե րբ տն տե սու թյան զար գաց ման տա րած քային նա խադ րյալ նե րի հիմ նա վոր 
զու գակց ման և կլաս տե րաա ռա ջաց նող ճյու ղե րի շուրջ այլ շա հա վետ ճյու ղե րի 
կենտ րո նաց ման ճա նա պար հով ա ռա ջա նում է նոր տն տե սա կան կա ռուց ված քով 
հա մա կարգ: Վեր ջի նիս մեջ մտ նող կա ռույց նե րը փոխ պայ մա նա վոր ված լի նե լով 
մի մյան ցով՝ մե կը նպաս տում է մյու սի ա ռա վել ար դյու նա վետ գոր ծարկ մանն ու 
ռե սուրս նե րի (հում քա տե սակ նե րի և թա փոն նե րի) հա մա տեղ ու հա մա լիր օգ տա-
գործ մա նը, ի նչ պես նաև են թա կա ռուց վածք նե րի մի ա ցյալ օգ տա գործ մա նը, ո րոնք 
ա ռաջ են բե րում է ա կան խնայո ղու թյուն, և ո րն ա ռա ջաց նում է լրա ցու ցիչ «է ֆեկ տ»: 
Վեր ջինս կա րե լի է ան վա նել որ պես «կ լաս տե րային է ֆեկ տ», ո րը տն տե սա կան 
մաս նա գի տաց ման խո րաց ման և կոո պե րաց ման զար գաց ման հետ ևանք կա րող 
է լի նել: Տն տե սու թյան այս տար բե րակ նե րով կազ մա կերպ ման դեպ քում կզար գա-
նան նաև միջկ լաս տե րային ար տադ րա կան հոս քե րը, ո րոնք կա րող են հան գեց նել 
զու գակց ված ու խմ բա վոր ված (ին տեգ րալ) ա ռա վել խո շոր տն տե սա կան տա րած-
քային մի ա վոր նե րի (կա ռուց վածք նե րի), ի նչ պես, օ րի նակ՝ մի ջին և խո շոր մասշ-
տա բի կլաս տեր նե րի ա ռա ջաց մա նը:
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5. Մաս նա գի տաց ված աշ խա տան քային ռե սուրս նե րի նե րու ժի և դրա շա րու
նա կա կան վե րար տադ րու թյան հաս տա տու թյուն նե րի առ կա յու թյան

 Տն տե սու թյան գլ խա վոր և ու ղեկ ցող ճյու ղե րի գոր ծու նե ու թյան տե սա կե տից 
ՏՏԿ–նե րը, որ պես ամ բող ջա կան(հա սուն) և ոչ ամ բող ջա կան (ոչ հա սուն) տն տե-
սա կան հա մա կար գեր, ի րեն ցից ներ կա յաց նում են աշ խա տան քային նյու թա կան 
ռե սուրս–մարդ կային նե րուժ–ար տադ րու թյան (կամ սպա սարկ ման ծա ռա յու-
թյան) ե րեք բա ղադ րա մա սե րից բաղ կա ցած կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա նում-
ներ: Դրանք ու նեն հա վա սա րար ժեք նշա նա կու թյուն, փո խազ դում են մի մյանց և 
փոխ պայ մա նա վոր ված են մի մյան ցով: Սա կայն այդ մի աս նու թյան շար ժիչ ու ժը 
մարդ կային ռե սուրս ներն են` ի րենց բարձր մաս նա գի տա կան ո րա կա կան բնու-
թագ րում նե րով: 

 Շու կա յա կան տն տե սա կան հա մա կար գում` միջ ճյու ղային և ներ ճյու ղային,ինչ-
պես նաև ներկ լաս տե րային ու միջկ լաս տե րային մր ցակ ցու թյան պայ ման նե րում, 
յու րա քան չյուր տն տես վա րող (ար տադ րող կամ ծա ռա յու թյուն մա տու ցող), շու-
կա յա կան բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե րից ե րաշ խա վոր ված չէ, ե թե չի գտել իր 
շու կա յա կան սեգ մեն տը` գոր ծու նե ու թյան աս տի ճա նա կան և կա յուն զար գաց ման 
ըն թաց քը: Այլ կերպ ա սած՝ մարդ կային մաս նա գի տա կան նե րու ժը որ քան ո րա կա-
վոր ված լի նի, տի րա պե տի գոր ծու նե ու թյան տեխ նո լո գի ա կան նո րա րա րու թյուն-
նե րին, ա ռա ջա դի մա կան ու հե ռան կա րային զար գաց ման մի տում նե րին, ան սխալ 
կան խա տե սի մր ցակ ցու թյան (նաև տա րած քային կտր ված քով) հետ ևանք նե րը, 
ներդ նի աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյան խթան ման և բարձ րաց ման ժա-
մա նա կա կից ե ղա նակ ներ և այլն ՏՏԿ–նե րը կա ռանձ նա նան ար դյու նա վե տու թյան 
բարձր մա կար դա կով: Հետ ևա բար, կլաս տե րի կա ռուց ված քի բաղ կա ցու ցիչ մա սե-
րի մեջ մարդ կային նե րու ժի պատ րաս տու մը և վե րա պատ րաս տու մը ա ռաջ նային 
նշա նա կու թյուն է ստա նում: Բա ցի այդ, մաս նա գետ նե րի պատ րաստ մա նը ներ կա-
յաց նող նոր պա հանջ նե րը են թադ րում են տե սա կան և գործ նա կան գի տե լիք նե րի 
ա ռն վազն հա վա սա րա չափ ու սում նա կան ծան րա բեռն վա ծու թյուն, ա ռա վե լա պես 
գործ նա կան հմ տու թյուն նե րով զին ված և բարձր տե սա կան պատ րաստ վա ծու-
թյուն ու նե ցող մաս նա գետ նե րի պատ րաս տում:

Բ նա կա նա բար բուհ–բիզ նես (գոր ծա տու) հա մա գոր ծակ ցու թյու նը են թադ-
րում է օր գա նա կան կա պի դրս ևո րում, ե րբ բու հը ներ դաշ նակ գոր ծում է բիզ-
նե սի հետ և բիզ նե սի պա հանջ նե րին հա մա հունչ, կամ էլ բիզ նեսն է մո տե նում 
կլաս տե րում պա հան ջարկ ու նե ցող բու հին ու այլ ու սում նա կան հաս տա տու-
թյուն նե րին: Բո լոր դեպ քե րում այդ ան մի ջա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը չա փա-
զանց հրա տապ խն դիր է դար ձել, ո րով հետև դրանց տա րան ջատ գոր ծե լու ներ-
կայիս պրակ տի կան խո սում է կլաս տե րային ոչ ար դյու նա վետ տա րած քային 
կազ մա կերպ ման և կա ռա վար ման մա սին: Այդ կա ռուց ված քում դո մի նանտ դեր 
են խա ղում բարձր ո րա կա վոր ման մաս նա գետ նե րը, կլաս տե րի մաս նա գի տաց-
ման պա հան ջա նին հա մա պա տաս խան բարձ րա գույն և մի ջին մաս նա գի տա-
կան ո րա կա վոր ման, տե սա կան և գործ նա կան հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րով կադ րե րի վե րար տադ րու թյունն ու վե րա պատ րաս տու-
մը ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում: 
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Հետ ևա բար, այ սու հետ խն դի րը հան գում է ոչ թե պա տա հա կան կամ մի ա-
կող մա նի ո րեն հիմ նա վոր ված, այլ տվյալ կլաս տե րի տն տե սու թյան ձեռ նար կու-
թյուն նե րում պա հան ջարկ ու նե ցող մաս նա գետ ներ պատ րաս տող ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի տե ղա բաշխ մա նը և տա րած քայ նո րեն օպ տի մալ տե ղա-
բաշխ ված տն տե սա կան ու սո ցի ա լա կան են թա կա յու թյան օբյեկտ նե րի հետ ին-
տեգր մա նը: Այս դեպ քում Եր ևան քա ղա քը ներ կա յաց ված կլի նի տա րած քային 
վար չա կան շրջան նե րի թվով կլաս տեր նե րով, ո րոնք կու նե նան ի րենց տն տե սու-
թյան մաս նա գի տաց ման յու րա հա տուկ ո ւղ ղու թյուն նե րը և կհան գեց նեն միջկ լաս-
տե րային ին տեն սիվ հա մա գոր ծակ ցու թյան զար գաց մա նը: Նույն կերպ հան րա-
պե տու թյան տա րած քը՝ ը ստ մար զե րի, քա ղա քային ու գյու ղա կան հա մայնք նե րի 
կամ դրանց տա րած քային ին տեգր ված խմ բե րի, կներ կա յաց վի որ պես ա ռան ձին 
ու մի մյանց փոխ կա պակց ված կլաս տեր ներ՝ պայ մա նա վոր ված մաս նա գի տաց ված 
կա ռուց ված քային տն տե սա կան ստո րա բա ժա նում նե րով:

Structural components of regional economic clusters 
(methodological points)

The new regional economic clusters in social life are known to have advantageous 
and effective methods of more advanced organization, which are employed in developed 
countries and are highly necessary to be implemented in practice. Taking this fact into 
consideration, the author of the article reasons out the economic problems and peculiari-
ties of formation and development of clusters in Republic of Armenia as a country with 
unique natural–economic and socio–historic background.
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տն տե սա կան  
ի րադ րու թյու նը և զար գաց ման հիմ նախն դիր նե րը

Ա շոտ Մար կո սյան 

ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան գույ քի կա ռա վար ման  
վար չու թյան պե տի տե ղա կալ, տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր, պրոֆեսոր

 Ար տա շես Ե ղի ա զա րով 

Եր ևա նի ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու թյան պե տա կան հա մալ սա րա նի հայցորդ

Տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան դե րը: Ա կա նա վոր տն տե սա գետ Ջոն Մեյ նարդ 
Քեյն սի, ո ւմ հա յացք ներն ա մե նա մեծ ազ դե ցու թյունն են ու նե ցել մարդ կու թյան 
զար գաց ման ըն թաց քի վրա, հատ կա պես XX դա րի ա ռա ջին կե սե րին, կար ծի քով` 
«Տն տե սա գի տու թյան տե սու թյունն ան մի ջա պես տն տե սա կան քա ղա քա կա նու-
թյան մեջ կի րառ վող ար դեն պատ րաս տի ա ռա ջար կու թյուն նե րի հա վա քա ծու չէ: 
Այն, ա վե լի շուտ, մե թոդ է քան ո ւս մունք, ին տե լեկ տո ւալ գոր ծիք, տեխ նի կա՝ օգ-
նե լու նրան, ով տի րա պե տում է դրան, հան գե լու ճիշտ եզ րա կա ցու թյան»1, կամ.  
«Տն տե սա գետ նե րի և քա ղա քա կան մտա ծող նե րի գա ղա փար նե րը, ե րբ նրանք 
ճիշտ են, կամ ե րբ սխալ վում են, ու նեն ան հա մե մատ ա վե լի մեծ նշա նա կու թյուն, 
քան ըն դուն ված է կար ծել կամ մտա ծել: Ի րա կա նում հենց մի այն նրանք էլ կա ռա-
վա րում են աշ խար հը»: Տն տե սա գի տու թյան մեկ այլ հս կայի՝ Լյուդ վիգ ֆոն Մի զե սի 
դի պուկ բնո րոշ մամբ` « Դուր է գա լիս, թե ոչ, սա կայն ար դի քա ղա քա կա նու թյան 
հիմ նախն դիր ներն ի րա կա նում զուտ տն տե սա կան են և չեն կա րող ըն կալ վել 
ա ռանց տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան: Մի այն այն ան ձը, ով գլուխ է հա նում 
տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան հար ցե րից, ի վի ճա կի է մշա կել ան կախ տե սա-
կետ քն նարկ վող հիմ նախն դիր նե րի վե րա բե րյալ»2: 

Ե թե նշ ված խոս քե րի ճշ մար տա ցի ու թյու նը կար ևոր վել է տաս նյակ տա րի ներ 
ա ռաջ, ա պա ներ կա յումս, հա մաշ խար հային տն տե սու թյան ծա վալ ման և զար գաց-
ման ար դյուն քում, տն տե սա կան ին տեգր ման և հա մաշ խար հայ նաց ման (գ լո բա-
լաց ման) պայ ման նե րում կա յաց վող տն տե սա կան ո րո շում նե րի ազ դե ցու թյու նը 
ստա ցել է ա վե լի մեծ կար ևո րու թյուն, ի սկ հետ ևանք նե րը դար ձել են ա վե լի նշա-
նա կա լից: Աս վա ծի լա վա գույն ա պա ցույցն է ժա մա նա կա կից հա մաշ խար հային ֆի-
նան սատն տե սա կան ճգ նա ժա մը, որը, սկս վե լով Ա ՄՆ–ի տն տե սու թյու նից (2008 թ. 
կե սե րից), կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում ա րա գո րեն տա րած վեց ո ղջ աշ խար հում 
և ձեռք բե րեց հա մա մո լո րա կային բնույթ: Ար ժույ թի մի ջազ գային հիմ նադ րա մի 
մաս նա գետ նե րի գնա հա տա կան նե րով հա մաշ խար հային տն տե սու թյա նը ճգ նա-
ժա մի հասց ված վնա սը ա նընդ հատ ա ճում է և ներ կա յումս գնա հատ վում է շուրջ 
25 տրի լի ոն դո լար, ո րը հա մար ժեք է աշ խար հի ա մե նահ զոր տն տե սու թյուն ու նե-
ցող ե րկ րի՝ Ա ՄՆ–ի եր կու տար վա ՀՆԱ–ի մե ծու թյա նը: Հի շեց նենք նաև, որ հա մաշ-

1 Պոլ Հեյնե, Տնտեսագիտական մտածելակերպ, թարգմանություն անգլերենից, Եր., «Էդիթ 
Պրինտ», 2008, էջ 5:

2 Курс экономической теории: учебник, 5–е исправленное, дополненное и переработанное 
издание. Киров: “АСА”,2005, с.11.
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խար հային ֆի նան սատն տե սա կան ճգ նա ժա մը զգա լի վնաս հասց րեց նաև ՀՀ տն-
տե սու թյա նը, ո րի հետ ևան քով ՀՆԱ–ի նվա զու մը 2009 թ. կազ մեց 14,1 տո կոս: Այլ 
կերպ ա սած` բաց և փոքր տն տե սու թյուն նե րի ի նչ պես առ կա վի ճա կը, այն պես էլ 
զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը մե ծա պես կախ ված են ոչ մի այն տվյալ ե րկ-
րի միկ րո և մակ րո քա ղա քա կա նու թյուն նե րից, այլ նաև ար տա քին շու կա նե րից: 
Ա վե լին` վեր ջին նե րիս դե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում ա վե լա նում է: Այլ կերպ ա սած` 
ներ կա յումս ի նչ պես հա մաշ խար հային, այն պես էլ ա ռան ձին ե րկր նե րի ազ գային 
տն տե սու թյուն նե րը գտն վում են մեծ փոր ձու թյան՝ ար տա կարգ ի րա վի ճա կում, և 
զար գաց ման թիվ մեկ խն դիր է դար ձել ֆի նան սատն տե սա կան ճգ նա ժա մի հետ-
ևանք նե րի հաղ թա հա րու մը և հա կաճգ նա ժա մային ծրագ րե րի մշա կու մը, ի նչ պես 
նաև հա կաճգ նա ժա մային մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցու մը: Այս հա մա տեքս տում 
նշենք նաև, որ ճգ նա ժամ ա սե լով մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ հաս-
կաց վում է տն տե սա կան զար գաց ման՝ ար տադ րու թյան, ա մե նա լայն ի մաս տով 
ար ժե քի, հարս տու թյան ստեղծ ման ան սո վոր խիստ և եր կա րատև ան կու մը, ո րն 
ա վան դա բար սահ ման վում է որ պես ի րա կան ՀՆԱ–ի նվա զում եր կու հա ջոր դա-
կան ե ռամ սյակ նե րի (վեց ա միս նե րի) ըն թաց քում: Վեր ջերս այն տն տե սու թյուն նե-
րը, ո րոնց տն տե սա կան ա ճի տեմ պե րը դան դա ղում են, նույն պես հա մար վում են 
ան կման փու լում գտն վող3:

 Հա յաս տա նի տն տե սա կան ի րա վի ճա կի ըն կա լում նե րը: Սո ցի ո լո գի ա կան հե-
տա զո տու թյուն նե րը տե ղե կատ վա կան այն ու սում նա սի րու թյուն ներն են, ո րոնք 
օգ նում են պար զե լու ե րկ րի տն տե սա կան ի րադ րու թյան վե րա բե րյալ այդ ե րկ րի 
քա ղա քա ցի նե րի կար ծի քը: Հա ճախ ԶՏՄ–ո ւմ կար դում ե նք, որ այս կամ այն սո ցի ո-
լո գի ա կան կենտ րո նի, կազ մա կեր պու թյան կամ մաս նա գետ նե րի կող մից ի րա կա-
նաց վել է այս կամ այն տն տե սա կան կամ սո ցի ա լա կան մեծ հն չե ղու թյուն ու նե ցող 
եր ևույ թի վե րա բե րյալ հար ցում, սա կայն ի նչ–ի նչ պատ ճառ նե րով այդ հար ցում-
նե րի ար դյունք նե րը հե ռու են պահ վում հա սա րա կա կան լայն շեր տե րից: Հա վա-
նա բար, դա ար վում է` հա սա րա կու թյու նից ի նչ–որ բան թաքց նե լու կամ նրան 
ան տե ղյա կու թյան մեջ պա հե լու նկա տա ռում նե րից ել նե լով: Այս պա րա գա նե րում 
մի ան շա նակ է, որ մե զա նում վատ են օգ տա գործ վում հա սա րա կա կան կար ծի քի 
ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում ստաց ված տե ղե կու թյուն նե րը, մինչ դեռ հատ-
կա պես զար գա ցած ե րկր նե րում այդ պի սի հար ցում նե րը լայ նո րեն կի րառ վում են, 
և դրանց ար դյունք նե րը դր վում են կար ևոր խն դիր նե րի լու ծում նե րի կա յաց ման 
հիմ քում: Պետք է նաև ը նդ գծենք, որ մաս նա գի տա կան բարձր մա կար դա կով կա-
տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը, ո րոնք դառ նում են հան րու թյան սե փա կա նու-
թյու նը մե զա նում, դժ բախ տա բար, շատ չեն: 

Ներ կա յումս հրա պա րա կում գտն վող հե տա զո տու թյուն նե րից մե կում ներ կա-
յաց ված են Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րի կող մից տն տե սա կան ի րա վի ճա կի ըն-
կա լում նե րը4: Հա մա ձայն կա տար ված հե տա զո տու թյան` Հա յաս տա նի տն տե սա-

3 Պոլ Հեյնե, Պիտեր Բոտկե, Դեյվիդ Պրիչիտկո, Տնտեսական մտածելակերպ, Թարգմա-
նություն անգլերենից, Գիրք երրորդ, Եր., «Էդիթ Պրինտ», 2011, էջ 296, 298, 304:

4 Կոռուպցիան Հայաստանում, Տնային տնտեսությունների 2010 թ. հետազոտություն, Եր., 
Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ, 2011, էջ 13–18:
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կան ի րա վի ճա կի վե րա բե րյալ բա ցա սա կան ըն կա լում ներ ու նե ցող մարդ կանց 
թի վը մե զա նում 2008–2010 թվա կան նե րին զգա լի ո րեն ա ճել է, ա վե լին` նրանք մե-
ծա մաս նու թյուն են կազ մել:

 Կա տար ված հե տա զո տու թյան հիմ նա կան բա ժին նե րից է Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան ա ռջև ծա ռա ցած հիմ նա կան խն դիր նե րի բա ցա հայ տու մը: Ը ստ 
ո րում յու րա քան չյուր հարց ված կա րող էր տալ մինչև ե րեք պա տաս խան (տո կոս-
նե րով ար տա հայտ ված): Ըն դա մե նը տր վել է 17 հարց5: Հարց ման պա տաս խան-
նե րում ա ռա ջին տե ղը, ը ստ 2008, 2009, 2010 թվա կան նե րի, զբա ղեց րել է գոր ծա-
զր կու թյու նը հա մա պա տաս խա նա բար 66, 65 և 69 տո կոս, ե րկ րորդ տե ղը՝ գնա ճը 
(բարձր գնե րը)՝ 33, 20 և 43 տո կոս, եր րորդ տե ղը աղ քա տու թյու նը՝ 39, 30, 34 տո-
կոս, չոր րորդ տե ղը ը նդ հա նուր տն տե սա կան խն դիր նե րը՝ 21, 23, 22 տո կոս (տե՛ս 
գծա պատ կեր 1–ը):

 Հարկ է նշել նաև, որ 2010 թ–ին գնա ճը հա մար վել է ա վե լի կար ևոր խն դիր, 
քան 2008 թ–ին և 2009 թ–ին: Գնա ճը, որ պես Հա յաս տա նում կար ևոր հիմ նախն դիր 
2010 թ–ին շատ ա վե լի սուր է ըն կալ վել, քան 2009 թ–ին: Ե թե 2009 թ–ին հարց ված-
նե րի մի այն 20 տո կոսն է գնա ճը հա մա րել հիմ նախն դիր, ա պա 2010 թ–ին 43 տո-
կո սը (կամ 23 տո կո սային կե տով ա վե լի): Այս տե ղա շար ժի ար դյուն քում գնա ճը, որ 
2009 թ–ին հա մար վել էր Հա յաս տա նում չոր րորդ ա մե նա կար ևոր հիմ նախն դի րը, 
2010 թվա կա նին նշ վել էր որ պես ե րկ րորդ հիմ նախն դի րը: Բեր ված տվյալ նե րից և 
եր ևույթ նե րի ըն կա լում նե րից հետ ևում է, որ 2008–2010 թթ. Հա յաս տա նի ա ռջև ծա-
ռա ցած հիմ նա կան ա ռա ջին չորս խն դիր ներն ու նեն տն տե սա կան պատ ճառ ներ 
և դրանց լու ծում նե րը գտն վում են տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան տի րույ թում 
կամ սահ ման նե րում:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տն տե սա կան ա ճի և ար տա քին ա ռևտ րի 
hիմ նախն դիր նե րը: Ցան կա ցած ե րկ րի, այդ թվում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան ա ռջև կանգ նած սո ցի ալ–տն տե սա կան հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման գլ խա-
վոր ու ղին տն տե սա կան ա ճի բարձր տեմ պե րի ա պա հո վումն է: Խն դիրն այն է, 
որ 2012 թ–ի ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի 101 մլրդ դրամ հա վե լյալ ե կա մուտ նե րից մոտ 
70 մլրդ դրա մը պետք է ա պա հո վի 4,2 տն տե սա կան ա ճը՝ 4±1,5 տո կոս շր ջա նա-
կում գտն վող գնա ճը: ՀՀ տն տե սա կան ա ճի ի րա տե սա կա նու թյու նը չա փա զանց 
կար ևոր է, քա նի որ յու րա քան չյուր 0,1 տո կո սային կե տը մո տա վոր հաշ վարկ նե-
րով պետք է ա պա հո վի մոտ 2 մլրդ դրամ հա վե լյալ բյու ջե տային ե կա մուտ6:

5 Կոռուպցիան Հայաստանում, Տնային տնտեսությունների 2010 թ. հետա զո տություն, Եր., 
Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ, 2011, էջ 17:

6 Ա.Չատինյան, Եվրո–չինական մարտահրավերներ. գլոբալ աճի դանդաղումը կխոչըն դոտի 
ՀՀ բյուջեի կատարումը, «Օրակարգ», տնտեսական օրաթերթ, N 11 (80), 26.01.2012, էջ 5:



12

Գծապատկեր 1
Հայաստանի առջև ծառացած հիմնական խնդիրները 

 (տոկոս, յուրաքանչյուր հարցված կարող էր տալ մինչև երեք պատասխան)

Ծանոթություն. 2008 և 2009 թթ. «ցածր եկամուտ/աշխատավարձ» տողի վերաբերյալ տվյալներ չկան:
Աղբյուրը` Կոռուպցիան Հայաստանում. Տնային տնտեսությունների 2010 թ. հետազոտություն, Եր., 

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ, 2011, էջ 17:

 Կար ևոր է նաև նկա տել, որ ՀՀ տն տե սու թյան կա ռուց վածքն այն պի սին է, որ տն տե-
սա կան ա ճը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է հա մաշ խար հային տն տե սու թյու նում տե ղի 
ու նե ցող զար գա ցում նե րով և հան րա պե տու թյան ե ղա նա կային պայ ման նե րով (հան-
գա մանք, ո րն ո ւղ ղա կի զգա լի ազ դե ցու թյուն է թող նում գյու ղա տնտե սու թյան ցու ցա նի-
շի վրա): 2012 թ. հուն վա րի ե րկ րորդ տաս նօ րյա կում Ա ՄՀ–ն իր հրա պա րա կած զե կույ-
ցում 2012 թ. հա մաշ խար հային տն տե սու թյան ա ճի կան խա տե սու մը 2011 թ. սեպ տեմ բե րի 
կան խա տես ման 4 տո կո սից ի ջեց րել է մինչև 3,3 տո կո սի: ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 2012 թ. 
պե տա կան բյու ջեն հիմք էր ըն դու նել Ա ՄՀ–ի սեպ տեմ բե րյան կան խա տե սում նե րը: Այ-
սինքն` հա մաշ խար հային տն տե սու թյան ա ճի դան դա ղու մը, ը նդ հան րա պես, և եվ րո-
գո տու ու ՌԴ–ի տն տե սու թյուն նե րի ան կու մը, ո րոնք հատ կա պես ազ դում են ՀՀ տն-
տե սու թյան վրա հաշ վի չի ա ռն վել պե տա կան բյու ջե ի 2012 թ. ցու ցա նիշ նե րը մշա կե լիս: 
       ՀՀ ՀՆԱ–ո ւմ ար դյու նա բե րու թյան բա ժի նը կազ մում է 15 տո կոս: 2011 թ–ին հան-
րա պե տու թյան ամ բողջ ար դյու նա բե րու թյան ծա վա լը կազ մել է 992,1 մլրդ դրամ 
(ա ճը 2010 թ. նկատ մամբ կազ մել է 114,1 տո կոս), ո րից հան քա գոր ծա կան ար դյու-
նա բե րու թյան և բաց հան քե րի շա հա գործ ման մաս նա բա ժի նը կազ մել է 169,1 մլրդ 
դրամ (ա ճը 2010 թվա կա նի նկատ մամբ՝ 112,2 տո կոս)7 կամ ար դյու նա բե րա կան ար-

7 Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ–տնտեսական վիճակը 2011 թվականի հունվար–
դեկտեմբերին, ՀՀ ԱՎԾ, 2012, էջ 10, www.armstat.am
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տադ րան քի 17,0 տո կո սը: Գյու ղատն տե սու թյան մաս նա բա ժի նը ՀՆԱ–ո ւմ կազ մում 
է 17 տո կոս: 2011 թվա կա նին գյու ղատն տե սու թյան և ձկ նոր սու թյան հա մա խառն 
ար տադ րան քը կազ մել է 838,0 մլրդ դրամ, ո րից 12,8 մլրդ –ը ձկ նոր սու թյան բա ժինն 
է, ի սկ մնա ցա ծը (825,2 մլրդ դրա մը ) գյու ղատն տե սու թյա նը: 

Վեր ջին նե րիս մեջ բու սա բու ծու թյան ար տադ րան քի մե ծու թյու նը կազ մել է 
456,0 մլրդ դրամ (գյու ղատն տե սու թյան ար տադ րան քի 55,3 տո կո սը), ա նաս նա բու-
ծու թյան ար տադ րան քի նը՝ 369,2 մլրդ դրամ (44,7 տո կո սը):

ՀՀ ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա ռու թյան ծա վա լը 2011 թ. հուն վար–դեկ տեմ բե րին, 
ըն թա ցիկ գնե րով, կազ մել է 5481,0 մլն Ա ՄՆ դո լար, այդ թվում ապ րանք նե րի ար-
տա հա նու մը՝ 1329,5 մլն դո լար (ՖՕԲ գնե րով) և ներ մու ծու մը՝ (ՍԻՖ) գնե րով 4151,5 մլն 
դո լար: Ար տա քին ա ռևտ րի հաշ վեկ շի ռը բա ցա սա կան է 2822,0 մլն դո լա րով: Ը ստ 
նախ նա կան տվյալ նե րի` 2011 թ. հուն վար–դեկ տեմ բե րին ապ րանք նե րի գծով ար-
տա քին ա ռևտ րի հաշ վեկ շի ռը (ար տա հա նու մը և ներ մու ծու մը՝ հաշ վարկ ված ՖՕԲ 
գնե րով) կազ մել է 2182,6 մլն դո լար: Ը ստ ո րում, ՀՀ ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա ռու-
թյու նը 2011 թվա կա նին 2010 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել է 114,4 տո կո սով, այդ 
թվում Ա ՊՀ ե րկր նե րի հետ ա ռևտ րում 114,4 տո կո սով ԵՄ ե րկր նե րի հետ ա ռևտ րում՝ 
116,3 տո կո սով, այլ ե րկր նե րի հետ ա ռևտ րում՝ 116,3 տո կո սով: Ար տա քին ա ռևտ րաշր-
ջա նա ռու թյան մեջ Ա ՊՀ ե րկր նե րի բա ժի նը 2010 թվա կա նին կազ մել է 28,0 տո կոս, 
2011 թվա կա նին՝ 26,9 տո կոս: ԵՄ ե րկր նե րի նը հա մա պա տաս խա նա բար 31,9 տո կոս և 
32,4 տո կոս, այլ ե րկր նե րի նը՝ 40,1 տո կոս և 40,7 տո կոս: Ե թե 2010 թվա կա նին ա ռևտ-
րի բա ցա սա կան հաշ վեկ շի ռը կազ մել է 2707,9 մլն դո լար, ա պա 2011 թվա կա նին՝ 
2822,0 մլն դո լար: Ա ռևտ րի բա ցա սա կան հաշ վեկշ ռի 34,8 տո կո սը 2010 թվա կա նին 
բա ժին է ըն կել Ա ՊՀ ե րկր նե րին, 2011 թվա կա նին՝ 33,6 տո կո սը, ԵՄ ե րկր նե րին հա-
մա պա տաս խա նա բար 19,4 տո կոս և 19,9 տո կոս, այլ ե րկր նե րի նը՝ 45,7 տո կոս և 46,5 
տո կոս8: ՀՀ տն տե սու թյան վրա մեծ է, հատ կա պես, ՌԴ ազ դե ցու թյու նը: Այս պես, 
ՀՀ ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա ռու թյան 20,8 տո կո սը 2010 թվա կա նին, և 20,3 տո կո սը 
2011 թվա կա նին բա ժին է ըն կել ՌԴ–ին, ի սկ ա ռևտ րի հաշ վեկշ ռի մնա ցոր դի 24,9 տո-
կո սը 2010 թվա կա նին և 23,7 տո կո սը՝ 2011 թվա կա նին բա ժին է հա սել ՌԴ–ին:

ՀՀ ար տա քին ա ռևտ րի կա ռուց ված քում՝ ար տա հան ման մեջ 2010 թվա կա նին 
19,1 տո կո սը բա ժին է հա սել Ա ՊՀ ե րկր նե րին, ո րից ՌԴ–ի ն՝ 15,4 տո կո սը, 2011 թվա կա-
նին հա մա պա տաս խա նա բար 19,8 տո կո սը, ներ մուծ մա նը (ը ստ ապ րան քի ծագ ման 
ե րկ րի) հա մա պա տաս խա նա բար՝ 30,5 տո կոս, 22,5 տո կոս, 29,1 տո կոս և 21,5 տո կոս:
Մեծ է ԵՄ ե րկր նե րի բա ժի նը ՀՀ ար տա հան ման մեջ այդ ցու ցա նի շը 2010 թվա կա նին 
կազ մել է 48,1 տո կոս, 2011 թվա կա նին՝ 45,7 տո կոս, մինչ դեռ ներ մուծ ման (ը ստ ապ-
րան քի ծագ ման ե րկ րի) մեջ ԵՄ բա ժի նը ա վե լի հա մեստ է՝ հա մա պա տաս խա նա բար 
27,4 տո կոս և 28,2 տո կոս: Նշ ված ցու ցա նիշ նե րը այլ ե րկր նե րի հա մար կազ մել են 
հա մա պա տաս խա նա բար՝ 32,8 տո կոս, 34,5 տո կոս, 42,1 տո կոս, 42,7 տո կոս9: ՀՀ ար-
տա քին ա ռևտ րի ապ րան քային կա ռուց ված քը բեր ված է ա ղյու սակ 1–ո ւմ:

8 Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ–տնտեսական վիճակը 2011 թվականի հունվար–
դեկտեմբերին, ՀՀ ԱՎԾ, 2012, էջ 117–118, www.armstat.am

9 Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ–տնտեսական վիճակը 2011 թվականի հունվար–
դեկտեմբերին, ՀՀ ԱՎԾ, 2012, էջ 120, www.armstat.am
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Ա ղյու սակ 1

ՀՀ ար տա հան ման և ներ մուծ ման ծա վալ ներն ը ստ ապրանքախմ բե րի  
և դրանց կա ռուց ված քը 2010–2011 թվա կան նե րին
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Ընդամենը (այդ թվում՝) 1041056,6 100,0 1329501,2 100,0 127,7 -

կեն դա նի կեն դա նի ներ և կեն դա նա կան  
ծագ ման ար տադ րանք 23552,1 2,26 30070,6 2,26 127,7 0,00

բու սա կան ծագ ման ար տադ րանք 15845,0 1,52 23509,6 1,77 148,4 0,25

կեն դա նա կան և բու սա կան ծագ ման  
յու ղեր և ճար պեր 29,1 0,00 25,3 0,00 86,9 0,00

պատ րաս տի սնն դի ար տադ րանք 131065,6 12,59 183915,7 13,83 140,3 1,24

հան քա հում քային ար տադ րանք 306752,7 29,47 398783,6 29,99 130,0 0,53

քի մի այի և դրա հետ կապ ված  
ար դյու նա բե րու թյան ճյու ղե րի ար տադ րանք 9137,8 0,88 11140,0 0,84 121,9 -0,04

պ լաստ մաս սա, կաու չուկ  և դրան ցից ի րեր 15484,5 1,49 8685,2 0,65 56,1 -0,83

կաշ վի հումք, կա շի, մոր թի  
և դրան ցից պատ րաստված ի րեր 2242,5 0,22 3446,8 0,26 153,7 0,04

փայտ և փայ տյա ի րեր 710,8 0,07 634,6 0,05 89,3 -0,02

թուղթ և թղ թից ի րեր 706,5 0,07 729,3 0,05 103,2 -0,01

մա նա ծա գոր ծա կան ի րեր 6751,2 0,65 8372,3 0,63 124,0 -0,02

կոշ կե ղեն, գլ խարկ ներ, հո վա նոցներ 1423,4 0,14 1470,7 0,11 103,3 -0,03

ի րեր քա րից, գիպ սից, ցե մեն տից 16108,3 1,55 16894,7 1,27 104,9 -0,28

թան կար ժեք և կի սա թան կար ժեք քա րեր, թան-
կար ժեք մե տաղ ներ և դրան ցից ի րեր 134049,4 12,88 196441,4 14,78 146,5 1,90

ոչ թան կար ժեք մե տաղ ներ  
և դրան ցից պատ րաստ ված ի րեր 332428,9 31,93 364728,5 27,43 109,7 -4,50

մե քե նա ներ,  
սար քա վո րում ներ և մե խա նիզմ ներ 30078,2 2,89 33525,1 2,52 111,5 -0,37

վեր գետ նյա, օ դային և ջրային  
տրանս պոր տի մի ջոց ներ 4999,2 0,48 30078,1 2,26 6,0 ան գ. 1,79

սար քեր և ա պա րատ ներ 7344,5 0,71 14840,7 1,12 2,0 ան գ. 0,41

տար բեր ար դյու նա բե րա կան  
ապ րանք ներ 1623,0 0,16 1368,9 0,10 84,3 -0,05

ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ 723,8 0,07 840,2 0,06 116,1 -0,01
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Աղյուսակ 1    
(շարունակությունը)

Ներմուծում

2010 թ.
հունվար–
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Ընդամենը (այդ թվում՝) 3748953,5 100,0 4151472,7 100,0 110,7 -

կեն դա նի կեն դա նի ներ և կեն դա նա կան  
ծագ ման ար տադ րանք 101448,5 2,71 133495,7 3,22 131,6 0,00

բու սա կան ծագ ման ար տադ րանք 214070,2 5,71 242302,6 5,84 113,2 0,13

կեն դա նա կան և բու սա կան ծագ ման  
յու ղեր և ճար պեր 49217,1 1,31 57987,0 1,40 117,8 0,08

պատ րաս տի սնն դի ար տադ րանք 308810,4 8,24 348468,9 8,39 112,8 0,16

հան քա հում քային ար տադ րանք 666021,6 17,77 821611,8 19,79 123,4 2,03

քի մի այի և դրա հետ կապ ված  
ար դյու նա բե րու թյան ճյու ղե րի ար տադ րանք 273514,6 7,30 303078,3 7,30 110,8 0,00

պ լաստ մաս սա, կաու չուկ  և դրան ցից ի րեր 148135,8 3,95 173079,6 4,17 116,8 0,22

կաշ վի հումք, կա շի, մոր թի  
և դրան ցից պատ րաստված ի րեր 9168,2 0,24 12118,4 0,29 132,2 0,05

փայտ և փայ տյա ի րեր 56545,5 1,51 68591,8 1,65 121,3 0,14

թուղթ և թղ թից ի րեր 68348,7 1,82 80353,2 1,94 117,6 0,11

մա նա ծա գոր ծա կան ի րեր 122558,5 3,27 160928,6 3,88 131,3 0,61

կոշ կե ղեն, գլ խարկ ներ, հո վա նոցներ 31994,2 0,85 33666,4 0,81 105,2 -0,04

ի րեր քա րից, գիպ սից, ցե մեն տից 82482,9 2,20 86999,1 2,10 105,5 -0,10

թան կար ժեք և կի սա թան կար ժեք քա րեր,  
թան կար ժեք մե տաղ ներ և դրան ցից ի րեր 158867,6 4,24 214963,4 5,18 135,3 0,92

ոչ թան կար ժեք մե տաղ ներ  
և դրան ցից պատ րաստ ված ի րեր 368197,7 9,82 326871,3 7,87 88,8 -1,95

մե քե նա ներ,  
սար քա վո րում ներ և մե խա նիզմ ներ 651810,4 17,39 567457,5 13,67 87,1 -3,72

վեր գետ նյա, օ դային և ջրային  
տրանս պոր տի մի ջոց ներ 297132,6 7,93 371180,9 8,94 124,9 1,02

սար քեր և ա պա րատ ներ 69638,8 1,86 59090,2 1,42 84,9 -0,43

տար բեր ար դյու նա բե րա կան  
ապ րանք ներ 69542,2 1,85 88169,7 2,12 126,8 0,27

ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ 1448,2 0,04 1058,3 0,03 73,1 -0,01

Հաշ վարկ ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սո ցի ալ-տն տե սա կան վի ճա կը 2011 թվա կա նի հուն-
վար-դեկ տեմ բե րին, ՀՀ Ա ՎԾ, 2012, էջ 122-ի տվյալ նե րով:
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Ա ղյու սակ 1–ի տվյալ նե րից հետ ևում է, որ ՀՀ ար տա հան ման ծա վալ նե րը 2011 
թվա կա նին՝ 2010 թվա կա նի հա մե մատ, ա վե լա ցել են 127,7 %–ով, ի սկ ներ մուծ մա նը՝ 
110,7%–ով, այ սինքն` ար տա հան ման ծա վալ նե րի հա վե լա ճը ներ մուծ ման հա վե լա-
ճին գե րա զան ցել է ա վե լի քան 2,7 ան գամ, ի նչն ան կաս կած, դրա կան տե ղա շարժ 
է: Այդ տե ղա շար ժի հետ ևան քով փո փոխ վել է ներ մու ծում–ար տա հա նում հա րա-
բե րակ ցու թյու նը: Այս պես, ե թե 2010 թվա կա նին այդ հա րա բե րակ ցու թյու նը կազ-
մել է 3,6 : 1, ա պա 2011 թվա կա նին՝ 3,1 : 1 : Դրա նով հան դերձ պետք է նկա տենք, 
որ նշ ված հա րա բե րակ ցու թյու նը դեռևս ի նպաստ չէ ՀՀ–ի, քա նի որ վճա րային 
հաշ վեկշ ռի բա ցա սա կան մնա ցոր դը հիմ նա կա նում ձևա վոր վում է զուտ ար տա-
հան ման (ապ րանք նե րի ներ մուծ ման և ար տա հան ման տար բե րու թյու նը) մի ջո ցով 
(տե՛ս ա ղյու սակ 2):

Ա ղյու սակ 2

ՀՀ ըն թա ցիկ հա շի վը և դրա բաղ կա ցու ցիչ նե րը 
2000–2010 թվա կան նե րին 

2000 թ. 2002 թ. 2004 թ. 2006 թ. 2007 թ. 2008 թ. 2009 թ. 2010 թ.

Ըն թա ցիկ  
հա շիվ

-278,37 -147,89 -19,63 -117,13 -589,26 -1381,82 -1368,99 -1373,17

Ապ րանք
ներ

-463,53 -368,76 -457,95 -895,86 -1600,26 -2663,53 -2081,28 -2032,55

Ծա ռա յու
թյուն ներ

-55,80 -40,69 -98,93 -130,39 -212,54 -327,11 -268,12 -242,18

Ե կա մուտ
ներ

52,90 88,20 107,42 215,17 278,78 471,19 166,59 338,65

Ըն թա ցիկ 
տրանս

ֆերտ ներ
188,06 173,35 429,84 693,95 944,76 1137,63 813,92 562,92

Աղ բյու րը` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճա րային հաշ վեկ շի ռը, Վի ճա կագ րա կան ժո ղո վա ծու, 
Եր., ՀՀ Ա ՎԾ 2011, էջ 9: 

Ա ղյու սակ 2–ի տվյալ նե րից եր ևում է, որ 2000–2010 թթ. ըն թա ցիկ հաշ վի բա-
ցա սա կան մե ծու թյու նը ա վե լա ցել է շուրջ 5 ան գամ, ապ րանք նե րի նը՝ 4,4 ան-
գամ, ծա ռա յու թյուն նե րի նը՝ 4,3 ան գամ, ե կա մուտ նե րի նը՝ 6,4 ան գամ, ըն թա ցիկ 
տրանս ֆերտ նե րը՝ 3 ան գամ: Մտա հո գիչ է այն հան գա ման քը, որ 2008 թ. հա մաշ-
խար հային տն տե սա կան ճգ նա ժա մը լուրջ ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել ՀՀ ըն թա ցիկ 
հաշ վի վրա: Բա վա կան է նշել, որ 2009 թվա կա նին, 2008 թվա կա նի հա մե մատ, 
ըն թա ցիկ հաշ վի «ե կա մուտ ներ» հոդ վա ծի մե ծու թյու նը նվա զել է 2,8 ան գամ, ի սկ 
«ըն թա ցիկ տրանս ֆերտ նե րը»՝ 28,5 %–ով, և ե թե 2010 թվա կա նին, 2009 թվա կա նի 
հա մե մատ, «ե կա մուտ ներ» հոդ վա ծի մա սով նկատ վել է ա վե լի քան 2 ան գամ, 
ա պա «ըն թա ցիկ տրանս ֆերտ ներ»–ի մա սով շա րու նակ վել է դրանց նվա զու մը, 
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ին չը հան գեց րել է նրան, որ 2010 թվա կա նի այդ հոդ վա ծի մա կար դա կը կազ մել է 
2008 թ. հա մա պա տաս խան մե ծու թյան 49,5 %–ը, այ սինքն` նվա զել է կրկ նա կի ան-
գամ: Բեր ված վեր լու ծու թյու նից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ար տա քին աշ խար հի 
հետ հա րա բե րու թյուն նե րում ան ցած (նշ ված) տաս նա մյա կի ըն թաց քում հան րա-
պե տու թյան վի ճա կը վա տա ցել է, ին չը վկա յում է, որ ՀՀ տն տե սու թյու նը չի կա-
րո ղա ցել գտ նել մի ջոց ներ և ա ռա ջին հեր թին ձևա վո րել տն տե սու թյան այն պի սի 
կա ռուց վածք, որ պես զի կա րո ղա նա դի մա կայել հա մաշ խար հային զար գա ցում-
նե րի մար տահ րա վեր նե րին: 

Վե րա դառ նա լով ա ղյու սակ 1–ի տվյալ նե րին` նկա տենք, որ ՀՀ ար տա հան ման 
մեջ զգա լի բա ժին է կազ մում ոչ թան կար ժեք մե տաղ նե րի և դրան ցից պատ րաստ-
ված ի րե րի մա սը (2010 թ–ի ն՝ 31,93 %, 2011 թվա կա նին՝ 27,43 %), ե րկ րորդ տե ղը զբա-
ղեց նում է հան քա հում քային ար տադ րան քը (ար տա հան ման մոտ մեկ եր րոր դը), 
ի սկ եր րորդ տե ղը բա ժին է հաս նում թան կար ժեք և կի սա թան կար ժեք քա րե րին, 
թան կար ժեք մե տաղ նե րին և դրան ցից պատ րաստ ված ի րե րին (2010 թվա կա նին՝ 
12,88 %, 2011 թվա կա նին՝ 14,78 %): 

Նշ ված ե րեք ապ րան քախմ բե րին բա ժին է ըն կել ՀՀ ար տա հան ման 74,23 %–ը՝ 
2010 թվա կա նին և 72,20 %–ը 2011 թվա կա նին: Ար տա հան ման մեջ զգա լի է նաև 
պատ րաս տի սնն դի ար տադ րան քի բա ժի նը: Նշ ված 4 ապ րան քախմ բե րի բա ժի-
նը 2010 թվա կա նին կազ մել է ար տա հան ման 86,82 %–ը, 2011 թ վա կա նին՝ 86,03 %–ը: 

Ն ման պայ ման նե րում, ե րբ ար տա քին շու կա նե րը և դրանց վի ճա կը վճ ռա կան 
նշա նա կու թյուն են ձեռք բե րում, ՀՀ տն տե սա կան ա ճը լր ջո րեն կա րող է վտանգ-
վել, քա նի որ հան րա պե տու թյան հատ կա պես, եր կու խո շոր ա ռևտ րային գոր-
ծըն կեր նե րի մոտ տն տե սա կան ա ճի դան դա ղում է սպաս վում: ՌԴ–ո ւմ ա կն կալ-
վում է ոչ թե 4,1 տո կոս, այլ 3,3 տո կոս տն տե սա կան աճ, ի սկ ԵՄ–ում նախ կի նում 
ա կն կալ ված 1,1 տո կոս ա ճի փո խա րեն կար ձա նագր վի 0,5 տո կոս տն տե սա կան 
ան կում: Ի սկ դա նշա նա կում է, որ ՌԴ–ո ւմ, ա ռա ջին հեր թին, բնակ չու թյան գնո-
ղու նա կու թյան լուրջ աճ չի լի նի, ի սկ ԵՄ–ո ւմ կկր ճատ վեն ար դյու նա բե րա կան ըն-
կե րու թյուն նե րի ար տադ րա կան ծրագ րե րը: ՌԴ–ին և ԵՄ–ին բա ժին է ը նկ նում ՀՀ 
ար տա հան ման մոտ 2/3–ը:

ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 2012 թ. բյու ջե ի ու ղեր ձում կան խա տե սել էր, որ ար տա-
հա նու մը կա ճի 13,5 տո կո սով, ար դյու նա բե րու թյու նը՝ 7,5 տո կո սով, ծա ռա յու թյուն-
նե րի նը՝ 3,5 տո կո սով: Ար տա քին շու կա նե րում պա հան ջար կի նվա զու մը կդան դա-
ղեց նի, ա ռա ջին հեր թին, ՀՀ ար դյու նա բե րու թյան ա ճը: ՀՀ ար տա հան ման շուրջ 
1/3–ը կազ մում է հան քար դյու նա բե րու թյան և մե տա լուր գի այի ար տադ րան քը, ի սկ 
դրա 2/3–ը բա ժին է ը նկ նում ԵՄ–ին: Ե թե 2012 թ. նույ նիսկ մե տաղ նե րի հա մաշ-
խար հային շու կա յում գնե րի նվա զում չն կատ վի, ո րը քիչ հա վա նա կան է, պա հան-
ջար կի կր ճա տումն ան խու սա փե լի է: Ե թե նկա տենք, որ Ա ՄՀ–ն չի հա վա տում նաև 
Չի նաս տա նի տն տե սու թյան բարձր ա ճին (ա ճի ցու ցա նի շը նվա զեց րել է 0,8 տո կո-
սային կե տով՝ մինչև 8,2 տո կոս), ա պա պարզ կդառ նա, որ Չի նաս տա նը չի կա րո-
ղա նա փոխ հա տու ցել ԵՄ կող մից մե տաղ նե րի պա հան ջար կի ան կու մը: Ներ կա-
յումս Չի նաս տա նին բա ժին է ը նկ նում պղն ձի հա մաշ խար հային սպառ ման շուրջ 
20 տո կո սը, ին չը նշա նա կում է, որ տն տե սա կան ա ճի դան դաղ ման հետ ևան քով 
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կդան դա ղի նաև այդ ե րկ րում պղն ձի սպառ ման ա ճը՝ ա նուղ ղա կի ազ դե լով նաև 
ՀՀ –ից ար տա հան վող պղն ձի վրա: Ի նչ պես ար դեն նշել ե նք ՀՀ ար տա հան ման 
մեկ եր րոր դը բա ժին է ը նկ նում հան քար դյու նա բե րու թյա նը: Այս ո լոր տի հնա րա-
վոր խն դիր նե րը զգա լի և կտ րուկ ազ դե ցու թյուն են թող նում տն տե սու թյան այդ 
թվում՝ սպառ ման վրա: Աս վա ծի լա վա գույն ա պա ցույ ցը 2008 թ. հա մաշ խար հային 
ֆի նան սատն տե սա կան ճգ նա ժամն էր: 

Ե թե հաշ վի առ նենք նաև ՌԴ–ի գոր ծո նը, մաս նա վո րա պես այդ ե րկ րում սպառ-
ման նվա զու մը, ի նչ պես նաև այն որ 2012 թ–ին նավ թի մի ջին գի նը, ը ստ Ա ՄՀ–ի 
մեկ բա րե լի հաշ վով կլի նի 100 դո լար (14), ա պա ՀՀ մաս նա վոր փո խան ցում նե րի 
լուրջ աճ նույն պես չի սպաս վում: ՌԴ–ից ՀՀ մաս նա վոր փո խան ցում նե րի (ՌԴ–ին 
բա ժին է ը նկ նում մոտ 80 տո կո սը) և նավ թի գնե րի միջև առ կա է ո ւղ ղա կի կապ՝ 
ո րո շա կի ժա մա նա կային լա գով: 

Այս պի սով, ստաց վում է, որ 2012 թ–ին ար տա քին մակ րո մի ջա վայ րի փո փո խու-
թյու նը վտան գե լու է նախ և ա ռաջ ՀՀ պետ բյու ջե ի կա տա րու մը: Ե թե նկա տենք, որ 
2012 թ–ին ՀՀ պե տա կան բյու ջե ով նա խա տես ված է ծախ սերն ա վե լաց նել 41,5 մլրդ 
դրա մով և միև նույն ժա մա նակ բյու ջե ի դե ֆի ցի տը (պա կա սուր դը) կր ճա տել 16 մլրդ 
դրա մով, ա պա տն տե սա կան ա ճի դան դաղ ման հետ ևան քով լրա ցու ցիչ ե կա մուտ-
նե րի ծրա գի րը չկա տա րե լու դեպ քում ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը պետք է ը նտ րու թյուն 
կա տա րի ծախ սե րի և պա կա սուր դի միջև:

 Կար ևոր է նկա տել, որ չնա յած ար տա քին շու կա նե րում ի րե րի վի ճա կի վատ-
թա րաց մա նը հան րա պե տու թյան ներ սում ևս հնա րա վո րու թյուն ներ կան խթա նե-
լու ար տա հա նու մը: Խոս քը վե րա բե րում է դրա մի ար ժեզրկ մա նը: Այս մի ջո ցա ռու մը 
հզոր լծակ է ար տա քին շու կա նե րում հայ կա կան ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե-
րի մր ցակ ցու թյու նը բարձ րաց նե լու ճա նա պար հին: Պետք է նկա տենք, որ վեր ջին 
կես տար վա ըն թաց քում ՀՀ ԿԲ–ն նման կուրս է որ դեգ րել, ին չը ող ջու նե լի է: Այս-
պես, 25.07.2011 թ–ին մեկ դո լա րի փո խար ժե քը հա վա սար էր 365 դրա մի 26.01.2012 
թ–ի ն՝ 387,74 դրա մի10: Այ սինքն` ըն դա մե նը կես տար վա ըն թաց քում մեկ դո լա րի 
հաշ վով դրա մը ար ժե քազրկ վել է 6,2 %–ով:

Economic situation in the Republic of Armenia 
and problems of economic development 

Summary

As distingnished economists mention, economic theory is not only ready proposals for 
application, but also the method, mental instrument and technique to help us make the 
correct conclusions about the situation in the economy and ways for the development. 

With this in mind, authors of the article discuss recent problems of armenian econo-
my in the sphere of employment, foreign trade, external debt, current account and some 
other problems. 

10 Ա.Չատինյան, Եվրո–չինական մարտահրավերներ. գլոբալ աճի դանդաղումը կխոչընդոտի 
ՀՀ բյուջեի կատարումը, «Օրակարգ», տնտեսական օրաթերթ, N 11 (80), 26.01.2012, էջ 5: 
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Հե տա դարձ հա յացք  
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տն տե սու թյա նը

Գ ևորգ Գրի գո րյան 

Եվ րո պա կան կր թա կան տա րա ծաշր ջա նային ա կա դե մի այի և Եվ րա սի ա մի ջազ գային 
հա մալ սա րա նի դա սա խոս, տն տե սա գի տու թյան թեկ նա ծու

Ան ցած ե րեք տաս նա մյա կի (Մեծ Բրի տա նի ա` 1974 թ., Նոր վե գի ա, Գեր մա նի ա` 
1977 թ., Դա նի ա և Նոր Զե լան դի ա` 1987 թ., Կա նա դա` 1989 թ.) ֆի նան սա կան ան կա-
յու նու թյան դրս ևո րում ներն ա ռա ջաց րին ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մե րի ծագ ման ու 
դրանց կան խար գել ման վե րա բե րյալ հե տա զո տու թյուն նե րի պա հան ջարկ։ Սա կայն, 
ի տար բե րու թյուն 70–80–ա կան թվա կան նե րի, ներ կայիս ու սում նա սի րու թյուն նե րը 
պայ մա նա վոր վում են ոչ թե ար ժու թային փո խար ժեք նե րի տա տա նում նե րով կամ 
տն տե սա կան ան կա յու նու թյամբ, այլ հիմ քային՝ խո րը տն տե սա կան, ֆի նան սա կան, 
նույ նիսկ վար կային և ներդ րու մային քա ղա քա կա նու թյուն նե րի հե տա զո տու թյամբ։ 
Ըն թա ցիկ ժա մա նա կաշր ջա նի ա ռա ջին ճգ նա ժա մը ա ռա ջա ցել է 1994–1995 թթ. Մեք-
սի կա յում, այ նու հետև՝ 1997–1998 թթ. Ար ևե լյան Ա սի ա յում, ո րը սկս վել է 1997 թ. ամ-
ռա նը Թաի լան դում և տա րած վել Ֆի լի պին նե րի, Ին դո նե զի այի և Մա լայ զի այի վրա։ 
1998 թ. ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մի թի րախ դար ձան նաև Հա րա վային Կո րե ան և Ռու-
սաս տա նի Դաշ նու թյու նը։ 2001 թվա կա նին Թուր քի այի և Ար գեն տի նայի ֆի նան սա-
կան ճգ նա ժա մե րը վե րը նշ ված նե րի շա րու նա կու թյունն է ին։ Բա ցա ռու թյամբ Մա-
լայ զի այի դեպ քի. ճգ նա ժա մե րից դուրս գա լու ճա նա պարհ նե րը հա մակց վում է ին 
Ար ժույ թի մի ջազ գային հիմ նադ րա մի կող մից ֆի նան սա կան նե րար կում նե րով, 
հա վակ նոտ տն տե սա կան բա րե փո խում նե րի ծրագ րե րով, սո ցի ա լա կան վե րա-
բաշ խում նե րով։ Ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մե րը կա րե լի է տա րան ջա տել ը ստ ա ռա-
ջաց ման տա րաբ նույթ պատ ճառ նե րի և ազ դե ցու թյան՝ Մեք սի կա (1994–1995 թթ.) և 
Հա րա վար ևե լյան Ա սի այի ե րկր ներ (1997–1998 թթ.), Ռու սաս տան (1998 թ.)՝ պար տա-
տոմ սե րի շու կայի ան վճա րու նա կու թյուն, Թուր քի ա (2000 թ.)՝ բան կային հա մա կարգ 
և Ար գեն տի նա (2000–2002 թթ.)՝ ար ժու թային ձա խող ված քա ղա քա կա նու թյուն1:

 Հա մաշ խար հային ֆի նան սատն տե սա կան ճգ նա ժա մը շա րու նա կում է մնալ բո լոր 
ե րկր նե րի թիվ մեկ մտա հո գու թյու նը. կա ռա վա րու թյուն նե րը ճգ նա ժա մին դի մա կայե-
լու և դրա բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը մեղ մե լու ո ւղղ ված մի շարք հա կաճգ նա ժա-
մային մի ջո ցա ռում ներ են ի րա գոր ծում: Գրե թե բո լոր ե րկր նե րի հա մա պա տաս խան 
ծրագ րե րում հար կային կամ այլ տի պի բա րե փո խում ներ են ի րա կա նաց նում:

Ճգ նա ժա մի թի րախ դար ձած ե րկր նե րը ձեռ նար կում են ռազ մա վա րա կան քայ-
լեր, ո րոնք խթա նում են եր կա րատև կա յուն տն տե սա կան աճ.

	ն պաս տա վոր հար կային և մաք սային դաշ տի բա րե լավ մամբ, 
	աշ խա տու ժի շու կա յում նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ մամբ, սո ցի ա լա կան 
և կր թա կան մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց մամբ, 
	են թա կա ռուց ված քային ծրագ րե րի ի րա կա նաց մամբ,

1 Արգենտինայի ֆինանսական ճգնաժամը, ըստ ՄԱՀ գործադիր տնօրեն Միշել Քամդեսուսի, 
համարվում է 21–րդ դարի առաջին ֆինանսական ճգնաժամը:
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  գի տա կան և նո րա րա րա կան հիմ քի վրա գոր ծա րա րու թյան զար գաց մամբ,
	բ նա կան պա շար նե րի նկատ մամբ՝ ջրային, ան տա ռային և հան քային ա վե-
լի ար դյու նա վետ մո տե ցում նե րի կի րառ մամբ,
  փոքր և մի ջին ձեռ նար կու թյուն նե րի զար գաց մամբ։ 

Այս պես, մեր ե րկ րում 2008 թ. հոկ տեմ բե րի 1–ից հե տո լու ծար վել է 3063 կազ-
մա կեր պու թյուն: Մաս նա գետ նե րը դրանք բա ժա նում են եր կու խմ բի` «կարճ ապ-
րող» և «եր կար ապ րող»: Լու ծար ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի մա սը` 2310–ը, 
գոր ծու նե ու թյուն էր ծա վա լել 1,5 տա րուց ա վե լի: Դրան ցից 1600–ն ան հատ ձեռ նե-
րեց ներ են, 710–ը` ի րա վա բա նա կան ըն կե րու թյուն ներ:

 Լու ծար ված «կարճ ապ րող» կազ մա կեր պու թյուն նե րը 753–ն են, այ սինքն` 
խոսքն այս դեպ քում նո րաս տեղծ բիզ նե սի մա սին է. այդ ըն կե րու թյուն նե րը գոր-
ծել են 1,5 տա րուց էլ քիչ: Դրանց մեծ մա սը` 695–ը, ան հատ ձեռ նար կա տե րեր են: 
Այլ կերպ ա սած՝ կազ մա կեր պու թյուն նե րի գե րակ շիռ մա սը գոր ծու նե ու թյուն է ծա-
վա լել սպա սարկ ման և ման րա ծախ ա ռևտ րի ո լորտ նե րում:

 Կա ռա վա րու թյան կող մից հաս տատ ված 2009 թ–ի պե տա կան բյու ջե ի նա խագ-
ծով կան խա տես վում է հա մա խառն ներ քին ար դյուն քի (Հ ՆԱ) 9,2 տո կոս աճ և ցածր 
գնաճ` 4 տո կոս` գու մա րած կամ հա նած 1,5 տո կոս: Տե ղե կաց նե լով այս մա սին` ֆի-
նանս նե րի նա խա րար Տիգ րան Դավ թյա նը նշել է, որ նման ցածր գնա ճի հա մար 
ստեղծ վել են բո լոր նա խադ րյալ նե րը: Մաս նա վո րա պես, 2010 թ–ին ծրագր վում էր 1 
տո կո սից էլ ցածր բյու ջե ի դե ֆի ցիտ (պա կա սուրդ), ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
զս պել գնա ճային ճն շում նե րը: 

Հե տաքր քիրն այն է, որ 2010 թ.ա ռա ջին կի սա մյա կի ար դյունք նե րով` 300 խո շոր 
հար կա տու ներն 2009 թ. ա ռա ջին կի սա մյա կի խո շոր նե րից ը նդ հա նուր առ մամբ 23 
տո կո սով ա վե լի հարկ են վճա րել: Նրանց կող մից վճար ված հար կե րի և տուր քե-
րի մե ծու թյուն նե րի ցան կի հա մա ձայն` ա ռա ջա տար 20–ի բո լոր ըն կե րու թյուն ներն 
ար ձա նագ րել են հար կային վճա րում նե րի աճ: Ե թե 2009 թ–ի հուն վար–հու նի սին 
մի լի ար դի շեմն ան ցել է ին 24 ըն կե րու թյուն կամ բյու ջե վճար ված 90,4մլրդ դրամ/ 
բյու ջե վճար ված հար կե րի 53,8 տո կոս/, ա պա 2010 թ–ի այն կազ մել է 32–ը2: 

2009 թ–ի պետ բյու ջե ի նա խագ ծով ՀՆԱ–հար կեր հա րա բե րակ ցու թյունն ա վե լա-
նա լու է 0,4 տո կո սային կե տով և կազ մե լու 17,4 տո կոս: Ե կա մուտ նե րը կկազ մեն 905 
մլրդ դրամ, ո րը դո լա րային ար տա հայ տու թյամբ, տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
գոր ծող փո խար ժե քով փոքր–ի նչ բարձր է 3 մլրդ դո լա րից: Ծախ սային մա սը կկազ-
մի 945 մլրդ դրամ, ի սկ դե ֆի ցի տը` 40 մլրդ դրամ: 2008 թ–ի բյու ջե ի ե կամ տային մա սի 
746 մլրդ դրա մի հա մե մատ, 2009 թ–ի բյու ջե ի ե կամ տային մասն ա վե լա ցել է 24 տո-
կո սով, ի սկ 945 մլրդ դրամ ծախ սային մա սը` 2008 թ–ի 822 մլրդ դրա մի հա մե մատ` 13 
տո կո սով: 2009 թ–ի բյու ջե ի ե կա մուտ նե րը կկազ մեն ՀՆԱ 21 տո կո սը, ծախ սե րը` 22,7 
տո կո սը, ի սկ դե ֆի ցի տը` 0,96 տո կո սը: 1 շն չին ը նկ նող հա մա խառն ներ քին ար դյուն-
քը 2009 թ–ին ե ղել է 2666 Ա ՄՆ դո լար, ի սկ 2008 թ. այն կազ մել 3606 Ա ՄՆ դո լար: Այս-
տեղ, իմ կար ծի քով, լրա ցու ցիչ մեկ նա բա նու թյուն ներն ա վե լորդ են: Ներ կա յաց նենք 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 1 շն չին ը նկ նող ՀՆԱ 2007–2010 թթ. դրությամբ3:

2 Հարկատու ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ պարբերական, N 3/5/ 2010:

3  Հայաստան և հարևաններ, 20 տարի թվերով, 2011, «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, էջ 16:
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Ա ղյու սակ 1

1 շն չին ը նկ նող ՀՆԱ 2007–2010 թթ.

Հա յաս տան
2007 թ. 2008 թ. 2009 թ. 2010 թ.

2853 3606 2666 2878

 Հա մա ձայն պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան` աղ քա տու թյան մա կար դա կը 
50 %–ից նվա զել է մինչև 25 %։ Հա յաս տա նում աղ քա տու թյան ի րա կան մա կար դա կը 
շատ ա վե լի բարձր է, քան այն ներ կա յաց ված է պաշ տո նա կան ցու ցա նիշ նե րով։ 
Մյուս կող մից` 2008 թ. սկզ բին Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան և զար գաց ման 
կազ մա կեր պու թյու նը (Organization for Economic Coorperation and Development, OECD) 
Հա յաս տա նին ցածր ե կամ տի մա կար դակ ու նե ցող ե րկր նե րի շար քից դա սեց մի ջին 
ե կամ տի մա կար դակ ու նե ցող ե րկր նե րի շար քին, ո րը ոչ մի կերպ չի կա րող մեղ-
մել գլո բալ ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մի բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը (ա ղյու սակ 1)։ 
Սա կայն պետք Է նշել, որ տար բեր մի ջազ գային տն տե սա կան կազ մա կեր պու-
թյուն ներ ու նեն ե րկր նե րի դա սա կարգ ման ի րենց սե փա կան չա փա նիշ նե րը։ Այս-
պես, հա մա ձայն Հա մաշ խար հային բան կի դա սա կարգ ման՝ 2008 թ. տվյալ նե րով 
մեկ շն չին բա ժին ը նկ նող ՀՆԱ–ի ծա վա լով Հա յաս տա նը դաս վել է մի ջի նից ցածր 
ե կամ տի մա կար դակ ու նե ցող ե րկր նե րի շար քին։ Մաս նա վո րա պես, 2010 թ. սպաս-
վում է 4 տրի լի ոն 169 մլրդ դրամ հա մա խառն ներ քին ար դյունք, 2008 թ. բյու ջե ով 
նա խա տես ված 3 տրի լի ոն 520 մլրդ դրա մի հա մա խառն ներ քին ար դյուն քի փո-
խա րեն: 905 մլրդ ե կամ տային մա սից 726 մլրդ դրա մը կկազ մեն զուտ հար կային 
մուտ քե րը, 128 մլրդ դրա մը սո ցի ա լա կան ա պա հո վագ րու թյան վճար նե րը: 

Ընդ հա նուր առ մամբ փո փո խու թյուն ներ գրանց վե ցին աշ խա տա վար ձի ֆոն-
դում, մաս նա վո րա պես, 2010 թ. 25 հա զար դրա մի փո խա րեն Հա յաս տա նում նվա-
զա գույն աշ խա տա վար ձը դար ձավ 30 հա զար դրա մը, ի սկ 2011 թ. նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձը դար ձավ 32500 դրամ: Ա րդյոք դա դրա կան կանդ րա դառ նա մեր` 
որ պես քա ղա քա ցու գր պա նի և ՀՀ բյու ջե ի ծախ սային հատ վա ծի վրա: Նա խա տես-
վում էր, որ բարձ րա նա լու է նաև ու սու ցիչ նե րի և դպ րոց նե րի վար չա կան աշ խա-
տող նե րի աշ խա տա վար ձե րը (ո րը այդ պես էլ չբարձ րա ցավ), ի նչ պես նաև բուժ-
հիմ նարկ նե րում 1 հի վան դի հա մար հատ կաց վող գու մա րը: 

Սա կայն ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մի պայ ման նե րում նման քայ լե րը ա րդյոք 
հնա րա վո րու թյուն կտան ի րա կա նաց նե լու այդ մի ջո ցա ռում նե րը, ե թե հա մաշ-
խար հային ֆի նան սա կան կա ռույց նե րն ար դեն ի սկ մտա հո գու թյուն են հայտ նել 
ֆի նան սա կան ցու ցա նիշ նե րի ան կման վե րա բե րյալ և հատ կա պես ե րբ ար դեն 
նկատ վում է ՀՆԱ ան կման մի տում ներ: Սա կայն հե տաքր քիրն այն է, որ ՀՀ էկո նո-
մի կայի նա խա րար Ներ սես Ե րի ցյա նը ներ կա յաց րել է, որ հնա րա վոր է ա պա հո վել 
զրո յա կան ցու ցա նի շից էլ բարձր տն տե սա կան ա ճ4: Նա խա րա րի կար ծի քով` դա 
հնա րա վոր կլի նի շնոր հիվ մի ջազ գային կա ռույց նե րի` Հա մաշ խար հային բան կի, 

4 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանի հարցազրույցը «ԱՌԿԱ» գործակալությանը:
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Ա ՄՀ–ի, Զար գաց ման Ա սի ա կան բան կի, ի նչ պես նաև ռու սա կան կա ռա վա րու թյան 
կող մից հատ կաց ված բա վա րար ռե սուրս նե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում: 

Ինչ պես նշել էր նա խա րա րը, մի ջոց նե րի տե ղա բաշխ ման ա րա գու թյու նը պայ մա-
նա վոր ված է լի նե լու Հա յաս տա նի նա խագ ծերն ա րագ ի րա գոր ծե լու հնա րա վո րու-
թյամբ, ին չի հա մար ան հրա ժեշտ է ակ տիվ աշ խա տանք ներ տա նել այդ ո ւղ ղու թյամբ: 

«Գ լո բալ ֆի նան սա կան ճգ նա ժամ» թե մայով դեկ տեմ բե րի 6–7–ին Դի լի ջա նում 
քն նար կում նե րի ժա մա նակ Ներ սես Ե րի ցյա նը նշում է, որ Հա յաս տա նը կա րող է 
հան գիստ ա վե լաց նել իր բյու ջե ի պա կա սուր դը մի քա նի մի լի արդ դո լա րով ա ռանց 
նշա նա կա լի ի նֆ լյա ցի այի մա կար դակ գրան ցե լու, քա նի որ ՀՀ ար տա քին պե տա կան 
պարտ քի մա կար դա կի հա րա բե րակ ցու թյու նը ՀՆԱ–ին աշ խար հում ա մե նա ցածր-
նե րից մեկն է (2008 թ. տվյալ նե րով այն կազ մել է 13,5 %)։ Մյուս կող մից՝ ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան հա կաճգ նա ժա մային մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման մա սին ամ փոփ 
հաշ վետ վու թյու նում նշ ված է, որ «պե տա կան պարտ քի կա ռա վար ման քա ղա քա կա-
նու թյունր ե ղել է զգու շա վոր՝ ար տա քին պե տա կան պարտք/Հ ՆԱ հա րա բե րակ ցու-
թյու նը կազ մել է 13,4՝ Ա ՊՀ ե րկր նե րի 33 %–ի դի մաց»5: Ի հար կե ար տա քին պարտ-
քի բարձր մա կար դա կը բա ցա սա կան եր ևույթ է, և մենք լի ո վին հա մա ձայն ե նք, 
որ ՀՀ–ն իր ար տա քին պարտ քի մե ծու թյամբ դաս վում է ցածր ար տա քին պարտ քի 
մե ծու թյուն ու նե ցող ե րկր նե րի թվին։ Մի շարք ե րկր նե րում, այդ թվում նաև զար-
գա ցած, ար տա քին պարտ քի մա կար դա կը գե րա զան ցում է ՀՆԱ–ի 40 %6, սա կայն 
միև նույն ժա մա նակ այդ բո լոր ե րկր ներն ի րենց տն տե սու թյան մեջ գգա լի բա րե փո-
խում ներ կամ մի ջո ցա ռում ներ են ի րա կա նաց րել նախ քան ներ կայիս ֆի նան սա կան 
ճգ նա ժա մի ի հայտ գա լը։ Սա կայն, մեր կար ծի քով, գլո բալ ֆի նան սա կան ճգ նա ժա-
մը ոչ մի կերպ չի կա րող դրա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ՀՀ տն տե սու թյան վրա։

 Հա մա ձայն Հա մաշ խար հային բան կի կան խա տե սում նե րի` Հա յաս տա նում տն-
տե սա կան ա ճը 2009 թ–ի ար դյունք նե րով զրո յա կան ցու ցա նիշ պետք է գրան ցի: Ը նդ 
ո րում, Ա ՄՀ–ն Հա յաս տա նում 2009 թ–ի ար դյունք նե րով կան խա տե սել էր ՀՆԱ–ի բա-
ցա սա կան աճ մի նուս 1,5 %–ի չա փով, ի սկ փաս տա ցի տվյալ նե րով այն կազ մել է 
–14,1 %: Որ պես զի ա վե լի պարզ լի նի աս վածս, ներ կա յաց նեմ կա ռա վա րու թյան կող-
մից ի րա կա նաց ված քայ լե րը. այս պես, 2007 թ. վեր ջին ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը դի-
մել էր Ռու սաս տա նին` տրա մադ րել վարկ տն տե սու թյու նը փր կե լու հա մար։ 2009 թ. 
փետր վա րի 5–ին Ռու սաս տա նը հաս տա տեց, որ կտ րա մադ րի Հա յաս տա նին 500 մլն 
դո լար։ Մեկ շա բաթ ան ց Հա մաշ խար հային բան կը հայ տա րա րեց, որ ա ռա ջի կա չորս 
տա րի նե րի ըն թաց քում Հա յաս տա նին կտ րա մադ րի 800 մլն դո լար։ Այս մի ջոց նե րը 
հիմ նա կա նում օգ տա գործ վե լու են գյու ղա կան հա մայնք նե րի են թա կա ռուց վածք նե-
րի զար գաց ման և ա ռևտ րային բան կե րի կող մից վար կե րի տրա մադր ման մի ջո ցով 
փոքր ու մի ջին ձեռ նար կու թյուն նե րի զար գաց ման հա մար։ 2008 թ. մար տի 4–ին Ա ՄՀ 
հայ տա րա րեց, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը կտ րա մադ րի 540 մլն դո լար։ 

5 ՀՀ կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումների իրականացման մասին ամփոփ 
հաշվետվություն, կետ 6, էջ 3:

6 Օրինակ՝ Մեծ Բրիտանիայամ, Գերմանիայում և Ֆրանսիայում ընդհանուր արտաքին 
պարտքի մակարդակը (պետական և մասնավոր) 2008 թ. կազմել է ՀՆԱ–ի համապատասխանաբար 
370, 137 և 172 %։ Այստեղ հարկ է նշել, որ հիմնականում գերակշռում է մասնավոր արտաքին պարտքը, 
սակայն բոլոր երկրների համար արտաքին պետական պարտքը գերազանցում է ՀՆԱ–ի 40 %։
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Այս կա պակ ցու թյամբ Ա ՄՀ մշ տա կան ներ կա յա ցու ցիչ Գիլյեր մո Տո լո սան ա սել 
էր հետ ևյա լը. 

— ՀՀ շու կա յում գոր ծող բան կերն ար տա սահ ման են փո խան ցել մոտ 300 մլն 
դո լար կամ ՀՆԱ 3 %, ո րը հե տա գա յում մաս նա կի վե րա դարձ վել է եր կիր, ո րի ար-
դյուն քում նկատ վել է վար կա վոր ման ծա վալ նե րի ա ճ7: 

Չ նա յած մյուս կող մից` պետք է հաշ վի առ նել այն փաս տը, որ տրանս ֆերտ նե-
րը հան դի սա նում են ՀՀ տն տե սու թյան շար ժիչ ու ժե րից մե կը, և հա մաշ խար հային 
ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մի ար դյուն քում զգա լի ո րեն նվա զե ցին դե պի Հա յաս տան 
փո խանց վող կան խիկ տրանս ֆերտ նե րը։ Ա ռա ջին հեր թին դրանք հնա րա վո րու-
թյուն են տա լիս ֆի նան սա վո րել ա ռևտ րային և ըն թա ցիկ հաշ վի վիթ խա րի պա-
կա սուր դը։ Հա մա ձայն ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի 2008 թ. տվյալ նե րի՝ բան կային 
հա մա կար գի մի ջո ցով ար տա սահ մա նից փո խանց ված մի ջոց նե րի գու մա րը կազ-
մել է 1,2 մլրդ դո լար, ո րը կազ մել է ՀՆԱ–ի 14 %–ը։ Սա ըն դա մե նը բան կային հա-
մա կար գի մի ջո ցով ՀՀ տա րածք մուտք ե ղած գու մար ներ է ին, ո րը չի ար տա ցո-
լում դրա մա կան զանգ վա ծի ի րա կան պատ կե րը, ո րն ի րա կա նում կա րող է լի նել 
ե կած տրանս ֆերտ նե րի կրկ նա կին։ Այս տե ղից ա կն հայտ է, որ հա մաշ խար հային 
ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մի հետ ևան քով 2009 թ. մի ան շա նակ նվա զե ցին այդ մի ջոց-
նե րի փո խան ցում նե րը դրանց հիմ նա կան կենտ րոն նե րից՝ Ա ՍՆ, ԵՄ և Ռու սաս-
տան։ Ել նե լով վե րը նշ վա ծից` կա րող ե նք փաս տել, որ այս են թա տեքս տում ՀՀ 
տն տե սու թյու նը նշա նա կա լի կո րուստ ներ ու նե ցավ, քա նի որ ի նչ պես մենք ար դեն 
նշել ե նք ՀՀ տն տե սու թյան զար գա ցու մը զգա լի ո րեն կախ ված է ար տա սահ մա նից 
ստաց վող դրա մա կան փո խան ցում նե րից8: 

Անդ րա դառ նա լով ՀՀ դրա մա վար կային քա ղա քա կա նու թյա նը՝ հարկ է նշել, 
որ 2009 թ. մար տի 1–ին ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կը հայ տա րա րեց, որ ի րենք կր-
կին վե րա դառ նում են լո ղա ցող փո խար ժե քի ար ժու թային ռե ժի մի։ ՀՀ ԿԲ ստեղծ-
ման օ րից ի վեր պաշ տո նա պես հայ տա րա րել է, որ նա վա րում է ա զատ լո ղա ցող 
փո խար ժե քի ար ժու թային ռե ժիմ, հետ ևա բար, ե ՞րբ էր ՀՀ ԿԲ ան ցել հաս տա տա-
գրված փո խար ժե քի ար ժու թային ռե ժի մի, որ հի մա կր կին վե րա դառ նում է լո ղա-
ցող փո խար ժե քի ար ժու թային ռե ժի մի։ Մյուս կող մից, ե թե նույ նիսկ ՀՀ ԿԲ ա զատ 
լո ղա ցող փո խար ժե քի ար ժու թային ռե ժի մից ան ցել է հաս տա տագր ված փո խար-
ժե քի ար ժու թային քա ղա քա կա նու թյան, ա պա ին չու դրա մա սին չի հայ տա րար-
վել։ Այս պես, ՀՀ ԿԲ պաշ տո նա կան ին տեր նե տային կայ քում՝ «Դ րա մա վար կային 
քա ղա քա կա նու թյուն» բաժ նի «Ար ժու թային քա ղա քա կա նու թյան նկա րագ րու-
թյուն» են թա բաժ նում նշ ված է, որ «ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի ար ժու թային քա-
ղա քա կա նու թյունն ո ւղղ ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար ժու թային պա-
հուստ նե րի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման մի ջո ցով ՀՀ դրա մի հու սա լի ու թյան ու 
մի ջազ գային հե ղի նա կու թյան բարձ րաց մա նը, ըն թա ցիկ ար ժու թային գոր ծառ նու-
թյուն նե րի և կա պի տա լի շար ժի, ի նչ պես նաև օ տա րերկ րյա ներդ րում նե րի հա մար 
բա րեն պաստ ի րա վատն տե սա կան դաշ տի ստեղծ մա նը։ Նպա տակ նե րի ի րա կա-

7 http://www.cdaily.am/home/paper/2011_05_20/news/25650

8 Այստեղ պետք է նշենք, որ արտասահմանից եկող տրանսֆերտների զգալի մասն ուղղվում է 
սպառման ոլորտ:
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նաց ման հա մար հայ տա րար վել է հա մա պա տաս խան ար ժու թային ռե ժիմ»: Այ նու-
հետև կայ քի նույն հատ վա ծում նշ ված է, որ «ՀՀ կենտ րո նա կան բան կը վա րում է 
լե գատ լո ղա ցող փո խար ժե քի քա ղա քա կա նու թյուն, ին չը հա մա հունչ է ա զա տա-
կա նաց ված կա պի տա լի հաշ վի գոր ծարք նե րին և ան կախ դրա մա վար կային քա-
ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման սկզ բունք նե րին։ Կենտ րո նա կան բան կի մի ջամ-
տու թյու նը ար ժու թային շու կային ի րա կա նաց վում է՝ ել նե լով դրա մա վար կային 
քա ղա քա կա նու թյան նպա տակ նե րից»9:

 Խոսքս ու րա խու թյամբ ա վար տեմ` չնա յած որ այն չի վե րա բե րում մեր ե րկ րին:
Աշ խար հում սնն դի ա րագ սպա սարկ ման կե տե րի ցանց ու նե ցող հայտ նի 

«McDօnald’s»–ը մի այն 2009 թ. 240 նոր կե տեր է բա ցել` նվա զա գույ նը 30–ը Ռու-
սաս տա նում: Պետք է նշել որ ա մեն մի նման հաս տա տու թյուն բա ցե լու հա մար 
ծախս վում է 1 մլն դո լար: Այդ ըն կե րու թյու նը հայ տա րա րել է, որ վեր ջին 5 տա րի-
նե րի ըն թաց քում այս տա րին ի րենց հա մար ա մե նա հա ջո ղակն էր: 

A reflection on RA economy

Summary

The manifestations of the financial instability during the last three decades / Great 
Britain 1974, Dania and New Zeland 1987, Canada 1989/ have evinced a demand for re-
search about the origin of financial crises and their prevention.

The ways of overcoming the crises are combined with great financial investments 
made by The International Exchange Fund, projects of economic improvement and social 
redistributions.

The Global financial and economic crisis keeps being the main problem in all coun-
tries and the governments are taking a number of anti–crisis preventive measures aimed 
at confronting the crisis and reducing its negative effects. Tax and other improvements 
exist in almost all the appropriate projects of the countries.

9 http://www.cba.am/CBA_SITE/monetary/aforeign.html?_locale=hy (ՀՀ ԿԲ պաշտոնական ինտեր-
նե տային կայք, 21.04.2009)
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ՀՀ տն տե սա կան ան վտան գու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 Լի լյա Ա վե տի սյան 

Եվ րո պա կան կր թա կան տա րա ծաշր ջա նային ա կա դե մի այի և Եվ րա սի ա մի ջազ գային 
հա մալ սա րա նի դա սա խոս, տն տե սա գի տու թյան թեկ նա ծու, դո ցենտ

 Վեր ջին տաս նա մյա կում ը նդ լայն վել են ան վտան գու թյան հա մաշ խար հային 
ո լոր տի հիմ նախն դիր նե րի շուրջ քն նար կում ներն ու գի տա կան բա նա վե ճերն, 
ի նչն, ի թիվս այլ հան գա մանք նե րի, ան մի ջա կա նո րեն պայ մա նա վոր ված է մարդ-
կային զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րի ա կն հայտ բար դաց մամբ, նյու թա կան աշ-
խար հի ա ռար կա նե րի ա վե լաց մամբ, մի ջու կային և զանգ վա ծային ո չն չաց ման այլ 
զեն քե րի տա րած մամբ, մի ջազ գային ա հա բեկ չու թյան ո ւժգ նաց մամբ, ա ռող ջա պա-
հա կան և բնա պահ պա նա կան նո րա նոր սպառ նա լիք նե րի ի հայտ գա լով1: 

«Ազ գային ան վտան գու թյու ն» հաս կա ցու թյունն այ սօր նե րա ռել է մարդ կային 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան գրե թե բո լոր ո լորտ նե րը` ռազ մա քա ղա քա կան, սո ցի ալ–
տն տե սա կան, տե ղե կատ վա կան, հոգ ևոր–հո գե բա նա կան և այլն, ո րոնք, ի րենց 
հեր թին, սեր տո րեն ա ռնչ վում են մի մյանց հետ։ Ար դյուն քում` այդ ո լորտ նե րի միջև 
սահ ման նե րը սկ սել են պայ մա նա կան բնույթ կրել։ Ազ գային ան վտան գու թյան 
կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րից է տն տե սա կան ան վտան գու թյու նը, ո րն ա ռա-
վել քան եր բեք հս տա կեց ման և խոր վեր լու ծու թյան կա րիք ու նի: Ի նչ է, ի վեր ջո, 
տն տե սա կան ան վտան գու թյու նը, ո րոնք են այն սպառ նա լիք նե րը, որ առ կա են 
ե րկ րում և ո րոնք են տն տե սա կան ան վտան գու թյան ա պա հով ման քա ղա քա կան և 
տն տե սա կան նա խադ րյալ նե րը: 

Տն տե սա կան ան վտան գու թյունն ի րե նից ներ կա յաց նում է պայ ման նե րի և գոր-
ծոն նե րի ամ բող ջու թյուն, ո րն ե րաշ խա վո րում է ի նչ պես ազ գային տն տե սու թյան 
ան կա խու թյու նը, կա յու նու թյու նը, շա րու նա կա կան ար դի ա կա նա ցումն ու կա տա-
րե լա գոր ծու մը, այն պես էլ հա սա րա կու թյան ու նրա ան դամ նե րի բնա կա նոն կեն-
սա գոր ծու նե ու թյու նը, ֆի զի կա կան պաշտ պան վա ծու թյու նը, հոգ ևոր և նյու թա կան 
պա հանջ մունք նե րի բա վա րա րու մը2: Այն են թադ րում է այն պի սի հա մա կարգ, ո րի 
առ կա յու թյան պայ ման նե րում հա մա պա տաս խան սպառ նա լիք նե րի ա ռա ջաց ման 
հա վա նա կա նու թյունն ու ազ դե ցու թյան չա փը հաս նում են նվա զա գույ նի՝ հա սա-
րա կու թյան, պե տու թյան և բնու թյան միջև ներ դաշ նակ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
հաս տատ ման, կա յուն տն տե սա կան զար գաց ման ար դյու նա վետ մե խա նիզմ նե րի 
կի րառ ման հեն քի վրա։ 

Հաշ վի առ նե լով զար գա ցած և զար գա ցող ե րկր նե րում գո յու թյուն ու նե ցող քա-
ղա քա կան և տն տե սա կան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը` կա րե լի է պն դել, որ տն տե սա-
կան ան վտան գու թյան բուն հաս կա ցու թյու նը բա վա կան հա րա բե րա կան է: Այս պես, 
օ րի նակ՝ Ա ՄՆ–ո ւմ տն տե սա կան ան վտան գու թյան ա պա հով ման պե տա կան ռազ-
մա վա րու թյու նը հիմ նա կա նում խարսխ ված է 32–րդ նա խա գահ Ֆրանկ լին Դե լա նո 

1 Сенчагов В., Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и раз-
витие, Москва, 2002, с. 128. 

2 Абалкин Л., «Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение», с. 4–13 / «Вопросы 
экономики», 1994, N 12. 87. 
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Ռուզ վել տի կող մից հետ պա տե րազ մյան շր ջա նում մշա կած և ի րա կա նաց ված քա-
ղա քա կա նու թյան հիմ նադ րույթ նե րի վրա և ը նդ հա նուր առ մամբ նե րա ռում է յու րա-
քան չյու րի հա մար նյու թա կան բա րիք նե րի և սո ցի ա լա կան ո լոր տի ծա ռա յու թյուն նե րի 
ա ռա վել մատ չե լի ու թյու նը: Մինչ դեռ զար գա ցող ե րկր նե րում մտա հոգ ված են այն պի սի 
խն դիր նե րի լուծ մամբ, ի նչ պի սիք են աղ քա տու թյան, կա շա ռա կե րու թյան կր ճա տու մը, 
բնակ չու թյան նվա զա գույն կեն սա պայ ման նե րի ա պա հո վու մը, ազ գային տն տե սու-
թյան կա յու նա ցու մը և այլն: Ան ցու մային փու լում գտն վող մի շարք ե րկր նե րում ար-
դեն մշակ վել են տն տե սա կան ան վտան գու թյան հայե ցա կար գային մո տե ցում նե րը, 
ստեղծ վել հա մա պա տաս խան կա ռույց ներ: Այս ո ւղ ղու թյամբ է ա կան քայ լեր են ար վել 
Ռու սաս տա նում, որ տեղ պե տու թյան հո վա նա վո րու թյամբ բազ մա թիվ ու սում նա սի-
րու թյուն ներ են կա տար վել: Այս ա ռու մով ու շագ րավ է ա կա դե մի կոս Սեր գեյ Գլազ ևի 
մշա կած տն տե սա կան ան վտան գու թյան ցու ցա նիշ նե րի սահ մա նային մե ծու թյուն նե-
րի հան րա հայտ ա ղյու սա կը: Ո ւկ րաի նա ցի վեր լու ծա բան Տա տյա նա Սի լի նան «անվ-
տան գու թյու ն» հաս կա ցու թյու նը հա մե մա տում է «եր ջան կու թյու ն» հաս կա ցու թյան 
հետ. «Մար դիկ եր ջա նիկ են այն պատ ճա ռով, որ չգի տեն, թե որ քան են դժ բախ տ»: 
Ա մեն ի նչ կախ ված է այն կոոր դի նատ նե րի հա մա կար գից, որ տեղ տե ղա վո րել են 
հա սա րա կու թյու նը, ի նչ պես նաև տն տե սա կան ան վտան գու թյան ա նա չառ գնա հա-
տա կա նից: Բայց ի նչ պես հայտ նի է, հան րա պե տու թյու նում ան կա խու թյան տա րի նե-
րի ըն թաց քում պե տա կան մա կար դա կով այդ պես էլ չկա ռուց վեց կոոր դի նատ նե րի 
հա մա կարգ, ո րով հնա րա վոր կլի ներ ո րո շել պե տու թյան տն տե սա կան ան վտան գու-
թյու նը: Ի նչ պես կա րե լի է ի մա նալ՝ ան վտանգ է եր կիրն ա րդյոք և ի նչ պես չե զո քաց-
նել սպառ նա լիք նե րը, ե թե մինչև հի մա ոչ մի տեղ պաշ տո նա պես գր ված չէ՝ ի նչ պես 
չա փել ան վտան գու թյու նը: Օր վա հրա մա յա կան է Հա յաս տա նի ազ գային տն տե սու-
թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան տն տե սա կան ան վտան գու-
թյան բաղ կա ցու ցիչ մա սե րի` ներ քին և ար տա քին գոր ծոն նե րի վեր լու ծու թյու նը, ե րկ-
րի տն տե սա կան ան վտան գու թյան հա մա կար գի ու սում նա սի րու թյու նը, ի նչ պես նաև 
տն տե սա կան ան վտան գու թյան ա պա հով մանն ո ւղղ ված պե տու թյան տն տե սա կան 
ռազ մա վա րու թյան մշա կու մը, ներ քին և ար տա քին տն տե սա կան սպառ նա լիք նե րի 
վնա սա զերծ ման հնա րա վոր մե խա նիզմ նե րի ձևա վո րու մը: 

Անվ տան գու թյան ա պա հո վումն են թադ րում է սպառ նա լիք նե րի դեմ ակ տիվ 
պայ քար՝ դրանց վեր հան ման, կան խար գել ման, թու լաց ման, հա կա դարձ ման և 
վե րաց ման մի ջո ցով։ Սպառ նա լիք նե րը տա րաբ նույթ են և հան գեց նում են ի րենց 
նշա նա կու թյամբ և ծա վալ նե րով ոչ մի օ րի նակ հետ ևանք նե րի։ Սպառ նա լիք նե րի 
հա մա կար գը փո փո խու թյուն է կրում ժա մա նա կի ըն թաց քում, սպառ նա լիք ներն ի 
հայտ են գա լիս և չե զո քա նում, ա վե լա նում և նվա զում3:

 Վեր ջին տաս նա մյակ նե րին հա մաշ խար հային տն տե սա կան զար գաց ման մի-
տում նե րը վկա յում են, որ գլո բա լաց ման, տն տե սա կան ին տեգր ման գոր ծըն թաց-
նե րը, « տեխ նո լո գի ա նե րի մր ցա վազ քը» նոր մար տահ րա վեր նե րի ա ռջև են կանգ-
նեց նում հատ կա պես զար գա ցող և ան ցու մային շր ջա նում գտն վող ե րկր նե րին4:

3 Մանասերյան Թ., «Հանրապետության տնտեսական անվտանգության ապահովման տեսա-
գործնական մոտեցումները», 21–26 էջեր /«Рынок капитала в Армении», Երևան, 2001, N 7, 8 (65, 66): 

4 Մարկոսյան Ա., Տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրները, մեթոդաբանություն և 
արդյունքներ, Երևան, 2005, 248 էջ:
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 Պա կաս կար ևոր չէ նաև այն ի րո ղու թյու նը, որ տն տե սա կան ան վտան գու թյան 
ա պա հո վու մը մի շարք զար գա ցող ե րկր նե րում պայ մա նա վոր ված է գոր ծոն նե րով, 
ո րոնք զար գա ցող մյուս ե րկր նե րում նե րառ ված չեն տն տե սա կան սպառ նա լիք նե-
րի հա մա կար գում: Այս պես, օ րի նակ՝ ան կա խաց ման ա ռա ջին տա սը տա րի նե րին 
Ռու սաս տա նից ո րա կյալ աշ խա տու ժի` գիտ նա կան նե րի, մաս նա գետ նե րի ար տա-
հոս քը մո տա վոր տվյալ նե րով կազ մել է մոտ 95 000–100 000 մարդ, կամ ը նդ հա-
նուր բնակ չու թյան 0,05 %–ը: Ի սկ Հա յաս տա նի պա րա գա յում, մտա վոր կա րո ղու-
թյան ար տա հոս քը, ո րը կազ մում է ար տա գաղ թած նե րի ա վե լի քան մեկ եր րոր դը, 
ա մե նա հա մեստ հաշ վարկ նե րով` բնակ չու թյան ա ռա վել աշ խա տու նակ զանգ վա ծի 
մոտ կե սը, կա րե լի է դա սել ազ գային ա ղետ նե րի շար քը: Այլ խոս քով՝ մտա վոր 
կա րո ղու թյան ար տա հոսքն այ սօր Հա յաս տա նի տն տե սա կան ան վտան գու թյան 
է ա կան սպառ նա լիք նե րից մեկն է: Ժո ղովր դագ րա կան ի րա վի ճա կի լա վաց ման 
տար բե րակ մո տա կա տա րի նե րին չկա: Ե րկ րում ի րա պես կկանգ նի բարձր ար-
դյու նա վե տու թյան աշ խա տան քի հնա րա վո րու թյան կտ րուկ նվազ ման խն դի րը: 
Հա մա պա տաս խա նա բար կպա կա սեն մուտ քե րը բյու ջե, կկր ճատ վի բնակ չու թյան 
գնո ղու նա կու թյու նը: Մինչև 2015 թ. ե րկ րի բնակ չու թյու նը զգա լի ո րեն կծե րա նա, 
ի սկ ե րկ րի աշ խա տան քային նե րու ժի կո րուստն ար տա կարգ բարձր կլի նի: Ե թե 
նկա տի առ նենք, որ թո շա կա ռու նե րը մեր բնակ չու թյան ա մե նա քիչ ա պա հով ված 
խմ բե րից են, կա րե լի է են թադ րել, որ այդ խմ բի թվի մե ծաց ման հետ ե րկ րում 
նկա տե լի ո րեն կա ճի և սո ցի ա լա կան դժ գո հու թյու նը: 

Թ վար կե լով ե րկ րի տն տե սա կան ան վտան գու թյան սպառ նա լիք նե րը՝ կա րե լի 
է հի շա տա կել նաև հայ րե նա կան ար տադ րան քի ան մր ցու նա կու թյան, մեկ շն չին 
ը նկ նող ՀՆԱ–ի ցու ցա նի շի ցածր մա կար դա կի, սո ցի ա լա կան դժ գո հու թյան նոր 
ա լի քի բարձ րաց ման, և, ի հար կե, ո րո շա կի ո րեն կա յա ցած է ներ գե տիկ հա մա կար-
գի ար տա քին կախ վա ծու թյան մա սին, ո րը հա մար վում է ոչ մի այն տն տե սա կան, 
այլև ազ գային ան վտան գու թյան հիմ նա կան սպառ նա լիք նե րից մե կը: Մեկ այլ 
սպառ նա լիք է ստ վե րային տն տե սու թյան և կո ռուպ ցի այի առ կա յու թյու նը։ 

Ֆի նան սատն տե սա կան ճգ նա ժա մը ցույց տվեց, որ Հա յաս տա նի տն տե սու թյու նը 
խո ցե լի է, չնա յած փակ սահ ման նե րի և հա մաշ խար հային տն տե սու թյան հետ սահ-
մա նա փակ կա պերին: Գոր ծազր կու թյան ա ճը, փո խան ցում նե րի ներ հոս քի կրճա-
տու մը, մի շարք խո շոր ըն կե րու թյուն նե րի փա կու մը հա մաշ խար հային տն տե սա կան 
ճգ նա ժա մի ա ռջև ե րկ րի տն տե սու թյան խո ցե լի ու թյան դրս ևո րում նե րից է ին: 

Հատ կան շա կան է, որ կա ռա վա րու թյու նը, որ պես ա ռաջ նա հեր թու թյուն, իր քա-
ղա քա կա նու թյան մեջ նա խընտ րում է ֆիս կալ մի ջոց նե րը: Աշ խա տե լով ա պա հո-
վել պե տու թյան տն տե սա կան ան վտան գու թյու նը, նվա զեց նել դրա մա կան արժե-
զրկման մա կար դա կը և մե ծաց նել պետ բյու ջե ի մուտ քե րը՝ կա ռա վա րու թյու նը 
սպառ նա լիք է ստեղ ծում տն տես վա րող սուբյեկտ նե րի և բնակ չու թյան տն տե սա-
կան ան վտան գու թյան հա մար: Ի սկ դա, իր հեր թին, բե րում է շատ բա ցա սա կան 
միտ ման. ու ժե ղա նում է պե տու թյան տն տե սա կան ան վտան գու թյան և գոր ծա րար-
նե րի ու բնակ չու թյան զգա լի մա սի միջև տն տե սա կան ան վտան գու թյան հա կադ-
րու թյու նը: Եվ այդ պայ ման նե րում ծա գում է գլ խա վոր սպառ նա լի քը. պե տու թյու նը, 
գոր ծա րար նե րը և բնակ չու թյու նը կորց նում են ը նդ հա նուր հե տաքրք րու թյուն-
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նե րը, կո րում է նրանց շա հագրգռ վա ծու թյու նը` ստեղ ծե լու կա յուն ի րա վա կան և 
տն տե սա կան մի ջա վայր: Ար դյուն քում` դան դա ղում են ազ գային տն տե սու թյան 
ձևա վոր ման, մր ցակ ցային ա ռա վե լու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման ու ար դյու նա վետ 
ի րաց ման, հայ րե նա կան ար տադ րան քի մր ցու նա կու թյան բարձ րաց ման գոր ծըն-
թաց նե րը, ի սկ եր կիրն, այս պի սով, հայտն վում է հա մաշ խար հային տն տե սու թյան 
և տա րա ծաշր ջա նային զար գա ցում նե րից ա վե լի մեծ մե կու սաց ման մեջ: 

Ճգ նա ժա մի պայ ման նե րում նկատ վեց հո վա նա վոր չա կան բնույ թի տն տե սա կան 
քա ղա քա կա նու թյան մի տում։ Բա վա կան է նշել, որ 20 ա ռա ջա տար և նախ կի նում 
«բաց դռ նե րի » քա ղա քա կա նու թյուն քա րո զող ե րկր նե րից 17–ո ւմ ըն դուն վել են ա վե-
լի քան 47 պրո տեկ ցի ո նիս տա կան ո րո շում ներ։ Այդ եր ևույ թը պայ մա նա վոր ված չէր 
մի այն ճգ նա ժա մային ի րա վի ճա կից դուրս գա լու տն տե սա կան–մար տա վա րա կան 
նկա տա ռում նե րով, այլ ար տա հայ տում է ո րո շա կի եր կա րա ժամ կետ ռազ մա վա րու-
թյուն, ո րն ա դեկ վատ է ձևա վոր վող բազ մաբ ևեռ աշ խար հա կար գի տրա մա բա նու-
թյա նը։ Նոր ի րո ղու թյու նում վե րա ցել է ա րևմ տյան նախ կին մե նա տի րու թյու նը, և 
սր վել է ա ռևտ րա ֆի նան սա կան մր ցակ ցու թյու նը։ Որ պես հետևանք` տն տե սա կան 
է քս պան սի ան ըն դու նել է տա րա վեկ տոր բնույթ, և ներ կա յումս տն տե սա պես ա ռա-
ջա տար ե րկր նե րը ստիպ ված են պաշտ պան վել նախ կի նում «հե տամ նա ց» հա մար-
վող ե րկր նե րի տն տե սա կան հա վակ նու թյուն նե րից։ Այս պի սով, ար դի տն տե սա կան 
գոր ծըն թաց նե րը, հեն վե լով ու նի վեր սալ գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րի հիմ նադ-
րույթ նե րի վրա, զուրկ չեն նաև ո րո շա կի ազ գային–պահ պա նո ղա կան գա ղա փա-
րա խո սա կան տրա մա բա նու թյու նից։ Նկա տենք նաև, որ պրո տեկ ցի ո նիզմն ար տա-
հայ տում է ոչ մի այն ի նք նա բա վու թյան մի տու մը, այլև ո րո շա կի տն տե սա կան հենք 
է ստեղ ծում տա րա վեկ տոր գլո բա լաց ման մաս կազ մող այլ, օ րի նակ` տե ղե կատ վա-
կան բնույ թի, ան ցան կա լի գոր ծըն թաց նե րին դի մա կայե լու հա մար։

Ազ գային ան վտան գու թյան ա պա հով ման կար ևո րա գույն ե րաշ խիք է հան դի-
սա նում տն տե սու թյան զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րի հա մա պա տաս խա նե ցու մը 
հա մաշ խար հային զար գա ցում նե րի և ար դի պայ ման նե րի տրա մա բա նու թյա նը։ 
Այս տե սան կյու նից, ան վտան գու թյան հիմ նախն դիր ներն ա ռնչ վում են ար տա քին 
տն տե սա կան, ներդ րու մային, հար կա բյու ջե տային, դրա մա վար կային, փոքր և 
մի ջին գոր ծա րա րու թյան խթան ման, տն տե սա կան մր ցակ ցու թյան պաշտ պա նու-
թյան, բնա կան մե նաշ նորհ նե րի կար գա վոր ման, սա կագ նային, կա ռուց ված քային 
և այլ քա ղա քա կա նու թյուն նե րին։

Երկ րի պե տա կան ան վտան գու թյան և պաշտ պա նու նա կու թյան ա պա հո վու մը 
մե ծա պես կախ ված է զար գա ցած և կա յուն տն տե սու թյու նից: Այս ա ռու մով չա փա-
զանց կար ևոր վում է ՀՀ տն տե սա կան ան վտան գու թյան ռազ մա վա րու թյու նը, դրա 
գնա հա տու մը, ա պա հով ման ո ւղ ղու թյուն ներն ու մե խա նիզմ նե րը, ե րկ րի տն տե-
սա կան շա հե րի ա պա հո վու մը տա րա ծաշր ջա նում:

Տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան վե րա բե րյալ ըն դուն վող ո րո շում նե րի հիմ-
նա վոր վա ծու թյան ա պա հով մա նը, սպառ նա լիք նե րի չե զո քաց մանն ո ւղղ ված ջան-
քե րը պա հան ջում են ի րա կա նաց նել տն տե սա կան ան վտան գու թյան մա կար դա կի 
գնա հա տում և վեր լու ծու թյուն։ Այդ նպա տա կով կի րառ վում է ո րո շա կի չա փո րո-
շիչ նե րի (չա փա նիշ նե րի) և ցու ցա նիշ նե րի հա մա կարգ։
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Տն տե սա կան ան վտան գու թյան չա փա նիշ ներն են թադ րում են բնա կան պա-
շար նե րի չա փե րի, դրանց զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև 
կա պի տա լի և աշ խա տան քի օգ տա գործ ման ար դյու նա վե տու թյան մա կար դա կի, 
տն տե սու թյան մր ցու նա կու թյան, ար տա քին սպառ նա լիք նե րին դի մա կայե լու հնա-
րա վո րու թյուն նե րի և ան կա խու թյան, սո ցի ա լա կան կա յու նու թյան և սո ցի ա լա կան 
հա կա մար տու թյուն նե րի պայ ման նե րի խո րը և բազ մա կող մա նի վեր լու ծու թյուն-
ներ: Այդ չա փա նիշ նե րից է նաև ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման ար դյու նա վե տու-
թյան մա կար դա կի հա մա պա տաս խա նու թյունն ա ռա վել զար գա ցած և ա ռա ջա տար 
ե րկր նե րի հա ման ման ցու ցա նի շին, ի նչ պես նաև այն մա կար դա կին, ո րի դեպ քում 
ներ քին և ար տա քին վտանգ նե րը հաս նում են նվա զա գույ նի5: 

Ինչ վե րա բե րում է տն տե սա կան ան վտան գու թյան ցու ցա նիշ նե րին, ա պա 
ա ռա վել նպա տա կա հար մար է ա ռանձ նաց նել կեն սա մա կար դա կը, սղա ճի տեմ-
պե րը, գոր ծազր կու թյան մա կար դա կը, տն տե սա կան ա ճը, բյու ջե ի ճեղք ված քը, 
պե տա կան պարտ քը, հա մաշ խար հային տն տե սու թյանն ին տեգր ման աս տի ճա նը, 
ար տար ժույ թի պա շար նե րը, ստ վե րային տն տե սու թյան տե սա կա րար կշի ռը: Ե թե 
մի շարք ցու ցա նիշ նե րի մե ծու թյու նը հայտն վում է ըն դուն ված թույ լատ րե լի սահ-
մա նից բարձր կամ ցածր, ա պա հա մար վում է, որ տն տե սա կան հա մա կարգն ան-
բա րեն պաստ վի ճա կում է: 

Երկ րում պար զա պես չկա մեկ մի աս նա կան մո տե ցում ձևա կեր պե լու սպառ-
նա լիք նե րի բո լոր չա փո րո շիչ նե րը: Տն տե սա կան ան վտան գու թյան ամ բող ջա կան 
հա մա կար գի ստեղծ ման ո ւղ ղու թյամբ աշ խա տանք ներ տար վում են: Դեռ շա րու-
նակ վում են բա նա վե ճե րը նաև այն մա սին, թե ի նչ չա փա նիշ ներ պետք է դառ նան 
չա փո րո շիչ նե րը և ի նչ սահ մա նային ար ժեք ներ ու նեն դրանք ե րկ րի ու ան հա տի 
հա մար: 

Անհ րա ժեշտ է հաս տա տել ե րկ րի տն տե սա կան ան վտան գու թյան ա պա հով-
ման Ազ գային ծրա գիր, որ տեղ և կհա մադր վեն տն տե սա կան ան վտան գու թյան 
բո լոր ցու ցա նիշ նե րը: Այդ ծրա գի րը պետք է խիստ կա ռուց ված քային դառ նա, ի սկ 
տն տե սա կան ան վտան գու թյան ա պա հով ման մի ջո ցա ռում նե րը խմ բա վոր վեն 
ը ստ ռե սուր սա հում քային, է ներ գե տիկ, ֆի նան սային, ներդ րու մային, տեխ նո լո գի-
ա կան, ար դյու նա բե րա կան, սո ցի ա լա կան, ար տա քին տն տե սա կան ան վտան գու-
թյան: Ծրագ րում պետք է նաև լի նեն տն տե սու թյան ստ վե րայ նա ցու մը հաղ թա հա-
րե լու և տն տե սա կան գոր ծըն թաց նե րի տե ղե կատ վայ նաց ման բա ժին ներ: Կար ևոր 
է Հա յաս տա նի տն տե սա կան ան վտան գու թյան հայե ցա կար գի մշա կու մը, ո րը հս-
տակ կսահ մա նի յու րա քան չյուր տար վա հա մար ան վտան գու թյան ա պա հով ման 
ո ւղ ղու թյուն նե րը: Այս դրույթ ներն ի րա գոր ծե լու հա մար պետք է ա պա հո վել նաև 
տնտե սա կան ան վտան գու թյան ի րա վա կան հիմ քը: 

Ակն հայտ է տն տե սա կան ան վտան գու թյան հիմ նախն դիր նե րի գի տա կան–տե-
սա կան բա զայի մշակ ման, հայե ցա կար գային հիմ քե րի ստեղծ ման և զար գա ցած 
ե րկր նե րում գոր ծող հա մա պա տաս խան սկզ բունք նե րին դրանց ներ դաշ նա կեց-
ման ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Տն տե սա կան ան վտան գու թյան ա պա հով ման պե տա-

5 Илларионов А., “Критерии экономической безопасности”, с. 33–58 / “Вопросы экономики”, 
1998, N 10. 91, Сенчагов В., Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и 
развитие, Москва, 2002, 128 с.
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կան ռազ մա վա րու թյան հիմ քում պետք է ըն կած լի նեն սո ցի ալ–տն տե սա կան հնա-
րա վոր զար գա ցում նե րի և դրանց հետ ևանք նե րի վե րա բեր յալ գի տա կա նո րեն 
հիմ նա վոր ված կան խա տե սում նե րը։

ՀՀ տն տե սա կան ան վտան գու թյան հիմ նախն դիր նե րը բազ մա կողմ են և են-
թադ րում են ի նչ պես տե սա կան խն դիր նե րի գի տա կան մշա կում, այն պես էլ գործ-
նա կան կեն սա գործ ման ո ւղ ղու թյուն նե րի, ձևե րի ու ե ղա նակ նե րի սահ մա նում։ Այս 
ա ռու մով հարկ է ա ռաջ նային հա մա րել ան վտան գու թյան ա պա հով ման քա ղա քա-
կան, տե ղե կատ վա կան և տն տե սա կան մի ջո ցա ռում նե րը։

The issues of economic security of the RA 

Summary

Ensuring security has grown to ultimate priority especially in the current stage of 
development as it conditions, to a great extent, the immunity of democratic, spiritual, 
moral values, and essential interests of individuals, society and the state. 

Security issues arise due to the independence of statehood and can be best solved via 
implementation of sovereign and targeted economic policy. Solving the security issues 
conditions, to a great extent, normal economic development, especially for countries in 
transition to market economy, such as Armenia. 
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Է լեկտ րաէ ներ գի այի ար տադ րու թյան ար դի  
հիմ նա հար ցե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում

 Սե նիկ Ջուլ հա կյան 

Եր ևա նի ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու թյան պե տա կան հա մալ սա րա նի հայ ցորդ

 Ներ կա յումս հա մաշ խար հային տն տե սու թյան զար գաց ման կար ևո րա գույն նա-
խա պայ ման նե րից մե կը ան հրա ժեշտ ծա վա լի և ո րա կի է ներ գի այի ար տադ րու թյունն 
է: Ա վե լին՝ ի նչ պես գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցի, այն պես էլ տն տե սա կան զար-
գաց ման և կեն ցա ղի գրե թե բո լոր նվա ճում նե րի և ձեռք բե րում նե րի հիմ քը է ներ գի ան 
է, և ար դի մեր կյան քը ա ռանց է ներ գի այի գրե թե ան հնար է պատ կե րաց նել: Կա րող 
ե նք նաև նշել, որ ներ կա յումս մարդ կային քա ղա քակր թու թյան բախ տը և մարդ կանց 
կեն սա մա կար դա կը մեծ չա փով պայ մա նա վոր ված են է ներ գի այի ար տադ րու թյամբ և 
մեր կյան քի տար բեր բնա գա վառ նե րում դրա գոր ծա ծու թյան չա փե րով:

 Վե րոգ րյա լի տե սան կյու նից բա վա կան է նշել, որ սկ սած 1971 թ–ից աշ խար հում 
է ներ գի այի օգ տա գոր ծու մը կրկ նա պատկ վել է, ի սկ բարձր ե կա մու տով տն տե սու-
թյուն ներն օգ տա գոր ծում են հա մաշ խար հային ամ բողջ է ներ գի այի հա մա րյա կե սը: 
Հատ կան շա կան է, որ 1971 թ–ից սկ սած զգա լի ո րեն ա վե լա ցել է Չի նաս տա նի կշի ռը 
և 2006 թ–ին այն հա սել է 16 %–ի՝ գրե թե հաս նե լով Ա ՄՆ–ի տն տե սու թյան կող մից 
օգ տա գոր ծած է ներ գի այի մե ծու թյա նը (19 %): Քա նի որ Ա ՄՆ–ը հա մար վում է բարձր 
ե կա մուտ ու նե ցող եր կիր, մյուս բարձր ե կա մուտ ու նե ցող ե րկր նե րի հետ, այդ բաժ-
նի մե ծու թյու նը կազ մում է 47 %: Հնդ կաս տա նի, Չի նաս տա նի և այլ մի ջին ե կա մուտ 
ու նե ցող ե րկր նե րի բա ժի նը կազ մել է 49 %, ցածր ե կամ տով ե րկր նե րի նը` 4 %: 

Է ներ գի այի կար ևո րա գույն բաղ կա ցու ցի չը է լեկտ րաէ ներ գի ան է, ո րի ար տադ-
րու թյան աղ բյուր նե րը կրել են զգա լի փո փո խու թյուն ներ: 2006 թ–ին 1990 թ–ի հա-
մե մատ ա տո մային է ներ գի այի բա ժի նը է լեկտ րաէ ներ գի այի ար տադ րու թյան մեջ 
աշ խար հում նվա զել է 2 տո կո սային կե տով, հիդ րոէ ներ գի այի բա ժի նը 18 %–ից նվա-
զել է մինչև 16 %: Զգա լի ո րեն նվա զել է նավ թի բա ժի նը (10 %–ից հաս նե լով 5 %–ի): 
Ա վե լա ցել է գա զի (15 %–ից մինչև 20 %) և ած խի բա ժի նը (37 %–ից հա սել է 41 %): Զար-
գա ցող ե րկր նե րում նույն պես նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում նվա զել է ա տո մային 
է ներ գի այի բա ժի նը (7 %–ից հաս նե լով 5 %–ի): Հատ կան շա կան է նաև այն, որ աշ-
խար հի հա մե մա տու թյամբ զար գա ցող ե րկր նե րում է լեկտ րաէ ներ գի այի ար տադ-
րու թյան կա ռուց ված քում ա տո մային է ներ գի այի բա ժի նը 3 ան գամ ա վե լի ցածր է: 
Ե թե է լեկտ րաէ ներ գի այի ար տադ րու թյան աղ բյուր նե րի կազ մում 1990–2006 թթ–ին 
աշ խար հում ած խի բա ժինն ա վե լա ցել է 4 տո կո սային կե տով (37 %–ից հաս նե լով 
41 %–ի), ա պա զար գա ցող ե րկր նե րում այդ մե ծու թյու նը կազ մել է 12 % (34 %–ից հաս-
նե լով 46 %–ի), այ սինքն՝ աշ խար հի հա մե մա տու թյամբ 3 ան գամ ա վե լի ա րագ է ա ճել 
այդ ցու ցա նի շը1: Նկա տենք նաև, որ ած խի այր ման մի ջո ցով է լեկտ րաէ ներ գի այի 
ստա ցու մը բնա պահ պա նու թյան տե սան կյու նից ան վտանգ չէ, այլ ը նդ հա կա ռա կը 
այդ գոր ծըն թա ցի ար դյուն քում զգա լի վնաս է հասց վում շր ջա կա մի ջա վայ րին: 

Է լեկտ րաէ ներ գի այի ար տադ րու թյան գոր ծում զգա լի կշիռ ու նեն հիդ րո ռե-

1 World Development Indicators, 2009, p. 173.



32

սուրս նե րը: Բա վա կան է նշել, որ աշ խար հում ե թե 1990 թվա կա նին այդ բա ժի նը 
կազ մել է 18 %, ա պա 2006 թ–ին` 16 %, ի սկ զար գա ցող ե րկր նե րում հա մա պա տաս-
խա նա բար` 23 % և 22 %: Նշ ված վի ճա կը հաս կա նա լի է այն պատ ճա ռով, որ հիդ րո-
ռե սուրս նե րը, որ պես է լեկտ րաէ ներ գի այի ստաց ման հա մե մա տա բար է ժան աղ-
բյուր ա վե լի մեծ բա ժին ու նեն զար գա ցող ե րկր նե րում:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը մեծ նշա նա կու թյուն է տա-
լիս հան րա պե տու թյան է ներ գե տիկ ան կա խու թյան և է ներ գե տիկ ան վտան գու թյան 
հար ցե րին, ո րոնք ան հրա ժեշտ են ե րկ րի հե տա գա կա յուն զար գաց ման հա մար: 

Ինչ պես է ներ գե տի կայի զար գաց ման ամ բող ջա կան ծրագ րի, այն պես էլ տար-
բեր նպա տա կային ծրագ րե րի հիմ քում դր ված է ե րկ րի է ներ գե տիկ ան վտան գու-
թյան խե լա միտ մա կար դա կի ա պա հով ման հայե ցա կար գը2: 

Ցան կա ցած պե տու թյան գոր ծու նե ու թյան հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն 
ունեն այդ ե րկ րի ար տադ րա կան և սո ցի ա լա կան են թա կա ռուց վածք նե րը, ո րոնք 
մարմ նի ա րյու նա տար հա մա կար գի նմա նու թյամբ, ա պա հո վում են բնա կա նոն հա-
ղոր դակ ցու թյու նը տն տե սու թյան տար բեր ո լորտ նե րի միջև: Շու կա յա կան տնտե-
սու թյուն կա ռու ցող ե րկր նե րում կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյան ա ռանձ նա հա-
տուկ ո ւղ ղու թյուն նե րից է են թա կա ռուց վածք նե րի նոր մալ վի ճա կի պահ պա նու մը 
և զար գա ցու մը: Ա վե լին՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, հայտն վե լով հա մաշ խար հային 
ֆի նան սատն տե սա կան ճգ նա ժա մի դժ վա րու թյուն նե րի հոր ձա նու տում, վե րա-
նայեց իր ծրագ րե րը և հս կա յա կան ծա վա լի ներդ րում ներ ա պա հո վեց ի նչ պես նոր 
են թա կա ռուց վածք նե րի ստեղծ ման, այն պես էլ հնե րի նո րոգ ման հա մար: Բա վա-
կան է նշել, որ մի այն 2008–2011 թվա կան նե րին ա պա հով վել է 797 մլրդ դրա մի  
(2,2 մլրդ Ա ՄՆ դո լա րի) ներդ րում են թա կա ռուց վածք նե րում (տե՛ս ա ղյու սակ 1–ը): 

Ա ղյու սակ 1

ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից 2008–2011 թվա կան նե րին ա պա հով ված  
ներդ րում նե րը են թա կա ռուց վածք նե րում և դրանց կա ռուց ված քը 

Են թա կա ռուց վածք նե րը մլրդ դրամ % ըն դա մե նի նկատ մամբ

Ըն դա մե նը, այդ թվում՝ 797 100

Ջ րա մա տա կա րար ման ո լորտ 99 12,4

Ճա նա պար հա շի նու թյուն 88 11,0

Է ներ գե տիկ հա մա կարգ 342 43,0

Օ դային հա ղոր դակ ցու թյան ո լորտ 58 7,3

Կա պի ո լորտ 210 26,3

Աղ բյու րը` կազմ վել է « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2008–2011 թվա կան նե րի 
գոր ծու նե ու թյան ար դյունք ներ» (report.gov.am), Տն տե սա կան բա րե փո խում նե րի վեր լու ծա կան–տե ղե-
կատ վա կան կենտ րոն, Եր., « Փ րին թին ֆո» տպագ րա տուն, 2011, էջ 33–ի տվյալ նե րով:

2 Տե’ս, մաս նա վո րա պես, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2007 թ–ի նոյեմ բե րի 1–ի N 1269–Ն ո րոշ մամբ հաս-
տատ ված « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գային ան վտան գու թյան ռազ մա վա րու թյան դրույթ նե-
րով նա խա տես ված Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան է ներ գե տի կայի նա խա րա րու թյան գոր ծու նե ու-
թյան ծրա գի րը»:
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 Ինչ պես տես նում ե նք վե րը բեր ված տվյալ նե րից, են թա կա ռուց վածք նե րի 
հատ վա ծում կա տար ված ներդ րում նե րի զգա լի բա ժի նը 2008–2011 թվա կան նե րին 
ո ւղղ վել է է ներ գե տիկ հա մա կարգ (կա տար ված ներդ րում նե րի 43,0 %–ը), ին չը բա-
ցատր վում է այդ հա մա կար գի կար ևո րու թյամբ հան րա պե տու թյան տն տե սու թյան 
և նրա բնակ չու թյան պա հանջ մունք ներն այդ ար տադ րա տե սա կի նկատ մամբ բա-
վա րա րե լու գոր ծում: Հի շեց նենք նաև, որ է լեկտ րաէ ներ գե տի կան ոչ մի այն ար դյու-
նա բե րու թյան, այլ նաև տն տե սու թյան մյուս ո լորտ նե րի «  հացն» է: Հաս կա նա լի է 
նաև, որ տն տե սու թյան կա յուն և վե րըն թաց զար գա ցու մը, ի նչ պես նաև բնակ չու-
թյան կեն սա մա կար դա կի բարձ րա ցու մը ան հնար է պատ կե րաց նել ա ռանց զար-
գա ցած և ան խա փան աշ խա տող է ներ գե տիկ հա մա կար գի:

 Լի նե լով սա կավ է ներ գա կիր ներ ու նե ցող եր կիր` Հա յաս տանն այ սօր տա րա-
ծաշր ջա նում է լեկտ րաէ ներ գի ա ար տա հա նող եր կիր է։ 2008-2011 թվա կան նե րին 
հան րա պե տու թյու նից ար տա հան վել է մոտ 2,8 մլրդ կՎտ ժամ է լեկտ րաէ ներ գի ա։ 
Հարկ է նաև նշել, որ է լեկտ րաէ ներ գի այի ար տա հան ման ծա վալ ներն 2011 թ–ին, 
2007 թ.–ի հա մե մատ ա վե լա ցել են 50 %–ով: ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը ո լոր տի հե տա-
գա զար գաց ման նպա տա կով կա տա րել է մի շարք կար ևոր քայ լեր և զգա լի ներդ-
րումներ: 

Հա յաս տա նում հիդ րոէ ներ գե տի կան կազ մում է ե րկ րի է լեկտ րաէ ներ գի այի 
ար տադ րու թյան կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը: Հա յաս տա նի տե ղա կայ ված հիդ-
րոէ ներ գե տիկ ար տադ րու թյան ը նդ հա նուր հզո րու թյու նը մոտ 1,100 ՄՎտ է, ո րից 
1,050 ՄՎտ–ը շա հա գործ վող է: Այս կա րո ղու թյան մոտ 95 %–ը տե ղա կայ ված է հէկե-
րի եր կու կար ևոր հա մա լիր նե րում` Սևան–Հ րազ դան և Ո րո տան, ո րոնք ար տադ-
րում են տա րե կան մի ջին կտր ված քով մոտ 1,600 ԳՎժ է լեկտ րաէ ներ գի ա: 

Ա ղյու սակ 2–ո ւմ ներ կա յաց ված է է լեկտ րաէ ներ գի ա ար տադ րող տար բեր կա-
յան նե րի կի րառ մամբ վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
ար տադր ված է լեկտ րաէ ներ գի այի ծա վալ նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը: Ա ղյու-
սա կի տվյալ նե րը վկա յում են, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, ի տար բե-
րու թյուն աշ խար հի և զար գա ցող ե րկր նե րի է լեկտ րաէ ներ գի այի ար տադ րու թյան 
աղ բյուր նե րի, զգա լի ո րեն բարձր է հէկե րի բա ժի նը, ին չը 2010 թ–ին 2009 թ–ի հա մե-
մատ ու նե ցել է 26,4 %–ա նոց աճ և կազ մել ար տադր ված ամ բողջ է լեկտ րաէ ներ գի-
այի շուրջ 40 %–ը: Նման հան գա ման քը պայ մա նա վոր ված է հան րա պե տու թյու նում 
է ներ գե տի կայի ո լոր տում տար վող քա ղա քա կա նու թյամբ և, մաս նա վո րա պես, 
փոքր հէկե րի կող մից թո ղարկ վող ար տադ րան քի ա վե լաց մամբ: Սա ան շուշտ 
դրա կան եր ևույթ է: Հան րա պե տու թյան հիդ րոէ ներ գե տիկ նե րու ժի հնա րա վո րու-
թյուն նե րը հաշ վի առ նե լով՝ ան կաս կած է նաև, որ ա ռա ջի կա յում ե րկ րի է լեկտ-
րաէ ներ գի այի հաշ վեկշ ռում կա վե լա նա ջրից ստաց վող է ներ գի այի բա ժի նը, ին չը 
պայ մա նա վոր ված է մի շարք հան գա մանք նե րով, ո րոնց շար քում կար ևոր վում են 
հա րուստ հիդ րոէ ներ գե տիկ պա շար նե րի առ կա յու թյու նը, ջրից ստաց վող է ներ գի-
այի հա մե մա տա բար ցածր ծախ սե րը, այն հան գա ման քը, որ ար տադ րու թյու նը ամ-
բող ջո վին հիմն ված է տե ղա կան ռե սուրս նե րի վրա և բա ցառ վում է ե րկ րի՝ դրսից 
վա ռե լի քի մա տա կա րա րու մը, այս ար տադ րու թյու նը է կո լո գի ա պես մա քուր է: 
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Ա ղյու սակ 2 

Է լեկտ րաէ ներ գի այի և ջեր մաէ ներ գի այի ար տադ րու թյան ծա վալ նե րը  
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 

2010 թ.  
հուն վար– 

դեկ տեմ բեր

2009 թ.  
հուն վար–

դեկ տեմ բեր

2010 թ. հուն վար–դեկ տեմ բե րը 
2009 թ. հուն վար–դեկ տեմ բե րի 

նկատ մամբ, %

Է լեկտ րաէ ներ գի ա, ըն դա մե-
նը, մլն կՎտ.ժամ

6491,3 5671,2 114,5

100,0 100,0

այդ թվում` 

ՋԷԿ 1413,2 1128,5 125,2

%–ով ըն դա մե նի մեջ 21,8 19,9

ՀԷԿ 2584,0 2044,7 126,4

%–ով ըն դա մե նի մեջ 39,8 36,1

ՀԱԷԿ 2490,0 2493,7 99,9

%–ով ըն դա մե նի մեջ 38,4 44,0

Հող մային է լեկտ րա կա յան ներ 4,1 4,3 95,3

%–ով ըն դա մե նի մեջ 0,1 0,1

Ջեր մային է ներ գի ա, հազ ԳՋ 493,6 980,5 50,3

Աղ բյու րը` «  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կը 2010 թվա կա նի հուն-
վար–դեկ տեմ բե րին», Տե ղե կատ վա կան ամ սա կան զե կույց, ՀՀ Ա ՎԾ, 2011 թ., էջ 19:

 Ուս տի ա մեն ևին էլ պա տա հա կան չէ, որ 2012 թվա կա նին ևս է ներ գե տի կայի բնա-
գա վա ռում ի րա կա նաց վող պե տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը հետ ևո ղա կա նո րեն 
շա րու նա կե լու է նպա տա կաուղղ վել ՀՀ է ներ գե տիկ ան վտան գու թյան մա կար-
դա կի բարձ րաց մա նը` է ներ գա մա տա կա րար ման հու սա լի ու թյան ա պա հով մամբ, 
է ներ գախ նայո ղու թյան մի ջո ցա ռում նե րի լայ նա մասշ տաբ ներդր մամբ և շր ջա կա 
մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյան պա հանջ նե րի կա տար մամբ: 

Է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռի զար գաց ման հիմ նա րար ո ւղ ղու թյուն ներն են լի-
նե լու մի ջու կային նոր է ներ գաբ լո կի կա ռուց ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման 
հա մա կար գու մը, սե փա կան վե րա կանգն վող է ներ գա պա շար նե րի ի րա ցու մը, ար-
տա հան ման կողմ նո րո շում ու նե ցող կա յուն ու հու սա լի է ներ գա հա մա կար գի կա-
ռու ցու մը և տա րա ծաշր ջա նային է ներ գա հա մա կար գե րի հետ ին տեգ րու մը:

ՀՀ 2012 թ–ի պե տա կան բյու ջե ի հատ կա ցում նե րի, մի ջազ գային կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի և օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի կող մից տրա մադր վող վար կային մի-
ջոց նե րի հաշ վին կշա րու նակ վեն Ո րո տա նի հէկե րի հա մա կար գի վե րա զին ման, 
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Գյում րի–2 են թա կա յա նի վե րա կանգն ման ծրագ րե րի աշ խա տանք նե րը: Կմեկ նար-
կեն Հա յաս տան–Վ րաս տան 400 կՎ լար ման օ դային գծի կա ռուց ման նա խա պատ-
րաս տա կան ծրագ րե րի, ի նչ պես նաև Հրազ դան–Շի նու հայր 220 կՎ լար ման օ դային 
գծի վե րա կա ռուց ման աշ խա տանք նե րը:

 Հայ–ռու սա կան հա մա տեղ « Մե ծա մո րէ ներ գաա տոմ» ՓԲԸ–ի կող մից 2012 թ–ին 
կի րա կա նաց վեն մի ջու կային նոր է ներ գաբ լո կի կա ռուց ման նա խա պատ րաս տա-
կան աշխա տանք նե րը:

 Սե փա կան մի ջոց նե րի և դո նոր ե րկր նե րի կող մից հատ կաց վող մի ջոց նե րի 
հաշ վին կշա րու նակ վեն Հայ կա կան ԱԷԿ–ի ե րկ րորդ է ներ գաբ լո կի ան վտան գու-
թյան աս տի ճա նի բարձ րաց մանն ո ւղղ ված աշ խա տանք նե րը:

2012 թ–ին նա խա տես վում են հան րա պե տու թյան տա րա ծաշր ջա նային ին տեգ-
րաց ման և սե փա կան է ներ գա ռե սուրս նե րի ա ռաջ նա հերթ օգ տա գործ ման հետ ևյալ 
ծրագ րային մի ջո ցա ռում նե րը` Ա րաքս գե տի վրա Մեղ րի հէկ–ի կա ռուց ման աշ խա-
տանք նե րի ի րա կա նա ցում, Ի րա նի և Հա յաս տա նի է ներ գա հա մա կար գե րի միջև 
է լեկտ րաէ ներ գի այի փո խա նակ ման ը նդ լայն ման նպա տա կով եր րորդ օ դային գծի 
կա ռուց ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցում:

Current problems in the electricity production sphere 
in the Republic of Armenia

Summary

For the sustainable development of the world economy it is important to produce 
sufficient quantity of energy. One of the main constituent of energy consumed by all 
customers (economic entities, households and population) is electric power. 

The structure of energy production changed in the period of 1990–2006. Production 
of nuclear power engineering, for example, has declined in 2 percentage points all over 
the world, while the use of natural gas and coal for energy production has increased.

The article also refers to the governmental policy in sphere of energy independence 
and energy safety in the Republic of Armenia, development programs in the energy sec-
tor of the economy. 
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Մարդկանց տարածական կողմնորոշման ազդեցության 
և գյուղատնտեսական խորհրդատվության մատուցման 

արդյունավետության փոխադարձ կապը

 Հա րու թյուն Գևոր գյան

 Հա յաս տա նի պե տա կան ագ րա րային հա մալ սա րա նի հայ ցորդ

Հ րա չիկ Ջա վա դյան

 Հա յաս տա նի պե տա կան ագ րա րային հա մալ սա րա նի  
ագ րո բիզ նե սի և շու կա յա բա նու թյան ֆա կուլ տե տի դե կան 

Ար մեն Սարգ սյան

 Հա յաս տա նի պե տա կան ագ րա րային հա մալ սա րա նի մա գիստ րանտ

 Ներածություն

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տն տե սու թյան կար ևո րա գույն ո լորտ նե րից 
մե կը՝ ագ րո պա րե նային հա մա կար գը, 2004–2010 թթ. ա պա հո վել է ե րկ րի հա մա-
խառն ներ քին ար դյուն քի 25,3, այդ թվում գյու ղատն տե սու թյու նը՝ 18,8 տո կո սը1: 
Ը նդ ո րում, ը ստ 2010–2020 թթ–ի կա յուն զար գաց ման ռազ մա վա րա կան ծրագ-
րի, ՀՀ–ո ւմ ձեռ նարկ ված մի ջո ցա ռում նե րի և նա խա տես ված ծրագ րե րի շնոր հիվ 
պլա նա վոր վում է այդ ցու ցա նի շը նշա նա կա լի ո րեն բա րե լա վել` հաշ վի առ նե լով 
ճյու ղային և ո լոր տային նոր հա մա մաս նու թյուն նե րը: Վեր ջինս նա խա տես վում է 
ի րա կա նաց նել մի կող մից՝ նոր տեխ նո լո գի ա նե րի ներդր ման և կի րառ ման, ի սկ 
մյուս կող մից` ապ րանք ար տադ րող նե րի կր թա կան մա կար դա կի և ո րո շում նե րի 
ի նք նու րույն ըն դուն ման կա րո ղու թյան բարձ րաց ման մի ջո ցով: Ի նչ պես նշում է  
Գ. Դե միշկ ևի չը2, գյու ղատն տե սու թյան մեջ ա ռա ջըն թա ցը կախ ված է մարդ կան-
ցից, քա նի որ նրանք են այն կար ևոր օ ղակ նե րը, ո րոնք կա րո ղա նում են ներդ նել 
նոր տեխ նո լո գի ա նե րը` նպաս տե լով գյու ղատն տե սա կան հա մա խառն ար տադ-
րանք նե րի ծա վալ նե րի ա վե լաց մա նը: 

Ագ րա րային ո լոր տի մաս նա գի տա կան կադ րե րի շա րու նա կա կան ու սու ցու մը 
և կր թու թյան ո րա կի բարձ րա ցու մը հա մար վում է ներ կայիս ագ րա րային քա ղա-
քա կա նու թյան կար ևոր գոր ծոն նե րից մե կը3: Բազ մա թիվ գիտ նա կան նե րի (Է. Հիլլ,  
Ա. Մեհ րա բյան, Է. Ռո ջերս)4, ի նչ պես նաև մեր կող մից ի րա կա նաց ված հե տա զո-

1 Հայաստանի Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության 2010–2020 թվականների 
կայուն զարգացման ռազմավարություն, Հավելված 1, ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 
4–ի N1476–ն, 2010, էջ 68 http://www.minagro.am/doc/agstrategy_arm3.pdf

2 Демишкевич Г.М.., Подготовка аграрных консультантов в системе дополнительного 
профессионального образования, М.: РАКО АПК, 2006, 45 с.

3 Հայաստանի Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության 2010–2020 թվականների 
կայուն զարգացման ռազմավարություն, Հավելված 1, ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 
4–ի N1476–ն, 2010, էջ 68 http://www.minagro.am/doc/agstrategy_arm3.pdf

4 Mehrabian, A. “Silent Messages” – A Wealth of Information About Nonverbal Communication (Body 
Language)”. Personality & Emotion Tests & Software: Psychological Books & Articles of Popular Interest. Los 
Angeles, CA: self–published. Retrieved April 6, 2010. 64 p.; Rogers, Everett M. (2000). “The Extensions of Men: 
The Correspondence of Marshall McLuhan and Edward T. Hall.” Mass Communication and Society, 3(1): 117–135.
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տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ ֆեր մեր նե րի կր թու թյան և խորհր դատ վու թյան 
ո րա կը բարձ րա նում է ի նչ պես մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի տրա մադր ման, 
այն պես էլ գի տե լիք նե րի մա տուց ման ար դյու նա վետ տեխ նո լո գի ա նե րի հի ման 
վրա: Այս պես, ի նչ պես փաս տում են Մ. Հիք սո նը, Մակ Կ րոս կին և հա ման ման 
ո լոր տի հե տա զո տող նե րը, 1991թ.5, կախ ված նրա նից, թե ի նչ պես է խորհր դատ վու-
թյու նը մա տուց վում ֆեր մե րին, նույն սկզ բուն քով էլ նա ըն կա լում է մա տուց ված 
տե ղե կատ վու թյու նը, ո րն էլ պայ ման ներ է ստեղ ծում հա մա պա տաս խան քա նա-
կու թյամբ մնա ցոր դային գի տե լիք նե րի ա պա հով ման հա մար: Ը նդ ո րում, թե այլ 
գիտ նա կան նե րի6, և թե մեր կող մից կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը վկա-
յում են, որ խորհր դատ վու թյուն նե րի ժա մա նակ բա վա կան կար ևոր վում է մարդ-
կանց միջև տա րա ծա կան կողմ նո րոշ ման պահ պա նու մը (պ րոք սե մի կա), քա նի որ, 
այդ դեպ քում ա վե լի է մե ծա նում խորհր դատ վու թյան ըն կալ ման մա կար դա կը: Ե թե 
այն չի պահ պան վում, ա պա խորհր դատ վու թյան ի րա կա նաց ման մո նի թո րին գի 
ար դյունք նե րը լի նում են բա ցա սա կան կամ ա ռա ջա նում են կոնֆ լիկ տային եր-
ևույթ ներ խորհր դա տո ւի և ֆեր մե րի միջև: 

Ել նե լով այն հան գա ման քից, որ Հա յաս տա նում գոր ծող խորհր դատ վու թյան մա-
տուց ման ժա մա նակ կի րառ վում են տար բեր մե թոդ ներ, ո րոն ցից ա մե նա տա րած վա-
ծը հա մար վում է խմ բային մե թո դը, ո րի դեպ քում մարդ կանց միջև գոր ծում են հիմ նա-
կա նում միջխմ բային հա րա բե րու թյուն ներ և կար ևոր վում է հե ռա վո րու թյան գոր ծո նը, 
այս ա ռու մով հե տա զո տու թյան ըն թաց քում մեր կող մից փորձ է ար վել ուսում նա սի-
րե լու սե մի նար նե րի և դաշ տային օ րե րի ժա մա նակ տա րա ծա կան կողմ նո րո շու մը 
խորհր դա տու–ֆեր մեր հա րա բե րու թյուն նե րում, բա ցա հայ տել ո րոշ խն դիր ներ, ո րոնք 
հնա րա վո րու թյուն կտան վեր ջին նե րիս լուծ ման դեպ քում ա պա հո վե լու խորհր դատ-
վու թյան մա տուց ման ար դյու նա վե տու թյան ա ռա վել բարձր մա կար դա կը:

 Հետազոտության նյութը և մեթոդը

 Հե տա զո տու թյան հա մար որ պես օբյեկտ ըն դուն վել են ՀՀ Ար մա վի րի, Կո տայ-
քի, Ա րա րա տի և Ա րա գա ծոտ նի մար զե րում գոր ծող խորհր դատ վու թյան ծա ռա յու-
թյուն նե րը, որ տեղ ի րա կա նաց վել է ֆեր մեր նե րի խորհր դատ վու թյու նը: Օգ տա-
գործ վել են 2007–2010 թվա կան նե րի այդ տա րա ծաշր ջան նե րում սե մի նար նե րի, 
դաշ տային օ րե րի և ան հա տա կան այ ցե լու թյուն նե րի ժա մա նակ հա վա քագր ված 
տվյալ նե րը և նյու թե րը: Ը նդ ո րում տա րա ծա կան կողմ նո րոշ ման ազ դե ցու թյան 
գնա հատ ման ժա մա նակ օգ տա գործ վել են միև նույն խորհր դա տու մաս նա գետ-
նե րի աշ խա տան քի ար դյունք նե րը, ո րոնք ստաց վել են տար բեր ֆեր մեր նե րին 
խորհր դատ վու թյան մա տուց ման ըն թաց քում:

 Հե տա զո տու թյուն ներն ի րա կա նաց վել են ան հա տա կան դի տար կում նե րի, սո-
ցի ո լո գի ա կան հար ցում նե րի և խորհր դատ վու թյուն նե րի մնա ցոր դային գի տե լիք-
նե րի գնա հատ ման ե ղա նակ նե րով: Ը նդ հա նուր առ մամբ կա տար վել է 132 դի տար-
կում, ֆեր մեր նե րի հետ ան ցկաց վել է 340 հար ցում:

5 Hickson, M. III, & McCroskey, J. C. (1991).Diagnosing communication problems of academic chairs: 
Applied communication in context. ACA Bulletin, 78, 8–13.

6 Hickson, M. III, & McCroskey, J. C. (1991).Diagnosing communication problems of academic chairs: 
Applied communication in context. ACA Bulletin, 78, 8–13.
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 Հար ցա թեր թիկ նե րի մի ջո ցով ի րա կա նաց ված հար ցում նե րի ժա մա նակ պար-
զա բան վել է խորհր դա տու–ֆեր մեր հե ռա վո րու թյան շե մը և դրա ժա մա նակ տե ղի 
ու նե ցող մի ջանձ նային և միջխմ բային հա ղոր դակ ցու թյան մե խա նիզմ նե րը: Նշ վել 
են նաև ֆեր մեր նե րի ռե ակ ցի ան և հե տա դարձ կա պը` կախ ված տար բեր հե ռա վո-
րու թյուն նե րի դեպ քում խորհր դատ վու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման ժա մա նակ: 

Հա մա ձայն մարդ կանց միջև հե ռա վո րու թյան դա սա կարգ ման ըն դուն ված տե-
սու թյան՝ մեր հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում ստաց ված տվյալ նե րը աս տի-
ճա նա կար գել ե նք ը ստ հետ ևյալ ա ղյու սա կի.

Ա ղյու սակ 1

 Ֆեր մեր նե րի տա րա ծա կան կողմ նո րո շում նե րի դի տար կում ներն  
ը ստ մար զե րի, 2007–2010 թթ.

Հ/հ Հե ռա վո րու թյան տե սա կը

Հե տա զոտ ված դի տար կում ներն ը ստ մար զե րի

Ընդ.
Ար մա վիր Կո տայք Ա րա րատ Ա րա գա ծոտն

1
Նեղ ան ձնա կան (ին տիմ) գո տի, 

0–45 սմ
11 8 6 10 35

2 Անձ նա կան գո տի 45–120 սմ 14 12 18 15 59

3 Սո ցի ա լա կան գո տի 120–360 սմ 7 8 7 12 34

4
Հա սա րա կա կան գո տի

360 և ա վե լի սմ
1 0 2 1 4

Ըն դա մե նը՝ 33 28 33 38 132

Սո ցի ո լո գի ա կան հար ցում նե րի ժա մա նակ գնա հատ վել են ֆեր մեր նե րի ստաց-
ված մնա ցոր դային գի տե լիք նե րը: Գի տե լիք նե րի գնա հա տու մը կա տար վել է 
խորհր դատ վու թյու նից ան մի ջա պես հե տո` 4–մի ա վո րա նոց հա մա կար գով պարզ 
սանդ ղա կի մի ջո ցով, ը ստ հետ ևյալ սկզ բուն քի`

4 մի ա վոր` ֆեր մե րը հի շում և ա մեն ի նչ վե րար տադ րում է ՇԱՏ ԼԱՎ:
3 մի ա վոր` ֆեր մե րը հի շում և ա մեն ի նչ վե րար տադ րում է ԼԱՎ:
2 մի ա վոր` ֆեր մե րը հի շում և ա մեն ի նչ վե րար տադ րում է ՎԱՏ:
1 մի ա վոր` ֆեր մե րը հի շում և ա մեն ի նչ վե րար տադ րում է ՇԱՏ ՎԱՏ:
 Բո լոր տվյալ նե րը մուտ քագր վել և վեր լու ծու թյան են են թարկ վել SAS text Min-

ing վի ճա կագ րա կան ծրագ րի մի ջո ցով: Կա տար վել է բո լոր տվյալ նե րի կա լիբ րա-
ցի ա և խա չաձև վա լի դա ցի ա, ո րից հե տո ստաց վել են տրա մա բա նա կան կախ վա-
ծու թյուն նե րը ը նդ հա նուր ռեգ րե սի ոն ա նա լի զի մե թո դով: 

Արդյունքներ և քննարկում

 Ֆեր մեր նե րի` գի տե լիք նե րի ըն կալ ման վրա կա րող են ազ դել բազ մա թիվ գոր-
ծոն ներ: Մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում ու սու ցում նե րի ժա մա նակ, 
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կախ ված խորհր դա տու–ֆեր մեր տա րա ծա կան կողմ նո րո շու մից, մեր կող մից ար-
ձա նագր վել և դա սա կարգ վել են ներ քո հի շյալ ցու ցա նիշ նե րը` 

Ա ղյու սակ 2

 Ֆեր մեր նե րի գի տե լիք նե րի ստուգ ման ար դյունք նե րը տա րա ծա կան տար բեր 
կողմ նո րո շում նե րի դեպ քում

Հ
/հ Հե ռա վո րու թյան 

տե սա կը

Գի տե լիք նե րի  
ստուգ ման 
մի ա վո րը

Գի տե լիք նե րի ստուգ ման ար դյունք նե րը, %

Ար մա վիր Կո տայք Ա րա րատ Ա րա գա ծոտն

1
Նեղ ան ձնա կան 

գո տի

4 0 1 5 3

3 22 12 33 26

2 57 73 42 63

1 21 14 20 8

2
Անձ նա կան 

գո տի

4 12 16 14 12

3 54 63 43 53

2 24 19 21 18

1 11 2 22 17

3
Սո ցի ա լա կան 

գո տի

4 21 27 31 25

3 56 45 38 48

2 8 9 17 23

1 15 19 14 4

4
Հա սա րա կա կան 

գո տի

4 14 12 8 11

3 54 63 41 61

2 9 8 31 11

1 23 17 20 17

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը վկա յում են (ա ղյու սակ 2), որ ու սում նա սիր-
վող մար զե րում, տա րա ծա կան կողմ նո րո շու մից կախ ված, գո յու թյուն ու նի տրա-
մա բա նա կան կախ վա ծու թյուն ֆեր մեր նե րի մնա ցոր դային գի տե լիք նե րի միջև: Այն 
ա պա ցուց վել է վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու թյան (SAS text mining) մի ջո ցով, ո րի 
դեպ քում հիմք են ըն դուն վել գի տե լիք նե րի գնա հատ ման չորս մի ա վո րա նոց հա-
մա կար գը և լուծ ման ար դյուն քում ստաց վել է (R2=0.761, p<0.005): 

Ա վե լի դի դակ տիկ լի նե լու հա մար կա ռուց վել է տար բեր հե ռա վո րու թյուն նե րի 
դեպ քում մնա ցոր դային գի տե լիք նե րի կախ վա ծու թյան հետ ևյալ գրա ֆի կը:
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Գ ծա պատ կեր 1

Մ նա ցոր դային գի տե լիք նե րի քա նա կու թյու նը  
տար բեր հե ռա վո րու թյուն նե րի դեպ քում

 

Այն ցույց է տա լիս, որ ֆեր մեր նե րի մնա ցոր դային գի տե լիք նե րը շատ են լի նում 
այն դեպ քում, ե րբ խորհր դա տու–ֆեր մեր հե ռա վո րու թյու նը գտն վում է ան ձնա կան 
կամ սո ցի ա լա կան գո տի նե րի միջև (45–360 սմ): Հա կա ռակ դեպ քում նրանք չեն կա-
րո ղա նում լավ ըն կա լել նյու թը կամ չեն լսում: Դա բա ցատր վում է այն հան գա ման-
քով, որ ին տիմ կամ նեղ ան ձնա կան գո տու մեջ տվյալ ան ձը թույլ է տա լիս ներ-
խու ժել մի այն է մո ցի ո նալ կա պի մեջ գտն վող ան ձանց (ծ նող–ե րե խա, ա մու սին ներ, 
բա րե կամ ներ): Օ տար ան ձի ներ խուժ ման ժա մա նակ օր գա նիզ մում մե խա նի կո րեն 
ա ռա ջա նում են պաշտ պա նա կան ո րո շա կի մե խա նիզմ ներ (դի մա ցի նին վա նե լու, 
նրան մեր ժե լու, պաշտ պան վե լու ցան կու թյուն), ո րի ժա մա նակ ո րոշ չա փով դա դա-
րում են տե ղե կատ վու թյան ըն կալ ման մե խա նիզմ նե րը: Ի սկ հա սա րա կա կան գո-
տում տվյալ ան ձը շատ ա րագ է կորց նում հա ղոր դակ ցու թյան կա պը խորհր դա տո ւի 
հետ, ո րը բե րում է տե ղե կատ վու թյան չլ սե լու կամ ոչ ճիշտ ըն կալ ման:

  Ինչ վե րա բե րում է ան ձնա կան և սո ցի ա լա կան գո տի նե րին, ա պա դրանք 
լա վա գույն հե ռա վո րու թյունն են ֆեր մեր նե րի հետ հա ղոր դակ ցու թյան հա մար, 
քա նի որ ֆեր մե րը ան կաշ կանդ է և հո գե բա նո րեն չի լար վում իր օ դային տա րած-
քը պաշտ պա նե լու հա մար, և կա րո ղա նում է հս տակ լսել և հաս կա նալ մա տուց վող 
խորհր դատ վու թյու նը:

 Եզրակացություններ և առաջարկություններ 

Ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րը հիմք են տա լիս հան գե լու հետ ևյալ եզ-
րա կա ցու թյուն նե րի և կա տա րե լու հետ ևյալ ա ռա ջար կու թյուն նե րը`

1.  ֆեր մեր նե րի խորհր դատ վու թյան ժա մա նակ լա վա գույն ար դյունք ստաց-
վում է այն դեպ քում, ե րբ խորհր դա տու–ֆեր մեր հա ղոր դակ ցութ յու նը տե ղի 
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է ու նե նում ան ձնա կան կամ սո ցի ա լա կան գո տի նե րում: Բա ցի այդ, նրանց 
մեծ մա սի մոտ մնա ցոր դային գի տե լիք նե րը պահ պան վում են վե րո հի շյալ 
հե ռա վո րու թյու նից շփ ման ժա մա նակ: 

2. Գո յու թյուն ու նի ու ղիղ հա մե մա տա կան բազմանդամ կախ վա ծու թյուն տա-
րա ծա կան կողմ նո րոշ ման և գի տե լիք նե րի ըն կալ ման միջև, ը նդ ո րում այն 
ու նի աս տի ճա նա կան աճ ման մի տում ան ձնա կա նից դե պի սո ցի ա լա կան 
գո տի, սա կայն կտ րուկ նվա զում է հա սա րա կա կան գո տում է (R2 = 0.761, 
p < 0.005): Դա նշա նա կում է, որ խորհր դատ վու թյուն նե րի ժա մա նակ ցան-
կա լի է խորհր դա տու–ֆեր մեր փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը պահ պա նել  
45–360 սմ–ի շր ջա կայ քում: Տա րա ծա կան այս չա փա նիշ նե րը չպահ պա նե-
լու դեպ քում նվա զում է գի տե լիք նե րի ըն կալ ման շե մը կամ ա ռա ջա նում են 
կոնֆ լիկ տա յին եր ևույթ ներ: 

3. Ա ռա ջարկ վում է Գյու ղատն տե սա կան ա ջակ ցու թյան մար զային կենտ րոն-
նե րի և այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի մաս նա գետ նե րին հետ ևե լու նշ ված 
ցու ցա նիշ նե րին և պահ պա նե լու տա րա ծա կան կողմ նո րո շու մը:

The linkage between influence of proxemic patterns and efficiency of agro–
extension activity

Summary

The article shows the comprehension of farmers and the amount of residual knowl-
edge after different types of distance orientation (proxemic patterns). We have sorted out 
four different types of distance between consultant and farmer during the seminars and 
field trips in the period between 2007 – 2010: The Intimate, The Personal, The Social and 
The Publi. After statistic analysis we discovered, that there is a significant correlation be-
tween distance and residual knowledge of farmers. During the consultation, sufficient re-
sults were achieved in case distance between consultant and farmer wasconducted in per-
sonal and social patterns, and respectively the residual knowledge was higher. In all other 
cases, residuals’ knowledge was low and sometimes conflict situations emerged. The ar-
ticle suggests that Agriculture support center specialists follow the mentioned character-
istics above and   keep the proxemic patterns.
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Ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյան  
զար գաց ման հիմ նախն դիր նե րը ՀՀ–ո ւմ

 Գա յա նե Թով մա սյան

 Հա յաս տա նի պե տա կան տն տե սա գի տա կան հա մալ սա րա նի  
կա ռա վար ման ամ բի ո նի աս պի րանտ

Զ բո սաշր ջու թյու նը ներ կա յումս հան դի սա նում է հա մաշ խար հային տն տե սու-
թյան խո շո րա գույն, բարձր ար դյու նա վետ, շա հու թա բեր և ա ռա վել դի նա մի կո րեն 
զար գա ցող ճյու ղե րից մե կը: 

Ըստ Զբո սաշր ջու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան տվյալ նե րի` 
զբո սա շր ջիկ նե րի թի վը 2010 թ. կազ մել է 935 մլն մարդ (2009 թ.` 880 մլն մարդ)1: 
Ը ստ ԶՀԿ կան խա  տե սում նե րի` 2020 թ. զբո սաշր ջիկ նե րի թի վը կկազ մի 1,6 մլրդ 
մարդ2: 

Ըստ «Զ բո սաշր ջու թյան և զբո սաշր ջային գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի` 
«Զ բո սա շր ջու թյու նը ճա նա չո ղա կան, հանգս տի, ա ռող ջա րա րա կան, մար զա կան, 
կրո նա կան, ազ գա կան նե րին այ ցե լու թյան, մաս նա գի տա կան, գործ նա կան և այլ 
նպա տակ նե րով բնա կու թյան մշ տա կան վայ րից (ե րկ րից) այլ վայր (եր կիր) ա ռա-
վե լա գույ նը մինչև մեկ տա րի ա նընդ մեջ ժամ կե տով ճա նա պար հոր դու թյուն ի րա-
կա նաց նող քա ղա քա ցի նե րի գոր ծու նե ու թյունն է»:

2010 թ. hուն վար–դեկ տեմ բեր ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում հան րա պե տու-
թյուն են ժա մա նել 683 978 զբո սաշր ջիկ ներ, 2009 թ. նույն ժա մա նա կաշր ջա նի 
575 281 զբո սա շր ջիկ նե րի դի մաց կամ ա ճի տեմ պը կազ մել է 118,9 %: 

Զ բո սաշր ջու թյան հա մա կար գում իր ու րույն տեղն ու նի ա ռող ջա րա նային–վե-
րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյու նը: Այն կա րող ե նք սահ մա նել որ պես մարդ-
կանց մշ տա կան բնա կու թյան վայ րից ժա մա նա կա վոր ե լք ա ռող ջա րա նային–վե-
րա կանգ նո ղա կան նպա տակ նե րով: 

Ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյան նպա տակն է` մար-
դու ֆի զի կա կան, ին տե լեկ տո ւալ և զգա յա կան ու ժե րի ը նդ լայն ված վե րար տադ-
րու թյու նը, օր գա նիզ մի կեն սա կան ու ժե րի վե րա կանգ նու մը, ին չի հա մար էլ նրանք 
այ ցե լում են ա ռող ջա րան ներ: 

Ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյան կազ մա կերպ ման 
հիմ քում ըն կած են կու րորտ ներն ու ա ռող ջա րան նե րը:

 Մի ջազ գային ստան դարտ ճյու ղային դա սա կարգ ման (կոդ՝ 63191,0) հա մա ձայն` 
« կու րոր տը» բու ժիչ բնակ լի մա յա կան պայ ման ներ և բու ժիչ բնա կան մի ջոց ներ ու-
նե ցող վայր է, որ տեղ կա ռուց ված են ա ռող ջա րան ներ, հանգս տյան տներ, մարդ-
կանց հանգս տի և ժա ման ցի կա ռույց ներ, և որ տեղ գոր ծում են սպա սար կող են-
թա կա ռուց վածք ներ3: 

1 http://unwto.org/

2 http://www.unwto.org/facts/eng/vision.htm

3 «ՀՀ տարածքում կուրորտային առողջարանների և հանգստյան տների 2004–2008 թթ. հեռա-
նկա րա յին զարգացման ծրագիր», հաստատված 2003 թ. հոկտեմբերի 2–ի ՀՀ կառավարության նիստի 
N 39 ար ձա նագրային որոշմամբ:



43

Ա ռող ջա րան նե րը հյու րա նո ցային տն տե սու թյան այն մաս նա գի տաց ված 
օբյեկտ ներն են, ո րոնք բա ցի հյու րա նո ցային ծա ռա յու թյուն նե րից, մա տու ցում են 
նաև հա տուկ կար գի սպա սար կում, այդ թվում` ա ռող ջա րա նային, բու ժա կան և վե-
րա կանգ նո ղա կան4: 

Ա ռող ջա րա նը (սա նա տո րի ա, լա տի նե րեն sanare ա ռող ջա նալ բա ռից) կա-
րող ե նք սահ մա նել որ պես բու ժիչ–կան խար գե լիչ հաս տա տու թյուն` նա խա-
տես ված բուժ ման, կան խար գել ման և բժշ կա կան վե րա կանգն ման (ռե ա բի լի-
տա ցի այի) հա մար` գլ խա վո րա պես բնա կան բու ժիչ, ֆի զի կա կան գոր ծոն նե րի 
կի րառ մամբ:

 Կախ ված բնա կան գոր ծոն նե րի բնույ թից` կու րորտ նե րը բա ժան վում են` կլի-
մա յա բու ժա կան (ո րոնց հիմ նա կան բու ժիչ գոր ծոն նե րը հա մար վում են կլի մայի 
տար բեր բա ղադ րա տար րե րը), հան քաջ րա բու ժա կան (բալ նե ո լո գի ա կան, ո րոնց 
հիմ նա կան բու ժիչ գոր ծո նը հա մար վում են տար բեր տե սա կի հան քային ջրե րը), 
ցե խա բու ժա կան (ո րոնց հիմ նա կան բու ժիչ գոր ծո նը հա մար վում են տար բեր տե-
սա կի ցե խե րը), խա ռը (ո րոնց ժա մա նակ կի րա ռում են բու ժիչ գոր ծոն նե րի հա մա-
լիր, օ րի նակ` հան քային ջրեր և ցե խեր, կամ կլի մա և հան քային ջրեր)5:

 Հա յաս տանն ու նի ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյան 
կազ մա կերպ ման զգա լի նե րուժ: ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան 
« Կու րոր տա բա նութ յան և ֆի զի կա կան բժշ կու թյան գի տա հե տա զո տա կան ի նս-
տի տուտ» ՓԲԸ–ը (ՀՀ վե րա կանգ նո ղա կան և ֆի զի կա կան բժշ կու թյան, կու րոր-
տա բա նու թյան մաս նա գի տաց ված ու սում նա գի տա գործ նա կան բուժ հաս տա տու-
թյուն) Հա յաս տա նում ա ռանձ նաց րել է 10 կու րոր տային գո տի ներ, ո րոնք ու նեն 
բո լոր բնա կան, բու ժիչ ռե սուրս նե րը` հան քա յին ջրեր, բու ժիչ ցե խեր, տորֆ, կլի-
մա յա բու ժու թյան կազ մա կերպ ման հա մար նպաս տա վոր պայ ման ներ6: Այդ կու-
րորտ ներն են`

1. Արզ նի հան քաջ րա բու ժա կան կու րորտ, ո րի հիմ նա կան բու ժիչ գոր ծոն ներն 
են միջ լեռ նային շղ թայի հար մա րա վետ լանդ շաֆ տային–կ լի մա յա կան պայ ման նե-
րը և բու ժիչ, սա ռը հան քային ջրե րը,

2.  Դի լի ջա նի լեռ նակ լի մա յա կան, հան քաջ րա բու ժա կան կու րորտ, ո րի հիմ-
նա կան բու ժիչ գոր ծոն ներն են լեռ նային շղ թայի բա րեն պաստ լեռ նաան տա ռային 
կլի մա յա կան պայ ման նե րը և սա ռը, ած խաթթ վային, բու ժիչ հան քային ջրե րը,

3.  Հան քա վան–Մար մա րիկ հան քաջ րա բու ժա կան կու րորտ, ո րի հիմ նա կան 
բու ժիչ գոր ծոն ներն են բարձր լեռ նային գո տու բա րեն պաստ լանդ շաֆ տակ լի մա-
յա կան պայ ման նե րը` մա քուր օ դը` հա րուստ թթ ված նով և ան տա ռային հո տով, 
ի նչ պես նաև ջեր մա յին, ած խաթթ վային հան քային ջրե րը,

4. Բջ նի–Ար զա կան–Աղ վե րան բալ նե ոկ լի մա յա կան կու րորտ, ո րի հիմ նա կան 
բու ժիչ գոր ծոն ներն են մեղմ բա րեն պաստ կլի ման, հա րուստ ան տա ռային ծած կը, 
բազ մա  թիվ հան քային աղ բյուր նե րը` տար բեր ֆի զի կա քի մի ա կան, գա զային բա-
ղադ րու թյան,

4 «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, 2003 թ.:

5 Л.Б. Журавлева, Курортное дело с основами курортологии, Сочи, 2008, с. 34.

6 http://fizecomed.com/
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5. Ս տե փա նա վան–Գյու լա գա րակ լեռ նակ լի մա յա կան, հան քաջ րա բու ժա կան 
կու րորտ, ո րի հիմ նա կան բու ժիչ գոր ծոն ներն են չա փա վոր սա ռը, ան տա ռային 
կլի ման, մա քուր օ դը, ած խաթթ վային հան քային ջրե րը,

6.  Ծաղ կա ձո րի լեռ նակ լի մա յա կան կու րորտ, ո րի հիմ նա կան բու ժիչ գոր-
ծոն ներն են բա րեն պաստ լեռ նաան տա ռային կլի ման, հս կա յա կան ան տա ռային 
ծած կի և լեռ նա յին մար գա գե տին նե րի առ կա յու թյու նը, թեթև ի ոն նե րով օ դի հա-
գեց վա ծու թյու նը և է կո լո գի ա պես մա քուր մթ նո լոր տային օ դում թթ ված նի բարձր 
պա րու նա կու թյու նը,

7.  Սյու նի քի լեռ նակ լի մա յա կան կու րորտ, ո րի հիմ նա կան բու ժիչ գոր ծոն ներն 
են բա րեն պաստ կլի ման, հան քային ջրե րի աղ բյուր նե րը,

8.  Լո ռու կու րոր տային գո տի, ո րի հիմ նա կան բու ժիչ գոր ծոն ներն են բա րեն-
պաստ լեռ նաան տա ռային կլի ման, հան քային ջրե րի աղ բյուր նե րը, բու ժիչ տոր ֆի 
հան քա շեր տե րը,

9. Ս ևա նա լճի ա վա զա նի բալ նե ոկ լի մա յա կան կու րոր տային գո տի, ո րի հիմ-
նա կան բու ժիչ գոր ծոն ներն են բա րեն պաստ լանդ շաֆ տակ լի մա յա կան պայ ման-
նե րը, հան քա յին ջրե րի աղ բյուր նե րը, բու ժիչ տոր ֆի հան քա շեր տե րը,

10.  Ջեր մու կի կլի մա յա բալ նե ո լո գի ա կան կու րորտ, ո րի հիմ նա կան բու ժիչ գոր-
ծոն ներն են չա փա զանց ջեր մային, ած խաթթ վային, հան քային ջրե րը և բարձր լեռ-
նային, ան տա ռային կլի ման7:

Ինչ պես տես նում ե նք, Հա յաս տա նի 10 կու րորտ ներն էլ ու նեն բո լոր բնա-
կան բու ժիչ ռե սուրս նե րը, սա կայն ցա վոք ոչ բո լոր կու րորտ նե րում կան ա ռող-
ջա րան ներ: ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան կող մից ա ռող ջա րա նային 
ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու լի ցեն զի ա ու նեն հետ ևյալ ա ռող ջա րան նե րը` Ջեր-
մու կի «Օ լիմ պի ա», Ա րա րատ մոր և ման կան, Ջեր մուկ աշ խարհ, Գլա ձոր, Ար մե-
նի ա, Ջեր մուկ N1, Վա նա ձո րի հյու րա նո ցա յին և ա ռող ջա րա նային վե րա կանգ նո-
ղա կան հա մա լիր, Ծաղ կա ձո րի « Ռի պա», Սևա նի «Ար ևիկ», Ա րզ նի ի, Հան քա վա նի 
« Խո տոր ջուր», Դի լի ջա նի «Իմ պուլս» և Ար զա կա նի « Գան ձաղբ յուր» ա ռող ջա-
րան նե րը8: Նշ ված նե րից բա ցի գոր ծում է նաև Դի լի ջա նի « Լեռ նային Հա յաս տան» 
ա ռող ջա րա նը, ո րը պատ կա նում է ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րութ յա նը: 
Նշենք նաև, որ նախ կի նում գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զի ա են ու նե ցել ևս 6 ա ռող ջա-
րան, ո րոնք ներ կա յումս չեն գոր ծում:

 Մեր կա տա րած հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում պար զել ե նք, որ լի ցեն զա-
վոր ված 13 ա ռող ջա րան նե րից 2–ո ւմ ներ կա յումս ա ռող ջա րա նային ծա ռա յու թյուն-
ներ չեն մա տու ցում, դրանք ծա ռա յում են մի այն որ պես հանգս տյան տներ: Դրանք 
են` Ծաղ կա ձո րի « Ռի պա» ա ռող ջա րա նը և Դի լի ջա նի «Իմ պուլս» ա ռող ջա րա նային 
հա մա լի րը:

 Փաս տո րեն, կա րող ե նք ա սել, որ Հա յաս տա նում ներ կա յումս գոր ծում է 12 
ա ռող ջա րան: Այ նինչ Հա յաս տա նում կան 10 կու րոր տային գո տի ներ, ո րոնք ու նեն 
ա ռող ջա րա նա յին–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյան կազ մա կերպ ման հա-
մար ան հրա ժեշտ բո լոր բնա կան բու ժիչ ռե սուրս նե րը: Նշենք նաև, որ այս կու րոր-

7 http://www.fizecomed.com/kurorti_armenii_arm.htm

8 ՀՀ առողջապահության նախարարության լիցենզավորման վարչություն:
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տային գո տի նե րում գոր ծող ա ռող ջա րան նե րում բու ժում են` ա ղես տա մոք սային, 
պե րի ֆե րիկ և կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կար գի, մի զա սե ռա կան, գի նե կո-
լո գի ա կան, շն չա ռա կան, հե նա շար ժո ղա կան հա մա կար գի, ող նա շա րի հի վան դու-
թյուն ներ, նյու թա փո խա նա կութ յան խան գա րում ներ, սր տի ի շե միկ հի վան դու թյուն 
ին ֆարկ տից հե տո, ա ռա ջին և ե րկ րորդ աս տի ճան նե րի հի պեր տո նի ա, ա րյու նա-
տար ա նոթ նե րի ա թե րոսկ լե րոզ, գլ խու ղե ղի ա րյան շր ջա նա ռու թյան խախ տում-
ներ, կաթ վա ծի հետ ևանք ներ և այլն: 

Ինչ պես տես նում ե նք` Հա յաս տա նի կու րոր տային գո տի նե րը հա րուստ են 
կու րոր տա յին ռե սուրս նե րով, տե ղի ա ռող ջա րան նե րում բու ժում են մի շարք հի-
վան դութ յուն ներ: Սա կայն, ցա վոք, Հա յաս տա նի կու րորտ նե րից ոչ բո լո րում կան 
ա ռող ջա րան ներ, դեռ ա վե լին, ո րոշ կու րորտ նե րում շատ ա ռող ջա րան ներ ներ-
կա յումս չեն գոր ծում, կամ էլ ա ռող ջա րա նային ծա ռա յու թյուն ներ չեն մա տու ցում: 
Ի սկ գոր ծող ա ռող ջա րան ներն աշ խա տում են թեր բեռն ված, ո րոշ ա ռող ջա րան ներ 
աշ խա տում են մի այն ամ ռան ա միս նե րին: Սա խո սում է այն մա սին, որ Հա յաս-
տա նում զար գա ցած չէ ա ռող ջա րա նա յին–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյու նը` 
չնա յած դրա հա մար առ կա զգա լի նե րու ժին:

 Պետք է նշել, որ ԽՍՀՄ–ի տա րի նե րին Ջեր մուկ է ին ժա մա նում շուրջ 30 000 զբո-
սա շր ջիկ` ներ կայիս 10 000–ի դի մաց, ի սկ Ա րզ նի ի ա ռող ջա րա նը մինչ օ րս մի ակն 
է տա րա ծաշր ջա նում և նախ կին ԽՍՀՄ–ո ւմ սր տի ի շե միկ հի վան դու թյան բուժ-
ման, հետ ին ֆարկ  տային և հե տին սուլ տային վե րա կանգն ման հա մար: Փաս տո-
րեն Հա յաս տանն ու նի ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյան 
հա րուստ ա վան դույթ ներ և զար գաց ման զգա լի նե րուժ: Սա կայն ա ռող ջա րան ներ 
այ ցե լող նե րի թվա քա նա կում չա փա զանց քիչ է ար տերկ րից ժա մա նող նե րի թի վը, 
դեռ ա վե լին, Հա յաս տա նի բնա կիչ նե րի մեծ մա սի հա մար էլ կու րոր տային հան-
գիստն այ սօր ֆի նան սա պես ան հա սա նե լի է: Այս պես, փոր ձենք ներ կա յաց նել մեր 
կու րորտ նե րում ա ռող ջա րա նային հանգս տի մեկ օր վա ար ժե քը մեկ ան ձի հա մար` 
Ջեր մու կում` 8 500–100 000 դրամ, Ա րզ նի ում` 16 000–40 000 դրամ, Հան քա վա նում` 
10 000–15 000 դրամ, Վա նա ձո րում` 12 000–18 000 դրամ, Դի լի ջա նում` 10 000–32 000 
դրամ, Գան ձաղ բյու րում` 22 000–42 000 դրամ: Այս գնե րը նե րա ռում են գի շե րա-
կա ցը, օ րա կան 3 ան գա մյա սնուն դը և ո րոշ բու ժա կան ծա ռա յու թյուն ներ: Գնե րը 
տա տան վում են` կախ ված սե նյակ նե րի տե սակ նե րից` ստան դարտ, կի սա լյուքս, 
լյուքս: Նշենք նաև, որ ա ռող ջա րա նային հանգս տի բու ժիչ է ֆեկտ ստա նա լու հա-
մար ցան կա լի է ա ռող ջա րա նում գտն վել գո նե 14 օր: 

Փաս տո րեն ստաց վում է, որ եր կու շա բաթ ա ռող ջա րա նում ան ցկաց նե լու հա-
մար ան ձը պետք է վճա րի 119 000–1 400 000 դրամ (կախ ված նրա նից, թե ի նչ սե նյակ 
է նախ ընտ րում): Ե թե նաև ա վե լաց վեն ո րոշ բու ժա կան ծա ռա յու թյուն ներ, ա պա 
բնա կա նա բար այս գու մա րը կա վե լա նա:

Ս տաց վում է, որ նման հան գիս տը ան հա սա նե լի է նույ նիսկ մի ջին խա վի բնակ-
չին, քա նի որ Հա յաս տա նում ը ստ Ա ՎԾ–ի տվյալ նե րի` մի ջին ամ սա կան աշ խա տա-
վար ձը կազ մում է 102 652,0 դրամ9, էլ չենք խո սում այն մա սին, որ ա վե լի ցածր վար-
ձատր վող քա ղա քա ցին կա րող է մի այն ե րա զել ա ռող ջա րա նային հանգս տի մա սին:

9 http://armstat.am/am/?nid=126&id=08001
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 Պետք է նշել, որ թե րի է ա ռող ջա րա նային զբո սաշր ջու թյան վի ճա կագ րա կան 
հաշ վա ռու մը: ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան վի ճա կագ րա կան հաշ-
վառ ման մո նի թո րին գում ը նդ գրկ ված են մի այն ա ռող ջատ նե րի և հանգս տյան 
տնե րի ամ բող ջա կան թվի վե րա բե րյալ տվյալ ներ (ո րոնք 2010 թ. դրու թյամբ կազ-
մել են 32) և ա ռող ջա րան նե րի թվի ա ռան ձին հաշ վա ռում չի ի րա կա նաց վում: Բա ցի 
այդ, չի հաշ վառ վում նաև ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջիկ նե-
րի թի վը, այլ մի այն ը ստ նպա տա կի ՀՀ ժա մա նող նե րի թվի մեջ ա ռանձ նաց վում 
է « բու ժում» կա տե գո րի ան, ո րի հա մար, ը ստ Հա մաշ խար հային զբո սաշր ջային 
կազ մա կեր պու թյան (ՀԶԿ) դա սա կարգ ման, բա զային են թա կա ռուց վածք ներ են 
հան դի սա նում ա ռող ջա րան նե րը, հանգս տյան և բուժ ման (վե րա կանգն ման) այլ 
հանգր վան նե րը10 (ա ղյու սակ 1): Այս պի սով՝ կա րող ե նք ա սել, որ վե րը ներ կա յաց-
ված ցու ցա նի շը չի ար տա ցո լում Հա յաս տա նի ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա-
կան ներգ նա զբո սաշր ջիկ նե րի թի վը, քա նի որ ի նչ պես նշ վեց, բու ժում կա տե գո-
րի այի բա զային են թա կա ռուց վածք նե րը մի այն ա ռող ջա րան նե րը չեն, և բա ցի այդ, 
այս թի վը ցույց է տա լիս մի այն զբո սաշր ջային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից 
կազ մա կերպ ված զբո սաշր ջիկ նե րի թվա քա նա կը, ին չը 2010 թ. դրու թյամբ կազ մել 
է 70 209: Ե թե հաշ վի առ նենք նաև այն, որ ը ստ Ա ՎԾ–ի տվյալ նե րի 2010 թ. Հա յաս-
տան է ժա մա նել 683 978 մարդ, հետ ևա բար կա րող ե նք ա սել, որ ժա մա նող նե րի 
շատ քիչ մասն է դի մել զբո սաշր ջային կազ մա կեր պու թյուն նե րի օգ նու թյա նը: 

Ա ղյու սակ 1

ՀՀ ժա մա նող նե րի թիվն ը ստ նպա տա կի 2007–2010 թթ.11

2007 թ. 
Հուն վար–

դեկ տեմ բեր 

2008 թ. 
Հուն վար–

դեկ տեմ բեր 

2009 թ. 
Հուն վար–

դեկ տեմ բեր 

2010 թ. 
Հուն վար–

դեկտեմ բեր 

Ըն դա մե նը՝ զբո սաշր ջիկ ներ* 59211 70648 65638 70209

Ո րոն ցից՝ ը ստ նպա տա կի

գործ նա կան 22240 27064 25701 31171

հանգս տի և ժա ման ցի 11932 11379 13086

կր թու թյան 16 25 0 19

բուժ ման 130 190 143 579

այլ 24893 31990 26708 23430

*Տ վյալ ներն ար տա ցո լում են մի այն զբո սաշր ջի կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից կազ մա-
կերպ  ված զբո սաշր ջիկ նե րի թվա քա նա կը:

10 «ՀՀ տարածքում կուրորտային առողջարանների և հանգստյան տների 2004–2008 թթ. 
հեռանկա րա յին զարգացման ծրագիր», հաստատված 2003 թ. հոկտեմբերի 2–ի ՀՀ կառավարության 
նիստի N 39 ար ձա նագրային որոշմամբ:

11 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն:
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 Նույն կերպ ցույց տանք նաև ներ քին զբո սաշր ջու թյան ցու ցա նիշ ներն ը ստ 
նպա տա կի 2007–2010 թթ. ըն թաց քում (ա ղյու սակ 2)12:

Ա ղյու սակ 2

 Ներ քին զբո սաշր ջու թյան ցու ցա նիշ ներն ը ստ նպա տա կի, 2007–2010 թթ.

2007 թ.  
հուն վար–

դեկ տեմ բեր 

2008 թ. 
հուն վար–

դեկ տեմ բեր 

2009 թ.  
հուն վար–

դեկ տեմ բեր 

2010 թ. 
հուն վար– 

դեկ տեմ բեր 

Ըն դա մե նը՝ զբո սաշր ջիկ ներ* 369 005 447 234 435 674 456 432

Ո րոն ցից՝ ը ստ նպա տա կի

գործ նա կան 93 084 111 361 103 154 107 104

հանգս տի և ժա ման ցի 183 351 228 984 229 303 258 872

կր թու թյան 42  666 56 352 54 931 50 362

բուժ ման 49 905 50 537 48 286 40 094

*Տ վյալ ներն ար տա ցո լում են մի այն հյու րա նոց նե րում, հյու րա նո ցային հանգր վան նե րում, ա ռող-
ջա րան նե րում, հանգս տյան տնե րում հաշ վառ ված զբո սաշր ջիկ նե րին:

 Ա ղյու սա կից եր ևում է, որ բուժ ման նպա տա կով ներ քին զբո սաշր ջիկ նե րի թի-
վը 2010 թ. կազ մել է 50 362 մարդ, սա կայն այն չի ար տա ցո լում ա ռող ջա րա նային 
ներ քին զբո սաշր ջիկ նե րի ի րա կան թի վը, քա նի որ ցույց է տա լիս հյու րա նոց նե-
րում, հյու րա նո ցա յին հանգր վան նե րում, ա ռող ջա րան նե րում, հանգս տյան տնե-
րում հաշ վառ ված զբո սա շր ջիկ նե րի մի աս նա կան ցու ցա նի շը:

 Քա նի որ Հա յաս տա նում չի ի րա կա նաց վում ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ-
նո ղա կան զբո սաշր ջիկ նե րի թվի հաշ վա ռում, այդ նպա տա կով ի նք ներս փոր ձել 
ե նք պար զել ա ռող ջա րա նային զբո սաշր ջիկ նե րի (ի նչ պես նաև մահ ճա կալ նե րի) 
թի վը` այ ցե լե լով Ջեր մու կի, Ա րզ նու, Սևա նի, Վա նա ձո րի, Հան քա վա նի և Դի լի-
ջա նի գոր ծող ա ռող ջա րան նե րը (12 ա ռող ջա րան): Ջեր մու կի ա ռող ջա րան նե րում 
մեզ տրա մադ րե ցին մի այն 2009–2010 թթ. ա ռող ջա րա նային զբո սաշր ջիկ նե րի թի-
վը (բա ցա ռու թյամբ Ջեր մուկ N 1 ա ռող ջա րա նի, ո րը սկ սել է ա ռող ջա րա նային 
ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցել 2011 թ–ից), ի սկ մնա ցած ա ռող ջա րան նե րում` մի այն  
2009–2010 թթ. զբո սաշր ջիկ նե րի մո տա վոր թվե րը, Գան ձաղ բյու րի և Վա նա ձո րի 
ա ռող ջա րան ներն էլ այդ թի վը հա մա րե ցին ա ռևտ րային գաղտ նիք, և հրա ժար վե-
ցին այն տրա մադ րե լուց (ա ղյու սակ 3): 

12 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն:



48

Ա ղյու սակ 3 

Ա ռող ջա րա նային զբո սաշր ջիկ նե րի և մահ ճա կալ–տե ղե րի թի վը, 2009–2010 թթ.

N Ա ռող ջա րա նի ան վա նու մը

Ա ռող ջա րա նային  
զբո սաշր ջիկ նե րի 

թի վը Մահ ճա կալ նե րի 
թի վը 

2009 թ. 2010 թ.

1 Գ լա ձոր 3193 748 500

2 Օ լիմ պի ա (Ջեր մուկ N3) 2037 3443 107

3 Ջեր մուկ աշ խարհ 2094 1322 225

4 Ա րա րատ մոր և ման կան 1515 2253 180

5 Ար մե նի ա (Նոր կյանք) 1266 1815 120

6 Արզ նի ա ռող ջա րան մոտ 2100 մոտ 2200 160

7
Վա նա ձո րի հյու րա նո ցային և  

ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան հա մա լիր
– – –

8 Հան քա վա նի «Խո տոր ջուր» ա ռող ջա րան մոտ 1500 մոտ 1600 400

9 Ս ևա նի «Ար ևիկ» ա ռող ջա րան մոտ 700 մոտ 800 350

10 Լեռ նային Հա յաս տան մոտ 2500 մոտ 2700 160

11 Գան ձաղ բյուր – – –

16905 16881 2202

 Ներ կա յումս Հա յաս տա նում գոր ծող ա ռող ջա րան նե րում հանգս տա ցող նե րի 
թի վը, ը ստ մեր ի րա կա նաց րած հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի, կազ մում է 16881 
մարդ (այն չի ը նդ գր կում Ջեր մուկ N1, Գան ձաղ բյուր և Վա նա ձո րի ա ռող ջա րան նե-
րի հանգս տա ցող նե րի թի վը): 

Փոր ձենք գնա հա տել ա ռող ջա րա նային զբո սաշր ջիկ նե րի թի վը զբո սաշր ջիկ-
նե րի ը նդ հա նուր թվա քա նա կում: Այս պես, 2010 թ. ա ռող ջա րա նային զբո սաշր-
ջիկ նե րի թի վը կազ մել է Հա յաս տան ժա մա նած զբո սաշր ջիկ նե րի թվի 2,4 %–ը  
(16 881/683 979 * 100 % = 2,4 %), զբո սաշր ջային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից կազ-
մա կերպ ված զբո սաշր ջիկ նե րի թվի 24 %–ը (16 881/70 209*100 % =24 %), ի սկ ներ քին 
և ներգ նա զբո սաշր ջիկ նե րի ը նդ հա նուր թվի (683 979+456 432 =1 140 411) 1,5 %–ը  
(16 881/1 140 411 * 100 % = 1,5 %):
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Գ նա հա տենք նաև ա ռող ջա րան նե րում տա րո ղու նա կու թյան օգ տա գործ ման 
գոր ծա կի ցը` օգ տա գոր ծե լով հետ ևյալ բա նաձ ևը.

Գկ= Մx365
Գ

x 100 %, 

որ տեղ Գկ–ն տա րո ղու նա կու թյան օգ տա գործ ման գոր ծա կիցն է,Գ–ն ի րա կա նաց-
ված գի շե րում նե րի թիվն է, ո րը կա րող ե նք ո րո շել մեր ի րա կա նա ցրած հե տա զո-
տու թյուն նե րի ար դյուն քում բա ցա հայտ ված ա ռող ջա րա նային զբո սա շր ջիկ նե րի 
տա րե կան թի վը բազ մա պատ կե լով ա ռող ջա րա նային հանգս տի մի ջին օ րե րի թվով,

Մ–ն` ա ռող ջա րան նե րում մահ ճա կալ նե րի թի վը13:
 Փաս տո րեն կա րող ե նք ա սել, որ Հա յաս տա նի ա ռող ջա րան ներն աշ խա տում 

են թեր բեռն ված, քա նի որ օգ տա գործ վում է նրանց տա րո ղու նա կու թյան 21 %–ը: 
Ա ռող ջա րա նային–զ բո սաշր ջիկ նե րի թվի հաշ վա ռու մից բա ցի ա ռող ջա րան-

նե րում ի րա կա նաց րել ե նք նաև մար քե թին գային հե տա զո տու թյուն` ա ռող ջա րա-
նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջիկ նե րի կամ ա ռող ջա րան նե րում հանգս տա-
ցող նե րի շր ջա նա կը, նրանց` ա ռող ջա րան այ ցե լե լու նպա տա կը, ա ռող ջա րա նային 
հանգս տից բա վա րար  վա ծու թյան աս տի ճա նը պար զե լու, նրանց բո ղոք ներն ու 
ա ռա ջար կու թյուն ներն ի մա նա լու հա մար: Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում պարզ 
է դար ձել, որ հարց ման մաս նա կից նե րի մեջ մեծ թիվ են կազ մել նրանք, ով քեր 
դժ գո հու թյուն ներ են ու նե ցել ա ռող ջա րան նե րի պայ ման նե րից, սպա սարկ ման 
մա կար դա կից, բու ժա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կից, բժշ կա կան ան ձնա կազ մի 
պատ րաստ վա ծու թյու նից, ա ռող ջա րան նե րում մա տուց վող սնն դի ո րա կից, այն-
տեղ ան ցկաց րած ի րենց ժա մա նա կից, ա ռող ջա րա նա յին հանգս տի գնե րից և այլն: 

Այժմ փոր ձենք ա ռանձ նաց նել այն հիմ նա կան գոր ծոն նե րը, ո րոնք խո չըն դո-
տում են Հա յաս տա նում ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյան 
զար գաց մա նը.

1. երկ րի` որ պես կու րոր տային տա րա ծաշր ջա նի վատ ներ կա յաց վա ծու թյու նը 
աշ խար հում, 

2. ա ռող ջա րան նե րի թեր բեռն վա ծու թյու նը, ո րոշ ա ռող ջա րան նե րի գոր ծառ-
նութ յու նը մի այն ամ ռան ա միս նե րին, 

3. ա ռող ջա րան նե րի մեծ մա սի ոչ բար վոք վի ճա կը և դրանց վե րա նո րոգ ման 
դժ վա րու թյուն նե րը, 

4. ո լոր տի թե րի վի ճա կագ րա կան հաշ վա ռու մը, 
5. ա ռող ջա րա նային ծա ռա յու թյուն նե րի բարձր գներ և որ պես հետ ևանք` 

ե րկ րի բնակ չու թյան ցածր խա վի հա մար ա ռող ջա րան ներ այ ցե լե լու ան-
հնա րի նու թյուն և մի ջին խա վի հա մար կու րոր տային հանգս տի քիչ հա-
սա նե լի ու թյուն,

6. զ բո սաշր ջային գոր ծա կա լու թյուն նե րի կող մից ա ռող ջա րան նե րի քիչ ներ-
կա յաց վա ծու թյու նը, 

7. են թա կա ռուց վածք նե րի թեր զար գաց վա ծու թյու նը, 
8. ա ռող ջա րան նե րում ժա ման ցի սա կավ հնա րա վո րու թյուն նե րը, սպա սարկ-

ման ցածր մա կար դա կը, 

13 Ковынева Л.В., Экономика туризма: конспект лекций – Хабаровск: Изд–во ДВГУПС, 2007, с. 46.
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9. ա ռող ջա րան նե րի կող մից մար քե թին գային գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց-
ման ցածր մա կար դա կը,

10.  Հա յաս տա նի 10 կու րոր տային գո տի նե րից ոչ բո լո րում ա ռող ջա րան ներ լի-
նե լը և այլն:

 Մեր ի րա կա նաց րած հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում փոր ձենք ներ կա յաց-
նել ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյան զար գաց ման հիմ-
նա կան ու ղի նե րը.

1.  քայ լեր ձեռ նար կել ՀՀ կու րոր տային զբո սաշր ջու թյան ար դյուն քը մի ջազ-
գային զբո սաշր ջա յին ցու ցա հան դես նե րում ներ կա յաց նե լու, ՀՀ կու րոր-
տային գո տի նե րը գո վազ դե լու ո ւղ ղու թյամբ` ներգ նա կու րոր տային զբո-
սաշր ջու թյան զար գաց ման նպա տա կով,

2.  քայ լեր ձեռ նար կել ո լոր տի վի ճա կագ րա կան հաշ վառ ման բա րե լավ ման 
ո ւղ ղութ յամբ: Ի նչ պես ար դեն նշ վեց վեր ևում, Հա յաս տա նում ա ռող ջա րան-
նե րի և ա ռող ջա րա նային զբո սաշր ջիկ նե րի թվի հաշ վա ռում չի ի րա կա-
նաց վում: Հետ ևա բար, կար ծում ե նք, ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել նման 
հաշ վա ռում` ո լոր տի վե րա բե րյալ ա վե լի հս տակ պատ կե րա ցում կազ մե լու 
նպա տա կով,

3.  ներգ րա վել ներդ րում ներ` հին ա ռող ջա րան նե րի վե րա նո րոգ ման և նոր 
ա ռող ջա րան նե րի կա ռուց ման հա մար,

4.  մե ծաց նել ա ռող ջա րան նե րում մար քե թին գային գոր ծու նե ու թյան ի րա կա-
նաց ման մա կար դա կը,

5.  բարձ րաց նել ա ռող ջա րա նային սպա սարկ ման, բու ժա կան ծա ռա յու թյուն-
նե րի, մա տուց վող սնն դի ո րա կը, ա ռող ջա րան նե րում շա տաց նել ժա ման ցի 
հնա րա վո րութ յուն նե րը, 

6. մ շա կել ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյան զար գաց-
ման ծրագ րեր, ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյան 
զար գաց ման մար քե թին գային մի ջո ցա ռում նե րի ծրա գիր, 

7. ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյան զար գաց մա նը 
է ա պես կն պաս տի ՀՀ կու րո ր տային գո տի նե րի և ա ռող ջա րան նե րի մա սին 
տե ղե կատ վա կան ին տեր նե տային կայ քի բա ցու մը, որ տեղ ման րա մասն 
կներ կա յաց վեն ՀՀ կու րոր տային գո տի նե րը, դրանց կու րոր տային բու ժիչ 
ռե սուրս նե րը, ա ռող ջա րան նե րում տրա մադր վող ծա ռա յու թյուն նե րը, բուժ-
վող հի վան դու թյուն նե րը, ա ռող ջա րա նային հանգս տի պայ ման նե րը, գնե-
րը և այլն,

8.  փո փո խու թյուն ներ մտց նել ա ռող ջա րա նային հանգս տի գնային քա ղա-
քա կա նութ յան մեջ, քա նի որ մեր քա ղա քա ցի նե րի մի ջին և ցածր խա վի 
հա մար ա ռող ջա րա նա յին հան գիստն ան հա սա նե լի է, ին չի հետ ևան քով 
ա ռող ջա րա նա յին–վե րա կանգ նո ղա կան ներ քին զբո սաշր ջիկ նե րի թի վը 
քիչ է, ա ռող ջա րան ներն աշ խա տում են թեր բեռն ված,

9.  քայ լեր ձեռ նար կել զբո սաշր ջային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ա ռող-
ջա րա նային ու ղեգ րե րի վա ճառ քի ծա վալ նե րի մե ծաց ման ո ւղ ղու թյամբ,

10.  քայ լեր ձեռ նար կել են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման ո ւղ ղու թյամբ,
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11. մ շա կել ա ռան ձին կու րոր տային գո տի նե րի և Հա յաս տա նի կու րոր տային 
հա մա լի րի զար գաց ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րեր, 

12. ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյան զար գաց ման 
նպա տա կով ու սում նա սի րել և ներդ նել ո լոր տի կա ռա վար ման մի ջազ-
գային լա վա գույն փոր ձը:

The problems of spa–resort tourism development in Armenia

Summary

Spa–resort tourism is one of the main types of tourism. It can be characterized as 
people’s temporary leaving their permanent residence on the purpose of health reha-
bilitation.

The purpose of spa–resort tourism is the expanded reproduction of physical, intel-
lectual and emotional abilities of people. This is what they visit sanatoriums for.

Armenia has a great potential for spa–resort tourism development. There are 10 re-
sorts in the country, all of which have natural curable resources. But, unfortunately, 
there are many problems and obstacles for spa–resort tourism development, such as fi-
nancial, marketing, investment problems. The statistics of this spere are incomplete, there 
are no sanatoriums in each resort, etc. It is necessary to take some actions for spa–resort 
tourism development in Armenia, such as involving investments in the construction of 
new sanatoriums and reconstruction of the old ones, implementing marketing activities 
in sanatoriums, improving the level of service, quality of food and medical services in 
sanatoriums, elaborating strategic programs of development, etc. The main problems and 
the ways to their solutions are mentioned in the article.
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 Բա ժին II

ՀՀ ՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԵՎ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ  
ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐ

ՀՀ ըն դեր քը որ պես պե տա կան սե փա կա նու թյան  
կա ռա վար ման օբյեկտ

Ա շոտ Մար դո յան 

Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի  կա ռա վար ման ամ բի ո նի վարիչ, 
Եվ րո պա կան կր թա կան տա րա ծաշր ջա նային ա կա դե մի այի և Հա յաս տա նի պե տա կան 

տն տե սա գի տա կան hա մալ սա րա նի դա սա խոս, 
 տն տե սա գի տու թյան թեկ նա ծու

1985–90 թթ–ին, ե րբ Հա յաս տա նը նախ կին ԽՍՀՄ–ո ւմ հան դի սա նում էր զար գա-
ցած ար դյու նա բե րա կան հան րա պե տու թյուն, ար դյու նա բե րա կան հզո րու թյուն նե-
րը զբա ղեց նում է ին նրա տա րած քի 5,5 %–ը: Զար գա ցած է ին հան քա գոր ծու թյու նը, 
մե տա ղա գոր ծու թյու նը, քի մի ա կան ու մե քե նա շի նա կան, է լեկտ րո նային, շի նա նյու-
թե րի, թեթև և սնն դի ար դյու նա բե րու թյուն նե րը: 

1990 թ–ին տն տե սու թյան կար ևոր ճյու ղե րից էր հան քա գոր ծու թյու նը և ար-
դյու նա բե րու թյու նը, ո րոնց ար տադ րան քը կազ մում էր ը նդ հա նուր հա մա խառն 
ար տադ րան քի 1/3–ը: Խո շո րա գույն ձեռ նար կու թյուն նե րից է ին «Պո լիպ լաս տը» 
և «Նաի րիտ» սին թե տիկ կաու չու կի գոր ծա րան նե րը, պղն ձի կոմ բի նա տը Կա պա-
նում, պղն ձամո լիբ դե նային գոր ծա րա նը Քա ջա րա նում, Ա րա րա տի ոս կու հում քի 
վե րամ շակ ման գոր ծա րա նը, Հրազ դա նի ցե մեն տի գոր ծա րա նը և քի մի ա կան կոմ-
բի նատ նե րը Եր ևա նում ու Վա նա ձո րում:

ՀՀ ըն դեր քը հա մար վում էր նախ կին ԽՍՀՄ հան րա պե տու թյուն նե րում ա մե-
նաու սում նա սիր ված ո լորտ նե րից մե կը: Դեռևս եր կու դար ա ռաջ ար տա սահ-
մանյան կոն ցե սի ա տե րե րը գնա հա տել են Հա յաս տա նի ըն դեր քի գրավ չու թյու նը, 
ո րոնք էլ սկ սել են հան քաո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րը Հա յաս տա նի հա րա վում 
և հյու սի սում: Ան խոս ին դուստ րի ա լաց ման գոր ծըն թա ցը, ո րն ըն թա նում էր 1917 
թվա կա նի հե ղա փո խու թյու նից հե տո, և Հա յաս տա նում խորհր դային կար գե րի 
հաս տա տու մը (1921) իր հետ ևից բե րեց և բուռն կեր պով զար գաց րեց հան քաո րո-
նո ղա կան աշ խա տանք նե րը, ստեղծ վեց աշ խար հագ րաո րո նո ղա կան դպ րո ցը, ո րի 
նպա տակն էր բա վա րա րել ե րկ րի հան քա հում քային ռե սուրս նե րի կա րի քը և ա ռա-
ջին հեր թին` մե տա ղի նը1:

Երկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում ՀՀ–ո ւմ, ը նդ հա նուր 
առ մամբ, հայտ նա բեր վել է ա վե լի քան 742 մե տա ղա կան և ոչ մե տա ղա կան օգ-
տա կար հա նա ծո ներ, ո րոն ցից մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի հան քա-
վայ րե րը կազ մում են 32–ը, ի սկ ոչ մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի նը` 712, 

1 Ա.Ռ.Ա վա գյան, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ըն դեր քի ռե սուրս նե րի գնա հա տա կա նը,  
Եր ևան, Եր ևա նի հա մալ սա րա նի հրա տա րակ չու թյուն, 2000, 170 էջ:
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ո րոն ցից գե րակ շիռ մա սը գտն վում է Ա րա րա տյան գե տա հով տի և Ա րա գա ծի նա-
խա լեռ նային գո տու տա րած քում: Օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման հա-
մար տրա մադր ված հան քային ի րա վունք նե րը առ 01. 09. 2011 թ. կազ մում են 505–ը2:

 Բա վա կա նին փոքր տա րածք ու նե ցող ե րկ րի հա մար նմա նա տիպ հան քա վայ-
րե րը ՀՀ–ին դարձ նում են ըն դեր քի սե փա կա նու թյան ա ռու մով ա մե նա ռե սուր-
սաա պա հով վա ծը: 

Այ սօր Հա յաս տա նից ար տա հան վող նյու թե րի ա ռն վազն կե սը բա ժին է ը նկ-
նում հան քային խտա նյու թե րին և մե տաղ նե րին, ո րոնք ե րկ րից ար տա հան վող 
ար տադ րանք նե րի ցու ցա կում ա ռա վել կար ևոր տեղ են զբա ղեց նում: Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ըն դեր քը հա րուստ է հետ ևյալ մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա-
ծո նե րի տե սակ նե րով` եր կաթ, պղինձ, մո լիբ դեն, կա պար, ցինկ, ոս կի, ար ծաթ, 
ծա րիր, ա լյու մին, ի նչ պես նաև դրան ցում պար փակ ված հազ վա գյուտ ու ցր ված 
մե տաղ նե րով: Պե տա կան հաշ վեկշ ռում գրանց ված հան քա վայ րե րի հան քա քա րե-
րում բա ցի հիմ նա կան մե տաղ նե րից բա ցա հայտ ված է հազ վա դեպ և ցր ված տար-
րե րի առ կա յու թյուն` ռե նի ում, սե լեն, թե լուր, կադ մի ում, ին դի մում, հե լի ում, թա լի-
ում, բիս մութ և այլն:

 Բա ցի գնա հատ ված և պե տա կան հաշ վեկշ ռում գրանց ված հան քա վայ րե րից, 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում հայտ նա բեր ված են տար բեր մե-
տաղ նե րի 115 եր ևա կում ներ3:

 Ներ կա յումս Հա յաս տա նի լեռ նա մե տա լուր գի ա կան հա մա լի րի հա մար վերջ-
նա կան ար տադ րանք են հան դի սա նում հիմ նա կա նում խտա նյու թե րը (պղն ձի, մո-
լիբ դե նի, ցին կի, ո րոշ դեպ քե րում` ոս կու և ար ծա թի բարձր պա րու նա կու թյամբ, 
մոտ հե ռան կա րում` նաև կա պա րի խտա նյու թեր), ին չը թույլ չի տա լիս ամ բող ջո-
վին օգ տա գոր ծել հան քա վայ րի տն տե սա կան նե րու ժը: Հա յաս տա նում ար դյու նա-
հան վող մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի վե րամ շակ ման ար տադ րու թյան 
կազ մա կեր պու մը փակ և ա վար տուն փու լե րով` հա նույ թից մինչև պատ րաս տի ար-
տադ րան քի ստեղ ծու մը, հնա րա վո րու թյուն կտա բարձր ար ժո ղու թյամբ ար տադ-
րան քի ստաց ման, ո րն էլ կա պա հո վի ՀՆԱ–ի աճ:

 Հան րա պե տու թյան տա րած քում առ կա են օգ տա կար հա նա ծո նե րի հան քա-
վայ րե րի շա հա գործ ման ըն թաց քում ա ռա ջա ցող թա փոն նե րի կու տակ ման 15 պո-
չամ բար ներ (ոչ պաշ տո նա կան աղ բյուր նե րը նշում են մոտ 30–ը), ո րոնց ծա վալ-
ներն ան ցնում են մի քա նի մլն խոր. մ–ից և զբա ղեց նում են մոտ 700 հա ը նդ հա նուր 
մա կե րես: Ներ կա յումս պո չամ բար նե րում կու տակ ված օգ տա կար հա նա ծո նե րի 
ար դյու նա հան ման և վե րամ շակ ման ար դյուն քում ա ռա ջա ցած ար տադ րա կան 
թա փոն նե րը չեն օգ տա գործ վում, չնա յած դրանք պա րու նա կում են մեծ քա նա կու-
թյամբ բազ մա մե տաղ ներ4:

2 URL:http://www.minenergy.am/hy/en/endpasharner (մուտք 25. 01. 2012 թ.)

3 Հ.Ս.Ա վա գյան, Հա յաս տա նի լեռ նա հան քային ար դյու նա բե րու թյան զար գաց ման հիմ նա-
խնդիր նե րը, Եր ևան, ՀՀ ԳԱԱ « Գի տու թյուն» հրա տա րակ չու թյուն, 2003, 276 էջ:

4 Հ.Ս.Ա վա գյան, Հա յաս տա նի լեռ նա հան քային ար դյու նա բե րու թյան զար գաց ման հիմ նա-
խնդիր նե րը, Եր ևան, ՀՀ ԳԱԱ « Գի տու թյուն» հրա տա րակ չու թյուն, 2003, 276 էջ:
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Ոչ մե տա ղա կան հան քային պա շար նե րի հարս տու թյամբ ու բազ մա զա նու թյամբ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն աշ խար հում ա ռա ջա տար տեղ է գրա վում: Հան-
րա պե տու թյան փոք րիկ տա րած քում հան դի պում են աշ խար հում հայտ նի գրե թե 
բո լոր տե սա կի հան քա նյու թային ա պար նե րը: Հա տուկ ար ժեք ու նշա նա կու թյուն 
են ներ կա յաց նում Հա յաս տա նի տա րած քում հրաբ խային գոր ծըն թաց նե րի ար-
դյուն քում ա ռա ջա ցած լեռ նային ա պար նե րը, ո րոն ցից են թեթև ա պար նե րը` տու-
ֆե րը, պեռ լիտ նե րը, պեմ զա նե րը, ցե ո լիտ նե րը, հրաբ խային խա րամ նե րը և այլն: 
Տա րա տե սակ բա զալտ նե րի, գրա նիտ նե րի, նե ֆե լի նային սի ե նիտ նե րի, մար մար-
նե րի պա շար նե րի ծա վալ նե րը հս կա յա կան են:

 Մինչ 01. 01. 2012 թ–ը ըն դեր քօգ տա գործ ման ո լոր տը կար գա վո րվում էր 1992 թ. 
ըն դուն ված ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քով, ո րի խն դիր ներն է ին` ըն դեր քի և դրա 
օգ տա գործ ման շուրջ ծա գող հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րու մը, տն տե սու-
թյան կա րիք նե րի բա վա րար ման նպա տա կով, ըն դեր քի պահ պա նու թյան, ար դյու-
նա վետ և հա մա լիր օգ տա գործ ման, ըն դերքն օգ տա գոր ծե լիս շր ջա կա մի ջա վայ րի 
ա պա հո վումը և այլն: Այս բնա գա վա ռում ՀՀ կա ռա վա րու թյան ի րա վա սու թյա նը 
են թա կա են ըն դեր քի պահ պա նու թյան ծրագ րե րի մշա կումն ու զար գա ցու մը, ըն-
դեր քի օգ տա գործ ման և պահ պա նու թյան նկատ մամբ պե տա կան վե րահս կո ղու-
թյան ի րա կա նա ցու մը, ըն դեր քի օգ տա գործ ման և պահ պա նու թյան տեխ նի կա կան 
և տեխ նո լո գի ա կան չա փա նիշ նե րի մշա կումն ու հաս տա տու մը, բնա պահ պան 
տա րածք նե րում գտն վող ու հա մա պե տա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող և հան քա-
վայ րե րի հե տա խուզ ման և օգ տա գործ ման, ի նչ պես նաև ըն դեր քի օգ տա գործ ման 
ար գել քի հա տուկ դեպ քե րի մա սին ո րո շում նե րի ըն դու նու մը:

Բ նա կան պա շար նե րի ռա ցի ո նալ օգ տա գործ ման գոր ծում պե տա կան կա ռա-
վար ման և վե րահս կո ղու թյան կենտ րո նա կան դե րը պատ կա նում է է ներ գե տի-
կայի և բնա կան պա շար նե րի նա խա րա րու թյա նը: 

Ըն դեր քօգ տա գործ ման կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցը են թադ րում է հնա րա վոր 
հետ ևանք նե րի կան խա տես ման օբյեկ տիվ ան հրա ժեշ տու թյուն, քա նի որ փաս-
տո րեն գործ ու նենք եր կու փոխ կապ ված կող մե րի հետ, մի կող մից` հա սա րա կու-
թյուն–բ նա կան մի ջա վայր, ի սկ մյուս կող մից` բնա կան մի ջա վայր–հա սա րա կու-
թյուն: Բնա կան մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան գոր ծըն թաց նե րի գի տա կա նո րեն 
հիմ նա վոր ված կա ռա վա րու մը պետք է հաշ վի առ նի ևս մեկ հան գա մանք` բնա-
կան մի ջա վայրն ու նի ո րո շա կի սահ մա նային պա շար ներ, ո րոնք սա կայն կա րող 
են ո րո շա կի սահ ման նե րում ի նք նա վե րար տադր վել: 

Այս կա պակ ցու թյամբ պետք է ո րոշ ված լի նեն ըն դեր քօգ տա գործ ման գոր ծըն-
թա ցի օպ տի մալ կա ռա վար ման հիմ նա կան սկզ բունք նե րը: Հիմ նա կան սկզ բունք-
նե րից ան հրա ժեշտ է նշել հետ ևյալ նե րը.

• ընդերքօգտագործմանկառավարումըորպեսհասարակությանզարգաց
ման ան բա ժան տարր,
• ընդերքօգտագործմանկառավարումըպետքէիրականացվիհամակարգ
ված ձևով,
• ընդերքօգտագործման կառավարումը հիմնվում է այդ գործընթացի
ա նընդ հա տու թյան վրա,



55

• ընդերքի պաշարները և օբյեկտները չեն համընկնում պատմականորեն
ձևա վոր ված վար չատն տե սա կա նո րեն ա ռանձ նաց ված տա րածք նե րով,
• ընդերքի պաշարները, ի տարբերություն աշխատանքի արդյունքների,
մար դու աշ խա տան քի ար դյունք չեն և չեն կա րող ամ բող ջո վին տնօ րին վել,
• հաշվառմանժամանակայինևտարածականհամագործակցություն,
• պարտադիր պատասխանատվություն ընդերքօգտագործման օրենսդրա
կան հի մունք նե րի կա տար ման հա մար կա ռա վար ման բո լոր մա կար դակ նե րում:

 Պե տա կան կա ռա վար ման կար ևո րա գույն գոր ծա ռույթ նե րից են նաև պե տա-
կան է կո լո գի ա կան փոր ձաքն նու թյու նը և պե տա կան տես չա կան հս կո ղու թյու նը: 
Վե րահս կո ղու թյան այս մե թոդ նե րը հատ կա պես կար ևոր դեր են խա ղում շու կա-
յա կան հա րա բե րու թյուն նե րին ան ցման սկզբ նա կան փու լում5:

Այ սօր գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցը, սո ցի ա լա կան խն դիր նե րի ի րա-
կա նա ցումն ա վե լի են սրել բնու թյան հարս տու թյուն նե րից խե լա միտ օ գտ վե լու և 
ար տադ րա կան թա փոն նե րը ռա ցի ո նալ օգ տա գոր ծե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, որ-
քա նով հնա րա վոր են բնու թյան բա ղադ րիչ նե րի` հո ղի, ջրե րի, մթ նո լոր տի, կեն դա-
նա կան ու բու սա կան աշ խար հի, ըն դեր քի հարս տու թյուն նե րի հե տա գա աղ քա տա-
ցում, մար դու հա մար կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող մի ջա վայ րի ո րա կա կան 
լուրջ փո փո խու թյուն ներ: Այդ վտան գը եր կար տա րի ներ կա րող է սպառ նալ ոչ մի-
այն բնու թյա նը, այլև մարդ կային գո յու թյանն ը նդ հան րա պես՝ հա սա րա կու թյու նը 
զր կե լով « հա վեր ժա կան» մի ջոց նե րից օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյու նից: Վեր ջի նիս 
վրա ո ւղ ղա կի ազ դե ցու թյուն ու նեն ար տադ րա կան և կեն ցա ղային թա փոն նե րի ոչ 
ճիշտ վե րամ շա կումն ու վե րօգ տա գոր ծու մը: 

ՀՀ–ո ւմ տն տե սա կան ա ճը և բնակ չու թյան բա րե կե ցու թյու նը զգա լի կախ ման 
մեջ են դր վել բնա կան ռե սուրս նե րի շա հա գոր ծու մից, և ՀՆԱ–ի աճ ա պա հո վե լու 
հա մար ան խնա շա հա գործ վում են ըն դեր քի հա նա ծո նե րը: Հան քար դյու նա հան-
ման գոր ծըն թաց ներն ըն թա նում են՝ վտան գե լով շր ջա կա բնա կան մի ջա վայրն ու 
հա րա կից տա րածք նե րի մարդ կանց ա ռող ջու թյու նը, ի նչ պես նաև խո չըն դո տում 
են տն տե սու թյան հա մար ազ գային մր ցու նա կու թյան հե ռան կար ու նե ցող այլ ճյու-
ղե րի` տու րիզ մի և գյու ղատն տե սու թյան զար գաց մա նը: ՀՀ–ո ւմ ար դեն ի սկ գոր-
ծում են 505 հան քար դյու նա հան ման լի ցեն զի ա ներ: Ե վս 202 տե ղա մաս ու սում նա-
սի րու թյան փու լում է և հա մա պա տաս խան պա շար նե րի բա ցա հայտ ման դեպ քում 
տրա մադր վում է շա հա գործ ման ա ռանց սահ մա նա փակ ման6: Հան քար դյու նա հա-
նող ըն կե րու թյուն ներն աշ խա տում են բա ցար ձակ ար տո նյալ պայ ման նե րում` շր-
ջա կա մի ջա վայր աղ տո տե լու դի մաց ը նդ հան րա պես չվ ճա րե լով: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, այս բո լո րով հան դերձ, քայ լեր է ձեռ նար կում խթա նե լու 
գոր ծա րար մի ջա վայ րը հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում: Այս տեղ առ կա է նաև 
պա րա դոք սալ եր ևույթ. հան քար դյու նա բե րու թյու նը, ՀՀ տն տե սու թյան ա մե նա շա-
հու թա բեր ճյուղ լի նե լով հան դերձ, գոր ծում է ներ կայիս հար կային դաշ տում, և 
դրանք շա հա գոր ծող նե րը օ գտ վում են ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ չվ ճա րե լու ար-

5 Ա. Մար կո սյան, Ս. Դա վո յան, Հ. Սարգ սյան, Վե րա փո խում նե րը ան ցու մային ե րկր նե րի տն տե-
սու թյուն նե րում, Եր ևան, « Տիգ րան Մեծ», 2003, 653 էջ:

6 URL:http://www.fx–commodities.ru/category/copper/ (մուտք20. 01. 2012 թ.)
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տո նու թյու նից: Սրա ար դյուն քում ըն դեր քօգ տա գոր ծող մաս նա վոր կազ մա կեր պու-
թյուն նե րը ոչ մի այն չեն վճա րում ռեն տան, այլև մեծ մասշ տաբ նե րի հա մե մատ 
չն չին հար կեր են վճա րում պե տա կան բյու ջե:

 Հա մաշ խար հային բան կի ա ջակ ցու թյամբ լրամ շակ ված ըն դեր քի մա սին նոր 
օ րենս գիր քը (ու ժի մեջ է մտել 01. 01. 2012 թ–ից) ըն թա ցա կար գե րը պար զեց նե լով հան-
դերձ` չեն ա ռա ջադր վում բնա կան պա շար նե րը ող ջամ տո րեն օգ տա գոր ծե լու նա խադ-
րյալ նե րը, բնա պահ պա նա կան սահ մա նա փա կում նե րը, աղ տոտ ման դի մաց վճար-
ման ե րաշ խիք նե րը, ըն դեր քօգ տա գոր ծող նե րի ը նտ րու թյան չա փա նիշ ներ, ի նչ պես 
նաև տե ղե կատ վու թյան թա փան ցի կու թյան ա պա հով ման պար տա վո րու թյուն ներ:

ՀՀ հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում կան հար կա հա վաք ման, հար կային 
ար դյու նա վետ վար չա րա րու թյան խն դիր ներ: ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը փոր ձում է 
լու ծել այդ խն դի րը, հան քար դյու նա բե րող նե րին ա ռա ջար կե լով տույ ժե րի և տու-
գանք նե րի նե րում, ե թե նրանք մոտ ժա մա նա կա մի ջո ցում կազ մեն պարտ քի մար-
ման ժա մա նա կա ցույց և սկ սեն մա րել հար կային կու տակ ված պար տա վո րու թյուն-
նե րը: Սա կայն այդ ո րոշ ման ար դյու նա վե տու թյու նը կաս կա ծե լի է: 

Այդ ա ռու մով, պե տու թյան ա ռջև ծա ռա ցած խն դիր նե րի լուծ ման կար ևոր պայ-
ման է շր ջա կա մի ջա վայ րի ա նա ղար տու թյան և բնու թյան հարս տու թյուն նե րի 
պաշտ պա նու թյու նը, այդ նպա տա կով ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի ար դյու նա վե տու-
թյան բարձ րա ցու մը: Դրանց շար քում ու րույն տեղ են հատ կաց վում ի րա վա կան 
նոր մե րին, քա նի որ ա ռանց դրանց շր ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյունն իր 
բո լոր կող մե րով, ամ բողջ հու սա լի ու թյամբ չի ի րա կա նաց վի: 

Շր ջա կա մի ջա վայ րի դեմ ո ւղղ ված հան ցա վոր ա րարք նե րի ի րա վա բա նա կան 
վեր լու ծու թյան հրա տա պու թյու նը, դրանց հաս կա ցու թյան բնո րո շու մը, հա մա կար-
գու մը, քրե ա կան օ րենսդ րու թյան մեջ տե սակ նե րի թվար կու մը ո րա կա կան ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը և հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձանց դեմ պատ ժո ղա-
կան ճիշտ քա ղա քա կա նու թյու նը վա րելն այ սօր ա վե լի քան ար դի ա կան խ դիր է: 
Դեռևս գո յու թյուն չու նի օ րենք « Թա փոն նե րի մա սին», որ տեղ պետք է ան պայ մա-
նո րեն ար տա ցոլ վեն վե րը նշ ված բո լոր ի րա վա կան կող մե րը: 

Թա փոն նե րի կա ռա վար ման նկատ մամբ ան հրա ժեշտ է ցու ցա բե րել պե տա կան 
մո տե ցում, ո րը բնա կան մի ջա վայ րը հան ցա վոր ո տնձ գու թյուն նե րից զերծ պա հե-
լու ե րաշ խիք է: Նշ ված բնա գա վառ նե րում կարգ ու կա նոն ձեռք բե րե լու գոր ծում 
մեծ նշա նա կու թյուն են ստա նում շր ջա կա մի ջա վայ րի բո լոր կող մե րի դեմ ո ւղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար մա նը նպաս տող պատ ճառ նե րի ու պայ ման նե րի 
ու սում նա սի րու թյունն ու կան խար գե լու մը, այդ ո ւղ ղու թյամբ ծրագ րա վոր վող աշ-
խա տան քը: Դրա նում մեծ դեր է հատ կաց վում նաև վար չա կան տու գանք նե րին: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, «մե խա նիզմ նե րի բա ցա կա յու թյան կամ ոչ լի ար ժե քու-
թյան պատ ճա ռով» շր ջա կա մի ջա վայ րի և թա փոն նե րի կա ռա վար մանն ո ւղղ ված 
օ րենսդ րա կան դրույթ նե րը չեն կի րառ վում ամ բող ջու թյամբ, ո րի ար դյուն քում 
դեռևս չի ձևա վոր վել բա րեն պաստ և աղ տոտ վա ծու թյան ցածր մա կար դա կով 
բնու թագր վող է կո լո գի ա կան մի ջա վայր, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտար կր ճա տել 
ար տա նե տում նե րի ու թա փոն նե րի ծա վալ նե րը:
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RA mineral resources as an object  
of state–owned property management

Summary

The article analyses the current unhealthy relations in the field of underground re-
source management in the Republic of Armenia. RA mineral resurces are unsparingly 
utilized as this field provides the major part of the budget income. In addition, basic 
ecological rules are not observed during the underground resource management and the 
State as a proprietor of mineral resources makes no effort for the regulation of the field.

Since 01.01.2012 a new RA Code on mineral resources has come into force which, de-
spite its gaps, can provide some positive shift in the relations of underground resource 
management.
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Պե տա կան գույ քի օգ տա գործ ման ար դյու նա վե տու թյան ար դի 
հիմ նախն դիր նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 

Ար ման Սա հա կյան 

Եր ևա նի ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու թյան  
պե տա կան հա մալ սա րա նի հայ ցորդ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան հա մա ձայն՝ կա ռա վա-
րու թյան գոր ծա ռույթ նե րի շար քում կար ևոր վում է պե տա կան գույ քի կա ռա վա րու-
մը: Ի սկ դա նշա նա կում է, որ կա ռա վա րու թյան մաս կազ մող ցան կա ցած օ ղա կի 
գույ քի կա ռա վար ման հիմ նա կան պա տաս խա նա տուն կա ռա վա րու թյունն է: Ը ստ 
է ու թյան, պե տա կան այս կամ այն գույ քի տի րա պետ ման և օգ տա գործ ման ի րա-
վուն քը կա ռա վա րու թյան ա նու նից տր ված է նրա կազ մի մեջ մտ նող պե տա կան 
կա ռա վար ման մար մին նե րին (նա խա րա րու թյուն ներ, կո մի տե ներ, վար չու թյուն-
ներ և այլն), ի սկ դրանց տնօ րին ման ի րա վուն քը վե րա պահ ված է ՀՀ կա ռա վա րու-
թյա նը: Այ սինքն՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյան կար ևոր բնու թագ րիչ նե րի 
շար քում ա ռանձ նա նում է պե տա կան գույ քի կա ռա վա րու մը և դրա օգ տա գոր ծու-
մից ստաց վող ար դյունք նե րի մե ծու թյու նը: Հետ ևա բար, պե տա կան գույ քի կա ռա-
վար ման ար դյու նա վե տու թյան հիմ նախն դիրն ա ռա ջա նում է գրե թե ա մեն ան գամ, 
ե րբ ո րո շում է կա յաց վում այդ գույ քը կամ դրա որ ևէ տարրն օգ տա գործ ման կամ 
դրա ա մե նա տա րած ված ձևով` վար ձա կա լու թյան, հա վա տար մագ րային կա ռա-
վար ման, կոն ցե սի այի ի րա վուն քով մաս նա վոր ան ձանց փո խան ցե լու, ան հա-
տույց օգ տա գործ ման ի րա վուն քով տրա մադ րե լու, ի նչ պես նաև պե տա կան գույ-
քի օ տար ման կամ մաս նա վո րեց ման մա սին ո րո շում ներ կա յաց նե լու ժա մա նակ: 
Այս հիմ նախն դի րը և դրա լու ծում նե րը մի այն ա ռա ջին հա յաց քից են տե սա կան 
բնույթ կրում: Ի րա կա նում, գրե թե բո լոր ե րկր նե րում ստեղծ ված են տար բեր մա-
կար դակ նե րում գոր ծող պե տա կան կա ռա վար ման մար մին ներ, ո րոնց հիմ նա կան 
գոր ծա ռույթ ներն ու ի րա վա սու թյուն նե րը կա յա նում են նրա նում, որ պես զի ա պա-
հով վի պե տու թյան սե փա կա նու թյուն հա մար վող գույ քի կա ռա վա րու մը, ի նչ պես 
նաև բարձ րա նա օգ տա գործ ման ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Պե տա կան գույ քի օգ տա գործ ման մա սին քն նար կում նե րի ըն թաց քում, հատ-
կա պես ե րբ դրա օգ տա գործ ման ա ռան ձին ձևե րի միջև ը նտ րու թյան հարց է բարձ-
րա նում, ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում կոնկ րետ հաշ վարկ նե րի օգ նու թյամբ` 
թվային ցու ցա նիշ նե րով ցույց տալ այդ գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյու նը (կամ 
ա նար դյու նա վե տու թյու նը): Նման գնա հա տա կան ներ տա լիս, ի հար կե, վեր լու ծող-
նե րը հաշ վի չեն առ նում այն դեպ քե րը, ծրագ րե րը, ե րբ պե տա կան գույ քի օգ տա-
գոր ծու մը ի նպաստ է դր վում պե տու թյան պաշտ պա նու թյան կա րիք նե րի ա պա-
հով մա նը, սո ցի ա լա կան ո րո շա կի հիմ նախն դիր նե րի լուծ մա նը և մի շարք այլ 
ո լորտ նե րում ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը, որ տեղ չի ա կն կալ վում գույ քի օգ տա-
գոր ծու մից շա հույթ ստա նա լը: Կամ, այլ կերպ ա սած, նման դեպ քե րում չափ վում է 
ոչ թե ո րո շա կի գոր ծար քի տն տե սա կան, այլ սո ցի ալ–տն տե սա կան (ամ բող ջա կան) 
ար դյու նա վե տու թյու նը:
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Պե տա կան գույ քի օգ տա գործ ման ար դյու նա վե տու թյան հաս կա ցու թյու նը 
բխում է ար դյու նա վե տու թյան ը նդ հա նուր հաս կա ցո ղու թյու նից և դրա մաս նա-
վոր դեպ քե րից մեկն է: Ի նչ պես հայտ նի է, տն տե սա կան ար դյու նա վե տու թյու նը 
բնու թագ րում է կա տար ված ծախ սե րի (կամ ներդր ված ռե սուրս նե րի կամ ակ-
տիվ նե րի) և ստաց ված ար դյուն քի մե ծու թյուն նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը և, որ-
պես կա նոն, խոսք է գնում ար դյու նա վե տու թյան մա սին, ե րբ ստաց ված ար դյուն-
քի մե ծու թյու նը գե րա զան ցում է կա տար ված ծախ սե րի մե ծու թյա նը: Այս դեպ քում 
գոր ծար քը հա մար վում է շա հու թա բեր, ի սկ հա կա ռակ դեպ քում` վնա սա բեր: Ը ստ 
ո րում, որ քան բարձր է ստաց ված ար դյուն քի և կա տար ված ծախ սե րի հա րա բե-
րակ ցու թյան աս տի ճանն, այն քան գոր ծար քը հա մար վում է ար դյու նա վետ (կամ 
շա հու թա բեր): Հարկ է նաև ը նդ գծել, որ ար դյու նա վե տու թյու նը կա րող է չափ-
վել ի նչ պես ո ղջ տն տե սու թյան (պե տու թյան), այն պես էլ ա ռան ձին կազ մա կեր-
պու թյան հա մար: Բնա կա նա բար, այս եր կու տար բեր մա կար դակ նե րում չափ վող 
ար դյու նա վե տու թյան աս տի ճանն ու նի ի նչ պես գնա հատ ման տար բեր չա փա նիշ-
ներ, այն պես էլ ցու ցա նիշ ներ: 

Այս տե սան կյու նից պե տա կան գույ քի կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյուն 
ա սե լով նկա տի ու նենք, որ պե տա կան գույ քի պահ պան ման և կա ռա վար ման 
ծախ սե րը պետք է փոքր լի նեն այդ գույ քի կա ռա վար ման ար դյուն քում ստաց ված 
ար դյուն քից կամ ե կա մուտ նե րից: 

Պե տա կան գույ քի օգ տա գործ ման ար դյու նա վե տու թյու նը մեր կող մից գնա հա-
տե լու հա մար ը նտ րել ե նք ֆի նան սա կան հոս քե րի մո դե լը` որ պես ա մե նա պարզ և 
միև նույն ժա մա նակ ա մե նա բա ցա հայտ ար դյունք ցույց տվող բա նաձև: Պե տա կան 
գույ քի օգ տա գործ ման ի րա վուն քը, ը ստ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա-
ցի ա կան օ րենսգր քի, նե րա ռում է «գույ քից դրա օգ տա կար բնա կան հատ կու թյուն-
նե րը քա ղե լու, ի նչ պես նաև դրա նից օ գուտ ստա նա լու ի րա վա բա նո րեն ա պա հով-
ված հնա րա վո րու թյու նը»1, ո րը կա րող է ա ռա ջա նալ ե կամ տի, պտուղ նե րի, ա ճի և 
այլ ձևե րով: Այն տե ղայ նաց նե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան գույ քի 
կա ռա վար ման վար չու թյան գոր ծա ռույթ նե րում՝ կազ մել ե նք 2008–2011 թվա կան նե-
րի հա մար ե կա մուտ նե րի և ծախ սե րի հետ ևյալ ա ղյու սա կը (ա ղյու սակ 1): Ծախ սե-
րի մա սում նե րա ռել ե նք ի նչ պես վե րոն շյալ վար չու թյան, այն պես էլ նրա կազ մում 
ներ կա յումս ը նդ գրկ ված եր կու պե տա կան ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ծախ սե րը, ո րոնք գոր ծա ռույթ ներ են ի րա կա նաց նում պե տա կան գույ քի մաս նա վո-
րեց ման, օ տար ման և վար ձա կա լու թյամբ տրա մադ րե լու ո լորտ նե րում, ին չը թույլ է 
տա լիս ցույց տալ պե տու թյան ամ բող ջա կան ծախ սե րի պատ կե րը: 

Ա ղյու սա կի տվյալ նե րը վկա յում են, որ պե տու թյան ե կա մուտ նե րը, ո րոնք ձևա-
վոր վել են պե տա կան գույ քի օգ տա գործ ման ար դյուն քում, մշ տա պես գե րա զան ցել 
են այդ նպա տակ նե րի հա մար նա խա տես ված ծախ սե րին: Այս տե սան կյու նից, կա-
րող ե նք փաս տել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում պե տա կան գույ քի օգ տա-
գործ ման ար դյու նա վե տու թյան մա սին: Ա վե լին՝ մենք դի տար կել ե նք մի այն վեր-
ջին չորս տա րի նե րի ցու ցա նիշ նե րը, ե րբ, օ րի նակ, մաս նա վո րեց ման գոր ծարք նե րի 

1 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիրք, Հոդ ված 163. Սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քի հաս կա ցու թյու նը և բո վան դա կու թյու նը, http://www.arlis.am/
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մա սով ա ռանձ նա պես ակ տի վու թյուն չի նկատ վել, մինչ դեռ նա խորդ տա րի նե րին 
մաս նա վո րեց ված ըն կե րու թյուն նե րի և «փոքր» օբյեկտ նե րի թի վը զգա լի ո րեն մեծ 
է ե ղել, ո ւս տի և շեշ տա կի ո րեն մեծ են ե ղել դրանց մաս նա վո րեց ման ար դյուն-
քում ստաց ված պե տա կան բյու ջե ի ե կա մուտ նե րը: Մեկ այլ խն դիր է այն, որ շատ 
դեպ քե րում գույ քի պահ պա նու թյան, ար դյու նա վետ կա ռա վար ման, մաս նա վո րեց-
ման նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րի և բազ մա թիվ այլ գոր ծա ռույթ նե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար պա հանջ վում են ա վե լի մեծ ծախ սեր, ո րոնք պե տա կան 
բյու ջե ի ծախ սային հոդ ված նե րում չեն նա խա տես վում` պե տա կան բյու ջե ի ե կամ-
տային մուտ քե րի սղու թյան պատ ճա ռով:

 Ա ղյու սակ 1*

 Պե տա կան գույ քի օգ տա գործ ման նպա տա կով կա տար ված փաս տա ցի ծախ
սե րը և ս տաց ված փաս տա ցի դրա մա կան մուտ քերն ու դրանց կա ռուց ված քը 

2008–2011 (01. 11. 2011 թ. դրու թյամբ) թվա կան նե րին

2008 թ. 2009 թ. 2010 թ. 2011 թ.

Ծախ սե րը 

ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր  
պե տա կան գույ քի կա ռա վար ման  
վար չու թյան աշ խա տա կազմ

224460,8** 240556,7 306266,5 317959,4

81,9** 81,0 84,5 85,0

«Ա ճուր դի կենտ րոն» 
ՊՈԱԿ

18950,0 21480,0 21000,0 21138,0

6,9 7,2 5,8 5,7

« Պե տա կան գույ քի գույ քագր ման  
և գնա հատման գոր ծա կա լու թյուն» ՊՈԱԿ

30648,0 35200,0 35000,0 35000,0

11,2 11,8 9,7 9,3

Ըն դա մե նը ծախ սեր
274058,8 297236,7 362266,5 374097,4

100,0 100,0 100,0 100,0

Դ րա մա կան մուտ քե րը 

Մաս նա վո րե ցու մից 555200,8 199549,1 433336,2 269874,1

61,3 39,6 58,8 44,0

Օ տա րու մից 150465,9 118437,3 99143,0 179596,4

16,6 23,4 134 29,3

Վար ձա կա լու թյու նից 199912,0 186557,4 204966,1 163629,6

22,1 37,0 27,8 26,7

Ըն դա մե նը պե տա կան բյու ջե ի  
դրա մա կան ե կա մուտ ներ

905578,7 504543,8 737445,3 613100,1

100,0 100,0 100,0 100,0

Ըն դա մե նը դրա մա կան մուտ քե րի  
և ըն դա մե նը ծախ սե րի տար բե րու թյու նը 

631519,9 207307,1 375178,8 239002,7

* Ա ղյու սա կը կազմ ված է ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան գույ քի կա ռա վար ման վար-
չու թյան տվյալ նե րով:

** Հա մա րի չում` հա զար դրամ, հայ տա րա րում` տո կոս նե րով ըն դա մե նի նկատ մամբ:
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 Ա ղյու սակ 1–ի տվյալ նե րից հետ ևում է նաև, որ պե տա կան գույ քի օգ տա գործ-
ման նպա տա կով կա տար ված փաս տա ցի ծախ սե րի կազ մում զգա լի է (ա ռան-
ձին տա րի նե րին 81,0–85,0 %–ը) ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան գույ քի 
կա ռա վար ման աշ խա տա կազ մի բա ժի նը: Նշ ված եր կու ՊՈԱԿ–նե րի ծախ սե րը ու-
սում նա սիր ված ժա մա նա կա հատ վա ծում ու նե ցել են նվազ ման մի տում. «Ա ճուր-
դի կենտ րոն» ՊՈԱԿ–ի ծախ սե րը 2008 թվա կա նի ը նդ հա նուր ծախ սե րի մեջ կազ-
մել են 6,9 %` 2011 թվա կա նի 5,7 %–ի փո խա րեն, «Պե տա կան գույ քի գույ քագր ման 
և գնա հատ ման գոր ծա կա լու թյուն» ՊՈԱԿ–ի ծախ սե րը հա մա պա տաս խա նա բար 
կազ մել են 11,2 % և 9,3 %: Ա նհ րա ժեշտ է նշել, որ նշ ված եր կու ՊՈԱԿ–նե րի ծախ-
սե րը, բա ցար ձակ մե ծու թյամբ, ա վե լա ցել են հա մա պա տաս խա նա բար 111,5 %–ով 
և 114,2 %–ով: Հաս կա նա լի է, որ ՊՈԱԿ–նե րի ծախ սե րի տե սա կա րար կշիռ նե րի 
նվա զու մը ը նդ հա նուր ծախ սե րի կազ մում բա ցատր վում է ՀՀ կա ռա վա րու թյանն 
ա ռըն թեր պե տա կան գույ քի կա ռա վար ման վար չու թյան աշ խա տա կազ մի ծախ-
սե րի ա ռա ջան ցիկ ա ճով` 2011 թվա կա նին 2008 թվա կա նի հա մե մա տու թյամբ այն 
կազ մել է 141,7 %: 

Ա ղյու սակ 1–ի տվյալ նե րից հետ ևում է, որ պե տա կան գույ քի օգ տա գոր ծու մից 
ստաց ված դրա մա կան մուտ քերն ու նե ցել են նվազ ման մի տում: 2011 թ–ին 2008 թ–ի 
հա մե մա տու թյամբ նշ ված դրա մա կան մուտ քե րը նվա զել են 32,3 %–ով, ին չը հիմ նա-
կա նում պայ մա նա վոր ված է պե տա կան գույ քի մաս նա վո րե ցու մից (սե փա կա նա-
շնորհու մից) ստաց վող մուտ քե րի նվազ մամբ, ո րի ար դյուն քում դրա մա կան մուտ քե-
րի այդ աղ բյու րի բա ժի նը 2008 թ–ի 61,3 %–ից 2011 թ–ին կազ մել է 44,0 %: Պե տա կան 
գույ քի օգ տա գոր ծու մից ստաց ված դրա մա կան մուտ քե րի կազ մում զգա լի ո րեն (12,7 
տո կո սային կե տով) ա վե լա ցել է պե տա կան գույ քի օ տա րու մից ստաց ված ե կա մուտ-
նե րի բա ժի նը: Ե թե պե տա կան գույ քի մաս նա վո րե ցու մից և օ տա րու մից ստաց ված 
դրա մա կան մուտ քե րը մի ա վո րենք մի խմ բում, ել նե լով այդ գոր ծարք նե րի ը նդ հան-
րա կան գծե րից (եր կու դեպ քում էլ պե տու թյան ի րա վուն քը գույ քի նկատ մամբ փո-
խանց վում է այլ` ոչ պե տա կան սուբյեկտ նե րին), ա պա ստաց վում է, որ պե տա կան 
գույ քի վար ձա կա լու թյու նից ստաց ված դրա մա կան մուտ քե րը ա վե լա ցել են և վեր ջին 
եր կու տա րի նե րի (2010–2011 թթ.) ըն թաց քում կազ մել են շուրջ 27–28 %: 

Ե թե գնա հա տե լու լի նենք պե տա կան գույ քի օգ տա գործ ման ար դյու նա վե տու-
թյու նը 2008–2011 թվա կան նե րին` հիմք ըն դու նե լով ըն դա մե նը ե կա մուտ նե րի (ըն-
դա մե նը դրա մա կան մուտ քե րի և ըն դա մե նը ծախ սե րի տար բե րու թյու նը) և կա-
տար ված ծախ սե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը, ի նչ պես նաև ըն դա մե նը պե տա կան 
բյու ջե ի դրա մա կան մուտ քե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը ըն դա մե նը ծախ սե րին, ա պա 
կա րող ե նք կազ մել ա ղյու սակ 2–ը:
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 Ա ղյու սակ 2*

 Պե տա կան գույ քի օգ տա գործ ման ար դյու նա վե տու թյու նը 
2008–2011 թվա կան նե րին, %

Ար դյու նա վե տու թյան ցու ցա նիշնե րը 2008 թ. 2009 թ. 2010 թ. 2011 թ.

1. Ե կա մուտ ներ/ծախ սեր 230,4 69,7 103,6 63,9

2. Պե տա կան բյու ջե ի  
դրա մա կան մուտ քեր/ծախ սեր

330,4 169,7 203,6 163,9

* Կազմ ված է ա ղյու սակ 1–ի տվյալ նե րի հի ման վրա:

Գ ծա պատ կեր 1–ո ւմ բեր ված է պե տա կան գույ քի օգ տա գործ ման ար դյու նա վե-
տու թյան մա կար դա կը ը ստ վե րը բեր ված եր կու ցու ցա նիշ նե րի, պայ մա նով, որ 
եր կու ցու ցա նիշ նե րի մե ծու թյուն նե րը 2008 թ–ի հա մար ըն դուն ված են 100 մի ա վոր: 
Այ սինքն՝ հա ջորդ տա րի նե րի հա մար ար դյու նա վե տու թյան մա կար դակ նե րը հաշ-
վարկ ված են այդ մե ծու թյան նկատ մամբ:

Գ ծա պատ կեր 1–ից հետ ևում է, որ պե տա կան գույ քի օգ տա գործ ման ար դյու-
նա վե տու թյու նը 2008–2011 թվա կան նե րին զգա լի ո րեն նվա զել է: Ան կու մը կտ րուկ 
է ե ղել հատ կա պես 2009 թ–ին, ե րբ նկատ վել է պե տա կան գույ քի օգ տա գործ ման 
ար դյու նա վե տու թյան մա կար դա կի ա վե լի քան ե ռա կի (պե տա կան գույ քի օգ տա-
գոր ծու մից ստաց ված ե կա մուտ ներ (պե տա կան գույ քի օգ տա գործ ման հա մար կա-
տար ված ծախ սե րի ցու ցա նի շի մա սով) և գրե թե կրկ նա կի (պե տա կան գույ քի օգ-
տա գոր ծու մից պե տա կան բյու ջե մուտք ե ղած դրա մա կան մուտ քեր) պե տա կան 
գույ քի օգ տա գործ ման հա մար կա տար ված ծախ սե րի ցու ցա նի շի մա սով) ան կում: 
Նման ի րա վի ճա կը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ 2009 թ–ին 
 մաս նա վո րե ցու մից ստաց ված դրա մա կան մուտ քե րի ծա վալ նե րը նվա զել են  
64 %–ով` 2008 թ–ի 555,2 մլն դրա մի դի մաց 2009 թ–ին կազ մե լով 199,5 մլն դրամ: 
Ի դեպ, 2008–2011 թվա կան նե րին պե տա կան գույ քի օգ տա գոր ծու մից ստաց ված 
դրա մա կան մուտ քե րի մեջ 2009 թ–ին մաս նա վո րե ցու մից ստաց ված դրա մա կան 
մուտ քե րը ե ղել են ա մե նա ցած րը և կազ մել են 39,6 %` 2008 թ–ի 61,3 %–ի փո խա-
րեն: 2009 թ–ին 2008 թ–ի հա մե մատ նվա զել են նաև պե տա կան գույ քի օ տա րու մից 
(21,3 %), ի նչ պես նաև պե տա կան գույ քի վար ձա կա լու թյու նից (6,7 %–ով) ստաց ված 
դրա մա կան մուտ քե րը: 
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Գ ծա պատ կեր 1.

 Պե տա կան գույ քի օգ տա գործ ման ար դյու նա վե տու թյու նը  
2008–2011 թվա կան նե րին

 Պե տա կան գույ քի օգ տա գործ ման ցու ցա նիշ նե րի՝ նման ձևով վատ թա րա ցու-
մը պայ մա նա վոր ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 2009 թ–ին, հատ կա-
պես 2008 թ–ի հա մե մատ, տն տե սա կան ակ տի վու թյան զգա լի ան կմամբ, ին չը հա-
մաշ խար հային ֆի նան սատն տե սա կան ճգ նա ժա մի ո ւղ ղա կի հետ ևանք է, ե րբ  
2009 թ–ին նա խորդ տար վա հա մե մա տու թյամբ, ՀՆԱ–ի նվազ ման չա փը կազ մեց 
14,2 %, ի նչն ան նա խա դեպ բարձր ցու ցա նիշ է Եր րորդ հան րա պե տու թյան 2000–ա կան 
թվա կան նե րի ո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար: Թեև 2010 թ–ին նա խորդ տար վա 
հա մե մատ նկատ վել է պե տա կան գույ քի օգ տա գործ ման ար դյու նա վե տու թյան մա-
կար դա կի զգա լի բարձ րա ցում, սա կայն այդ ցու ցա նիշ ներն ու նե ցել են նվազ ման մի-
տում 2011 թ–ին: Ա կն հայտ է, որ ա ռա ջի կա յում նվա զե լու են պե տա կան գույ քի մաս նա-
վո րե ցու մից և օ տա րու մից ստաց վող մուտ քե րը` այդ գոր ծարք նե րի թվի կր ճատ ման 
հետ ևան քով և, հետ ևա բար, ա վե լի շատ ու շադ րու թյուն պետք է դարձ վի պե տա կան 
գույ քի վար ձա կա լու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման վրա: 

Անհ րա ժեշտ է նաև ը նդ գծել, որ պե տա կան գույ քի պահ պա նու թյան հետ կապ-
ված ծախ սե րի ա վե լա ցու մը, պե տա կան գույ քի հաշ վառ ման և գույ քագր ման, պե-
տու թյան ա նու նով սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րի գրանց ման գոր ծա ռույթ նե րի 
լի ար ժեք ի րա կա նա ցու մը ա ռա վել քա ղա քա կիրթ կդարձ նեն պե տա կան գույ քային 
հա րա բե րու թյուն նե րը, ին չի ար դյուն քում պե տու թյու նը հան դես կգա որ պես լի ար-
ժեք սե փա կա նա տեր` բարձ րաց նե լով նաև պե տա կան գույ քի օգ տա գործ ման ար-
դյու նա վե տու թյան մա կար դա կը:
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Curent problems of effective use of state property  
in the Republic of Armenia

Summary

One of the main directions of state economic policy is a proper management of state 
property and increase in public revenues. The rights for state property ownership and 
usage are distributed among state governmental bodies. 

Problems of efficiency often appear when the government of the Republic of Armenia 
decide to lease, or to pass to the fiduciary management or by concession agreement any 
state property or a part of it. The same problems we need to solve during privatization of 
state property and in cases of state property using without compensation.

This problem is not only theoretical but also practical since it is related to the func-
tions of many state agencies. 

The author discusses some indicators for measuring of state property through effec-
tive use in the Republic of Armenia. 
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Ի րա կան հատ վա ծում ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կե րի  
գնա հատ ման և կա ռա վար ման մի քա նի հիմ նախն դիր ներ 

Ար տա շես Ե ղի ա զա րով 

Եր ևա նի ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու թյան  
պե տա կան հա մալ սա րա նի հայ ցորդ

 Ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կե րի գնա հա տու մը և դրանց կա ռա վա րու մը դաս վում 
է այն հիմ նախն դիր նե րի շար քին, ո րոնք, հատ կա պես ա նո րո շու թյան և ա րագ փո-
փոխ վող հան գա մանք նե րի պայ ման նե րում ձեռք են բե րում է ա կան նշա նա կու թյուն, 
քա նի որ վեր ջին նե րիս հետ կապ ված գոր ծոն նե րի ըն թաց քը կա րող է մեծ ազ դե ցու-
թյուն ու նե նալ ե րկ րի հե տա գա զար գաց ման վրա: Ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կե րի 
կա յու նու թյան և դրանց կան խա տե սե լի ու թյան ա պա հո վու մը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս ու նե նալ հա վա սա րակշռ ված, ար դյու նա վետ սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գա-
ցում, ո րն իր հեր թին հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում ձևա վո րել ռա ցի ո նալ զբաղ վա-
ծու թյուն, քա ղա քա ցի նե րի բա րե կե ցու թյուն և սո ցի ա լա կան պաշտ պան վա ծու թյուն, 
ի նչ պես նաև տն տե սա կան հա վա սա րակշռ ված քա ղա քա կա նու թյուն: Ար դի ժա մա-
նա կաշր ջա նում ե րկ րի ռազ մա վա րա կան խն դիր նե րից մեկն էլ տն տե սա կան քա ղա-
քա կա նու թյան ո լոր տում ազ գային շա հե րի ա պա հո վումն է, ա ռանձ նա պես` ի րա կան 
հատ վա ծում: Տն տե սա կան գոր ծըն թաց նե րի դի նա միկ զար գա ցու մը, մր ցակ ցու թյան 
խո րա ցու մը, ո րոշ տն տե սա կան ի նս տի տուտ նե րի ան կա յու նու թյու նը, ֆի նան սա կան 
լար վա ծու թյու նը և բա րե փո խում նե րի ի րա գործ ման բար դու թյուն ներն ա նընդ հատ 
ա ռա ջաց նում են ճգ նա ժա մային ի րա վի ճակ ներ, ո րոնք վտան գա վոր են դառ նում 
ե րկ րի տն տե սու թյան ան վտան գու թյան հա մար, ի նչ պես ֆի նան սա կան, այն պես էլ 
ի րա կան հատ ված նե րում: Դրա նով է պայ մա նա վոր ված հա մաշ խար հային ֆի նան-
սատն տե սա կան ճգ նա ժա մի այն բա ցա սա կան մի տում նե րի վե րար տադ րու թյու նը, 
ո րոնք խո չըն դո տում են տն տե սու թյան ի րա կան հատ վա ծի կա յուն գոր ծու նե ու-
թյա նը, այդ ո լոր տում ռիս կե րի նվա զեց մանն ո ւղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի ար դյու-
նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը: Տն տե սու թյան ի րա կան հատ վա ծի զար գաց մա նը 
խո չըն դո տող ռիս կե րը ան կա յուն շու կա յա կան վի ճա կի, ռիս կե րի գնա հատ ման և 
վեր ջին նե րիս կա ռա վար ման, ի նչ պես նաև վե րար տադ րու թյան հա մա մաս նու-
թյուն նե րի խախտ ման հետ ևանք են: Հա յաս տա նում շու կա յա կան վե րա փո խում-
նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծում փո փո խու թյան են թարկ վե ցին ի նչ պես պե տա կան 
տն տե սա կան կար գա վոր ման մե խա նիզմ ներն, այն պես էլ ֆի նան սա կան և ի րա-
կան հատ ված նե րի գոր ծա ռույթ ներն ու ծա վալ նե րը: Հաշ վի առ նե լով ճգ նա ժա-
մային ի րա վի ճակ նե րի ախ տան շան նե րի և վտանգ նե րի ար տա հայտ ման ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը` ա ռա վել է ա կան է դառ նում ռիս կե րի գնա հատ ման և դրանց 
կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցը վե րոն շյալ վտանգ նե րի բա ցառ ման և հաղ թա հար ման 
հա մար: Տն տե սու թյան ի րա կան հատ վա ծի և դրա ա ռանց քային ճյու ղե րի` սկզ բուն-
քայ նո րեն փո փոխ վող սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց ման պայ ման նե րին ան բա վա-
րար հար մար վո ղա կա նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է մա սամբ բա ցա կայող գի տա-
կա նո րեն հիմ նա վոր ված ի րա կան հատ վա ծի ռիս կե րի կա ռա վար ման ու նի վեր սալ 
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մե թոդ նե րով: Զար գա ցած շու կա յա կան տն տե սու թյուն ու նե ցող ե րկր նե րում ի րա-
կան հատ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կե րի 
գնա հատ ման և կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րը դեռևս կա տա րե լա գործ ման փու-
լում են, բա ցի այդ, ռիս կե րի կա ռա վար ման հիմ նա կան մե թոդ ներն ու մո տե ցում նե-
րը չգտն վե ցին հա մընդ հա նուր ճա նա չում ստա ցած և ճկուն, ո րը և հիմք հան դի սա-
ցավ ֆի նան սատն տե սա կան մեծ ճգ նա ժա մի հա մար: Այս տե սան կյու նից վճ ռո րոշ են 
դառ նում տն տե սու թյան հիմ նա կան բջիջ նե րի՝ տն տե սա վա րող սուբյեկտ նե րի գոր-
ծու նե ու թյան ռիս կայ նու թյան գնա հատ ման և կա ռա վար ման հիմ նա հար ցե րը: 

Վե րը շա րադր վա ծի տե սան կյու նից ար դի ա կան է դառ նում տն տե սու թյան ի րա-
կան հատ վա ծի ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կե րի և դրա նում գոր ծող ա ռևտ րային 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի գնա հատ ման և կա ռա վար ման մի ջազ գային փոր ձի ու-
սում նա սի րու թյու նը` զար գա ցած շու կա յա կան տն տե սու թյուն ու նե ցող ե րկր նե րում, 
ճգ նա ժա մային և հետճգ նա ժա մային ի րա վի ճա կում ի րա կան հատ վա ծում ա ռա ջա-
ցող ռիս կե րի բնույ թի կան խո րո շու մը և դրանց կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցը: Հաշ վի 
առ նե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տն տե սու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը, ի նչ պես նաև հետճգ նա ժա մային զար գա ցում նե րը (ն կա տենք, որ 2009 թ–ին 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն ու նե ցավ զգա լի տն տե սա կան ան կում)՝ ժա մա-
նակն է բա ցա հայ տել հան րա պե տու թյան ի րա կան հատ վա ծի և ա ռևտ րային կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի ռիս կե րի կա ռա վար ման հիմ նախն դիր նե րը և հիմ նա վո րել 
այդ գոր ծըն թա ցի կա տա րե լա գործ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը և ու ղի նե րը:

Տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ժա մա նակ վար կային ռիս կե րը կա րող են 
ա ռա ջա նալ ի նչ պես քա ղա քա կան, այն պես էլ զուտ տն տե սա կան պատ ճառ նե-
րի հե տևան քով: Այս տե ղից էլ քա ղա քա կան և տն տե սա կան ռիս կե րի հաս կա ցու-
թյուն նե րը, ո րոնք ա ռա ջա նում են մակ րոտն տե սա կան մա կար դա կի հա րա բե րու-
թյուն նե րում տն տե սա վա րող սուբյեկտ նե րի գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում: Տվյալ 
ռիս կե րը հան դի սա նում են ար տա քին` ի տար բե րու թյուն ներ քին ռիս կե րի, ո րոնք 
վե րա բե րում են ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներտն տե սային հա րա բե-
րու թյուն նե րին: 

Առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան վրա քա ղա քա կան գոր-
ծոն նե րը կա րող են ու նե նալ ի նչ պես բա ցա սա կան, այն պես էլ դրա կան ազ դե-
ցու թյուն: Վեր ջին նե րիս դրա կան ազ դե ցու թյու նը այդ գոր ծըն թա ցի վրա կա րող է 
ար տա ցոլ վել, օ րի նակ, ե րբ իշ խա նու թյան ե կած նոր կա ռա վա րու թյու նը, ո րը հայ-
տա րա րել է ձեռ նար կա տի րու թյանն ա ջակց ման ծրագ րի ա պա հով ման մա սին, 
կա րող է հան գեց նել տն տե սա կան են թա կա ռուց ված քի բա րե լավ մանն ու ձեռ նար-
կա տի րա կան ռիս կի նվազ մա նը: 

Մակ րոտն տե սա կան մա կար դա կում տն տե սա կան գոր ծոն նե րը ը նդ հա նուր 
առ մամբ կապ ված են ե րկ րի տն տե սու թյան փո փո խու թյուն նե րից, այդ թվում շու-
կայի են թա կա ռուց ված քի, վճա րային հաշ վեկշ ռի, փո խար ժե քի և այլ մակ րո պա-
րա մետ րե րի փո փո խու թյուն նե րից:

 Մակ րոտն տե սա կան մա կար դա կում ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կը կա րող է 
ա ռա ջա նալ նաև օ րենսդ րա կան, այդ թվում` Կենտ րո նա կան բան կի նոր մա տիվ 
ակ տե րի փո փո խու թյուն նե րի հետ ևան քով: Կոնկ րետ ա ռևտ րային կազ մա կեր-
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պու թյան և շու կայի հա րա բե րու թյուն նե րի վրա ազ դում է գոր ծոն նե րի ոչ պա կաս 
քա նա կու թյուն: Դրանք կա րող են լի նել փո փո խու թյուն ներ, ո րոնք ա ռա ջա ցել են 
ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյան ֆի նան սա կան վի ճա կի, նրա ար տադ րատն տե-
սա կան քա ղա քա կա նու թյան և այլ հան գա մանք նե րի հետ ևան քով:

 Ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կի կա ռա վա րու մը ա ռևտ րային գոր ծու նե ու թյուն ծա-
վա լող կազ մա կեր պու թյան նպա տա կաուղղ ված, օ րի նա չափ գոր ծու նե ու թյուն է 
դրա ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյան նկատ մամբ: Ռիս կի կա ռա վա րու մը միշտ 
բնու թագ րում է մե նեջ մեն թի ո րա կը, տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ ը նդ -
գրկված ռե սուրս նե րի ոչ ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման դեմ ո ւղղ ված մի ջո ցա ռում-
ներ ձեռ նար կե լու կազ մա կեր պու թյան ու նա կու թյունն ու գի տակ ցու մը: 

Ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կի կա ռա վա րումն ի րե նից ներ կա յաց նում է ոչ թե 
միմ յան ցից մե կու սաց ված մի ջո ցա ռում ներ, այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի ո րո շա կի հա-
մա կարգ, ո րի տար րե րի թվին են դաս վում. 

1. տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում բա ցա սա կան հետ ևանք ներ 
ա ռա ջաց նող ռիս կային գոր ծոն նե րի բա ցա հայ տու մը, 
2.  ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կի գնա հա տու մը,
3.  ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կը նվա զեց նող մի ջո ցա ռում նե րի, գոր ծիք նե րի 
մշա կու մը,
4.  ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կի կա ռա վար ման վե րահսկ ման կազ մա կեր պու մը:

 Ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կի կա ռա վար ման մի ջո ցա ռում նե րը հար կա վոր է տար-
բե րա կել և դա սա կար գել: Այս կա պակ ցու թյամբ մի կող մից՝ ո ւր վագծ վում է ռիս կի կա-
ռա վար ման քա ղա քա կա նու թյու նը` կապ ված մի կող մից` դրա պատ ճա ռի, ի սկ մյուս 
կող մից` դրա ազ դե ցու թյան հետ: Մի ջո ցա ռում նե րի ա ռա ջին խում բը` կապ ված ռիս կի 
պատ ճա ռի առ կա յու թյան հետ, ո ւղղ ված է ռիս կի հա վա նա կա նու թյան նվազ մա նը, 
ա նո րո շու թյան աս տի ճա նի փոք րաց մա նը, վնա սի վա ղա ժամ կր ճատ մա նը: Ռիս կի 
ազ դե ցու թյան հետ կապ ված մի ջո ցա ռում ներն, ը նդ հա կա ռակն, ո ւղղ ված են հնա-
րա վոր կո րուստ նե րի կր ճատ մա նը, կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան վրա ազ-
դող ա ռա ջա ցած վնա սի բա ցա սա կան ներ գոր ծու թյան մեղ մաց մա նը: Տվյալ վնա սը 
պետք է այն քան նվա զեց վի, որ պես զի հնա րա վո րինս ա ռանց ը նդ հատ ման ա պա հով-
վի ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լող կազ մա կեր պու թյան գո յու թյու նը:

 Ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կի կա ռա վա րու մը ի րա կան հատ վա ծի տար բեր 
ո լորտ նե րում նա խա տե սում է մի շարք մի ջո ցա ռում ներ և դրանց ի րա կա նա ցում: 
Դրանք կա րող են լի նել կազ մա կերպ չա կան, կադ րային, վար կա վոր ման գոր ծըն-
թա ցի խա փա նու մից կազ մա կեր պու թյու նը պաշտ պա նե լու հա մար նա խա տես ված 
հա տուկ և այլ մի ջո ցա ռում ներ: Կազ մա կերպ չա կան մի ջո ցա ռում նե րը նա խա տե-
սում են նախ կազ մա կեր պու թյան վար կա վոր մամբ զբաղ ված ան ձանց պար տա-
կա նու թյուն նե րի սահ մա նում: Սո վո րա բար դրանք ոչ մի այն կազ մա կեր պու թյան 
վար կա վոր ման գոր ծըն թա ցի ը նդ հա նուր կա ռա վա րումն ի րա կա նաց նող ղե կա-
վար ներն են, այլև ան մի ջա կա նո րեն վար կա վոր ման գոր ծառ նու թյուն նե րի կա ռա-
վար ման և կազ մա կերպ ման ստո րա բա ժա նում նե րի ղե կա վար նե րը: Տն տե սու թյան 
ի րա կան հատ վա ծում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ա ռևտ րային կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի հա ջո ղու թյուն նե րը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված են փո խա ռու մի-
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ջոց ներ ներգ րա վե լու հնա րա վո րու թյու նից, քա նի որ վար կային ռե սուրս ներ 
տրա մադ րող կազ մա կեր պու թյու նը, գնա հա տե լով տվյալ կազ մա կեր պու թյան ֆի-
նան սատն տե սա կան վի ճա կը, հան դես է գա լիս յու րա հա տուկ «բ ժիշ կի» դե րում: 
Ո ւս տի ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կի կա ռա վար ման տե սան կյու նից` վար կա վոր ման 
գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման խն դիր նե րին են դաս վում`

	  վար կա վոր ման ըն թա ցա կար գի և վար կային ռիս կի կա ռա վար ման մե թո-
դա բա նու թյան փաս տաթղ թե րի մշա կու մը,
	  վար կա վոր ման ռազ մա վա րու թյան մշա կու մը,
 	վար կա վոր ման գոր ծառ նու թյուն նե րի կա ռա վար ման վե րա բե րյալ ո րո-
շում նե րի ըն դու նու մը,
	  ռիս կը նվա զեց նող հա մա կար գի ներդ նու մը,
	  վար կա վոր ման ռիս կե րի բա ցա հայտ ման և գնա հատ ման հա մար ան հրա-
ժեշտ տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի մշա կումն ու ներդ նու մը,
	  ներ կա յաց ված նա խագ ծե րի քն նարկ ման հա ջոր դա կա նու թյան սահ մա նու-
մը և դրանց վար կա վոր ման վե րա բե րյալ ո րո շում նե րի ըն դու նու մը,
	  հա ճա խոր դի ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի ներ կա յաց ման հա մա-
կար գի ներդ նու մը և բան կի ստո րա բա ժա նում նե րի միջև կա պը,
	  վար կե րի տրա մադր ման ի րա վա սու թյուն նե րի ամ րագ րու մը և լի ա զո րու-
թյուն նե րի տրա մադր ման հնա րա վո րու թյու նը: 

Առևտ րային կազ մա կեր պու թյան կադ րային մի ջո ցա ռում ներն ը նդ գր կում են 
գոր ծու նե ու թյան մեջ զբաղ ված աշ խա տա կից նե րի և ղե կա վար նե րի ու սու ցումն 
ու ո րա կա վոր ման բարձ րա ցու մը, աշ խա տան քի և ար տադ րու թյան կուլ տու րայի 
ձևա վո րումն ու պահ պա նու մը, ի նչ պես նաև ա ռևտ րային գոր ծըն թաց նե րի վե րա-
հսկ ման հա ջոր դա կա նու թյան սահ մա նու մը:

Ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կի կա ռա վար ման հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րի թվին 
են դաս վում այն տեխ նո լո գի ա նե րը, կա ռա վար ման գոր ծիք նե րը, նոր մա տիվ նե-
րը, ո րոնք տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում կի րա ռում 
են կազ մա կեր պու թյուն նե րը:

Some problems of entrepreneurial risks evaluation and management  
in the real sector of economy 

Summary

Prediction of entrepreneurial risks in the economy helps us to understand how we can 
manage a socio–economic development in the future. In this case we are able to create a 
rational and effective employment and social security policies and to achieve equality in 
the economic policy. 

During free market reforms in the Republic of Armenia, the mechanisms of state 
regulation of the economy and functions of financial and real sectors of the economy 
have been changed.

The author discusses political and economic reasons of entrepreneurial risks rising on 
macro– and micro economy levels. 
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Մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման ա ռա ջա դեմ փոր ձի 
ներդր ման ու ղի նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 

Ա նուշ Մա նու չա րյան

 Գոր ծա րա րու թյան պայ ման նե րի փո փոխ մա նը զու գա հեռ փոխ վում են նաև 
կազ մա կեր պու թյան ներ քին գոր ծըն թաց նե րը, ա րժ ևոր վում է ռե սուրս նե րի ա ռա-
վել ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծու մը, ո րն իր հետ ա ռաջ է բե րում կազ մա կեր պու-
թյուն նե րում նախ կին գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կերպ ման նոր ե ղա նակ ներ և մե-
թոդ ներ: Նման փո փո խու թյուն ներ տե ղի են ու նե նում նաև կազ մա կեր պու թյան 
ա ռանց քային գոր ծըն թաց նե րից մե կի` մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման 
(ՄՌԿ) հետ:

ՄՌԿ գոր ծըն թա ցում տե ղի ու նե ցող ա ռանց քային փո փո խու թյուն նե րը դի տար-
կե լու և մի ջազ գային ա ռա ջա դեմ փոր ձին ծա նո թա նա լու նպա տա կով ա ռա ջար-
կում ե նք ու սում նա սի րել ներ կա յումս ա ռա ջա տար ըն կե րու թյուն նե րում կի րառ վող 
ՄՌ նո րա գույն մո տե ցում նե րը և մե թոդ նե րը, ի նչ պես նաև ծա նո թա նալ մի քա նի 
ա ռա վել ար դյու նա վետ ՄՌԿ գոր ծիք նե րի, ո րոնք կա րող են ո րո շա կի հար մա րեց-
ման ար դյուն քում հա ջո ղու թյամբ կի րառ վել նաև ՀՀ պայ ման նե րում: 

Ժա մա նա կա կից կազ մա կեր պու թյուն նե րում ՄՌԿ գոր ծա ռույ թը ձեռք է բե-
րում նոր ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյուն: Սա իր հեր թին ար տա ցոլ վում է ՄՌԿ 
մաս նա գետ նե րի ա ռջև դր ված խն դիր նե րի բնույ թի փո փոխ ման մեջ: Ե թե նախ-
կի նում ՄՌԿ մաս նա գետ ներն ըն կալ վում է ին որ պես ա ռա վե լա պես վար չա կան 
գոր ծա ռույթ նե րի կամ ա ռա վե լա գույ նը` աշ խա տան քային է թի կայի հար ցե րի, աշ-
խա տող նե րի հո սու նու թյան և նվիր վա ծու թյան հա մար պա տաս խա նա տու ներ, 
ա պա ներ կա յումս խն դիր նե րի շր ջա նա կը զգա լի ո րեն ը նդ լայն վում է` հաս նե լով 
մինչև կազ մա կեր պու թյուն նե րի եր կա րա ժամ կետ ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե-
րի ի րա գործ մանն ա ջակ ցում` հիմ նա կա նում աշ խա տա կից նե րի նե րու ժի լի ար ժեք 
կի րառ ման շնոր հիվ: Այս տե սան կյու նից հե տաքրք րա կան է ՄՌԿ ո լոր տում ի րա-
կա նաց վող վեր ջին հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րին ծա նո թա ցու մը, որ տեղ 
ներ կա յաց ված են ա ռան ձին ՄՌԿ գոր ծա ռույթ նե րում տե ղի ու նե ցող հիմ նա կան 
փո փո խու թյուն նե րը: Այս պես, օ րի նակ` ու սում նա սի րե լով Եվ րո պա յում ՄՌԿ ո լոր-
տում ա ռա ջա տար դեր ու նե ցող ՄՌ զար գաց ման հա վա տար մագր ված ի նս տի-
տու տի (CIPD) կող մից հրա պա րակ ված 2010 թ. ա մե նա մյա հաշ վետ վու թյան «Ու սու-
ցում և տա ղանդ նե րի զար գա ցում» բա ժի նը (գ ծա պատ կեր 1), կա րող ե նք նկա տել 
ուսուց ման և զար գաց ման մե թոդ նե րի և մո տե ցում նե րի գե րիշ խող մի տու մը, այն է՝  
կազ մա կեր պու թյան աշ խա տա կից նե րի ու սուց ման ներ քին ծրագ րե րի գե րակ շռու-
մը` շնոր հիվ դրանց` կազ մա կեր պու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին և կա րիք-
նե րին ա ռա վել հար մա րեց ված լի նե լուն: 
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Գ ծա պատ կեր 1.

Ու սուց ման և տա ղանդ նե րի զար գաց ման ծրագ րե րի ար դյու նա վե տու թյան վե
րա բե րյալ ան ցկաց ված հարց ման ար դյունք ներ1: 
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*Ուղ ղոր դում:

Ինչ պես նկա տում ե նք այս մի տու մը ա վե լի տա րած ված է դառ նում` հա-
մե մատ ի նչ պես այլ ու սուց ման մե թոդ նե րի, այն պես և նա խորդ տար վա նույն 
տվյալ նե րի հետ: 

Անդ րա դառ նա լով նույն ա մե նա մյա հե տա զո տու թյան մեջ ար տա ցոլ ված մեկ այլ 
ա ռանց քային նշա նա կու թյուն ստա ցող ՄՌԿ գոր ծա ռույ թի վե րա բե րյալ տվյալ նե-
րին, վար ձատ րու թյան կա ռա վար ման վե րա բե րյալ տվյալ նե րին (գ ծա պատ կեր 2)` 
 նկա տում ե նք հետ ևյալ զար գաց ման մի տում նե րը:

1 CIPD annual survey report 2010. “Learning and talent development”. http://www.cipd.co.uk/NR/
rdonlyres/BC060DD1–EEA7–4929–9142 1AD7333F95E7/0/5215_Learning_talent_development_survey_report.
pdf
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Գ ծա պատ կեր 2.

Վար ձատ րու թյան հա մա կար գի ա ռաջ նայ նու թյուն նե րը2:
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Ինչ պես տես նում ե նք, վար ձատ րու թյան կա ռա վար ման հա մա կար գի ա ռաջ-
նայ նու թյուն նե րը նույն պես ա պա ցու ցում են ՄՌԿ դե րի փո փո խու թյու նը, քա նի որ 
ա ռա վել տա րած ված ա ռաջ նայ նու թյու նը գոր ծա րար ռազ մա վա րու թյան հետ հա-
մա պա տաս խա նու թյան ա պա հո վումն է և վար ձատ րու թյան հա մա կար գի մր ցակ-
ցային դիր քի ա պա հո վու մը շու կա յում` ի տար բե րու թյուն նա խորդ տար վա, ե րբ 
ա ռաջ նայի նը ծախ սե րի կր ճա տումն էր:

 Ներ կա յաց ված տվյալ նե րը ա կն հայտ կեր պով ցու ցադ րում են ՄՌԿ գոր ծըն-
թաց նե րի զար գաց ման ը նդ հա նուր մի տում նե րը` եր կու ա ռանց քային գոր ծա ռույթ-
նե րի ա ռաջ նայ նու թյուն նե րի օ րի նա կով: Հաս կա նա լու հա մար, թե ի նչ մե թոդ նե րով 
և ե ղա նակ նե րով են դրս ևոր վում տվյալ մի տում նե րը, դի տար կենք ա ռա ջա դի մա-
կան հե ռա հա ղոր դակ ցային մի քա նի ըն կե րու թյուն նե րում ՄՌԿ լա վա գույն փոր ձի 
մի քա նի օ րի նակ: Հե ռա հա ղոր դակ ցու թյու նը, հան դի սա նա լով դի նա միկ զար գա-
ցող ո լորտ, բարձր պա հանջ ներ է ա ռա ջադ րում նաև ա ջակ ցող գոր ծըն թաց նե րի, 
այդ թվում` ՄՌԿ հան դեպ, ո ւս տի այդ տե սան կյու նից այս ո լոր տում ՄՌԿ փոր ձը 
ա ռա վել հի շար ժան է դառ նում:

2 CIPD annual survey report 2010. Reward management. http://www.cipd.co.uk/hr–resources/survey–
reports/reward–management–2010.aspx
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 Հե տաքրք րա կան ե նք հա մա րում նաև ա ռա ջա տար վե րազ գային հհ ըն կե րու-
թյուն նե րի` Բրի թիշ Թե լե քոմ, Ֆրանս Թե լե քոմ, Տե լե ֆո նի կա, Վո դա ֆոն ըն կե-
րու թյուն նե րի ՄՌԿ գոր ծու նե ու թյան մո տե ցում նե րի և ձեռք բե րում նե րի ներ կա-
յա ցու մը: Այդ կազ մա կեր պու թյուն նե րում ՄՌԿ դե րը վա ղուց ար դեն դուրս է ե կել 
ա վան դա կան վար չա կան ՄՌԿ գոր ծա ռույթ նե րի շր ջա նակ նե րից, և մեր կար ծի քով 
այս ըն կե րու թյուն նե րի նա խա ձեռ նու թյուն նե րը կա րող են օ րի նակ ծա ռայել նաև 
ՀՀ ո լոր տում ՄՌԿ բա րե լավ ման հա մար:

Բ րի թիշ Թե լե քոմ ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան ո լոր տը հե ռա հա-
ղոր դակ ցային ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րումն է շուրջ 170 ե րկր նե րում3: Գոր-
ծու նե ու թյան ո լորտն ը նդ գր կում է տա րա տե սակ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա-
նե րի, տե ղա կան և մի ջազ գային հե ռա խո սա զան գե րի, լայ նա շերտ ին տեր նե տային 
ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը: 

2008 թ. Բրի թիշ Թե լե քոմ ըն կե րու թյան «Անձ նա կազմ և քա ղա քա կա նու թյուն» 
թի մը հաղ թող է ճա նաչ վել ՄՌԿ ո լոր տի ա մե նա հե ղի նա կա վոր «Անձ նա կազմն 
այ սօր» մր ցա նա կա բաշ խու թյան «ՄՌԿ տեխ նո լո գի այի շնոր հիվ» ան վա նա կար-
գում: Հաղ թող թի մը բաղ կա ցած է ե ղել 14 մաս նա գետ նե րից, ով քեր պա տաս խա-
նա տու են կազ մա կեր պու թյան 111 000 աշ խա տա կից նե րի հա մար: Այս մր ցա նա կը 
շնորհ վում է այն կազ մա կեր պու թյուն նե րին, ո րոնք ցու ցա բե րել են տեխ նո լո գի-
այի ար դյու նա վետ կի րա ռում ՄՌ ստո րա բա ժան ման աշ խա տան քում և դրա նով 
ի սկ ա պա հո վել գոր ծա րար ցու ցա նիշ նե րի զգա լի բա րե լա վում: Կար ևո րու թյուն է 
տր վում ոչ թե ի րա կա նաց ված փո փո խու թյան տեխ նո լո գի ա կան նո րույ թին, այլ 
ՄՌԿ ան ձնա կազ մի կող մից այդ փո փո խու թյան ար դյուն քում ստաց ված ա ռա վե-
լու թյուն նե րի լի ար ժեք կի րառ մա նը4: 

Կազ մա կեր պու թյան ՄՌԿ թի մի ա ռջև խն դիր էր դր ված զբաղ վա ծու թյան այն-
պի սի մո դել ներ մշա կել, ո րոնք աշ խա տան քը հա սա նե լի կդարձ նեն բնակ չու թյան 
սո ցի ա լա պես ա ռա վել խո ցե լի խմ բե րի հա մար, ի նչ պի սիք են մի այ նակ ծնող նե րը, 
տա րեց նե րը, հաշ ման դամ նե րը և ա նա պա հով բնակ չու թյան խա վե րը, ո րոնց հա-
մար սո վո րա կան աշ խա տան քային գրա ֆի կով աշ խա տե լը բար դու թյուն է ներ կա-
յաց նում: Ա ռա ջադր ված խնդ րի լուծ ման հա մար ԲԹ ՄՌԿ մաս նա գետ նե րի կող մից 
ա ռա ջարկ վել են հետ ևյալ քայ լե րը.

• Կիրառել նույնտեխնոլոգիան, որն օգտագործվում էր նախկինում օպե
րա տիվ ար ձա գանք ման կենտ րոն նե րում և գրա սե նյակ նե րում տե ղա բաշխ ված 
աշ խա տա կից նե րի կող մից` հե ռա վար աշ խա տան քի հնա րա վո րու թյուն ա պա-
հո վե լը: Կազ մա կեր պու թյան “BT Homeshoring” ծրագ րի մի ջո ցով վե րոն շյալ աշ-
խա տա կից նե րը հնա րա վո րու թյուն ստա ցան ի րենց աշ խա տանքն ի րա կա նաց-
նել գտն վե լով սե փա կան բնա կա րան նե րում:
• Տնտեսականանկումկամլճացումապրողտարածաշրջաններումիրակա
նաց նել հա տուկ ու սում նա կան ծրագ րեր` բնա կիչ նե րին նոր ծրագ րով տնային 
պայ ման նե րում աշ խա տել սո վո րեց նե լու նպա տա կով: 

3 http://www.bt.com/

4 Personnel Today Awards 2008: HR Through Technology Award. 26 September 2008 17:38
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Տ նային պայ ման նե րում աշ խա տան քի հնա րա վո րու թյուն տա լու հետ մեկ տեղ, 
ծրագ րի ա ռա վե լու թյուն նե րից են կար ճա ժամ կետ զբաղ վա ծու թյան պա հան-
ջար կի բա վա րար ման ա ռա վել շա հա վետ ե ղա նա կի ձևա վո րու մը, և նախ կի նում 
« տե ղե կատ վա կան» տա րի քից դուրս հա մար վող բնակ չու թյան վե րա պատ րաստ-
ման և զբաղ վա ծու թյան ա պա հով ման լրա ցու ցիչ հնա րա վո րու թյան ստեղ ծու մը: 
Այս ծրա գի րը նաև կոր պո րա տիվ սո ցի ա լա կան պա տաս խա նատ վու թյան լա վա-
գույն օ րի նակ է, ո րը, մեր կար ծի քով, հա ջո ղու թյամբ կա րող է կի րառ վել նաև 
Հա յաս տա նում:

ՄՌԿ գոր ծըն թա ցի ար մա տա կան վե րա փոխ ման և դրան ռազ մա վա րա կան 
նշա նա կու թյուն տա լու լա վա գույն օ րի նակ նե րից է Ֆրանս Թե լե քոմ (ՖԹ) ըն-
կե րու թյու նում 1999–2002 թթ. ի րա գործ ված «ՄՌԿ վա ղը. Ա ռաջ նոր դող հա վակ-
նու թյուն» (HR Tomorrow: a leading ambition) նա խա գի ծը5: Նա խագ ծի կար ևո րու-
թյու նը պայ մա նա վոր ված էր հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան շու կա յում տե ղի ու նե ցող 
ակ տիվ զար գա ցում նե րով, նոր շու կա նե րի ա ռա ջաց մամբ, ազ գային և մի ջազ-
գային մր ցակ ցու թյան սր վե լով: Նման պայ ման նե րում, ան ձնա կազ մի շար ժու-
նու թյունն ա պա հո վե լու պա հան ջից ել նե լով, ա ռա վել կար ևոր էր դառ նում ի նչ-
պես առ հա սա րակ մե նե ջեր նե րի, այն պես և հատ կա պես ՄՌ կա ռա վա րիչ նե րի 
և ՄՌԿ գոր ծըն թա ցի դե րը: Այդ են թա տեքս տում հրա տապ ան հրա ժեշ տու թյուն 
ա ռա ջա ցավ լի ո վին վե րա կա ռու ցել ՄՌԿ գոր ծըն թա ցը` հետ ևյալ հիմ նա կան 
նպա տակ նե րից ել նե լով.

1. Ա ռա ջին գծի ան մի ջա կան ղե կա վար նե րի ու ժե ղա ցում` ՄՌ կա ռա վար ման 
և կազ մա կերպ ման գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ 
ո րա կա վո րում նե րի զար գաց մամբ և այդ պի սով ա ռա ջին գծի կա ռա վար չա կան 
ան ձնա կազ մը նաև կազ մա կեր պու թյան «ա ռա ջին գծի ՄՌ կա ռա վա րիչ ներ» 
դարձ նե լով,
2. ՄՌ ստո րա բա ժան ման ծախ սե րի կր ճա տում` հասց նե լով այն մի ջազ գային 
այլ հհ ըն կե րու թյուն նե րի մա կար դա կին, 
3. ՄՌ ստո րա բա ժան ման մի ջո ցով « տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ըն-
կե րու թյան» (Net Company) մշա կույ թի ձևա վո րումն ու զար գա ցու մը և է լեկտ րո-
նային ՄՌԿ ծրագ րե րի ներդ րու մը:

 Նա խագ ծի ի րա գործ ման ա ռա ջին փու լում մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց վե ցին 
Orange Ֆրան սի այի գլ խա մա սային ըն կե րու թյու նում: Այ նու հետև 2002 թ. նա խա գի-
ծը փոր ձարկ վեց Jordan Telecom–ո ւմ, ո րից հե տո` 2003 թ. ՖԹ բո լոր դուստր ձեռ-
նար կու թյուն նե րում:

 Ձեռ նարկ ված վե րա փոխ ման հիմ նա կան կող մե րը հետ ևյալն է ին.

• Ֆրանսիական բոլոր 600 ստորաբաժանումներումՄՌԿ բաժինների վե
րա կա ռու ցում`  շեշ տադ րե լով տե ղային ռազ մա վա րու թյու նը և կազ մա կեր պու-
թյան ար դյու նա վե տու թյու նը,
• Վարչական ղեկավարման ձևափոխում և օպտիմալացում: Դա արտա

5 REENGINEERING OF THE OF THE HR FUNCTION IN FRANCE TELECOM, MOHAMMED MATMATI (HR 
Professor at Grenoble Management School), BERNARD MERCK (ex VPHR at France Telecom), WATHEQ SABER 
(ex HR Director at Jordan Telecom)
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հայտ վեց ավ տո մա տաց ված աշ խա տան քային մի ջոց նե րի ներդր մամբ, սպա-
սար կու մը պար զեց նող կա ռա վար չա կան կա նոն նե րի հար մա րեց մամբ, տա սը 
ՄՌ սեր վիս կենտ րոն նե րի (ՄՌՍԿ) ստեղ ծու մով, ո րոնք կոչ ված է ին ներ քին 
հա ճա խորդ նե րին` ղե կա վար նե րին և տե ղա կան ՄՌ ստո րա բա ժա նում նե րին, 
տրա մադ րել օ պե րա տիվ ա ջակ ցու թյուն մի շարք ՄՌԿ և վար չա կան տար բեր 
հար ցե րի վե րա բե րյալ, 
• ՄՌներքինէլեկտրոնայինկայքի(ինտրանետի)գործարկում140 000 աշ խա-
տա կից նե րի հա մար` նա խագ ծի ա ռա ջին փու լում, ի սկ այ նու հետև ֆրան սի ա կան 
բո լոր դուստր ձեռ նար կու թյուն նե րում` 170 000 աշ խա տա կից, ա պա` եվ րո պա կան 
բո լոր մաս նա ճյու ղե րում:

 Նա խագ ծի ե րեք հիմ նա կան ռազ մա վա րա կան բա ղադ րիչ ներն է ին`

1.  Նա խագ ծի սկզ բունք նե րի հա մա խում բը` TREC հա պա վու մով (ֆ րան սե րեն` 
թա փան ցի կու թյուն, պա տաս խա նատ վու թյուն, հա ճա խոր դի պա հանջ մունք նե-
րի ըն կա լում, վս տա հու թյուն),
2. POPSI մո տե ցու մը,
3.  Նա խագ ծի ներդր ման փորձ նա կան ծրա գի րը:

POPSI մո տե ցումն ի րե նից ներ կա յաց նում է նա խագ ծի ըն թաց քում փո փո խու-
թյուն նե րի կա ռա վար ման շր ջա նա կը` բաղ կա ցած հետ ևյալ տար րե րից` գոր ծըն թաց 
/process (P)/, կազ մա կեր պում /organisation (O)/, մաս նա գի տա ցում /professionalization 
(P)/ և տե ղե կատ վա կան հա մա կարգ /system information (SI)/: Այս տար րե րի շնոր հիվ 
պետք է ա պա հով վեր ծրագ րի նպա տակ նե րից մե կը` բո լոր գոր ծըն թաց նե րի ո ւղղ-
վա ծու թյու նը դե պի ըն կե րու թյան ռազ մա վա րա կան խնդ րի լու ծու մը: 

 Ա ռանձ նա կի հի շար ժան ե նք հա մա րում POPSI մո տեց ման բա ղադ րիչ նե րից մե կը` 
տե ղե կատ վա կան և հա ղոր դակց ման տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց ման ո ւղ ղու թյու-
նը, քա նի որ առ հա սա րակ ՄՌԿ է լեկտ րո նային մի ջոց նե րի ներդր ման գոր ծըն թա ցը 
կազ մա կեր պու թյուն նե րում բա վա կա նին բարդ է և հա ճախ ձա խող վում է: Դրա հիմ-
նա կան պատ ճառ ներն են տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի սահ մա նա փակ հա-
սա նե լի ու թյու նը, աշ խա տա կից նե րի կող մից դրանց կի րառ ման բար դու թյու նը` կապ-
ված աշ խա տան քի բնույ թի, հմ տու թյուն նե րի պա կա սի և մի շարք այլ սուբյեկ տիվ 
գոր ծոն նե րի հետ: 

Մենք հա տուկ շեշ տադ րում ե նք այս ար գելք նե րը, քա նի որ դրանք հա ճախ են 
հան դի պում նաև ՀՀ հհ ո լոր տում: Այս տե սան կյու նից հե տաքրք րա կան է ի րա կա-
նաց ված նա խագ ծի ղե կա վա րու թյան կող մից կա յաց ված ո րո շու մը: Այն է` դի մել աս-
տի ճա նա կան ներդր ման մո տեց մա նը` ա ռաջ նու թյուն տա լով այն մի ջոց նե րին, ո րոնք 
վայե լում են ա ռա վե լա գույն պա հան ջարկ աշ խա տա կից նե րի մե ծա մաս նու թյան կող-
մից, հե տո մի այն ներդ նել նո րա գույն և ո րոշ չա փով բարդ տե ղե կատ վա կան մի ջոց-
նե րը: Այս մո տե ցու մը տվեց սպաս վա ծից լավ ար դյունք ներ: 

POPSI մո տեց ման մեկ այլ ա ռա վե լու թյունն այն էր, որ հս տակ գի տակց վեց և աշ-
խա տա կից նե րին հա ջո ղու թյամբ փո խանց վեց այն գա ղա փա րը, որ « տեխ նո լո գի ան 
ըն դա մե նը մարդ կանց շա հե րին ծա ռայող գոր ծիք է քա ղա քա կա նու թյան ի րա գործ-
ման հա մար»: Մո տեց ման հա ջո ղու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր նաև նրա նով, որ 
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նախ քան որ ևէ նոր մի ջո ցի ներդր ման վե րա բե րյալ կենտ րո նաց ված ո րո շում կա յաց-
նե լը, ստեղծ վում է ին ըն կե րու թյան տար բեր ստո րա բա ժա նում նե րի աշ խա տող նե րից 
կազմ ված « փոր ձա րա րա կան խմ բեր», ո րոնք կար ծիք է ին ներ կա յաց նում ներդր ման 
մա սին վերջ նա կան ո րո շում կա յաց նե լու վե րա բե րյալ: 

Ինչ պես ցան կա ցած նո րա րա րու թյուն, այս նա խա գի ծը ևս բախ վել է մի շարք 
ար գելք նե րի և բար դու թյուն նե րի, սա կայն, մեր հա մոզ մամբ այս նա խա գի ծը ՄՌԿ 
վե րա կա ռուց ման և նոր ռազ մա վա րա կան դե րը ստանձ նե լու լա վա գույն օ րի նակ է, 
ին չի ո րո շա կի տար րեր կա րե լի է հաշ վի առ նել նաև ՀՀ հհ ո լոր տում ՄՌԿ բա րե լավ-
ման ծրագ րե րի մշակ ման և ի րա գործ ման ըն թաց քում:

 Լա վա գույն փոր ձի ևս մեկ այլ օ րի նակ: Տե լե ֆո նի կա ըն կե րու թյու նը6, 1998 թ. 
դեկ տեմ բե րի 1–ից գոր ծե լով լի ո վին ա զա տա կա նաց ված շու կա յում, դիր քա վո րում 
է ի րեն որ պես լա վա գույն փորձ կու տա կող և փո խան ցող կազ մա կեր պու թյուն: Ըն-
կե րու թյան ՄՌԿ ռազ մա վա րու թյու նը հիմն ված է այն գա ղա փա րի վրա, որ կազ-
մա կեր պու թյու նը կա րող է լա վա գույ նը լի նել նման դի նա միկ ո լոր տում մի այն այն 
դեպ քում, ե րբ ու նի շա հադրդ ված և ի րա զեկ աշ խա տա կից ներ` ու նակ նոր լու ծում-
ներ ա ռա ջար կե լու և պա տաս խա նատ վու թյուն ստանձ նե լու, ով քեր մի ա ժա մա նակ 
և՛ թի մային ո գու կրող ներ են, և՛ աշ խա տում են ըն կե րա կան, նո րա րա րա կան և 
հա վա սա րակշռ ված մի ջա վայ րում: Տե լե ֆո նի կայի ղե կա վա րու թյու նը հա մոզ ված 
է, որ կազ մա կեր պու թյու նը կա րող է ա ճել այն քան, որ քան այն կզար գաց նեն իր 
աշ խա տող նե րը: 

Ըն կե րու թյու նը լուրջ աշ խա տանք ներ է ի րա կա նաց նում շու կա յում լա վա գույն 
գոր ծա տո ւի դիրք զբա ղեց նե լու ո ւղ ղու թյամբ: Որ պես նպա տա կային խումբ ը նտր-
վում են այն պի սի պո տեն ցի ալ աշ խա տա կից ներ, ով քեր ա ռա ջին հեր թին ա ռանձ-
նա նում են ոչ թե ի րենց մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյամբ, այլ դրս ևո րում 
են հետ ևյալ ա ռանց քային հատ կա նիշ նե րը.

•  Կոր պո րա տիվ եր կա րա ժամ կետ տես լա կա նի առ կա յու թյուն,
• Ն պա տա կաս լա ցու թյուն և մշ տա պես խն դիր նե րի հետ ա ռնչ վե լու պատ-

րաս տա կա մու թյուն, նվիր վա ծու թյուն կազ մա կեր պու թյա նը և սե փա կան 
աշ խա տան քին,

•  Նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյուն, գոր ծա րա րու թյուն և մի ա ժա մա նակ բա րե-
համ բույ րու թյուն հա ճա խորդ նե րի նկատ մամբ, 

• Ե ռանդ և աշ խա տան քային նե րուժ,
•  Թի մում աշ խա տե լու կա րո ղու թյուն` մտա հո գու թյուն ներ ար տա հայ տե լով և 

լու ծում ներ ա ռա ջար կե լով,
•  Գոր ծըն կեր նե րին ոգ ևո րե լու կա րո ղու թյուն, 
• Ա զատ տե ղա շարժ վե լու պատ րաս տա կա մու թյուն: 

Ըն կե րու թյու նը հե տաքրք րու թյուն է դրս ևո րում գոր ծա րա րու թյան վար ման նոր 
այ լընտ րան քային ու ղի նե րի բա ցա հայտ ման հան դեպ: Այդ ի սկ պատ ճա ռով Իս պա-
նի այի և Եվ րո պա կան այլ ե րկր նե րի ա ռա ջա տար ու սում նա կան հաս տա տու թյուն-
նե րի հետ հա մա տեղ ի րա կա նաց նում է մի շարք հա մա տեղ ծրագ րեր ու սա նող նե-
րին գոր ծա րա րու թյան մեջ ներգ րա վե լու և կազ մա կեր պու թյա նը « թարմ ա րյուն» 

6 http://www.telefonica.es/acercadetelefonica/eng/5rrhh/empresa.shtml 
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նե րար կե լու նպա տա կով: « Դուք ը նտ րում եք սահ ման նե րը, մենք տրա մադ րում 
ե նք մի ջոց նե րը»՝ ա հա այն կար գա խո սը, ո րով ա ռաջ նորդ վում են կազ մա կեր պու-
թյան ՄՌԿ մաս նա գետ նե րը աշ խա տա կից նե րի մաս նա գի տա կան զար գաց ման 
ա պա հով ման հար ցում: Ը նդ հա նուր առ մամբ նկա տե լի է ՄՌԿ հս տակ ո ւղղ վա-
ծու թյու նը դե պի դի նա միկ, սրըն թաց և հա վակ նոտ մի ջա վայ րի ձևա վո րու մը, ին չը 
լի ո վին հա մա պա տաս խա նում է կազ մա կեր պու թյան ը նդ հա նուր ռազ մավա րու-
թյանը, ո րն էլ ՄՌԿ մո տեց ման հա ջո ղու թյան գրա վա կանն է:

 Մեր կար ծի քով` սա հհ ո լոր տում աշ խա տա կազ մի հա ջող հա վա քագր ման քա ղա-
քա կա նու թյան և կոմ պե տեն տու թյուն նե րի կա ռա վար ման օ րի նակ է, ի սկ ը նտր ված 
ա ռանց քային կոմ պե տեն տու թյուն նե րը կա րող են վերց վել որ պես օ րի նակ հհ ո լոր-
տի աշ խա տա կից նե րի ը նտ րու թյան հա մար նաև ՀՀ–ո ւմ:

ՄՌԿ յու րա հա տուկ մո տե ցում է կի րառ վում նաև Վո դա ֆոն ըն կե րու թյու նում7: 
Մաս նա վո րա պես խոս քը վե րա բե րում է աշ խա տա կից նե րի պահ պան ման մե խա-
նիզմ նե րին և գոր ծիք նե րին: Ի նչ պես նշում է Մեծ Բրի տա նի ա յում Վո դա ֆո նի ՄՌԿ 
տնօ րե նը` «Ա մե նից ար դյու նա վետ պահ պան ման ռազ մա վա րու թյու նը լավ ղե կա-
վարն է, այլ ոչ թե ո րո շա կի ՄՌԿ ըն թա ցա կար գը և քա ղա քա կա նու թյու նը: Մեր դե րը, 
որ պես ՄՌԿ մաս նա գետ ներ, ո րո շելն է, թե ի նչ պես ը նտ րել, խրա խու սել և զար գաց-
նել հա ջո ղակ ղե կա վար նե րի: Մար դիկ ըն դուն վում են հզոր կազ մա կեր պու թյուն ներ, 
ի սկ հե ռա նում են թույլ ղե կա վար նե րից»: Ը ստ այդմ` ՄՌԿ գոր ծու նե ու թյու նը հիմ-
նա կա նում ո ւղղ ված է ե րկ րի տա րած քում գտն վող 9 գրա սե նյակ նե րում շուրջ 10 500 
աշ խա տա կից նե րի գոր ծու նե ու թյու նը կար գա վո րող ղե կա վար նե րի հա մար տե ղային 
ստան դարտ նե րի մշակ մա նը: 

Այս քայ լե րի շնոր հիվ ըն կե րու թյու նում ՄՌ հո սու նու թյան ցու ցա նի շը կազ մում 
է մի ջի նը 21 %, մինչ դեռ նույն ցու ցա նի շը ման րա ծախ ա ռևտ րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
մա տուց ման ո լորտ նե րում կազ մում է մի ջի նը 30 %:

 Կազ մա կեր պու թյու նում գոր ծում են նաև ոչ նյու թա կան խրա խուս ման ծրագ-
րեր, ո րոն ցից ա մե նա ծա վա լու նը « Լե գենդ ներ» ծրա գիրն է: Դրա է ու թյունն այն է, 
որ ծրագ րի շր ջա նակ նե րում աշ խա տա կից ներն ի րենք ա ռա ջադ րում են ի րենց գոր-
ծըն կեր նե րին « Լե գեն դի կոչ մանն» ար ժա նա նա լու հա մար: Ծրա գիրն ի րա գործ վում 
է ՄՌԿ ստո րա բա ժան ման կող մից, սա կայն բո լոր ո րո շում նե րը թողն ված են աշ խա-
տող նե րին, ին չը ան նկա րագ րե լի դրա կան ար դյունք է թող նում աշ խա տա կից նե րի 
շա հադրդ ման և աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյան վրա: 

Այս մո տե ցու մը առ կա է ի րա կա նաց վող բո լոր ՄՌԿ ծրագ րե րում և ը ստ կազ-
մա կեր պու թյան ղե կա վա րու թյան` « Գո յու թյուն ու նի 100 % ան մի ջա կան կախ վա-
ծու թյուն աշ խա տող նե րի բա վա րար վա ծու թյան և հա ճա խորդ նե րի բա վա րար վա-
ծու թյան միջև»8:

Ն ման մո տե ցում նե րի ի րա կա նա ցու մը մեր ե րկ րում կլի ներ ՄՌԿ գոր ծըն թա ցի 
զար գաց ման կա տա րյալ ցու ցա նիշ, սա կայն դրա ի րա կա նաց ման հա մար մի ան շա-
նակ ան րա ժեշտ են մի շարք մուտ քային պայ ման ներ, ո րոնց թվում ա ռաջ նա հեր թը 

7 http://www.vodafone.com/content/index.html 

8 http://www.personneltoday.com/articles/2007/03/13/39651/vodafone–does–not–regard–staff–
retention–as–an–hr–policy.html 
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բո լոր մաս նա կից նե րի գի տակ ցու թյան բարձր մա կար դակն է, և այդ ծրագ րե րի դե րի 
գործ նա կան կար ևո րու մը: 

Որ պես ՄՌԿ ո լոր տում մի ջազ գային մա կար դա կով ներ կա յումս կար ևոր վող 
և ա ռա վել շր ջա նառ վող հաս կա ցու թյուն, կար ևոր ե նք հա մա րում նաև աշ խա-
տա կից նե րի ներգ րավ վա ծու թյան վե րա բե րյալ ո րոշ հե տաքրք րա կան փաս տե-
րի ներ կա յա ցու մը: Ը նդ հա նուր առ մամբ աշ խա տա կից նե րի ներգ րավ վա ծու թյան 
հաս կա ցու թյան տակ ըն կալ վում է աշ խա տող նե րի կող մից ա ռա վել նվիր ված մո-
տե ցու մը, ո րը են թադ րում է դե րի փո փո խու մը` ա ռա վել կա տա րո ղա կա նից, դե պի 
ո րո շում ներ կա յաց նող դե րը: Ժա մա նա կա կից հար ցում ներն ա պա ցու ցում են, որ 
ո ւղ ղա կի կապ վա ծու թյուն գո յու թյուն ու նի աշ խա տող նե րի ներ քին բա վա րար վա-
ծու թյան և գոր ծա րար մի շարք ցու ցա նիշ նե րի միջև: Այս պես` ներգ րավ վա ծու-
թյունն ան դրա դառ նում է.

•  բա ցա կա յու թյուն նե րի վրա. ներգ րավ ված աշ խա տա կից նե րը տա րե կան 2,7 
հի վան դա ցու թյան օ րեր են ու նե նում` հա մե մատ այլ աշ խա տող նե րի մոտ 
գրանց ված 6,2 օ րե րի ,

• աշ խա տող նե րի հո սու նու թյան վրա. 87 %–ով ա վե լի քիչ հա վա նա կան է 
ներգ րավ ված աշ խա տա կից նե րի ար տա հոս քը,

•  ղե կա վա րին փո խե լու ցան կու թյուն. ղե կա վա րին փո խե լու 90 % դեպ քե րը 
պայ մա նա վոր ված են մարդ կային գոր ծո նով,

• ս տեղ ծա գոր ծա կան գա ղա փար նե րի դրս ևո րում. ներգ րավ ված աշ խա տա-
կից նե րի 59 %–ը հա մա րում է, որ «աշ խա տան քը բա ցա հայ տում է իմ ա մե
նաս տեղ ծա գործ գա ղա փար նե րը»: Չներգ րավ ված աշ խա տա կից նե րի մի-
այն 3 %–ն է հա մա ձայն այդ կար ծի քի հետ: 

Այս պես, ներ կա յաց վե ցին մի ջազ գային հհ ո լոր տում հա տուկ ը նտր ված ՄՌԿ այն-
պի սի օ րի նակ ներ, ո րոնք ո րո շա կի զար գա ցում նե րի ար դյուն քում կա րող են կի րառ-
վել նաև Հա յաս տա նում: Բնա կան է, որ ցան կա ցած լա վա գույն մի ջազ գային փորձ 
ներդ նե լուց ա ռաջ կար ևոր է հաշ վի առ նել նաև տե ղա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը` այդ թվում ՄՌԿ գոր ծող քա ղա քա կա նու թյան և մո տեց ման մեջ: Որ պես այդ-
պի սին, Հա յաս տա նում ՄՌԿ հս տակ մո տե ցում դեռևս ձևա վոր ված չէ, քա նի որ ՄՌԿ 
ո լոր տը մեր ե րկ րում դեռ նոր է զար գա նում: 

Կար ծում ե նք հա մաշ խար հային մա կար դա կով ՄՌԿ լա վա գույն օ րի նակ նե րի ճա-
նա չու մը ա ռաջ նա հերթ է` դրանք հար մա րեց նե լու, տե ղայ նաց նե լու և մեր ե րկ րում 
դրանք ներդ նե լու ու ար դյու նա վետ ՄՌԿ գոր ծըն թաց ներ մշա կե լու հա մար: 

Human Resource management Best Practice Implementation Ways in Republic of 
Armenia

Summary

Rapid changes in present–day business environment result in transformation of 
internal processes and create strong need for efficient use of available resources in orga-
nizations. This tendency is also clearly seen in the change of the role of human resource 
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management (HRM) function which gradually moves to a strategic business partner po-
sition, rather than an administrative function as it used to be perceived a few years ago. 

The latest HRM studies prove this tendency. For instance, Chartered Institute of Peo-
ple Development 2010 annual survey results demonstrate that the prevailing tendency 
in learning and talent development function among leading European companies is the 
implementation of internal in–house development programs (56% of respondents). This 
assures higher rate of adjustment of development activities to company strategic goals 
and objectives as well as optimum use of training and development budgets. The same 
survey also presents the leading tendency in another core HRM function, which is the 
reward and compensation. 52 % of survey respondents stated that alignment with the 
business strategy is the highest priority for the reward system in their companies. 

In the article the author also describes examples of best existing practices in HRM 
processes within leading world–known telecommunication companies, such as British 
Telecom, France Telecom, Vodafone, Telefonica. These companies have gone far beyond 
realization of narrow and administrative part of HRM processes and serve as good ex-
ample in implementation of up–to–date HRM technologies and tools, such as HRM IT so-
lutions, core competency models applied in high potential employees attraction, reward 
and recognition non–financial motivation programs, decentralization of HRM processes, 
employee engagement and others. 

The article describes HRM innovations successfully implemented in abovementioned 
companies and possible ways for their further implementation in HRM processes in Ar-
menia, where HRM is in its early stage of development. 

It is also important to note that any international best practice should be thoroughly 
adjusted and localized, considering specific national aspects. However, consideration of 
described and other best existing practices can serve as a valuable source for further de-
velopment of HRM sphere in Armenia. 
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 Տե սա կան և գործ նա կան հիմ նախն դիր նե րը  
ՀՀ մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման ո լոր տում

Ս ևան Ա սա դու րյան 

Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի  կա ռա վար ման 4–րդ կուր սի ու սա նող

 Մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վա րու մը կար ևոր գոր ծա ռու թյուն է, ո րը ձևա-
վոր վել է ժա մա նա կի ըն թաց քում բազ մա թիվ գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան ներ քո, և 
հա մար վում է ի նք նու րույն հա մա կարգ:

 Թեյ լո րը իր «Աշ խա տան քի գի տա կան կազ մա կերպ ման» մո տեց մամբ1 մեծ 
ազ դե ցու թյուն է թո ղել կազ մա կեր պու թյան կա ռա վար ման վրա ը նդ հան րա պես և 
մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման վրա մաս նա վո րա պես: Ա րհ մի ու թյուն նե-
րի հզո րաց մամբ ստեղծ վե ցին մի ան ման հա մա կար գեր սո ցի ա լա կան ա պա հով-
վա ծու թյուն, նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի սահ ման ման, աշ խա տան քային ժա մա-
նա կի կր ճատ ման հա մար:

 Մակ Գրե գո րը իր գի տա կան աշ խա տանք նե րում մեծ ազ դե ցու թյուն է թո ղել 
մարդ կային ռե սուրս նե րի գործ նա կան կա ռա վար ման վրա: Նրան ցում նա քն նա-
դատ ման է են թար կել կա ռա վար ման գի տա կան մո տե ցու մը: Մարդ կային ռե սուրս-
նե րի կա ռա վար ման հա մա կար գում մեծ ներդ րում է ու նե ցել « մարդ կային հա րա-
բե րու թյուն նե րի» դպ րո ցը, ո րը կար ևո րում էր մարդ կային պա հանջ մունք նե րի 
կան խա գու շա կու մը և մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րը:

1991 թ–ից ՀՀ–ն գտն վում է ան ցու մային փու լում պլա նային տն տե սու թյու նից դե-
պի շու կա յա կան տն տե սու թյան, և մեր կող մից ը նտր ված ու ղին չար դա րաց րեց իր 
վրա դրած հույ սե րը, այդ քայ լե րի հետ ևան քը մեզ բո լո րիս հայտ նի են` տն տե սու-
թյան ան կու մը, ազ գաբ նակ չու թյան աղ քա տա ցու մը, գոր ծազր կու թյան բարձր մա-
կար դա կը, ո րի պատ ճառն էր տն տե սա կան կա պե րի վե րա ցու մը: Ան ցու մային փու-
լի բնու թագ րող ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն են` 

	ան կա յուն կա պե րը կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև և նրանց գոր ծու նե ու-
թյան հա մա կարգ ման պա կա սը, 
	ան կա յուն ի րա վա կան դաշ տը և տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը:
Ե թե այս ա մե նին հա վե լենք նաև տե ղե կատ վու թյան և փոր ձի պա կա սը տն տե-
սու թյան հա մա րյա բո լոր ճյու ղե րում, այս ա մե նի ար դյուն քում ֆիր մա նե րում 
կա ռա ջա նա ա նո րո շու թյան մթ նո լորտ, ա ռաջ նային նշա նա կու թյուն կս տա-
նա ան ձնա կազ մի ար դյու նա վետ կա ռա վա րու մը: Հա մա կար գի փո փո խու թյան 
պատ ճա ռով կազ մա կեր պու թյուն նե րի ա ռջև կդր վեն նոր նպա տակ ներ, ո րոն-
ցից հիմ նա կան ներն են`
	  վար ձու աշ խա տող նե րի հա մա կար գու մը,
	«Ու ղեղ նե րի ար տա հոսք»–ի բա ցա ռու մը, 
	աշ խա տա վար ձե րի ին դեք սա վո րու մը ի նֆ լյա ցի այի պայ ման նե րում, 
	անձ նա կազ մի հա մա պա տաս խան ո րա կա վոր ման ա պա հո վու մը սուր 
մրցակ ցու թյան պայ ման նե րում, 

1 Проф.А.Я.Кибанова, Управление персоналом организации. Москва, ИНФРА–М, 2002, с. 12–14.
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	անձ նա կազ մի մոտ ու ժե ղաց նել կազ մա կեր պու թյան մաս լի նե լու զգա ցո-
ղու թյու նը:

 Ներ կայիս պայ ման նե րում սուր մր ցակ ցու թյա նը դի մա նա լու հա մար կար ևո-
րու թյուն է ստա նում մր ցու նակ ան ձնա կազ մի առ կա յու թյու նը, ո րը պայ մա նա վոր-
ված է ո րա կյալ կադ րե րի պատ րաստ ման, դրանց ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման և 
քա նա կի ճշգրտ ման հետ, սա կայն ներ կայիս դրու թյամբ ՀՀ–ի կող մից վար վող քա-
ղա քա կա նու թյու նը մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման ո լոր տում չի նպաս-
տում դրան, քա նի որ թույլ է կա պը մաս նա գետ նե րի պատ րաստ մամբ զբաղ վող 
հաս տա տու թյուն նե րի և պա հանջ վող մաս նա գետ նե րի շու կա նե րի միջև:

 Հիմ նա կան խն դի րը, ո րին բախ վում են ՀՀ–ո ւմ գոր ծող կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի մեծ մա սը, ան ձնա կազ մի ա նար դյու նա վետ կա ռա վա րումն է, ո րն իր կա-
րևորությունն է ստա ցել այժ մյան պայ ման նե րում, ե րբ կար ևոր վում է ան ձնա կազ մի 
վե րա պատ րաստ ման պլա նա վո րու մը, հա մա պա տաս խան կադ րե րի նա խա պատ-
րաս տու մը, ո րը թույլ է տա լիս ա րագ ար ձա գան քել շու կայի փո փո խու թյուն նե րին 
և ու ժե ղաց նել կազ մա կեր պու թյան դիր քե րը շու կա յում:

Չ նա յած այս ա մե նին` ՀՀ–ո ւմ գոր ծող ֆիր մա նե րի մեծ մա սը չի կար ևո րում 
ան ձնա կազ մի ա նընդ հատ վե րա պատ րաս տում նե րը և ո րա կա վոր ման բարձ-
րա ցում նե րը, մեծ մա սամբ կար ևոր վում է ըն թա ցիկ հիմ նախն դիր նե րի լու ծու մը: 
Կր թա կան հա մա կար գը չի ա պա հո վում այն մաս նա գի տա կան պա հանջ նե րը, որ 
պա հան ջում է ո րա կա վոր ված աշ խա տան քի շու կան: Ներ կայիս ան ձնա կազ մի կա-
ռա վար ման հա մա կար գը չի ա պա հո վում ան ձնա կազ մի, մաս նա գետ նե րի և ղե-
կա վար կազ մի պա հանջ վող ո րա կա կան թար մա ցում նե րը, վե րա պատ րաստ ման 
ծրագ րերն ու նեն հիմ նա կա նում սկզբ նա կան նպա տակ, ո րոնց մի ջո ցով տր վում 
են պար զա գույն գի տե լիք նե րը, ո րը բա վա րար չէ: 

Անհ րա ժեշտ է վե րա պատ րաս տում նե րի են թար կել մարքե թին գի, կա ռա վար-
ման, մարդ կային ռե սուրս նե րի, նո րա մու ծու թյուն նե րի և այլ հիմ նա կան բա ժին նե րի 
բարձ րա գույն ղե կա վար նե րին, որ պես զի նրանք ի րենց հեր թին բարձ րաց նեն ի րենց 
պա հանջ նե րը ան ձնա կազ մի նկատ մա մբ և տե ղյակ լի նեն ներ կայիս հա մաշ խար-
հային գի տու թյան մի տում նե րին2, վե րա նայ ման պետք է են թարկ վի նաև ղե կա վար 
ան ձնա կազ մի տա րի քային կազ մը, քա նի որ կազ մա կեր պու թյուն նե րի մեծ մա սի 
ղե կա վար կազ մերն ու նեն մի ջի նից բարձր տա րի քային կազմ, ո րի պատ ճա ռով էլ 
դժվա րա նում է նո րա րա րու թյուն նե րի կի րա ռու մը կազ մա կեր պու թյուն նե րում:

 Վեր ջին մի քա նի տար վա ըն թաց քում կար ևո րու թյուն է ստա ցել գոր ծազր կու-
թյան բարձր մա կար դա կը, ո րը գնա լով ա ճում է ոչ մի այն ՀՀ–ո ւմ, այլ նաև այլ 
ե րկր նե րում :

 Գոր ծազր կու թյան ա ճի ա մե նա կար ևոր գոր ծոն նե րից մե կը հա սա րա կու թյան 
ե կա մուտ նե րի բաշխ վա ծու թյան ծայ րա հե ղու թյան ա ճն է, այն հատ վա ծը, ո րը 
ստա նում է բարձր ե կա մուտ, իր փոքր թվի պատ ճա ռով չի կա րո ղա նում ա պա-
հո վել տե ղա կան ար տադ րան քի բարձր պա հան ջարկ, ո րի պատ ճա ռով էլ տե ղի է 
ու նե նում տե ղա կան ար տադ րող նե րի` շու կայից դուրս գա լը:

2 http://financepro.ru/management/(մուտք 26.01.2012)
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 Կազ մա կեր պու թյան հա մար ա մե նա սուր խն դիր նե րից են`3

	ո րա կյալ կադ րե րի ար տա հոս քը,
	  ցածր կա տա րո ղա կա նու թյու նը և բա վա րար վա ծու թյան ցածր մա կար դա կը,
	  կա ռա վա րող ան ձնա կազ մի ցածր ո րա կա վո րու մը, 
	անձ նա կազ մի և ադ մի նիստ րա ցի այի միջև հա կա սու թյուն նե րը,
	  մո տի վա ցի այի ցածր մա կար դա կը:

Կազ մա կեր պու թյուն նե րում բա ցա կա յում է ան ձնա կազ մի կա ռա վար ման ը նդ-
հա նուր կա ռուց ված քը: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի մեծ մա սում մարդ կային ռե-
սուրս նե րի կա ռա վար ման բաժ նի պար տա կա նու թյուն նե րը ցր ված են տար բեր 
բա ժի նե րի միջև, ո րի պատ ճա ռով էլ ա ռա ջա նում է կա տար վող գոր ծո ղու թյուն նե-
րի և պար տա կա նու թյուն նե րի կրկ նու թյուն, ո րն էլ թույլ չի տա լիս ար դյու նա վետ 
ի րա կա նաց նել ան ձնա կազ մի կա ռա վա րու մը:

 Ղե կա վա րի կող մից ան ձնա կազ մի կա ռա վար ման ձևի փո փոխ ման դեպ քում 
կա րող է հա կա սու թյուն ա ռա ջա նալ ան ձնա կազ մի հետ, ո րը կապ ված է կազ մա-
կեր պու թյան ներ քին մի ջա վայ րի հետ, նրանց պահ պա նո ղա կան մտա ծե լա կեր պի 
հետ: Այս պի սի հա կա սու թյուն նե րը կա րող են շատ ծանր լի նել և քայ քայիչ ի րենց 
ար դյունք նե րով: 

Ըստ Կ. Դևի սի՝ ա ռանձ նաց նում են ե րեք խումբ պատ ճառ ներ, ո րոնք ար գե լա-
կում են նո րա մու ծու թյուն նե րի մուտ քը կազ մա կեր պու թյուն`

	  հիմ նա կան պատ ճա ռը ան ձնա կան բնու թագ րիչ ներն են, այ սինքն` ան ձը վա-
խե նում է կորց նել իր ան հա տա կա նու թյու նը և դիր քը կազ մա կեր պու թյու նում,
	  սո ցի ալ–հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րը, այ սինքն` ան ձը վա խե նում է նրա նից, 
որ ո տնձ գու թյան կեն թարկ վի իր հո գե բա նա կան հար մա րա վե տու թյու նը,
	տն տե սա կան կո րուստ նե րի հա վա նա կա նու թյու նը, այ սինքն` ան ձը վա խե-
նում է կորց նել իր վար ձատ րու թյու նը: 

Աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րա ցու մն ու նի իր ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը տար բեր կա ռա վար ման խմ բե րի հա մար:

Կա ռա վար ման ո լոր տում ծա գող խն դիր նե րը, ը ստ կա ռա վար ման մա կար դակ-
նե րի, դա սա կարգ վում են`4

	  վե րին մա կար դա կում ծա գող խն դիր նե րը կապ ված են ղե կա վար նե րի 
ավ տո րի տար կա ռա վար ման ո ճի հետ, նրանք ձգ տում են ա րագ փա կել այն 
բաց տա րածք նե րը ան ձնա կազ մի կազ մում, որ ա ռա ջա նում են: Ղե կա վար նե-
րը խառ նաշ փոթ նե րից խու սա փե լու հա մար պետք է ի րա կա նաց նեն տա րե կան 
պլա նա վո րում, ո րից հե տո պետք է կա տա րել պար տա կա նու թյուն նե րի հս տակ 
բա ժա նում, բարձ րա գույն ղե կա վա րու թյան մեջ են մտ նում գոր ծա դիր տնօ րե-
նը, գլ խա վոր տնօ րե նը, բաժ նե տե րե րի խոր հուր դը, կադ րե րի բաժ նի պե տը, և 
բո լոր հիմ նա կան բա ժին նե րի պե տե րը, բարձ րա գույն մա կար դա կում ան ձնա-
կազ մի նկատ մամբ պա հան ջար կի սահ ման ման հետ մեկ տեղ պետք է սահ-
մա նել նաև ֆի նան սա կան ծախ սե րը, ո րոնք նա խա տես վում են ան ձնա կազ-

3 Ньюстром Дж.В., Дэвис К., Организационное поведение, Издательство Питер–Юг: 2000, с. 320–370.

4 Н.А.Чижов, Управление персоналом N 7, 2001г.16.08.2001.
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մի հա վա քագր ման, սո ցի ա լա կան ա պա հով վա ծու թյան, վե րա պատ րաստ ման 
և ո րա կա վոր ման բարձ րաց մա նը: Բարձ րա գույն ղե կա վար ման հա մար ևս մի 
խն դիր է հա մար վում ար դյու նա վետ կադ րային քա ղա քա կա նու թյան գնա հա-
տու մը: Դրա ի րա կա նաց ման հա մար պետք է սահ մա նել այն չա փո րո շիչ նե րը, 
ո րոն ցով պետք է ի րա կա նաց նել գնա հա տու մը, թե ի նչ ժա մա նա կա հատ վա-
ծի հա մար է կա տար վում այդ գնա հա տու մը, և վեր ջա պես ի նչ պես է ազ դում 
մարդ կային ռե սուրս նե րի հա մա կար գի գոր ծու նե ու թյու նը ը նդ հա նուր ֆիր մայի 
գոր ծու նե ու թյան վրա:
	  մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման ծա ռա յու թյան խն դիր ներ, մարդ-

կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման ծա ռա յու թյան մեջ են մտ նում ա ռան ձին կադ-
րե րի բա ժի նը, ու սու ցո ղա կան բա ժի նը, գնա հատ ման և ը նտ րու թյան բա ժի նը, 
սո ցի ա լա կան ա պա հով վա ծու թյան բա ժի նը և այլ մաս նա գի տա կան բա ժին նե րը, 
հիմ նա կան խն դի րը, որ ա ռա ջա նում է, դա մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար-
ման ծա ռա յու թյան մեջ ներ քին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գի թեր զար-
գաց վա ծու թյունն է, ո րի պատ ճա ռով տար բեր բա ժին ներ ի րար ա ջակ ցե լու փո խա-
րեն ի րար վնա սում են: Այս խն դի րը լու ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել 
բա ժին նե րի միջև կա պե րի հս տա կե ցում, ո րի հաշ վին էլ ա վե լի կ պարզ վի նրանց 
գոր ծու նե ու թյու նը:
	ս տո րա բա ժա նում նե րի ղե կա վար նե րի խն դիր ներ, այս մա կար դա կում 
խնդիր նե րը շատ ա վե լի պարզ են և ա ռա ջա նում են ա մե նօ րյա գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում, այս խն դիր նե րը հիմ նա կա նում կապ ված են ղե կա վար կազ մի կող-
մից այդ խն դիր նե րը ի նք նու րույն լու ծե լու հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նից: 

Այս խն դի րը լու ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ղե կա վար նե րին կցել հա տուկ աշ-
խա տող ներ, ո րոնք կզ բաղ վեն այդ պի սի ման րուք նե րի լուծ մամբ, չեն ծան րա բեռ-
նի ղե կա վար կազ մին, պետք է ստեղ ծել ար տադ րա մա սե րի հա մար լի ա զոր ված 
ան ձինք, ո րոնք կհե տա զո տեն ար տադ րա մա սում առ կա հար ցե րը և դրանց մա սին 
կզե կու ցեն ար տադ րա մա սե րի ղե կա վար նե րին հե տա գա գոր ծու նե ու թյան հա մար:

Theoretical and practical problems in human resource management 
in Republic of Armenia

Summary

This article discusses the problems that exist in RA in the sphere of human resource 
management. In contemporary economic relations, management of the human resources gets 
great importance. But in RA–s present conditions are not supported by the simplest rules 
that are important for the effective management of the human resources and the employers 
do not understand that it can provide a great amount of profit. The middle high age and RA 
nowadays social–economic situation plays a great role in the personnel management. 

During the last few years, thanks to foreign investors, there have been observed posi-
tive movements which are not enough for changing situation nowadays.
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Հանրապետությունում մասնագիտական կողմնորոշման 
(կարիերայի) ուղղորդման համակարգի ներդրում. 

Հիմնախնդիրներ և տեսլական

 Հայ կու հի Գևոր գյան

«Ե րի տա սարդ նե րի մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման կենտ րոն» 
 պե տա կան ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն, տնօ րեն

 Հիմնախնդիրներ

 Խորհր դային ժա մա նա կաշր ջա նում աշ խա տա շու կան կենտ րո նաց ված էր և 
խիստ կա ռա վա րե լի: Պե տու թյու նը լի նե լով խո շոր և մի ակ գոր ծա տուն` մաս նա-
գետ նե րի նկատ մամբ ի նքն էր սահ մա նում և ներ կա յաց նում պա հանջ ներ, ի ջեց-
նում պատ վեր աշ խա տա տե ղե րի հա մար: Սա նշա նա կում է, որ մաս նա գի տա կան 
կր թու թյու նը բա վա րա րում էր գոր ծա տո ւի պա հանջ նե րին, և հետ ևա բար ար դյուն-
քում ճիշտ օգ տա գործ վում և վե րահսկ վում է ին մարդ կային աշ խա տան քային ռե-
սուրս նե րը: 

Ա զատ շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ան ցմամբ պայ մա նա վոր ված` սկզ-
բուն քո րեն փոխ վել են աշ խա տան քի բո վան դա կու թյունն ու նպա տակ նե րը: Ժա-
մա նա կա կից տն տե սա կան և քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը պար տադ րում է ա ռա վել 
ճկուն և բարձր պա հանջ ներ: Տն տե սու թյան մեջ կա տար վող կա ռուց ված քային 
փո փո խու թյուն նե րի և ան վերջ նո րա ցող տեխ նո լո գի ա նե րի ներդր ման պայ ման-
նե րում ո րոշ մաս նա գի տու թյուն ներ դառ նում են ոչ կի րա ռե լի, ա ռա ջա նում է նոր 
մաս նա գի տու թյուն նե րի պա հան ջարկ: 

Ան կա խա ցու մից հե տո Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ևս ան մասն չմ նաց 
տն տե սա կան բա րե փո խում նե րից, ին չի ար դյուն քում ար ձա նագր վեց աշ խա տան-
քի շու կայի ան հա վա սա րակշ ռու թյուն. ներ կա յումս աշ խա տա շու կա յում մի կող մից` 
կան բա զում թա փուր աշ խա տա տե ղեր, մյուս կող մից էլ այդ աշ խա տա տե ղե րը չեն 
հա մալր վում` հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով:

Տն տե սա կան զար գա ցում նե րին հա մըն թաց լի ար ժեք չի ար ձա գան քում մաս-
նա գի տա կան ու սում նա կան հա մա կար գը, ին չի ար դյուն քում ե րի տա սարդ նե րը 
ծախ սում են մի ջոց ներ, ստա նում մաս նա գի տու թյուն, ո րա կա վո րում, բայց, ի վեր-
ջո, կա՛մ չեն գտ նում ի րենց մաս նա գի տու թյամբ զբաղ մունք, կա՛մ աշ խա տում են 
այլ մաս նա գի տու թյամբ:

* * *

Յու րա քան չյուր մարդ իր կյան քի ըն թաց քում, ի թիվս այլ կար ևոր ո րո շում նե րի, 
կա տա րում է նաև մաս նա գի տու թյան ը նտ րու թյուն: Դեռ մա նուկ հա սա կում` ա վան-
դա կան ա տամ հա տի կի ա րա րո ղու թյան ժա մա նակ, ծնող ներն ու հա րա զատ ներն 
ան համ բեր սպա սում են, թե շր ջա պա տող ա ռար կա նե րից ե րե խան ի նչ ը նտ րու-
թյուն կկա տա րի` դրա նով էլ պայ մա նա վո րե լով նրա ա պա գա մաս նա գի տու թյու նը 
կամ զբաղ մուն քը: Կամ շատ հա ճախ ծնող ներն ի րենց ան կա տար ե րա զանք նե րի 
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ի րա կա նա ցու մը տես նում են ե րե խա նե րի մեջ` նրանց նա խա պես թե լադ րե լով այս 
կամ ը նտ րու թյու նը: Ի րա կա նում ա մեն ի նչ այդ քան էլ հեշտ չէ: Մաս նա գի տու թյան 
գի տակց ված ը նտ րու թյու նը, այն է` մաս նա գի տա կան կողմ նո րո շու մը, եր կա րատև 
գոր ծըն թաց է, ո րը են թադ րում է մի կող մից` ան ձի, մյուս կող մից` աշ խա տա շու կայի 
վեր լու ծու թյուն նե րի հա մադր ման ար դյուն քը: 

Այս բնա գա վա ռում առ կա մի ջազ գային փոր ձի ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է 
տա լիս, որ խնդ րի լուծ ման գոր ծում մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն պե տա կան քա ղա-
քա կա նու թյամբ մշակ ված սկզ բունք նե րը, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն նպաս տում են 
ո լոր տը կար գա վո րող մե խա նիզմ նե րի բնա կա նոն աշ խա տան քին: 

Մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման հար ցե րը հա սա րա կա կան հե տաքրք րու-
թյուն են դար ձել մի այն 19–րդ դա րի վեր ջե րից: Այն խն դի րը, որ իր ու նա կու թյուն-
նե րին հա մա պա տաս խան մաս նա գի տու թյուն և աշ խա տանք ը նտ րած ան հա տը 
ա վե լի մեծ օ գուտ է բե րում ի րեն և հա սա րա կու թյա նը, հիմք է դար ձել մաս նա գի-
տու թյան ը նտ րու թյան գի տա կան հիմ նա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյան հա մար: Մի 
կող մից` սա աշ խա տա շու կայի, զբաղ մունք նե րի և մաս նա գի տու թյուն նե րի ու սում-
նա սի րու թյունն է, մյուս կող մից` ե րի տա սարդ նե րի ան հա տա կա նու թյան, նրանց 
ցան կու թյուն նե րի, հա կում նե րի և ըն դու նա կու թյուն նե րի ու սում նա սիր ման մե թոդ-
նե րի ստեղ ծումն ու կի րա ռու մը: 

Ան ցյալ դա րի 50–60–ա կան թվա կան նե րից Ա րև մուտ քի մի շարք ե րկր նե րում 
ներդր վեց ա շա կերտ նե րին մաս նա գի տու թյան ը նտ րու թյա նը նա խա պատ րաս տե-
լու ա ռա վել ա ռա ջա վոր հա մա կարգ, ո րում ներգ րավ ված են դպ րո ցը, մաս նա գի-
տա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րը և մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման 
կենտ րոն նե րը: Դպ րո ցի ման կա վարժ նե րը մաս նա գի տաց ված կենտ րոն նե րի մաս-
նա գետ նե րի ղե կա վա րու թյամբ ան ցկաց նում են ա շա կերտ նե րի մաս նա գի տա կան 
կողմ նո րո շում, կազ մում են յու րա քան չյու րի դի տար կում նե րի վրա հիմն ված բնու-
թագ րեր և ո ւղ ղոր դում են հա մա պա տաս խան խորհր դատ վու թյամբ: 

Զար գաց ման ի նչ–որ փու լում քն նարկ վող խն դի րը ա շա կերտ նե րի հե տաքրք-
րու թյան շր ջա նա կից դուրս է գա լիս ա վե լի լայն աս պա րեզ` ծա ռայե լով տա րի քային 
և սո ցի ա լա կան տար բեր խմ բե րի` դառ նա լով ան դրա գոգ նե րի` մե ծա հա սակ նե րի 
կր թու թյան մաս նա գետ նե րի գոր ծու նե ու թյան խն դիր: Տար բեր ե րկր նե րում գոր-
ծում են մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման և մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյան 
տար բեր հա մա կար գեր: Այդ նպա տա կով ստեղծ ված կենտ րոն ներն ա նընդ հատ 
տվյալ ներ են հա վա քում մաս նա գի տու թյուն նե րի սո ցի ա լա կան, հո գե բա նա-
կան, ման կա վար ժա կան և ա ռող ջա պա հա կան վեր լու ծու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, 
ստեղծ վում են այդ տե ղե կատ վու թյու նը տա րա ծե լու հա մար ռե սուրս ներ:

Գ լո բա լաց ման և սո ցի ալ–տն տե սա կան գոր ծըն թաց նե րի ա րագ զար գաց ման 
հետ ևան քով փո փոխ ված կյան քում ցկյանս աշ խա տա տե ղե րին փո խա րի նե լու են ե կել 
աշ խա տան քի ա ռա վել դի նա միկ ձևե րը, և մար դիկ հար կադր ված են ա վե լի գոր ծուն 
մաս նակ ցու թյուն ու նե նալ ի րենց կա րի ե րայի կերտ ման և զար գաց ման գոր ծում։ Ներ-
կա դա րաշր ջա նում փոխ վել են նաև աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյա նը վե րա բե րող 
հաս կա ցու թյուն նե րի ի մաստ նե րը: Ի նչ պես, օ րի նակ` « կա րի ե րա» այլևս չի նշա նա կում 
ո րո շա կի ու ղի ներ աշ խա տան քի ո լոր տում կամ դե պի որ ևէ մաս նա գի տու թյուն: 



85

Ան ցյա լում կա րի ե րայի վե րա բե րյալ ո րո շում ներ կա յաց նե լը շա տե րի կող մից 
հա մար վում էր մի պարզ գոր ծո ղու թյուն։ Հար կա վոր էր սե փա կան ան ձի և հա վա-
նա կան աշ խա տա տե ղի մա սին հա վա քել և հա մադ րել տե ղե կու թյուն ներ՝ ը նտ րու-
թյուն կա տա րե լու հա մար, հա ճախ՝ մե կընդ միշտ։ Մեր օ րե րում ան հատ նե րը պետք 
է ցու ցա բե րեն այն պի սի հատ կու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են` հար մար վո ղա կա նու թյու-
նը, ճկու նու թյու նը, նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյու նը և հա մա տեղ աշ խա տե լու կա րո-
ղու թյու նը՝ աշ խա տան քի տե ղա վոր վե լու և հա ջո ղու թյան հաս նե լու, ի նչ պես նաև 
սե փա կան գործ ստեղ ծե լու նպա տա կով։

 Հայաստանի Հանրապետությունում համակարգի նկարագիրը

Այ սօր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ա կն հայտ է աշ խա տա շու կայի և մաս-
նա գի տա կան կր թու թյան միջև ան հա վա սա րակշ ռու թյու նը, քա նի որ տն տե սու թյան 
զար գա ցում նե րը դեռ լի ար ժեք ար տա ցո լում չեն գտել մաս նա գի տա կան կր թու թյան 
հա մա կար գի վրա: Մյուս կող մից` հան րակր թու թյունն ա շա կերտ նե րի հա մար չի ա պա-
հո վում մաս նա գի տու թյան գի տակց ված ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն ներ: Դե ռա-
հաս ներն ը նտ րում են մաս նա գի տու թյուն` ան կախ ի րենց նա խա սի րու թյուն նե րից և 
աշ խա տա շու կայի պա հան ջար կից, հա ճախ էլ` բա վա րա րե լով ծնող նե րի «ե րա զան քը»:

 Շու կա յա կան տն տե սու թյան պայ ման նե րում հա յաս տան ցի գոր ծա տուն ա ռա-
վե լա պես միտ ված է ե րի տա սարդ կադ րի մեջ տես նե լու ի րեն և գոր ծին հա վա տա-
րիմ, պա տաս խա նատ վու թյան զգա ցում ու նե ցող և սո վո րել ցան կա ցող մար դու1: 
Թեև մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն ներն ու ու նա կու թյուն նե րը ևս կար ևոր են, 
սա կայն, ի նչ պես հե տա զո տու թյուն ներն են փաս տում, դրանք հա ճախ գոր ծա տուն 
պատ րաստ է ին քը ձևա վո րել: Ե թե դի տար կենք այն սկզ բուն քը, որ մաս նա գի տա-
կան կողմ նո րոշ ման խորհր դատ վու թյու նը բխում է մար դու ան ձնային ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րի և աշ խա տա շու կայի պա հան ջար կի հա մադր ման ար դյուն-
քում մի այն, ա պա ան հրա ժեշտ է մեծ ու շադ րու թյուն դարձ նել ե րի տա սարդ նե րի 
և դպրո ցա կան նե րի շր ջա նում մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման նպա տա կաուղղ-
ված աշ խա տանք նե րի ան ցկաց մա նը: 

Հա յաս տա նում ա շա կերտ նե րի կողմ նո րոշ վա ծու թյան, մաս նա գի տու թյուն նե րի և 
զբաղ մունք նե րի աշ խար հի մա սին տե ղե կաց վա ծու թյան և ը նդ հան րա պես հան րակր-
թու թյու նում մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման ո ւղ ղու թյամբ հնա րա վո րինս տար վող 
աշ խա տանք նե րի և դրանց ար դյունք նե րի մա սին մինչ օ րս լի ար ժեք ու սում նա սի-
րու թյուն չի կա տար վել: Մի այն վեր ջերս Հե տա զո տա կան ռե սուրս նե րի կով կա սյան 
կենտ րոն ներ – Հա յաս տան կազ մա կեր պու թյան կող մից «Եվ րա սի ա հա մա գոր ծակ-
ցու թյուն» հիմ նադ րա մի ծրագ րի շր ջա նակ նե րում կա տար վել էր « Բարձր դա սա րան-
նե րի ա շա կերտ նե րի կողմ նո րո շու մը դե պի բարձ րա գույն կր թու թյուն. շար ժա ռիթ նե-
րի և ար ժեք նե րի ու սում նա սի րու թյուն Եր ևա նի օ րի նա կով» հե տա զո տու թյու նը, ո րում 
ար տա ցոլ ված տվյալ նե րը փաս տում են խնդ րի կար ևո րու թյան մա սին: Մաս նա վո րա-
պես, նշ վում է, որ Եր ևա նի դպ րոց նե րի 10–11 դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րի շր ջա նում 
այ սօր թե՛ ու սու ցիչ նե րի և թե՛ այլ ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից չեն ի րա կա նաց վում 
մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման աշ խա տանք ներ` 66,1 %:

1 «Ա մե րի ա» ՓԲԸ, ՀՀ աշ խա տա շու կայի ու սում նա սի րու թյուն (Ա մե րի ա–Հ ՀԱՈՒ) 2010, էջ 28:
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 Ներ կա յումս ՀՀ օ րենսդ րու թյան շր ջա նակ նե րում մաս նա գի տա կան կողմ նո-
րոշ ման խն դիր նե րը հի շա տակ ված են մի այն «Ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա-
ցած ե րե խա նե րի սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան մա սին» և «Բ նակ չու թյան զբաղ-
վա ծու թյան և գոր ծազր կու թյան դեպ քում սո ցի ա լա կան պաշ տպա նու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րենք նե րում: Վեր ջի նիս հա մա ձայն` մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման գոր ծա-
ռույ թը մի այն մա սամբ ի րա կա նաց վում է զբաղ վա ծու թյան տա րած քային կենտ-
րոն նե րի կող մից` սահ մա նա փակ վե լով հիմ նա կա նում աշ խա տա շու կայի վե րա-
բերյալ տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լով: 

Հան րակր թու թյան ո լոր տում ի րա կա նաց վող շա րու նա կա կան և լայ նա ծա վալ 
բա րե փո խում նե րը թեև միտ ված են «ա պա հո վե լու շր ջա նա վարտ նե րի` աշ խա տա-
շու կա մտ նե լու պատ րաստ վա ծու թյու նը և ի րենց հա կում նե րին ու ըն դու նա կու-
թյուն նե րին հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան կր թու թյուն ստա նա լու հնա րա-
վո րու թյու նը» (ՀՀ կր թու թյան զար գաց ման 2011–2015 թթ. պե տա կան ծրա գիր), բայց 
այդ ո ւղ ղու թյամբ դեռևս չկան հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գեր: 

Այ սօր հան րակր թա կան և մաս նա գի տա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն-
նե րի ու սում նա կան պլան նե րով ու ծրագ րե րով նա խա տես ված չեն դա սըն թաց ներ, 
ո րոնք ա շա կերտ նե րին կամ ու սա նող նե րին կուղ ղոր դեն դե պի աշ խա տա շու կա, 
նրանց կօժ տեն կա րի ե րա յում հա ջո ղու թյուն ներ ու նե նա լու հա մար ան հրա ժեշտ 
կա րո ղու թյուն նե րով:

 Մասնագիտական կողմնորոշման ծառայությունների նկարագիրը

Ի՞նչ է մաս նա գի տա կան կողմ նո րո շու մը. «Ի՞նչ մաս նա գի տու թյուն ը նտ րել» 
հարց ադ րումն ան խու սա փե լի է, ո րի պա տաս խա նը փնտ րում է յու րա քան չյուր 
մարդ իր տա րի քային կամ սո ցի ա լա կան զար գաց ման ի նչ–որ մի փու լում: Հար-
ցի լու ծու մը շատ կար ևոր է ոչ մի այն իր` ան ձի, այլև, ը նդ հա նուր առ մամբ, հա-
սա րա կու թյան հա մար: Ե րի տա սար դին մաս նա գի տա կան ի նք նա գի տակ ցու թյան 
հար ցում օգ նու թյան է գա լիս մաս նա գի տա կան կողմ նո րո շու մը: Մաս նա գի տա կան 
կողմ նո րո շու մը ման կա վար ժա կան աշ խա տան քի բնա կա նոն շա րու նա կու թյունն է, 
և ի նչ–որ ի մաս տով հա մար վում է դրա տրա մա բա նա կան ա վար տը: Մաս նա գի-
տու թյան ը նտ րու թյան հար ցում ա շա կեր տին խորհր դատ վու թյան տրա մադ րու մը 
նպա տակ ու նի ոչ մի այն օգ նել նրան կազ մա կեր պե լու իր ու սուց ման գոր ծըն թա ցը 
(ե րբ նա դպ րո ցում գի տակց ված ու սում նա սի րում է այն պի սի ա ռար կա ներ, ո րոնք 
կա րող են նրան օգ տա կար լի նել ար դեն հա սուն տա րի քում, աշ խա տան քային մի-
ջա վայ րում), այլ նաև հո գե բա նա կան տե սան կյու նից վս տա հու թյուն հա ղոր դե լու 
ա շա կեր տին իր ա պա գայի նկատ մամբ: 

Մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման գլ խա վոր նպա տակն է ան հա տին օժ տել կա-
րի ե րայի զար գաց ման ը նդ հա նուր կա րո ղու թյուն նե րով, ո րը նե րա ռում է նրա շա-
րու նա կա կան զար գա ցու մը` որ պես ու սա նո ղի (կամ ա վե լի լայն ի մաս տով` ոսում-
նա ռո ղի), աշ խա տո ղի և քա ղա քա ցու:

 Մաս նա գի տա կան կողմ նո րո շու մը են թադ րում է ման կա վար ժու թյան և հո գե-
բա նու թյան շր ջա նակ նե րից դուրս, ա ռա վել ը նդ գր կուն հա մա լիր աշ խա տանք ներ` 
ո ւղղ ված մաս նա գի տու թյան ը նտ րու թյա նը: Պլա տո նը դեռ իր դա րաշր ջա նում գրել 
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է. «Ա մեն ա ռան ձին ան հատ պետք է զբաղ վի այն պի սի մի բա նով, ին չը պետք է 
պե տու թյա նը, և միև նույն ժա մա նակ նրա նով, ին չին նա իր ամ բողջ է ու թյամբ ա մե-
նա շատն է հա մա պա տաս խա նում»: Այս պի սով` մոտ 2,5 հա զա րա մյակ ա ռաջ Պլա-
տո նը նա խան շել է այն, որ աշ խա տան քի և հա սա րա կու թյան զար գաց ման գոր ծում 
ան խու սա փե լի է ան հա տի գոր ծու նե ու թյան դե րե րի տա րան ջա տու մը: 

Հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն նե րի սահ մա նում նե րը

 Մաս նա գի տա կան կողմ նո րո շու մը գոր ծա ռույթ է, ո րի նպա տակն է ան ձին 
տրա մադ րել հա մա կարգ ված տե ղե կատ վու թյուն աշ խա տա շու կայի առ կա ի րա-
վի ճա կի և զար գաց ման մի տում նե րի, կր թա կան հա մա կար գի ըն ձե ռած հնա րա-
վո րու թյուն նե րի, մաս նա գի տու թյուն նե րի, ան ձնային ո րակ նե րի և հա կում նե րի 
վե րա բե րյալ` նրան հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով կա յաց նել գի տակց ված և ար-
դյու նա վետ ո րո շում:

 Կա րի ե րան կյան քի ըն թաց քում մար դու ստանձ նած աշ խա տան քային դե րե րի 
հա ջոր դա կա նու թյունն ու բազ մա զա նու թյունն է։ Ա ռա վել լայն ի մաս տով այն ը նդ-
գր կում է կյան քի դե րե րը, ա զատ ժա ման ցի գոր ծու նե ու թյու նը, ու սում նա ռու թյու նը 
և աշ խա տան քը։

 Կա րի ե րայի ո ւղ ղոր դու մը հա մա կարգ ված գոր ծա ռույթ է, ո րի նպա տակն է 
ո ւղ ղորդ ման սուբյեկ տին օգ նել շա րու նա կա կան ի նք նա զար գաց ման և ի նք նա կա-
տա րե լա գործ ման մի ջո ցով բարձ րաց նել մր ցու նա կու թյու նը աշ խա տա շու կա յում և 
ու նե նալ հա մա կարգ ված շա րու նա կա կան ա ռա ջըն թաց ո ղջ աշ խա տան քային գոր-
ծու նե ու թյան ըն թաց քում:

 Մաս նա գի տա կան ի նք նո րոշ ման է ու թյու նը կա յա նում է ը նտր ված մաս նա գի-
տու թյան, զբաղ մուն քի, աշ խա տան քի շր ջա նակ նե րում ան ձնա կան հե տաքրք րու-
թյան և ի մաս տի, փնտր ման և այն գտ նե լու մեջ:

 Մաս նա գի տա կան ի նք նա գի տակ ցու թյու նը մար դու ի նք նա գի տակ ցու թյունն է, 
ո րի հա մար ո րո շա կի աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյու նը հան դի սա նում է մի ջոց` 
որ պես կա յա ցած ան ձ սե փա կան ար ժա նա պատ վու թյու նը հաս տա տե լու հա մար:

 Մաս նա գի տու թյու նը (լատ.` նշա նա կում է « հայ տա րա րում եմ իմ գոր ծը») մար-
դու աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան տե սակ է, ո րը պա հան ջում է ո րո շա կի 
պատ րաստ վա ծու թյուն և հան դի սա նում է մար դու գո յատև ման աղ բյուր: Մաս նա-
գի տու թյուն նե րը տա րան ջատ վում են կա տար վող աշ խա տանք նե րի բնույ թով և 
պա րու նա կու թյամբ, ի նչ պես նաև` աշ խա տան քային գոր ծիք նե րի կի րառ մամբ: 

Մաս նա գի տա ցու մը (լատ.` հա տուկ, յու րա հա տուկ) հա տուկ պատ րաստ վա ծու-
թյան և աշ խա տան քային փոր ձի վրա հիմն ված գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի 
և հմ տու թյուն նե րի հա մա կարգ է, ո րն ան հրա ժեշտ է կոնկ րետ գոր ծու նե ու թյան 
տե սա կի հա մար այս կամ այն մաս նա գի տու թյան շր ջա նակ նե րում: Այս պի սով` 
մաս նա գի տա ցու մը աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան տա րան ջա տումն է մաս նա-
գի տու թյան շր ջա նակ նե րում: 

Զ բաղ մուն քը աշ խա տանք է, ո րով ան ձն զբաղ վում է տվյալ պա հին, և ո րը նրա 
հա մար հան դի սա նում է ե կա մու տի հիմ նա կան աղ բյուր: Ի դեպ, զբաղ մուն քը կա-
րող է հա մընկ նել մաս նա գի տու թյան հետ:
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* * *
 Տար բեր տե սա բան ներ տար բեր կերպ են բնու թագ րում մաս նա գի տա կան կողմ-

նո րոշ ման ծա ռա յու թյուն նե րի շր ջա նակն ու ի րա կա նաց ման մե թոդ նե րը: Սա կայն 
պետք է փաս տել, որ սկզ բունք նե րը մի աս նա կան են: Ո ւս տի կի րա ռել այս կամ 
այն տե սու թյու նը, պահ պա նել ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման մե թոդ նե րի հս տակ 
հա ջոր դա կա նու թյու նը, պար տա դիր պայ ման չէ: Մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման 
ի րա կա նաց ման սկզ բունք նե րը պայ մա նա վոր ված են ան ձի կա րիք նե րով: Այդ կա-
րիք նե րից է բխում մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման ի րա կա նաց ման կոնկ րետ մե-
թո դի կի րա ռու մը: Նշենք, որ ա մեն մե թոդ ու նի աշ խա տան քի իր սկզբունք նե րը: 
Ստորև ներ կա յաց վում են հիմ նա կան մե թոդ նե րը. 

1. Մաս նա գի տա կան ի րա զե կում. այն նե րա ռում է մաս նա գի տու թյուն նե րի և 
զբաղ մունք նե րի աշ խար հի, աշ խա տա շու կայի, կր թու թյուն և ու սու ցում ստա նա լու 
հնա րա վո րու թյուն նե րի և պայ ման նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան տա րա ծու մը:

2. Մաս նա գի տա կան հե տա զո տու մը մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման ծա-
ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու նպա տա կով ան ձի ու սում նա սի րումն է: Այս գոր ծըն-
թա ցում հե տա զոտ վում են ան ձի բնա վո րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
կա րիք նե րը, ար ժե քային կողմ նո րո շիչ նե րը, հե տաքրք րու թյուն նե րը, ըն դու նա կու-
թյուն նե րը, մաս նա գի տա կան նախ նա կան ո ւղ ղորդ վա ծու թյու նը:

3. Մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյու նը նպա տակ ու նի բա ցա հայ տել ան-
ձի ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի և այս կամ այն զբաղ մուն քի, մաս-
նա գի տու թյան պա հանջ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը: Խորհր դատ վու թյու նը 
կա րող է ան ցկաց վել խմ բային կամ ան հա տա կան ձևով, ե թե նա խա պատ րաս-
տա կան կամ հիմ նա կան փու լերն են, սա կայն ա վար տա կան փու լում այն պետք 
է լի նի ան հա տա կան զրույ ցի ձևով, հնա րա վոր է` ծնող(ներ)ի մաս նակ ցու թյամբ: 
Մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյու նը կա րող է ու նե նալ տե ղե կատ վա կան և 
հո գե բա նա ման կա վար ժա կան բնույթ: Ար դյուն քում դպ րո ցա կա նը պետք է սպա-
ռիչ պա տաս խան ներ ստա նա ի րեն հե տաքրք րող մաս նա գի տու թյան, այդ մաս-
նա գի տու թյամբ կր թու թյուն և ու սու ցում ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն նե րի վե-
րա բե րյալ2: Որ պես այս մե թո դի ար դյու նա վե տու թյան ա պա հո վում` կա րիք կլի նի 
աշ խա տան քը շա րու նա կել այլ մե թոդ նե րով` այ ցե լու թյուն ներ տար բեր աշ խա-
տա տե ղեր, հան դի պում ներ տար բեր մաս նա գի տա կան ու սում նա կան հաս տա-
տու թյուն նե րի ու սա նող նե րի և դա սա խոս նե րի հետ, մաս նակ ցու թյուն մաս-
նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման նպա տա կով կազ մա կեր պած մի ջո ցա ռում նե րի, 
հան դի պում նե րի և այլն: Այս փու լում, ար դեն ը նդ հան րաց նե լով մաս նա գի տա-
կան նախ նա կան ախ տո րոշ ման և տե ղե կատ վու թյան ար դյունք նե րի հի ման վրա 
ստեղծ ված պատ կե րա ցում նե րը, ա մեն մի կոնկ րետ ան ձի պետք է տր վի մաս նա-
գի տա կան խորհր դատ վա կան եզ րա կա ցու թյուն3:

2 Н. С. Пряжников, Профориентация в школе и колледже – игры, упражнения, опросники.  
8–11 классы, ПТУ и колледж. Москва, ВАКО, 2008.

3 Н. С. Пряжников, Профориентация в школе и колледже – игры, упражнения, опросники. 8–11 
классы, ПТУ и колледж. Москва, ВАКО, 2008.
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4. Մաս նա գի տա կան ը նտ րու թյուն մե թո դի նպա տակն է բա ցա հայ տել մար դու 
հար մար վո ղա կա նու թյու նը կոնկ րետ աշ խա տան քին, զբաղ մուն քին: Այս աշ խա-
տանք նե րը, որ պես կա նոն, ի րա կա նաց վում են դպ րո ցից դուրս` հա տուկ լա բո րա-
տո րի ա նե րում կամ գոր ծա տո ւի մոտ` ձեռ նար կու թյուն նե րում, որ տեղ, ը ստ մաս-
նա գի տու թյուն նե րի, ստեղծ ված են հա տուկ հար մա րու թյուն ներ: 

Պետք է տար բե րա կել մաս նա գի տու թյան ը նտ րու թյու նը մաս նա գի տու թյուն նե-
րի ը նտ րու թյու նից4: Թվում է, թե նույ նա կան են, սա կայն մե թո դի կայով դրանք 
ի րա րից շատ են տար բեր վում. մաս նա գի տու թյան ը նտ րու թյան դեպ քում ը նտ րում 
են տվյալ մաս նա գի տու թյանն ա ռա վել հա մա պա տաս խա նող ան ձին, ի սկ մաս-
նա գի տու թյուն նե րի ը նտ րու թյան ժա մա նակ խոս քը գնում է ան հա տի ան ձնային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան մաս նա գի տու թյան ը նտ րու թյան 
մա սին, այ սինքն` մե թո դը են թադ րում է ան ձից ան ցում դե պի մաս նա գի տու թյա նը:

5. Սո ցի ալ–մաս նա գի տա կան հար մա րեց ման փու լում ակ տիվ գոր ծըն թաց նե րի 
մի ջո ցով ի րա կա նաց վում է ե րի տա սար դի հար մա րե ցում նոր սո ցի ա լա կան մի ջա-
վայ րին, աշ խա տան քի պայ ման նե րին և կոնկ րետ մաս նա գի տու թյա նը: Մաս նա գի-
տա կան հար մա րեց ման փու լի հա ջո ղու թյու նը մաս նա գի տու թյան ճիշտ ը նտ րու-
թյան, մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման աշ խա տանք նե րի ար դյու նա վե տու թյան 
գնա հատ ման գլ խա վոր չա փա նիշ նե րից մեկն է:

6. Մաս նա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան նպա տակն է մարդ կանց մոտ ձևա-
վո րել պա տաս խա նատ վու թյան, պար տա վոր վա ծու թյան զգա ցում, ի նք նու րույն 
ո րո շում կա յաց նե լու, ը նտ րու թյուն ա նե լու կա րո ղու թյուն ներ:

 Մինչ կանդ րա դառ նանք « մաս նա գի տա կան ի նք նո րո շում» հաս կա ցու թյա նը` 
որ պես մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման աշ խա տանք նե րի ար դյուն քի, ան հրա-
ժեշտ է հաս կա նալ, թե ի նչ կապ կա մաս նա գի տա կան ի նք նո րոշ ման հիմ նա կան 
բա ղադ րիչ նե րի միջև: Այս թե ման հա մար վում է բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն նե րի 
ա ռան ձին ա ռար կա:

 Մի շարք հե տա զո տող նե րի կար ծի քով` մաս նա գի տա կան ի նք նո րոշ ման հիմ-
նա կան բա ղադ րիչ նե րից մե կը մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան տար բեր ո լորտ-
նե րում ան ձի հե տաքրք րու թյուն նե րի զար գա ցումն է5: Մաս նա գի տու թյան նկատ-
մամբ հե տաքրք րու թյու նը ան ձի մաս նա գի տա կան ի նք նո րոշ ման գոր ծըն թա ցում 
զբա ղեց նում է ա ռաջ նային տե ղը: Հե տաքրք րու թյան բա ցա հայտ ման հա մար գո-
յու թյուն ու նեն հո գե բա նա կան–ման կա վար ժա կան բազ մա թիվ մե թոդ ներ: 

Ան ձի հե տա գա ար ժե քային կողմ նո րոշ ման հա մար կա րիք ներն ու հե տաքրք-
րու թյուն նե րը հա մար վում են հիմ նա կան պայ ման նե րը: Պլա նա վո րե լով իր ա պա-
գան և նա խան շե լով կոնկ րետ մի ջո ցա ռում ներ` նպա տակ ներ և գոր ծո ղու թյուն ներ 
մարդն ա ռա ջին հեր թին ել նում է իր գի տակ ցու թյան մեջ ար մա տա վոր ված, ո րո շա-
կի ո րեն դա սա կարգ ված ար ժեք նե րից: Սո ցի ա լա կան ար ժեք նե րի լայն հատ վա ծում 
կողմ նո րոշ վե լով` ան հատն ը նտ րում է այն, ի նչն ա ռա վել մոտ է իր կա րիք նե րին: 

Ար ժեք ներն ի րենց հեր թին ա ռա ջադ րում են դր դա պատ ճառ նե րը: Ար ժեք նե րը, 

4 О. И. Кононогова, Профессиональное самоопределение учащихся в учереждениях допол-
нительного образования, “Педагогика”, 2007.

5 О. И. Кононогова, Профессиональное самоопределение учащихся в учереждениях допол-
нительного образования, “Педагогика”, 2007.
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ան ցնե լով ան հա տա կան կեն սա կեր պի մի ջով, մտ նում են ան հա տի հո գե կան աշ-
խար հը` դառ նա լով ան հա տա կան ար ժեք ներ, ո րոնք հա մար վում են գոր ծու նե ու-
թյան մո տի վա ցի այի աղ բյուր նե րից մե կը6: Մաս նա գի տու թյան ը նտ րու թյան դրդա-
պատ ճառ նե րի բա ցա հայ տու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պար զել, թե ի նչն է 
հատ կա պես դր դել ան ձին ը նտ րե լու տվյալ զբաղ մուն քը: Սա հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս բա ցա հայ տել ան ձի վե րա բեր մունքն ար ժեք նե րին:

Դր դա պատ ճա ռը հան գեց նում է գոր ծո ղու թյան, ի սկ նպա տակն ո ւղ ղոր դում է այն: 
Այս պի սով` կա տար վում է սե փա կան կա րիք նե րի գի տակ ցում, դա սա կարգ վում 

է դրանց հա ջոր դա կա նու թյու նը, ա ռանձ նաց վում են նա խընտ րու թյուն նե րը, ա ռաջ 
են գա լիս հե տաքրք րու թյուն նե րը, ո րոնք ի րենց զար գաց ման ըն թաց քում կա րող 
են վե րած վել հա կում նե րի, ձևա վոր վում են ար ժեք նե րը, ձևա կերպ վում են դր դա-
պատ ճառ նե րը, հս տա կեց վում են նպա տակ նե րը, ու սում նա սիր վում են ան ձի այն 
հնա րա վո րու թյուն նե րը, ո րոնք կա րող են նպաս տել կամ խո չըն դո տել նպա տա կին 
հաս նե լու հա մար: Այս ա մե նից հե տո ար դեն ո րո շում է կա յաց վում ան ցնե լու կոնկ-
րետ գոր ծո ղու թյուն նե րի, այ սինքն` տե ղի է ու նե նում ի նք նո րո շում: 

Մաս նա գի տա կան կողմ նո րո շու մը պետք է ան մի ջա կա նո րեն կապ ված լի նի իր 
ար ժե քային կողմ նո րո շիչ նե րի հետ, ո րոն ցում հա վա սա րա պես նե րառ վում են և՛ 
ան հա տա կան, և՛ հա սա րա կա կան ար ժեք նե րը: Յու րա քան չյուր ան հատ ձգ տում է 
ըն դօ րի նա կել այն ար ժեք նե րը, ո րոնք ա ռա վե լա պես հա մա պա տաս խա նում են իր 
նպա տակ նե րին և հե տաքրք րու թյուն նե րին: Հա րա բե րա կա նո րեն մար դու մաս նա-
գի տա կան գոր ծու նե ու թյա նը վե րագ րում են հետ ևյալ ար ժեք նե րը` 7

	ինք նա հաս տա տում հա սա րա կու թյու նում, սո ցի ա լա կան շր ջա պա տում,
	  հե ղի նա կու թյուն աշ խա տա վայ րում,
	  ծա նոթ նե րի, ըն կեր նե րի կող մից ճա նա չե լի ու թյուն, 
	ինք նադրս ևո րում և ի նք նա կա տա րե լա գոր ծում – հե տաքր քիր աշ խա տանք, 
	ի մա ցու թյան, կա րո ղու թյան և ու նա կու թյան կի րա ռում, 
	աշ խա տան քի նկատ մամբ ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում,
	  լավ վար ձատ րու թյուն. նյու թա կան և պրակ տիկ ար ժեք ներ,
	  պաշ տոն, կա րի ե րայի ա ռաջ խա ղաց ման հնա րա վո րու թյուն, ան ձի բա վա-
րար վա ծու թյուն: 

Այս պի սով` մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման աշ խա տանք նե րում կար ևոր նա-
խա պայ ման է ան ձի վեր լու ծու թյու նը, ը ստ ո րի` խորհր դա տու–մաս նա գե տը պետք 
է կազ մի ան ձի բնու թա գի րը: Սա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա ռա վել հաս ցե ա կան 
և նպա տա կային խորհր դատ վու թյուն տրա մադ րե լու: 

Ն պա տա կա հար մար է մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման աշ խա տան քի ան հա-
տա կան և խմ բային ձևե րի կի րա ռու մը` հաշ վի առ նե լով տա րի քային խմ բե րը: Օ րի-
նակ` դպ րո ցա կան նե րի հա մար տա րան ջա տել տար րա կան, հիմ նա կան և ա վագ 
դպ րո ցի ա շա կերտ նե րին, ի սկ շր ջա նա վարտ նե րին և ու սա նող նե րին պետք է դի-

6 О. И. Кононогова, Профессиональное самоопределение учащихся в учереждениях допол-
нительного образования, “Педагогика”, 2007.

7 О. И. Кононогова, Профессиональное самоопределение учащихся в учереждениях допол-
нительного образования, “Педагогика”, 2007.
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տար կել որ պես ա ռան ձին խումբ: Կամ խմ բա վո րել նրանց ը ստ կա րի քի, ո րն է` 
մաս նա գի տու թյան ը նտ րու թյան նպա տա կով խորհր դատ վու թյան, մաս նա գի տա-
կան կա րո ղու թյուն նե րը զար գաց նե լու կա րիք ու նե ցող կամ աշ խա տանք փնտ րող 
ե րի տա սարդ ներ և այլն: 

Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում օգ տա կար է կի րա ռել դի տարկ ման, թես տա վոր-
ման, հար ցազ րույ ցի և/ կամ զրույ ցի մե թոդ նե րը: 

Օ րի նակ` դի տարկ ման ժա մա նակ խորհր դա տուն ա շա կեր տի կամ ու սա նո ղի 
մա սին իր ամ փո փիչ նկա րա գի րը կազ մե լու հա մար պետք է կար ծիք ներ հա վա քի 
նաև դա սա վան դող նե րից, ըն կեր նե րից` ան ձին դի տար կե լով ի րեն շր ջա պա տող մի-
ջա վայ րում: Դի տարկ ման ար դյունք նե րը պետք է հա մադր վեն խորհր դա տո ւի կազ-
մած նկա րագ րի հետ: Թես տա վո րու մը են թադ րում է ան ձի մաս նա գի տա կան նա-
խընտ րու թյուն նե րի և ան ձնային ո րակ նե րի չմիջ նոր դա վոր ված բա ցա հայ տում: Այս 
մե թո դի կի րառ ման հա մար մշակ վում և գոր ծում են թես տային ա ռան ձին հա մա-
կար գեր: Զրույ ցը պետք է ու նե նա թե մա տիկ ո ւղղ վա ծու թյուն, կա րող է ան ցկաց վել 
ա շա կերտ նե րի, ու սու ցիչ նե րի, դաս ղեկ նե րի, դպ րոց նե րի տնօ րեն նե րի, ի նչ պես նաև 
ծնող նե րի հետ: Զրույ ցով կա րող են հան դես գալ ա մե նա տար բեր ո լորտ նե րի մաս-
նա գետ ներ, ու սու ցիչ ներ, ծնող ներ: Զրույ ցի թե մա նե րը մաս նա գի տու թյուն ներն են, 
նրանց ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, մաս նա գի տա կան հմ տու թյուն նե րի, կա րո ղու-
թյուն նե րի ձեռք բեր ման յու րա հատ կու թյուն նե րը: Կեն դա նի շփումն այս պա րա գա-
նե րում ա վե լի հու սա լի ար դյունք կա րող է տալ, քան թես տա վո րու մը:

 Շա րու նա կա կան աշ խա տանք ներ են թադ րող ծա ռա յու թյուն նե րի դեպ քում ան-
ձի հետ ան ցկաց ված յու րա քան չյուր հան դիպ ման ար դյուն քը գրանց վում և պահ-
վում է նրա ան ձնա կան գոր ծում:

Դպ րո ցա կան նե րի մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման հա մար ի րա կան հիմք 
պետք է ծա ռայեն դպ րո ցա կան բազ մա մաս նա գի տա կան կր թու թյունն ու դաս-
տիարա կու թյու նը8: 

Դպ րո ցա կան ե րե խա նե րի հա մար յու րա քան չյուր տա րի քային խմ բում մաս նա-
գի տա կան կողմ նո րոշ ման նպա տակ նե րը տար բեր են`

•  տար րա կան դպ րո ցում` 1–4–րդ դա սա րան ներ – մաս նա գի տու թյուն նե րի աշ-
խար հի մա սին պատ կե րա ցում նե րի ձևա վո րում, մար դու կյան քում աշ խա-
տան քի դե րե րի մա սին պատ կե րա ցում` տար բեր տե սա կի գոր ծո ղու թյուն-
նե րի ցու ցադր ման մի ջո ցով,

•  հիմ նա կան դպ րո ցի ա ռա ջին փուլ` 5–7–րդ դա սա րան ներ – մաս նա գի տու-
թյան ը նտ րու թյան հետ կապ ված հե տաքրք րու թյուն նե րի և կա րո ղու թյուն-
նե րի զար գա ցում, 

• հիմ նա կան դպ րո ցի ե րկ րորդ փուլ` 8–9 դա սա րան ներ – մաս նա գի տա կան 
մո տի վա ցի այի ձևա վո րում` հիմ նա կան կա րո ղու թյուն ներն ու հա կում ներն 
ի նք նու րույն վեր լու ծե լու պատ րաստ վա ծու թյան մի ջո ցով, 

• ա վագ դպ րոց` 10–12–րդ դա սա րան ներ – ի նք նո րոշ ման ար ժե քային և ի մաս-
տային կող մե րի ձևա վո րում, ա շա կերտ նե րի մաս նա գի տա կան պլա նա-

8 Н. С. Пряжников, Профориентация в школе и колледже – игры, упражнения, опросники.  
8–11 классы, ПТУ и колледж. Москва, ВАКО, 2008.
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վոր ման և նա խընտ րու թյուն նե րի պար զում, ըն դու նա կու թյուն նե րի և 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցում` մաս նա գի տա կան հոս քե րում ա ռան ձին 
ա ռար կա նե րի ա ռա վել խորն ու սում նա սիր ման մի ջո ցով: 

Դպ րո ցա կան փու լե րով չի սահ մա նա փակ վում մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ-
ման գոր ծըն թա ցը: Այն ա ռա վել լայն նկա րա գիր է ստա նում ար դեն իր կա րի ե րայի 
պլա նա վոր ման և զար գաց ման հա ջորդ փու լե րում` քո լե ջում, բու հում ու սում նա-
ռու թյան շր ջա նում, մաս նա գի տու թյուն և ո րա կա վո րում ստա նա լուց հե տո, աշ խա-
տանք փնտ րե լիս, ա ռա ջին աշ խա տան քը կա տա րե լիս և/ կամ մաս նա գի տու թյու նը 
փո խե լու ճա նա պար հին9: Կարճ ա սած` սա գոր ծըն թաց է ո ղջ կյան քի ըն թաց քում: 

Մե ծա հա սակ նե րի հետ աշ խա տան քում ա վե լի շեշ տադր վում է ան հա տի մաս-
նա գի տա կան և քա ղա քա ցի ա–հա սա րա կա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու մը: 

Այս պես, ար դեն խոս վել է այն մա սին, որ մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման 
գլխա վոր նպա տակն է ան ձին օժ տել կա րի ե րայի զար գաց ման ը նդ հա նուր կա-
րո ղու թյուն նե րով` ի նպաստ նրա շա րու նա կա կան զար գաց մա նը` որ պես ու սա նո-
ղի, աշ խա տո ղի և քա ղա քա ցու: Այս ո ւղ ղու թյամբ աշ խա տանք նե րը ևս կա րող են 
անցկաց վել խմ բային և ան հա տա կան: 

Ն կա տի ու նե նա լով, որ ներ կա յումս ո՛չ հան րակր թա կան, ո՛չ մաս նա գի տա կան 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի ու սում նա կան պլան նե րով ու ծրագ րե րով 
նա խա տես ված չեն դա սըն թաց ներ, ո րոնք ա շա կերտ նե րին կամ ու սա նող նե րին 
կօժ տե ին կա րի ե րա յում հա ջո ղու թյուն ներ ու նե նա լու հա մար ան հրա ժեշտ կա րո-
ղու թյուն նե րով` ներդր վող հա մա կար գը պետք է ա պա հո վի այդ խնդ րի լուծ մանն 
ո ւղղ ված գոր ծա ռույթ, այն է` ի րա կա նաց նի դե ռա հաս նե րի և ե րի տա սարդ նե րի 
հետ շա րու նա կա կան աշ խա տանք, ո րի ար դյուն քում նրանք ձեռք կբե րեն հե տևյալ 
կա րո ղու թյուն նե րը` ճա նա չել և ա րժ ևո րել սե փա կան ան ձը, ար դյու նա վետ հա րա-
բեր վել մյուս նե րի հետ, ը նտ րել ու ձևա վո րել ու սում նա ռու թյան հա մա պա տաս-
խան պլան, հե տա զո տել կա րի ե րայի հնա րա վո րու թյուն նե րը10: 

Ա. Ճա նա չել և ա րժ ևո րել սե փա կան ան ձը

1.  կա րո ղա նալ բա ցա հայ տել և ա րժ ևո րել սե փա կան ու ժեղ կող մե րը, ար ժա-
նիք նե րը (ար ժեք նե րը), հե տաքրք րու թյուն ներն ու հա կում նե րը, ու նա կու թյուն-
նե րը, հմ տու թյուն նե րը,
2.  հաս կա նալ, թե ի նչ պես է ան հա տա կան բնու թա գի րը (հատ կա նիշ նե րը) 
ազ դում ան ձնա կան, սո ցի ա լա կան, կր թա կան և կա րի ե րայի նպա տակ նե րին 
հաս նե լու վրա,
3.  կա րո ղա նալ օգ տա գոր ծել դպ րո ցում, ու սում նա րա նում, քո լե ջում կամ բու-
հում և ու սում նա կան հաս տա տու թյու նից դուրս ստա ցած փոր ձը, գոր ծո ղու-
թյուն նե րը և հե տաքրք րու թյուն նե րը` իր նե րու ժի մա սին ա վե լի շատ բան ի մա-
նա լու հա մար,

9 Н. С. Пряжников, Профориентация в школе и колледже – игры, упражнения, опросники. 8–11 

классы, ПТУ и колледж. Москва, ВАКО, 2008.

10 «Գլո բալ զար գա ցում ներ» հիմ նադ րամ, «Ե րի տա սարդ նե րի մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման 

փորձ նա կան կենտ րո նի ստեղծ ման և գոր ծարկ ման ու ղե ցույց», 2006 թ.: 
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4.  զար գաց նել հմ տու թյուն ներ, ո րոնք ո ւղղ ված են պա տա նե կու թյու նից հա-
սու նու թյան շր ջան ան ցման ըն թաց քում ա ռա ջա ցող ֆի զի կա կան և է մո ցի ո նալ 
խն դիր նե րի հաղ թա հար մա նը,
5.  կա րո ղա նալ բա ցա հայ տել, նկա րագ րել և ըն դու նել սե փա կան զգաց մունք-
ներն ու վե րա բեր մունքն իր և այ լոց նկատ մամբ,
6.  կա րո ղա նալ ներ կա յաց նել (ն կա րագ րել) իր հույ սե րը, ա կն կա լիք ներն ու 
մտա հո գու թյուն նե րը,
7.  հաս կա նալ, թե ի նչ պես է մի ջա վայրն ազ դում ան ձի վար քագ ծի վրա:

Բ. Ար դյու նա վետ հա րա բեր վել մյուս նե րի հետ

1.  ցու ցադ րել ար դյու նա վետ մի ջանձ նային (մաս նա վո րա պես ու րիշ նե րի 
հետ և ու րիշ նե րի հա մար աշ խա տե լիս, և հատ կա պես` գոր ծա տու–աշ խա տող) 
շփման հմ տու թյուն ներ,
2.  սահ մա նել ո րակ նե րը, ո րոնք ի րենք ա կն կա լում են այ լոց հետ շփ վե լիս,
3.  կա րո ղա նալ գնա հա տել տար բեր վար քագ ծե րի ար դյունք նե րը (հե-
տևանքնե րը),
4.  կա րո ղա նալ պատ շաճ ձևով դրս ևո րել ու մա տու ցել իր զգաց մունք նե րը, վե-
րա բեր մուն քը և գա ղա փար նե րը, հաս կա նալ ու րի շի զգաց մունք նե րի և կա րիք-
նե րի նկատ մամբ զգա յուն լի նե լու (հար գան քով վե րա բեր վե լու) կար ևո րու թյու նը,
5.  ճա նա չել, թե ի նչ վար քա գիծ են դրս ևո րում մար դիկ տար բեր խմ բե րում, և 
գնա հա տել այդ վար քը,
6.  ցու ցադ րել և կի րա ռել խմ բում ար դյու նա վետ աշ խա տե լու հմ տու թյուն ներ,
7.  հաս կա նալ, թե ի նչ պես է հա սա րա կու թյու նը (հա մայն քը) նե րազ դում իր 
ան դամ նե րի փոխ կա պակց վա ծու թյան վրա,
8.  կա րո ղա նալ շփ վել տար բեր մշա կույթ նե րին պատ կա նող, տար բեր կա րո-
ղու թյուն նե րի, ու նա կու թյուն նե րի տեր և տար բեր տա րի քի մարդ կանց հետ,
9.  հաս կա նալ, թե ի նչ պես են տար բեր տի պի զար գա ցում նե րից բխող փո-
փո խու թյուն ներն ազ դում մտա վոր և ֆի զի կա կան վի ճա կի վրա, ի սկ վեր ջինս` 
կա րի ե րայի հետ կապ ված ո րո շում նե րի ըն դուն ման վրա,
10.  կա րո ղա նալ հաղ թա հա րել (կա ռա վա րել) սթ րե սը և ցու ցա բե րել վար քա-
գիծ, ո րն ա պա հո վում է ֆի զի կա կան ու մտա վոր ա ռող ջու թյուն:

Գ. Ը նտ րել ու ձևա վո րել ու սում նա ռու թյան հա մա պա տաս խան պլան

1.  քաջ ծա նոթ լի նել ո ւս ման ա մեն փու լում ի րենց հա մար մատ չե լի կր թա կան 
տար բե րակ նե րին,
2.  կա րո ղա նալ օգ տա գոր ծել տար բեր ու սու ցո ղա կան աղ բյուր ներ` հա մա-
կարգ չային տե ղե կատ վա կան հա մա կար գեր, ախ տո րո շիչ թես տեր և այլն,
3.  կա րո ղա նալ ճիշտ ը նտ րել հե տա գա ու սում նա ռու թյան հաս տա տու թյու նը,
4.  հաս կա նալ, թե ի նչ պես է ու սում նա ռու թյու նը հա րա բե րում աշ խա տան քի 
ը նտ րու թյան հետ,
5.  կա րո ղա նալ դա սըն թաց ներ ը նտ րել` հիմն վե լով ա ռա ջար կի, սե փա կան ու ժե րի, 
հե տաքրք րու թյուն նե րի, ու նա կու թյուն նե րի և նվա ճում նե րի գիտակցության վրա, 
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6. ի րենց ի սկ մա սին նոր տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա կա րո ղա նալ վե րա-
նայել կր թու թյուն ստա նա լու ծրագ րե րը,
7. ընտ րել դա սըն թաց ներ, ո րոնք ի րենց ա ռջև կբա ցեն ա ռա վել լայն աշ խա-
տան քային հնա րա վո րու թյուն ներ,
8. օգ տա գոր ծել ան հա տա կան աշ խա տան քային փոր ձը, ի նչ պի սիք են` ժա մա-
նա կա վոր աշ խա տան քը, հա մա տեղ ու սու ցու մը և կա մա վո րա կան աշ խա տան-
քը` ի րենց ու սում նա կան նա խագ ծե րի ձևա վոր մա նը նպաս տե լու նպա տա կով,
9. ի րենց ու սուց ման մի աս տի ճա նից մյու սը բա րե հա ջող ան ցնե լու հա մար 
տի րա պե տել ան հրա ժեշտ գի տե լիք նե րի և վար քագ ծի,
10.  գի տակ ցել հա ջող ու սուց ման հա մար մո տի վաց ման նշա նա կու թյու նը,
11. ի մա նալ, թե ի նչ լրա ցու ցիչ և ա վան դա կան մի ջոց ներ են առ կա, և ի նչ պես 
դրանք օգ տա գոր ծել,
12. ի րենց կր թա կան աս տի ճա նին հա մա պա տաս խան ու սա նե լու հմ տու թյուն-
ներ զար գաց նել,
13.  տի րա պե տել ժա մա նա կի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման հմ տու թյուն նե րին:

Դ. Հե տա զո տել կա րի ե րայի հնա րա վո րու թյուն նե րը 

1.  հաս կա նալ կա րի ե րայի ա ճի հետ կապ ված հաս կա ցու թյուն նե րի (օ րի նակ` 
կա րի ե րա, պաշ տոն, աշ խա տանք, զբաղ մունք) ի մաստն ու կար ևո րու թյու նը,

2.  գի տակ ցել իր կյան քի ա մեն փու լի պլա նա վոր ման կար ևո րու թյու նը` ու սա-
նո ղա կան, աշ խա տան քային և կեն սա թո շա կային,

3. ի մա նալ, որ սե փա կան փոր ձը և ո րո շում ներն ազ դում են կյան քի ըն թաց քի 
վրա, և թե ի նչ պես նրանք կա րող են վնա սել ա պա գա կա րի ե րային,

4.  տե ղյակ լի նել, թե ի նչ ազ դե ցու թյուն կա րող են ու նե նալ սո ցի ալ–տն տե-
սա կան պայ ման նե րը և դրանց փո փոխ ման մի տում նե րը կա րի ե րայի պլա նա-
վոր ման վրա,

5. ի մա նալ, թե ի նչ պես օգ տա գոր ծել տար բեր կողմ նո րո շիչ գոր ծըն թաց նե րը,
6.  կա րի ե րայի նա խագծ ման հար ցում ցու ցա բե րել ար դյու նա վետ կողմ նո րոշ-

վե լու հմ տու թյուն,
7.  կա րո ղա նալ բա ցա հայ տել ի րա տե սա կան աշ խա տան քային ը նտ րու թյուն 

կա տա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյու նը,
8.  կա րո ղա նալ բա ցա հայ տել և յու րաց նել աշ խա տան քի ը նտ րու թյուն կա տա-

րե լու ո րո նում նե րի հա մար պա հանջ վող մատ չե լի աղ բյուր նե րը,
9.  կա րո ղա նալ օգ տա գոր ծել սե փա կան ան ձի, ու րիշ նե րի հետ ու նե ցած ի րենց 

հա րա բե րու թյուն նե րի, ի րենց հմ տու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև ի րենց կր թա կան նա-
խագ ծե րի մա սին ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը կա րի ե րայի պլա նա վոր ման հա մար:

Ծ նողների դերը. Ան հեր քե լի է ծնող նե րի մաս նակ ցու թյու նը ե րե խա նե րի մաս-
նա գի տու թյան ը նտ րու թյան գոր ծում, ո ւս տի մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման ծա-
ռա յու թյուն նե րում ա ռան ձին տեղ է հատ կաց վում ծնող նե րի հետ աշ խա տան քին: 
Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ բարձր դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րի մաս նա գի տա կան 
ի նք նո րոշ ման հետ կապ ված խն դիր նե րը հա ճախ ծա գում են այն դեպ քում, ե րբ 
ան ձը որ պես ի նք նու րույն ան հա տա կա նու թյուն լի ար ժեք ձևա վոր ված չէ, ին չի 
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հիմ քում հիմ նա կա նում ըն տա նե կան դաս տի ա րա կու թյունն է: Շատ դեպ քե րում մե-
ծա ցող ե րե խա նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում ծնող նե րը լի ար ժեք չեն գի տակ-
ցում ի րենց խն դիր նե րը: Նրանք ա ռա վե լա պես հակ ված են ե րե խա նե րի փո խա րեն 
ո րո շում ներ կա յաց նե լու, ին չը լուրջ խո չըն դոտ է ան հա տի ձևա վոր ման գոր ծըն-
թա ցում և խան գա րում է ե րե խայի մաս նա գի տա կան ի նք նո րոշ մա նը: Մաս նա գի-
տու թյան ը նտ րու թյան հար ցե րը և ու սում նա ռու թյուն ստա նա լու ու ղի ներ գտ նե լը 
դժ վար խն դիր են թե՛ ե րե խա նե րի և թե՛ նրանց ծնող նե րի հա մար: Մաս նա գի տա-
կան ի նք նո րոշ ման գոր ծըն թա ցը կր ճա տե լուն ո ւղղ ված ծնող նե րի հո գե բա նա կան 
ճնշ ման փոր ձե րը, որ պես կա նոն, բա ցա սա կան ար դյունք են տա լիս` ե րե խա նե րի 
մոտ ա ռա ջաց նե լով ան հան դուր ժո ղա կա նու թյուն, ի սկ եր բեմն` մեր ժում ցան կա-
ցած ի նք նո րոշ ման քայ լից: 

Մաս նա գի տու թյան ճիշտ ը նտ րու թյան մա սին ծնող նե րի պատ կե րա ցում նե րը 
հա ճախ ի րա կան կյան քից հետ են մնում և ա վե լի հա մա պա տաս խա նում են ար-
դեն ե րկ րի սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց ման ան ցած է տա պին: Դրա պատ ճա ռը 
աշ խա տա շու կա յում նոր մաս նա գի տու թյուն նե րի ա ռա ջա ցումն է, ե րկ րի տնտե-
սու թյան տար բեր ճյու ղե րի զար գաց ման նոր ու ղի նե րը: Ոչ միշտ են ծնող նե րը 
մաս նա գի տա կան տե սան կյու նից տես նում և օբյեկ տիվ գնա հա տում ե րե խա նե-
րի հե տաքրք րու թյուն ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը: Հա ճախ նրանց խոր հուրդ նե րը 
հիմն ված են լի նում այս կամ այն մաս նա գի տու թյան, այս պես կոչ ված, հե ղի նա-
կու թյան վրա: Հատ կա պես ժա մա նա կա կից դե ռա հաս նե րի ծնող նե րը, ո րոնք դեռ 
խորհր դային մտա ծո ղու թյան կրողն են, դժ վար կա րող են կան խո րո շել աշ խա-
տա շու կա յում պա հան ջարկ վող մաս նա գի տու թյուն ներն ու ար ժեք նե րը: Ո ւս տի 
ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման լուրջ աշ խա-
տանք ներ տա նել նաև ծնող նե րի հետ:

Ծ նող նե րին մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րը ևս տար բե րակ վում են` ը ստ ե րե-
խա նե րի տա րի քից և կար գա վի ճա կից: Յու րա քան չյուր տա րի քային խմ բի հա-
մար սահ ման վում են ա ռան ձին նպա տակ ներ և կան խա տես վող ար դյունք ներ: 
Աշ խա տանք նե րը նե րա ռում են զրույց ներ, քն նար կում ներ, ծա նո թա ցում աշ խա-
տա շու կայի կան խա տես վող զար գա ցում նե րին, տար բեր մաս նա գի տու թյուն նե րի 
նկա րագ րե րին, նաև` մաս նա գի տա կան կր թու թյան հա մա կար գի, կր թու թյուն և ու-
սու ցում ի րա կա նաց նող հաս տա տու թյուն նե րում ու սում նա ռու թյան հնա րա վո րու-
թյուն նե րի և պայ ման նե րի մա սին:

 Մաս նա գի տա կան կողմ նո րո շում, թե կա րի ե րայի ո ւղ ղոր դում. Կա րի ե րայի 
ո ւղ ղոր դու մը ցկյանս ծա ռա յու թյուն է և չի նշա նա կում սոսկ ու սում նա ռու թյան գոր-
ծըն թա ցին հա ջոր դող աշ խա տանք, այլ այս եր կու սը փոխ կա պակց ված ե ն։ « Բարձր 
ե կա մուտ ու նե ցող ե րկր նե րում « կա րի ե րայի ո ւղ ղոր դում» եզ րույ թը փո խա րի նում 
է « մաս նա գի տա կան (vocational) ո ւղ ղոր դում» եզ րույ թին. մաս նա գի տա կան (vo-
cational) ո ւղ ղոր դու մը միտ ված է զբաղ մուն քի ը նտ րու թյան, և տար բե րակ վում է 
կր թա կան ո ւղ ղոր դու մից, ո րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում ու սում նա կան դա սըն-
թաց նե րի ը նտ րու թյունն է։ Կա րի ե րայի ո ւղ ղոր դու մը մի ա վո րում է այս եր կու սը 
և շեշ տում ու սում նա ռու թյան և աշ խա տան քի փո խազ դե ցու թյու նը»։ « Կա րի ե րայի 
ո ւղ ղոր դում» եզ րույ թի ա մե նաընդգր կուն և լայ նո րեն ըն դուն ված սահ մա նու մը 
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տր վում է Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պու թյան 
կող մից11: Սույն փաս տաթղ թում « կա րի ե րայի ո ւղ ղոր դում» եզ րույթն ը նդ հա նուր 
առ մամբ ներ կա յաց վում է որ պես « ծա ռա յու թյուն ներ և գոր ծու նե ու թյան տե սակ-
ներ, ո րոնք նա խա տես ված են օգ նե լու ցան կա ցած տա րի քի մարդ կանց՝ ի րենց 
ո ղջ կյան քի ըն թաց քում ցան կա ցած պա հի կա տա րե լու կր թու թյա նը, ու սուց մա նը 
և զբաղ մուն քին ա ռնչ վող ո րո շում ներ և կա ռա վա րե լու ի րենց կա րի ե րան»։ Կա-
րի ե րայի ո ւղ ղոր դումն օգ նում է մարդ կանց մտո րե լու ի րենց ձգ տում նե րի, հե-
տաքրք րու թյուն նե րի, ո րա կա վո րում նե րի և ու նա կու թյուն նե րի մա սին։ Օգ նում է 
ը մբռ նել աշ խա տա շու կան և կր թա կան հա մա կար գե րը, ի նչ պես նաև սա կա պել 
այն ա մե նին, ի նչ ի րենք գի տեն ի րենց մա սին։ Կա րի ե րայի հա մա կող մա նի ո ւղ ղոր-
դու մը ջա նում է մարդ կանց սո վո րեց նել պլա նա վո րել և ըն դու նել աշ խա տան քին 
և ու սում նա ռու թյանն ա ռնչ վող ո րո շում ներ։ Կա րի ե րայի ո ւղ ղոր դու մը աշ խա տա-
շու կայի և ո ւս ման հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը դարձ նում է 
ա ռա վել հա սա նե լի՝ դրանք հա մա կար գե լով և տրա մադ րե լով՝ ը ստ կա րի քի12։ 

Այլ կերպ ա սած՝ « կա րի ե րայի ո ւղ ղոր դու մը» ը նդ գր կուն եզ րույթ է, ո րն օգ տա-
գործ վել է նկա րագ րե լու մի շարք գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք օգ նում են մարդ կանց 
կյան քի և աշ խա տան քի ը նդ հա նուր ը մբռ նու մից ան ցում կա տա րե լու կյան քի, ու սում-
նա ռու թյան և աշ խա տան քի ի րա տե սա կան տար բե րակ նե րի կոնկ րետ ը մբռն ման։

 Հայաստանում մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի զարգացման 
հայեցակարգ 

Ինչ պես ար դեն խոս վեց, հետ խորհր դային Հա յաս տա նում մի ան շա նակ չի գոր-
ծում մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման ձևա վոր ված և մի աս նա կան հա մա կարգ, 
ի նչն իր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյունն է ու նե նում, ը նդ հա նուր առ մամբ, տն տե սու-
թյան զար գաց ման վրա: Հիմք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, որ մաս նա գի տա կան 
կողմ նո րո շումն ո ւղղ ված է աշ խա տա շու կային ան հրա ժեշտ ո րա կյալ կադ րե րի 
հա մալր ման մի ջո ցով ե րկ րի տն տե սու թյան կա յուն զար գաց մա նը` մի ան շա նակ է, 
որ այս գոր ծըն թա ցում կար ևոր վում է մի աս նա կան քա ղա քա կա նու թյու նը և մի ա-
ժա մա նակ բո լոր սուբյեկտ նե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը: 

Մի այն 2007 թվա կա նի հոկ տեմ բե րին ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե-
րի նա խա րա րու թյան հա մա կար գում ստեղծ վեց «Ե րի տա սարդ նե րի մաս նա գի տա-
կան կողմ նո րոշ ման կենտ րոն» պե տա կան ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյու նը, 
ո րի ա ռա քե լու թյունն է մաս նա գի տու թյան ը նտ րու թյան հար ցում դպ րո ցա կան նե-
րին ո ւղ ղոր դել դե պի աշ խա տա շու կա` բա ցա հայ տե լով նաև նրանց ան հա տա կան 
հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ու նա խա սի րու թյուն նե րը, և 
ա ջակ ցել աշ խա տա շու կա յում ե րի տա սարդ նե րի մր ցու նա կու թյան բարձ րաց մանն 
ու ա ռա ջին ան գամ աշ խա տա շու կա մուտք գոր ծե լուն: Սա կայն ա կն հայտ է, որ հա-
մա կար գի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում կենտ րոնն իր սահ մա նա փակ հնա րա-
վո րու թյուն նե րով և ռե սուրս նե րով ցան կա լի ար դյունք ներ ա պա հո վել չի կա րող: 

11 Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պու թյուն, (OECD–ՏՀԶԿ), 2004 թ.:

12 Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պու թյուն, (OECD–ՏՀԶԿ), 
2004 թ., էջ 10:
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Մի ջազ գային փոր ձի ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ խնդ րի լուծ-
ման գոր ծում մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն պե տա կան քա ղա քա կա նու թյամբ մշակ-
ված սկզ բունք նե րը, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն նպաս տում են ո լոր տը կար գա վո-
րող մե խա նիզմ նե րի բնա կա նոն աշ խա տան քին13: Ի սկ ար դեն ծա ռա յու թյուն նե րի 
մա տուց ման գոր ծում լուրջ ներգ րավ վա ծու թյուն պետք է ու նե նան դպ րոց նե րը, 
մաս նա գի տա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րը, քա ղա քա ցի ա կան հա սա-
րա կու թյան կա ռույց նե րը, շա հագր գիռ այլ մար մին նե րը: 

Այս պայ ման նե րում ժա մա նա կի հրա մա յա կանն է ու նե նալ մաս նա գի տա կան 
կողմ նո րոշ ման և կա րի ե րայի ո ւղ ղորդ ման մի աս նա կան քա ղա քա կա նու թյուն, 
ո րում լուրջ դե րա կա տա րու թյուն պետք է ու նե նան աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան 
հար ցե րի նա խա րա րու թյու նը` «Զ բաղ վա ծու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյուն» գոր-
ծա կա լու թյան և «Ե րի տա սարդ նե րի մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման կենտ րոն» 
ՊՈԱԿ–ի, է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյու նը, կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա-
րու թյու նը` կր թու թյան ազ գային ի նս տի տու տի, հան րակր թա կան և ա վագ դպ րոց-
նե րի մաս նակ ցու թյամբ, մաս նա գի տա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րը, 
բու հե րը, գոր ծա տու նե րը և դրանց մի ու թյուն նե րը, ՀՀ ա ռևտ րաար դյու նա բե րա-
կան պա լատ նե րը, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը: 

Ու սում նա սի րե լով մի ջազ գային փոր ձը և այն հա մադ րե լով հան րա պե տու թյու-
նում առ կա ի րա վի ճա կի, հա մա պա տաս խան են թա կա ռուց վածք նե րի առ կա յու թյան, 
հնա րա վո րու թյուն նե րի հետ` ա ռա ջարկ վում է Հա յաս տա նում մաս նա գի տա կան 
կողմ նո րոշ ման հա մա կար գի մի մո դել, ո րը « պետք է հիմն ված լի նի ո ղջ կյան քի 
ըն թաց քում տա րի քային տար բեր խմ բե րում և սո ցի ալ–աշ խա տան քային տար բեր 
ի րա վի ճակ նե րում գտն վող ան ձանց հա մար մաս նա գի տու թյան ար դյու նա վետ 
ը նտ րու թյան, փո փո խու թյան և կա րի ե րայի շա րու նա կա կան ա ճի հնա րա վո րու-
թյուն նե րի ա պա հով մա նը` նկա տի ու նե նա լով մար դու ան ձնային հատ կա նիշ ներն 
ու աշ խա տա շու կայի պա հան ջար կի փո փոխ վող ի րա վի ճա կը» (Մաս նա գի տա կան 
կողմ նո րոշ ման հա մա կար գի զար գաց ման հայե ցա կար գի նա խա գիծ. այն մշակ վել 
է աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան կող մից` ներգ րա վել 
կրթու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան պա տաս խա նա տու նե րին և սո ցի ա լա-
կան գոր ծըն կեր նե րին և ներ կա յաց վել է ՀՀ կա ռա վա րու թյուն):

 Մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման ա ռաջ նային և հիմ նա կան օ ղա կը և՛ ը նդ գրկ-
ման, և՛ բո վան դա կու թյան ա ռու մով հան րակր թու թյան հա մա կարգն է, որ տեղ սկս-
վում, շա րու նակ վում և հիմ նա կա նում ամ բող ջաց վում են կողմ նո րոշ ման աշ խա-
տանք նե րը:

 Մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման հա ջորդ փու լը կամ օ ղա կը նախ նա կան (ար-
հես տա գոր ծա կան), մի ջին մաս նա գի տա կան և բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս-
տա տու թյուն ներն են: Այս տեղ մաս նա գի տա կան կողմ նո րո շու մը պետք է կրի շա-
րու նա կա կան բնույթ և ի րա կա նաց վի կա րի ե րայի կենտ րոն նե րի մի ջո ցով: 

Ա ռա ջարկ վող մո դե լով մաս նա գի տու թյան, աշ խա տան քի և զբաղ մուն քի հար-
ցում դեռևս հս տակ կողմ նո րո շում չու նե ցող, վե րա մաս նա գի տաց ման ու վե րա-

13 Մաս նա գի տա կան զար գաց ման եվ րո պա կան կենտ րոն [CEDEFOP], Մաս նա գի տա կան կողմ նո-
րոշ ման (կա րի ե րայի) ո ւղ ղորդ ման ո րա կի ա պա հով ման եվ րո պա կան չա փո րո շիչ ներ, 2004 թ.:
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որակա վոր ման, աշ խա տա շու կայի ա րագ փո փոխ վող պայ ման նե րին հար մար վե լու 
կա րիք ու նե ցող ան ձանց մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյան ու կողմ նո րոշ ման 
աշ խա տանք նե րի հիմ նա կան օ ղակ դի տարկ վում են զբաղ վա ծու թյան պե տա կան 
և ոչ պե տա կան կա ռույց նե րը:

 Ներ կա յաց վող մո դե լում որ պես մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման հան րա պե-
տա կան ու սում նա մե թո դա կան կենտ րոն ա ռա ջարկ վում է ՀՀ աշ խա տան քի և սո-
ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան հա մա կար գում գոր ծող Ե րի տա սարդ նե րի 
մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման կենտ րո նը` կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա-
րու թյան կր թու թյան ազ գային ի նս տի տու տի հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ:

 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման ո լոր-
տը լայն է ու բազ մա գոր ծոն, ու նի տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, մշա կու թային, հո-
գե բա նա կան բազ մա շերտ կա ռուց վածք, ի սկ ձևա վոր վող հա մա կար գի գոր ծու նե-
ու թյան մեջ պետք է ներգ րավ վեն պե տա կան կա ռա վար ման տար բեր մար մին ներ, 
սո ցի ա լա կան գոր ծըն կեր ներ, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան այլ օ ղակ ներ, 
ո ւս տի հա մա կար գի կա յաց ման հա ջո ղու թյու նը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է լի-
նե լու այս հա րա բե րու թյուն նե րում ը նդ գրկ ված մար մին նե րի ու կա ռույց նե րի փոխ-
հա մա ձայ նեց ված, փոխլ րաց նող, հս տակ հա մա կարգ ված աշ խա տան քով: 

Ինչ պես ար դեն նշ վեց, մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման կամ կա րի ե րայի ո ւղ-
ղորդ ման (քա նի որ խոս քը վե րա բե րում է ո ղջ կյան քի ըն թաց քում կողմ նո րոշ-
մա նը, ճիշտ կլի նի կի րա ռել « կա րի ե րայի ո ւղ ղոր դում» եզ րույ թը)14. հա մա կար գի 
ա ռա ջարկ վող մո դե լը դեռ լրամ շակ ման փու լում է: Ո ւս տի այ սօր ա ռա վել ման րա-
մասն խո սել հա մա կար գի գոր ծու նե ու թյան մե խա նիզմ նե րի մա սին, դեռ վաղ է: 

Որ պես պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան հարց, մաս նա գի տա կան կողմ նո րո-
շու մը (կա րի ե րայի) ո ւղ ղոր դումն ու նի ոչ մի այն տե սա կան, այլև գործ նա կան կա-
րևո րու թյուն։ Պե տու թյու նը չի կա րող ստանձ նել այդ ծա ռա յու թյուն նե րը մի այ նակ 
տրա մադ րե լու պա տաս խա նատ վու թյու նը։ Մի այն պե տու թյան վրա հույս դնե լը, 
ա ռանց շա հագր գիռ կող մե րի, սո ցի ա լա կան գոր ծըն կեր նե րի և քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան կա ռույց նե րի մաս նակ ցու թյան, եր կա րա ժամ կետ կտր ված քով 
կա րի ե րայի ո ւղ ղորդ ման ծա ռա յու թյու նը կդարձ նի ոչ կա յուն և ան բա վա րար։

 Մասնագիտական կողմնորոշման որակի գնահատման եվրոպական 
չափանիշների համակարգը 

Ստորև նկա րագր ված չա փա նիշ նե րը հիմն ված են 2003–2004 թթ–ին Մաս նա-
գի տա կան զար գաց ման եվ րո պա կան կենտ րո նի [Մ ԶԵԿ/CEDEFOP] կող մից մաս-
նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման ո րա կի ա պա հով ման եվ րո պա կան հա մա կար գե րի 
վե րա բե րյալ նա խա ձեռն ված ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե րի վրա: Դրանք հա-
մակ ցում են այն չա փա նիշ նե րը, ո րոնք, ի նչ պես պարզ վել է, ը նդ հա նուր են կողմ-
նո րոշ ման հա մար գոր ծած վող ո րա կի ա պա հով ման գո յու թյուն ու նե ցող բազ մա-
պի սի հա մա կար գե րի հա մար, այն չա փա նիշ նե րի հետ, ո րոնք տե ղին և ցան կա լի 
են հա մար վում նման ցան կա ցած հա մա կար գում նե րա ռե լու հա մար:

14 Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պու թյուն, (OECD–ՏՀԶԿ), 2004 թ.:
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 Քա ղա քա ցի նե րի և օ գտ վող նե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը

 Մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման հա մար ո րա կի ա պա հով ման հա մա կար-
գե րը պետք է`

•  տե ղե կու թյուն ներ նե րա ռեն ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վող նե րի հա մար՝ վեր-
ջին նե րիս ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ, 

• ա պա հո վեն, որ ան հատ օ գտ վող նե րի հետ կա նո նա վոր խորհր դակ ցու-
թյուն ներ ի րա կա նաց վեն ծա ռա յու թյուն նե րից նրանց բա վա րար վա ծու թյան 
և փոր ձա ռու թյան վե րա բե րյալ,

•  ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող նե րից պա հան ջեն կա նո նա վոր օգ տա գոր-
ծել նման խորհր դակ ցու թյուն նե րից ստաց ված ար դյունք նե րը, 

• օգտ վող նե րին ը նդ գր կեն կողմ նո րոշ ման ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե-
րի մշակ ման, կա ռա վար ման և գնա հատ ման գոր ծում:

 Ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող նե րի ու նա կու թյուն նե րը

 Մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման հա մար ո րա կի ա պա հով ման հա մա կար-
գե րը պետք է`

•  կողմ նո րոշ ման ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող նե րից պա հան ջեն ան հրա-
ժեշտ ու նա կու թյուն ներ ու նե նալ կողմ նո րոշ ման աշ խա տանք նե րը կա տա-
րե լու հա մար, ո րոնց ի րա կա նաց մանն ի րենք կոչ ված են,

•  կողմ նո րո շում ի րա կա նաց նող նե րից պա հան ջեն ու նե նալ կամ աշ խա տել 
ու նե նալ այն պի սի ո րա կա վո րում, ո րը կա պա հո վի, որ նրանք տի րա պե-
տեն կողմ նո րոշ ման աշ խա տանք նե րը նա խա ձեռ նե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
ու նա կու թյուն նե րին,

•  նե րա ռեն կողմ նո րո շում ի րա կա նաց նող նե րի աշ խա տան քի մո նի թո րին գը 
կամ գնա հա տու մը՝ կողմ նո րոշ ման աշ խա տանք նե րի ար դյուն քի ա ռու մով,

•  պա հան ջեն շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան զար գա ցում և ծա ռա յու-
թյուն նե րի բա րե լա վում,

• ս տան դարտ նե րի և ո րա կի ա պա հով ման ըն թա ցա կար գե րի մշակ ման գոր-
ծում նե րա ռեն կողմ նո րո շում ի րա կա նաց նող նե րի բո լոր հա մա պա տաս-
խան մի ու թյուն նե րին:

 Ծա ռա յու թյան բա րե լա վում

 Մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման հա մար ո րա կի ա պա հով ման հա մա կար-
գե րը պետք է`

•  նե րա ռեն ծա ռա յու թյան հս տա կո րեն սահ ման ված ստան դարտ ներ, մո-
նի թո րին գի որ ևէ ե ղա նակ՝ պար զե լու հա մար, թե ա րդյոք ծա ռա յու թյու նը 
հա մա պա տաս խա նում է այդ ստան դարտ նե րին, և, այն դեպ քե րի հա մար, 
ե րբ դա այդ պես չէ, հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կարգ, ո րին ան հրա ժեշտ է 
հետ ևել՝ ծա ռա յու թյու նը ստան դար տին հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար,

•  նե րա ռեն մո նի թո րին գի և գնա հատ ման որ ևէ ե ղա նակ՝ պար զե լու հա-
մար, թե ա րդյոք ծա ռա յու թյուն նե րը և տե ղե կու թյուն նե րը բա րե լա վե լուն 
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միտ ված քայ լերն ի րա կա նում հան գեց րել են նրան, որ ա պա հով վել են 
սահ ման ված ստան դարտ նե րը և շա րու նա կա կան բա րե լա վու մը. նե րա-
ռեն տար բեր թի րախ խմ բե րի կա րիք նե րի ա ռու մով կողմ նո րոշ ման ծա-
ռա յու թյուն նե րի տրա մադր ման տար բե րակ ման և մո նի թո րին գի որ ևէ 
ե ղա նակ,

•  ծա ռա յու թյուն նե րից պա հան ջեն կա պեր ձևա վո րել ոչ ֆոր մալ կեր պով 
կողմ նո րո շում տրա մադ րող խմ բե րի և մար մին նե րի (ի նչ պի սիք են` ծնող-
նե րը, կա մա վո րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը կամ ժա ման ցին ա ռնչ վող 
մար մին նե րը) հետ և ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րեն վեր ջին նե րիս, 

• ա պա հո վեն, որ մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման վե րա բե րյալ օգ տա գործ-
վող նյու թե րը (օ րի նակ՝ գնա հատ ման գոր ծիք նե րը) հա մա պա տաս խա նեն 
ո րա կի ա պա հով ման տեխ նի կա կան նկա րագ րին:

•  Կա պակց վա ծու թյու նը 
Մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման հա մար ո րա կի ա պա հով ման հա մա կար գե րը 
պետք է.
•  նե րա ռեն կա պեր՝ ո ւղղ ված կա ռա վա րու թյան հա մա պա տաս խան մար մին-

նե րի ներ սում և դրանց միջև մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման ո լոր տում 
ո րա կի ա պա հով ման ա ռու մով ար դյու նա վետ աշ խա տան քային հա րա բե-
րու թյուն նե րի խթան մա նը, 

• ա պա հո վեն կոնֆ լիկտ նե րի բա ցա կա յու թյու նը կողմ նո րոշ ման տար բեր 
սեկ տոր նե րում գոր ծող կամ տար բեր թի րախ խմ բե րի վե րա բե րող ո րա կի 
ա պա հով ման տար բեր հա մա կար գե րի միջև,

•  նե րա ռեն կողմ նո րոշ ման ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող գոր ծա կա լու-
թյուն նե րի միջև կա պե րի օգ տա գործ ման և օգ տա կա րու թյան մո նի թո րին գի 
ե ղա նակ ներ:

 Վե րա նայ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը

 Մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման հա մա կար գե րը և ծրագ րե րը հարկ է պար-
բե րա բար վե րա նայել, որ պես զի`

•  լա վա գույնս օգ տա գործ վեն առ կա ռե սուրս նե րը,
• խ թան վի փոխ գոր ծակ ցու թյու նը կր թու թյան, վե րա պատ րաստ ման և զբաղ-

վա ծու թյան ո լորտ նե րի միջև, 
• ա նընդ հատ զար գա ցող սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան պայ ման նե րի, 

կոնկ րետ խմ բե րի փո փոխ վող կա րիք նե րի և ո լոր տին վե րա բե րող գի տե-
լիք նե րի ա ռա ջըն թա ցով պայ մա նա վոր ված` հա մա պա տաս խան փո փո-
խու թյուն նե րի են թարկ վեն դրանց կազ մա կեր պու մը, բո վան դա կու թյու նը 
և մե թոդ նե րը, 

• ազ գային քա ղա քա կա նու թյուն նե րի ար դյու նա վե տու թյան պա հան ջից ել նե-
լով` ան ցկաց վեն բա րե փո խում ներ:

 Նա խա ձեռն վում են հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ՝ ա ջակ ցե լու հա մար 
ա պա ցույց նե րի վրա հիմն ված քա ղա քա կա նու թյան և հա մա կար գե րի մշակ մա նը:
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Մ շակ վում են հե տա զո տա կան և կողմ նո րոշ ման փոր ձա րա րա կան ծրագ րեր, 
որ պես զի`

• գ նա հատ վի ցկյանս կողմ նո րոշ ման հա մա կար գի ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե-
րի ներ քին և ար տա քին ար դյու նա վե տու թյու նը, 

• ո րոշ վեն ցկյանս կողմ նո րոշ ման տրա մադր ման այ լընտ րան քային տար բե-
րակ նե րի և մե թոդ նե րի ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի ծախ սերն ու օ գուտ նե րը, 

• ո րոշ վեն տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ո րո շա կի սեկ տոր նե րի և բնակ չու-
թյան ո րո շա կի խմ բե րի հա մար ցկյանս կողմ նո րոշ ման մշակ ման հա մար 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի սահ ման ման և ռազ մա վա րու թյուն նե րի մշակ-
ման չա փա նիշ նե րը, 

• ա վե լաց վեն գի տե լիք նե րը ցկյանս կողմ նո րոշ ման հո գե բա նա կան, սո ցի ո-
լո գի ա կան և ման կա վար ժա կան կող մե րի վե րա բե րյալ,

•  բա րե լավ վեն հո գե բա նա կան թես տե րը և այլ մե թոդ նե րը, ո րոնք օգ-
տա գործ վում են ու նա կու թյուն նե րի հատ կո րոշ ման, հա կում նե րի և հե-
տաքրք րու թյուն նե րի գնա հատ ման, ի նչ պես նաև ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ 
ու սում նա ռու թյան մի ջո ցով յու րաց ված գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի 
մա կար դակ նե րի գնա հատ ման հա մար,

• գ նա հատ վեն զբաղ վա ծու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը տն տե սա կան գոր-
ծու նե ու թյան տար բեր սեկ տոր նե րում և մաս նա գի տու թյուն նե րի գծով, 

• բա րե լավ վեն առ կա տե ղե կու թյուն նե րը աշ խա տա շու կայի, ներ կա յաց վող 
պա հանջ նե րի և կա րի ե րայի ա ռաջ խա ղաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րի վե-
րա բե րյալ:

 Վար չա րա րա կան մո տե ցում նե րը և մե թոդ նե րը մշակ վում և փո փոխ վում են 
այն պես, որ ա ջակ ցեն ցկյանս կողմ նո րոշ ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը:
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Investment of professional orientation (career) 
guidance system in the republic: problems and vision

Summary

Taking into account the fact that professional orientation is directed to sustainable 
the development of the country’s economy through recruitment of qualified personnel 
demanded in labour market, the united policy and at the same time the involvement of 
all subjects are very important in this process. 

On the one hand, the interest of young people doesn’t grow towards professions wich 
have demand in labour market; on the other hand, the person doesn’t look for a profession 
or an occupation according to his personality due to the lack of professional orientation 
system and the specialists providing appropriate services in Armenia at present. Children 
choose profession without having professional consultancy and mostly being satisfied 
with their parents’ advice or social demand. 

In recent years, as a result, the level of unemployment is higher among young people, 
surpassing the average level of unemployment in the country. In contrast, to this, the de-
mand for qualified workforce has risen in the labour market, in a number of spheres the 
“ageing” of specialists has been recorded. An important problem for the country is also 
internal and external migration, the reasons for which can also arise because of the lack 
of professional orientation system. The problem is outstanding in the country’s regions, 
where, in the result of labour market analysis, vacancies have not been supplemented 
for a long time because of the lack of specialists and great number of the unemployed or 
young migrant people who, after getting vocational education, try to ensure their em-
ployment in any way. 

At present, in Republic of Armenia it’s necessary to develop the right circulation of 
knowledge between vocational education and business, which should be done for the 
formation of qualified workforce, providing employment for young people. This system 
must be an important component of free market economy. 
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ԲԱ ԺԻՆ III

 ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ ՆԵՐ

Արտահանման խրախուսումը՝ Հայաստանի զարգացման 
երկարաժամկետ ռազմավարություն

Ար սեն Պետ րո սյան

«Տն տե սա կան ան վտան գու թյան ա ջակ ցու թյան նա խա ձեռ նու թյուն»  
հիմ նադ րա մի նա ծխա գահ,տն տե սա գի տու թյան թեկ նա ծու 

Այ սօր ար դեն Հա յաս տա նում ա պա ցուց ման կա րիք չու նի այն հան գա ման քը, 
որ ար տա հա նու մը հան դի սա նում է ե րկ րի զար գաց ման կար ևո րա գույն պո տեն-
ցի ա լը: Ա վե լին` ո րոշ հե ղի նա կա վոր փաս տաթղ թեր ար տա հան ման ա ճը ե րկ րի 
զար գաց ման գեր պա հանջ են ո րա կում1, ներ մուծ ման և ար տա հան ման հաշ վե-
կշ ռի բա րե լա վու մը` ազ գային ան վտան գու թյան խն դիր, մաս նա վո րա պես բնակ-
չու թյան կեն սա բա նա կան և ե րկ րի պա րե նային ան վտան գու թյան հիմ նա հարց2: 
Ար տա հան ման կար ևո րու թյան և ՀՀ ա ռևտ րային հաշ վեկշ ռի ոչ բար վոք վի ճա կի 
վե րա բե րյալ դիպ վա ծային քն նար կում ներն ու ար ձա նագ րում ներն ակ տի վա ցան 
2006–2007 թվա կան նե րին: Այդ ժա մա նակ ար դեն մեր տե սա կան ու գի տա կան 
հրա պա րա կում նե րը կա րե լի էր ու շա ցած հա մա րել` նկա տի ու նե նա լով այս թե-
մա տի կայի հույժ գործ նա կան կար ևո րու թյու նը տն տե սու թյան և պե տա կա նու թյան 
հա մար, ի նչ պես նաև հա մե մա տե լով ի րա վի ճա կը Ա ՊՀ կամ Ար ևե լյան Եվ րո պայի 
նո րան կախ շատ ե րկր նե րի հետ: Սա կայն պա հանջ վեց ևս մի քա նի տա րի մինչև 
ար տա հան ման խն դիր ներն ի րենց կար ևո րու թյանն ար ժա նի տե ղը գտան կա ռա-
վա րու թյան պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րում և ծրագ րե րում, սկ սե ցին բարձ րա-
ձայն վել և ան կեղ ծո րեն ըն դուն վել տն տե սա կան ո լոր տի պա տաս խա նա տու նե րի 
կող մից3: Սա կայն մինչ օ րս այդ պես էլ չի հաս տատ վել ու գոր ծադր վել ար տա հան-
ման խրա խուս մանն ո ւղղ ված հա մա պար փակ ու լի ար ժեք քա ղա քա կա նու թյուն: 
Վեր ջերս է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյան կող մից շր ջա նա ռու թյան մեջ էր դր վել 
«ՀՀ ար տա հան մանն ո ւղղ ված ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյան շր ջա նա-
կը» փաս տա թուղ թը: Հատ կան շա կան է այն, որ թեև նշ ված փաս տա թուղ թը դեռևս 
իր ար ժա նի ի րա վա կան կար գա վի ճա կը չի ստա ցել4, այ դու հան դերձ այն ը նդ -
գրկված է է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյան 2012 –ի գե րա կա խն դիր նե րի շար քում: 

1 Հայեցակարգ արտահանման խրախուսման ազգային ռազմավարական ծրագրի, 
«ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» Մատենաշար, թիվ 6, Երևան, 2005:

2 ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարության 2–րդ կետ, Աշոտ Թավադյան – Տնտեսական 
անվտանգության ազդակները և հիմնախնդիրների լուծման ուղիները, http://noravank.am/arm/
articles/detail.php?ELEMENT_ID=6314

3 Տե՛ս «Հայաստանի արտահանման խթանման խնդիրները» թեմայով ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարության և Համաշխարհային բանկի երևանյան գրասենյակի համատեղ կազմակերպած 
կոնֆերանսի զեկույցներն ու նյութերը, դեկտեմբերի 11, 2011, Երևան:

4 Հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15–ի N 49 
արձանագրային որոշմամբ:
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Առ կա ի րա վի ճակ և վե րա բեր մունք

 Կար ծում ե նք, որ նշ ված փաս տա թուղ թը բա վա րար ձևա չա փե րով և շա-
հագրգռ վա ծու թյամբ չքն նարկ վեց հա սա րա կա կան և գոր ծա րար շր ջա նակ նե րում: 
«Տն տե սա կան ան վտան գու թյան ա ջակ ցու թյան նա խա ձեռ նու թյուն» հիմ նադ րա մը 
գտ նում է, որ այս փաս տա թուղ թը, առ կա ԳԵ ՐԱ ԿԱ ԽՆԴ ՐԻ մաս նա կի ձևա կեր պու-
մը լի նե լով հան դերձ, են թա կա է չհա ջո ղե լու մեծ ռիս կի ու դա բնավ էլ կապ ված չէ 
փաս տաթղ թի ո րա կա կան կամ ռազ մա վա րա կան կար գա վի ճա կի հետ5: Ո ւղ ղա կի, 
կար ծում ե նք, որ նախ քան «ՀՀ ար տա հան մանն ո ւղղ ված ար դյու նա բե րա կան քա-
ղա քա կա նու թյան շր ջա նակն» ո ւր վագ ծե լը, ան հրա ժեշտ է մեկ աս տի ճան բարձր 
մա կար դա կում ամ րագ րել Հա յաս տա նի զար գաց ման նպա տա կին ծա ռայող` ար
տա հան ման խրա խուս ման ռազ մա վա րու թյու նը, ո րից նոր բխեց նել ար դյու նա բե-
րա կան քա ղա քա կա նու թյու նը: Մաս նա վո րա պես, պետք է ան դրա դարձ կա տար վի 
խնդ րին ա ռնչ վող այն պի սի ո րո շիչ, ան կյու նա քա րային հար ցե րի, ի նչ պի սիք են. 

Ա. Ը ստ գոր ծըն կեր ե րկր նե րի, տն տե սու թյան ճյու ղե րի և ապ րան քախմ բե րի` 
ար տա հան ման–ներ մուծ ման կա ռուց ված քի վեր լու ծու թյունն ու վեր ջին տա րի նե րի 
մի տում նե րը.

Բ. Ար տա հան ման և ար տա քին պարտ քի կապ վա ծու թյու նը.
Գ. Փո խար ժե քի քա ղա քա կա նու թյու նը.
Դ. Ի նս տի տու ցի ո նալ և օ րենսդ րա կան խն դիր ներն ը նդ հան րա պես, այլ ոչ մի-

այն ար դյու նա բե րու թյան շր ջա նակ նե րում. 
Ե. Տրանս պոր տը և կա պը.
Զ. Ար տա քին տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի և տն տե սա կան դի վա նա գի-

տու թյան հա մա կար գը, նե րա ռյալ հա մա պա տաս խան ա ռա քե լու թյուն և պատ վի-
րակ ված գոր ծա ռույթ ներ ու նե ցող կա ռույց նե րը:

Նշ ված հար ցե րին ան դրա դառ նա լով` կտես նենք, որ ա ռան ձին ճյու ղե րի կամ 
ապ րանք նե րի ա ռու մով 2000–ա կան նե րի կե սե րին ու նե ցած մեր հա մե մա տա բար 
լավ ար տա հան ման դիր քերն ար դեն զի ջել ե նք, կհաս կա նանք, որ այս կամ այն 
ճյու ղի կամ ապ րան քի ար տա հան ման կա յուն պո տեն ցի ա լի հիմ քը, որ պես կա նոն, 
այդ ապ րանք նե րի` ներ քին շու կա յում ամ րապնդ վելն է, կհաս կա նանք, որ, ա ռանց 
հա մա կար գային ռազ մա վա րու թյան զբո սաշր ջու թյու նը զար գաց նե լով, մենք հիմ-
նա կա նում նպաս տում ե նք հար ևան ե րկր նե րի ար տա հան մա նը, քա նի որ ներ քին 
շու կա յում սպա ռում ե նք գե րա զան ցա պես ներկր ված ապ րանք ներ, կփաս տենք, որ 
գոր ծա րա րու թյան զար գաց ման խոր հուրդ նե րի ու միջ կա ռա վա րա կան տն տե սա-
կան հանձ նա ժո ղով նե րի աշ խա տանք նե րը չեն հան գեց րել ար տա հան ման հա մա-
պա տաս խան ցու ցա նիշ նե րի բա րե լավ մա նը, կն կա տենք, որ ներ մուծ ման դեպ քում 
գոր ծըն կե րոջ նկատ մամբ հյու րըն կալ ու պատ րաս տա կամ ե նք այն քան, որ քան 
հետ ևո ղա կան և ճա նաչ ված չենք այդ գոր ծըն կե րոջ ե րկ րում:

5  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության և ՀՀ արդյունաբերողների և գործարարների միության 
համատեղ կազմակերպած` քննարկվող փաստաթղթի հրապարակային ներկայացման ժամանակ 
«Տնտեսական անվտանգության աջակցության նախաձեռնություն» հիմնադրամը հրապարակավ 
ներկայացրել է իր դիրքորոշումը փաստաթղթի, առկա իրավիճակի և որդեգրած մոտեցումների 
վերաբերյալ (Երևան, «Կոնգրես» հյուրանոց, 10 հոկտեմբերի, 2011):
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 Փաս տաթղ թում ար ծարծ վող ա ռան ձին ո լոր տային ծրագ րե րը, ո րոն ցից մի 
մա սը կան, ո րոշ նե րը են թադր վում է, որ կլի նեն ըն թաց քում` մշակ ված լի նե լով 
ար տա հան ման քա ղա քա կա նու թյու նից ան կախ կամ չբ խե լով հա մա պա տաս խան 
գե րա կա փաս տաթղ թից, շատ կաս կա ծե լի է, որ կա րող են ցան կա լի ձևով ծա-
ռայեց վեն ար տա հան ման խրա խուս մանն ո ւղղ ված գե րա կա նպա տա կին կամ նա-
խագծ վեն ու ի րա կա նաց վեն այդ նպա տա կի տե սան կյու նից ար դյու նա վե տո րեն:

 Դի նա միկ զար գա ցող շատ ե րկր ներ, ի րենց հա սա րա կու թյուն նե րի բա րե կե ցու-
թյան ու ա ռան ձին ան դամ նե րի բա րօ րու թյան ցու ցա նիշ ներն ար դեն փոր ձում են 
չա փել ոչ մի այն « մեկ շն չին ը նկ նող ՀՆԱ» ֆիս կալ ցու ցա նի շով, այլ նաև այդ ցու-
ցա նիշ նե րը ճշգր տող « կա նաչ ՀՆԱ» կամ «եր ջա նիկ քա ղա քա ցի» հաս կա ցու թյուն-
նե րով: Մինչ դեռ մենք, այ սօր խն դիր ու նենք ըն դա մե նը ազ գո վին ըն կա լե լու, այն 
դա սագր քային ճշ մար տու թյու նը, որ լավն ե նք ու պի տա նի ժա մա նա կա կից գլո բալ 
քա ղա քակր թու թյա նը ճիշտ այն քան, որ քան կա րո ղա նում ե նք պի տա նի « բառ ու 
բան» ստեղ ծել աշ խար հի հա մար ու հրամց նել… 

Այ սօր Հա յաս տա նի տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը կա րե լի է բնու թագ րել 
հետ ևյալ ե րեք կե տե րով.

1. Հա յաս տա նը ար տա հա նում է հիմ նա կա նում հումք` աշ խա տուժ (ար տա-
հայտ վում է նաև ու ղեղ նե րի ար տա հոս քով) և հան քա նյութ (նե րա ռյալ մե տա-
ղի ջար դոն):
2. Հա յաս տա նը ներկ րում է ա մեն ի նչ:
3. Աշ խա տան քային միգ րանտ նե րի, մշ տա պես ար տերկ րում բնակ վող մեր հայ-
րե նա կից նե րի կող մից, ի նչ պես նաև ար տա քին դրա մաշ նորհ նե րի ու պե տա-
կան վար կե րի հաշ վին փաս տա ցի ֆի նան սա վոր վում է Հա յաս տա նի ներ մու-
ծու մը, ո րը գե րա զան ցում է ար տա հան մա նը 3–4 ան գամ:

Աղյուսակ 1

Հա յաս տա նի ար տա հան ման–ներ մուծ ման  
հաշ վեկ շի ռը 2007–2011 թվա կան նե րին

(մլն Ա ՄՆ դո լար)

2007 թ. 2008 թ. 2009 թ. 2010 թ. 2011 թ.*

Ար տա հա նում  1 152,3  1 057,2  710,2  1 041,1  1 206,7 

Ներ մու ծում  3 267,8  4 426,1  3 321,1  3 749,0  3 751,3 

Տար բե րու թյուն –2 115,5 –3 368,9 –2 610,9 –2 707,9 –2 544,6 

* 11 ա մս վա տվյալ ներ
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 Մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րը վկա յում են, որ գա ղա փար նե րի, ծրագ րե րի պա-
կաս այ սօր չկա: Ե թե ոչ ՀՀ–ո ւմ ա պա աշ խար հում բա վա կա նին փորձ կա կու տակ-
ված: Խն դիրն ո ւղ ղա կի ո րեն կապ վում է ՀՀ–ո ւմ ը նդ հան րա պես կա ռա վար ման 
հա մա կար գի և օ րեն քի գե րա կա յու թյան հիմ նախն դիր նե րի հետ: Այ նու հետև կար ևոր-
վում են ծրագ րի գոր ծար կումն ու գոր ծըն թա ցի սուբյեկ տիվ կազ մա կեր պու մը: Մեզ 
պետք են քիչ թե շատ լուրջ հա մա կար գեր ներդ րած և կա յաց րած մար դիկ, հետ ևո ղա-
կան պրո ֆե սի ո նալ ներ, ո րոնք, հայ րե նա սեր լի նե լով, է ու թյամբ ըն կա լում են այ սօր 
Հա յաս տա նի հա մար ար տա հան ման գե րա կա խն դիր լի նե լը: Այս ան ձանց (թի մին) 
ան հրա ժեշտ է օժ տել բա վա րար ի րա վա սու թյուն նե րով, ճկու նու թյամբ և ա պա հո-
վել ան վե րա պահ քա ղա քա կան կամ քով` հա մա պա տաս խան կա ռույ ցի ա ռջև դր վող 
նպա տակ նե րը կյան քի կո չե լու հա մար: Այո՛, կար ևոր է, թե ի նչ պի սի և ո ւմ կող մից ղե-
կա վար վող կա ռույց ներ կզ բաղ վեն ար տա հան ման խրա խուս ման ռազ մա վա րու թյան 
հա մա կարգ մամբ և ի րա կա նաց մամբ: Կախ ված հա մա պա տաս խան գոր ծա ռույթ ներ 
ստանձ նող պրո ֆե սի ո նալ նե րի ան ձից, ի նչ պես նաև քա ղա քա կան կամ քից ու հետ-
ևո ղա կա նու թյու նից` ա մե նա լավ նա խագծ ված հա մա կար գը կամ ծրա գի րը կա րող է 
ան հա ջո ղու թյամբ տա պալ վել, կամ հա կա ռա կը` ոչ այն քան գե րա զանց մի ջո ցա ռում-
նե րի հա մա խում բը կա րող է հա ջո ղու թյամբ ըն թա նալ ու ար դեն կարճ ժա մա նա կում 
տալ իր դրա կան ար դյունք նե րը: Սա կայն աս վա ծը չի նշա նա կում թե կա րե լի է “ճա
նա պարհ ը նկ նել” ա ռանց խնդիր նե րը հս տակ ամ րագ րող և կոնկ րետ նպա տակ ներ 
նա խան շող կուռ և հա մա կարգ ված փաս տաթղ թի: 

Ա ռա ջարկ վող մո տե ցում ներ և ռազ մա վա րու թյուն

 Մեր կող մից ա ռա ջարկ վող մի ջո ցա ռում նե րը բխում են հա սա րա կու թյու նում 
ձևա վոր ված պա հանջ մունք նե րից, գոր ծա րար և ստեղ ծա գործ աշ խար հի սպա-
սե լիք նե րից, հա մա հունչ են մի ջազ գային փոր ձի այն հատ վա ծին, ո րը հա մա պա-
տաս խա նում է մեր ե րկ րի առ կա վի ճա կին: Ա ռա ջարկ վող մե խա նիզմ նե րը հիմն-
ված են պե տու թյան դե րի բարձ րաց ման, պե տա կան կա ռա վար ման հզո րաց ման, 
ազ գային տն տե սու թյուն կա ռու ցե լու գա ղա փա րա խո սու թյան և ե րկ րում կա-
տար վող ի րա դար ձու թյուն նե րի և տն տե սա կան ի րա վի ճա կի հա մար պե տու թյան 
պա տաս խա նատ վու թյան գի տակց ման վրա: Ար տա հան ման նե րուժ ու նե ցող և 
մրցու նակ տն տե սու թյու նը նաև ազ գային ար ժա նա պատ վու թյան, հե ղի նա կու-
թյան, պե տու թյան վար կա նի շի և քա ղա քա կան խն դիր նե րի լուծ ման կար ևո րա-
գույն նա խա պայ ման նե րից է: 

Ել նե լով այս ա մե նից` ռազ մա վա րու թյան սկզ բունք նե րը պետք է լի նեն.

• Ամ բող ջա կա նու թյու նը,
• Ճ կու նու թյու նը,
•  Հետ ևո ղա կա նու թյու նը,
•  Հայ րե նա սի րու թյու նը: 

Իսկ ո ւղ ղու թյուն նե րը`

	  Կազ մա կեր պա–կա ռուց ված քային մի ջո ցա ռում ներ, 
	Ար տա քին տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն ներ,
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	Դ րա մա վար կային քա ղա քա կա նու թյուն և խթա նիչ փո խար ժեք, 
	Ար տա հան ման ֆի նան սա վո րում,
	  Հայ կա կան բրենդ նե րի ա ռաջ խա ղա ցում,
 	Սեր տի ֆի կա ցի ա և ստան դարտ ներ,
	  Ներդ րում նե րի ներգ րա վում, 
	Ար տա հան ման և ներ մուծ ման պե տա կան կար գա վո րում, 
	Ար տա հան ման պո տեն ցի ա լի բա ցա հայ տում և բա րե լա վում:

 Ար տա հան ման խթան ման ռազ մա վա րու թյան ի րա գոր ծու մը նախ և ա ռաջ պա-
հան ջում է ո րո շա կի հա մա կարգ վա ծու թյան կազ մա կեր պա կան մի ջո ցա ռում նե րի 
ի րա կա նա ցում: 

Այ սօր Հա յաս տա նում որ ևէ պե տա կան կա ռա վար ման մար մին մաս նա գի տաց-
ված կար գով չի զբաղ վում ար տա հան ման խն դիր նե րով: Թեև գոր ծում է զար-
գաց ման հայ կա կան գոր ծա կա լու թյու նը, սա կայն թե՛ այդ հաս տա տու թյան գոր-
ծա ռույթ նե րը, թե՛ աշ խա տան քի շր ջա նա կը, թե՛ կար գա վի ճա կը, թե՛ ո րա կը չեն 
կա րող ա պա հո վել հա մա պե տա կան մասշ տա բով ար տա հան ման խրա խուս ման 
հա մա կար գի ձևա վո րու մը և ար տա հան մա նը խո չըն դո տող խն դիր նե րի լու ծու մը: 
Կար ծես նման խն դի րը պետք է հան դի սա նար ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյան 
հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րից և դե յու րե դա այդ պես է: Այս գե րա տես չու թյան կա-
նո նադ րու թյան մեջ որ պես խն դիր հս տակ ամ րագր ված է ար տա հան ման խթա նու-
մը, ի սկ գոր ծա ռույթ նե րում նշ ված է, որ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյու նը «մ շա
կում է բա րեն պաստ ա ռևտ րային ռե ժիմ նե րի ձևա վոր ման և ար տա քին շու կա ներ 
մուտք գոր ծե լու խո չըն դոտ նե րը վե րաց նե լու ո ւղ ղու թյամբ մի ջո ցա ռում ներ», «ու
սում նա սի րում և վեր լու ծում է ար տա քին շու կա նե րը և ներ կա յաց նում ա ռա ջար
կու թյուն ներ տե ղա կան ար տադ րող նե րի հա մար ար տա քին շու կա նե րի հա սա նե
լի ու թյան, ի նչ պես նաև ար տա հան ման խթան ման վե րա բե րյալ»: Սա թղ թի վրա, 
սա կայն ի րա կա նում տա րի ներ շա րու նակ բո լո րո վին այլ ո ւղ ղու թյուն նե րով են 
տնօ րին վել այս կար ևո րա գույն պե տա կան կա ռույ ցի ռե սուրս նե րը: Նաև կար ևոր 
է նշել, որ ար տա հան ման խթա նու մը փաս տա ցի դառ նա լով ե րկ րի զար գաց ման 
ռազ մա վա րու թյու նը` պետք է ար ժա նա նա ա մե նա մեծ ու շադ րու թյա նը` մի ա ժա մա-
նակ ա պա հո վե լով բազ մա թիվ խն դիր նե րի լու ծում տար բեր պե տա կան մար մին-
նե րի կող մից:

 Հաշ վի առ նե լով վե րը նշ վա ծը` ա ռա ջար կում ե նք հետ ևյալ մա կար դակ նե րով 
ո ւղ ղա հա յաց ի նս տի տու ցի ո նալ կա ռուց ված քի ձևա վո րու մը`

• ՀՀ նա խա գա հին կից ար տա հան ման խրա խուս ման ազ գային խոր հուրդ, 
• Ար տա հան ման խթան ման ռազ մա վա րու թյան գոր ծադր ման մա սով լի ա-

զոր ված պե տա կան կա ռա վար ման մար մին (օ րի նակ` է կո նո մի կայի նա խա-
րա րու թյու նը),

•  Մաս նա գի տաց ված գոր ծա կա լու թյուն ներ` ՓՄՁ ԶԱԿ, ԶՀԳ, 
• Ար տա հան ման մաս նա գի տաց ված ըն կե րու թյուն ներ` պե տա կան, պե տա-

կան մաս նակ ցու թյամբ կամ օ ժան դա կու թյամբ, 
• Ար տա հան ման կողմ նո րո շում ու նե ցող գոր ծող կամ այդ նպա տա կով հա-

տուկ ստեղծ վող ար տադ րա կան ձեռ նար կու թյուն ներ:
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 Նախ, կար ևո րա գույն քայլ ե նք հա մա րում ՀՀ նա խա գա հին կից ստեղ ծել 
ար տա հան ման խրա խուս ման ազ գային խոր հուրդ` բաղ կա ցած Հա յաս տա նի և 
Սփյուռ քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից, ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց ման ա ռանց քային 
մար մին նե րի ղե կա վար նե րից, ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան ղե կա-
վա րից, գոր ծա րար և հա սա րա կա կան շր ջա նակ նե րից: Նման մարմ նի ստեղ ծու մը 
պետք է վկայի ե րկ րի ղե կա վա րու թյան կող մից քա ղա քա կան կամ քի ար տա հայտ-
ման և խնդ րի նկատ մամբ ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյան մա սին: Այս մար մինն 
ու նի նաև կար ևո րա գույն գոր ծա ռույթ` պե տա կան մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյու նը 
ար տա հան ման խրա խուս ման ռազ մա վա րու թյան շր ջա նակ նե րում ո ւղ ղոր դե լու և 
վե րահս կե լու մա սով:

 Հա ջորդ մա կար դա կին գտն վում է լի ա զոր պե տա կան կա ռա վար ման հան րա-
պե տա կան մար մի նը, ո րի գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան չա փո րո շիչ նե րից 
պետք է լի նի ե րկ րի մր ցու նա կու թյան ի րա կան չա փե լի ա ճը, ար տա քին ապ րան-
քաշր ջա նա ռու թյան, ար տա հան ման կա ռուց ված քի և ծա վալ նե րի ցու ցա նիշ նե րի 
բա րե լա վու մը` հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նից հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջան: 

Ար տա հան մանն ա ջակ ցող նոր և հիմ նա կան օ ղակ պետք է հան դի սա նան 
ար տա հան ման մաս նա գի տա ցած կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնք պետք է 
ի րենց վրա վերց նեն այն գոր ծա ռույթ նե րը, ո րոնք մի ջազ գային չա փա նիշ նե-
րով փոքր և մի ջին հայ կա կան ըն կե րու թյուն նե րը ի վի ճա կի չեն կա տա րել: 
Այս ըն կե րու թյուն նե րի մաս նա գի տա ցու մը կա րող է լի նել տա րա ծաշր ջա նային 
և/ կամ ը ստ ապ րան քախմ բե րի: Այս ըն կե րու թյուն նե րը պետք է մա սամբ կա-
տա րեն ռազ մա վա րու թյու նից բխող ո րոշ աշ խա տանք ներ (սեր տի ֆի կա ցում, 
ա ռևտ րային ներ կա յա ցուց չու թյուն, վեր լու ծու թյուն ներ, շու կա նե րի ու սում նա-
սի րու թյան, այլ ե րկր նե րում հայ կա կան տն տե սա վա րող նե րի շա հե րի պաշտ-
պա նու թյան և այլն):

Ս տո րին օ ղա կը` դա հենց ար տա հա նող ըն կե րու թյուն ներն են, ար տա հան-
վող ապ րանք ներ ար տադ րող նե րը, թե նրանք, որ գոր ծում են այ սօր, թե նրանք, 
ո րոնք պետք է հիմ նադր վեն խրա խուս ման ան հրա ժեշտ մի ջա վայր ձևա վոր վե լու 
պա րա գա յում: 

Այս պի սով, ար տա հան ման գոր ծա ռու թային կա ռուց ված քը, սկ սած հիմ-
նախնդիր նե րի և պա հանջ նե րի ձևա կեր պու մից մինչև ա մե նա բարձր մա կար դա-
կով խնդիր նե րի լու ծու մը, ստա նում է հետ ևյալ տես քը: 

Ար տա քին տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն ներ 

Ար տա հան ման խրա խուս ման ռազ մա վա րու թյան հա ջո ղու թյան կար ևո րա գույն 
գրա վա կա նը գրա գետ աշ խա տանքն է մի ջազ գային աս պա րե զում: Այս տեղ կա-
ռանձ նաց նենք հետ ևյալ ի նս տի տուտ նե րի գոր ծադ րու մը`

• ՀՀ դի վա նա գի տա կան–ա ռևտ րային ներ կա յա ցուց չու թյուն ներ,
• Առևտ րային հա մա ձայ նագ րեր,
• Ք լի րին գային հաշ վարկ նե րի հա մա կարգ,
•  Միջ պե տա կան վար կեր, դրա մաշ նորհ ներ, 
• Ըստ ե րկր նե րի` ա ռանձ նա հա տուկ գծա պատ կեր ներ:
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 Ար տա հա նու մը պետք է դառ նա մեր ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան ար դյու-
նա վե տու թյան չա փո րո շիչ նե րից մե կը: Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նը, 
ի նչ պես նաև դի վա նա գի տա կան, ա ռևտ րային ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րը պետք 
է դառ նան այս գոր ծըն թա ցի կար ևո րա գույն մաս նա կից նե րից: Ի նչ պես լի ա զոր 
մարմ նի` է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյան գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
չա փո րո շիչ նե րից պետք է լի նի ար տա քին ապ րան քաշր ջա նա ռու թյան ցու ցա նիշ-
նե րի բա րե լա վու մը, այն պես էլ ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե-
րի աշ խա տան քի կար ևո րա գույն ար դյունք հար կա վոր է դի տել ի րենց հյու րըն կալ 
ե րկր նե րում կամ տա րա ծաշր ջան նե րում ապ րանք նե րի ա ռաջ խա ղա ցու մը, ա ռևտ-
րային ցու ցա նիշ նե րի ա ռող ջա ցու մը հայ կա կան ապ րանք նե րի խա նութ նե րի կամ 
ըն կե րու թյուն նե րի ա ռևտ րային ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի հիմ նու մը և այլն: 

Ար տա հան ման հիմ նախն դիր նե րի մի մեծ խմ բա կազմ վե րա բե րում է մի ջազ-
գային աս պա րե զում ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում նե րին: Կար ևո րում ե նք ոչ մի-
այն բազ մա կող մա նի և ե րկ կող մա նի հա մա ձայ նագ րե րի կն քու մը, այլ նաև ար դեն 
ստո րագր ված նե րի դրույթ նե րի շա հե կա նո րեն կի րա ռու մը, պար բե րա բար ու-
սում նա սի րու թյու նը` ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում բա նակ ցու թյուն նե րի և խորհր-
դատ վու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը: Թեև ՀՀ–ն ու նի մի շարք պար տա վո րու թյուն-
ներ մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ա ռջև, ո րոնք մա սամբ չեն բխում մեր 
տնտե սու թյան շա հե րից, սա կայն մենք դեռևս չենք օգ տա գոր ծել այն փոքր հնա-
րա վո րու թյուն նե րը, ո րոնք առ կա են այդ պար տա վո րու թյուն նե րի շր ջա նա կում: 
Ա վե լին` չպետք է բա ցա ռել դրանց վե րա նայ ման և այդ ա ռու մով օ տա րերկ րյա գոր-
ծըն կեր նե րի հետ փոխ հա մա ձայ նու թյան գա լու ան հրա ժեշ տու թյու նը:

 Հա յաս տա նը ը նդ հան րա պես չի կի րա ռում ե րկ կողմ տն տե սա կան հա մա ձայ-
նագ րե րի ի նս տի տու տը: Աշ խար հի շատ ե րկր ներ կն քում են նման պայ մա նագ րեր` 
ձեռք բե րե լով պայ մա նա վոր վա ծու թյուն գնել օ տա րերկ րյա ապ րանք ներ ի րենց 
ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման դի մաց: 

Անհ րա ժեշտ է ը նդ գծել ար տա հան ման հա մար նպաս տա վոր ե րկր նե րի կազ մը, 
մշա կե լով յու րա քան չյու րի հա մար ա ռան ձին գծա պատ կեր, ո րը պետք է նե րա ռի 
ռազ մա վա րու թյան գոր ծի քա կազ մի այս կամ այն ո ւղ ղու թյուն նե րի հա մադ րու մը:

Դ րա մա վար կային քա ղա քա կա նու թյուն և խթա նիչ փո խար ժեք 

Ար տա հան ման ու հայ կա կան ապ րանք նե րի մր ցու նա կու թյա նը մե ծա գույն 
խնդիր ներ ա ռա ջաց րեց դրա մի ա րժ ևո րու մը, ո րն առ կա էր մինչև 2009 թվա կա նի 
մարտ ա մի սը: Դրա հիմ նա կան պատ ճառ նե րից էր մաս նա վոր տրանս ֆերտ նե րի 
ա ճը: Այս ի րա վի ճա կը փաս տա ցի խրա խու սեց ներ մու ծու մը: Մի քա նի տա րի նե-
րի ըն թաց քում Հա յաս տան ներկր վող ապ րանք նե րի տե սա կա րար կշի ռը հա մա-
պա տաս խան ապ րան քային շու կա նե րում ա վե լա ցավ մի քա նի ան գամ, ո րոշ ապ-
րանք նե րի մա սով հայ կա կան ար տադ րող նե րը լուրջ դիր քեր զի ջե ցին ներ քին 
շու կա յում: 
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Ար տա հան ման ֆի նան սա վո րում 

Ար տա հան ման ֆի նան սա վո րում են հա մար վում` 
• Ար տա հան ման ա պա հո վագ րու թյու նը կամ ե րաշ խա վո րու թյու նը,
•  Ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյու նը` վար կեր, ֆի նան սա վո րում, վե րա ֆի նան-

սա վո րում, տո կո սադ րույ քի սուբ սի դա վո րում,
•  Ֆի նան սա կան օգ նու թյուն նե րը, դրա մաշ նորհ նե րը:
Նշ ված ե ղա նակ նե րից ոչ մե կը Հա յաս տա նում ը ստ է ու թյան չի գոր ծում, թեև 

բո լորն էլ կա րող են դառ նալ լուրջ խթան ար տա հան ման հա մար: 
Ա ռաջ նային խն դիրն է ար տա հան ման ա պա հո վագ րու թյան ի նս տի տու տի 

ներդ րու մը` դարձ նե լով այն ա պա հո վագ րու թյան ա մե նա պա հանջ ված տե սակ նե-
րից մե կը: Լայ նո րեն պետք է օգ տա գործ վի ե րաշ խա վո րու թյուն նե րի հա մա կար գը` 
հատ կա պես միջ պե տա կան գնում նե րի կամ միջ պե տա կան պայ մա նագ րե րի հի-
ման վրա կա տար վող գոր ծարք նե րի դեպ քում: Ար տա հան ման հա մար ա ռանձ նա-
հա տուկ, ը նդ գծ ված, պար զեց ված և մատ չե լի նպա տա կային վար կա վոր ման հա-
մա կար գեր գո յու թյուն չունեն:

 Մենք կա րող ե նք և պետք է կի րա ռենք բո լոր այս մի ջոց նե րը` ո րոնք թույլ կտան 
մի կող մից` օ տա րերկ րյա գնոր դին վճա րում նե րը կա տա րել ո րո շա կի ժա մա նա-
կա հատ վա ծի ըն թաց քում, մյուս կող մից` ե րաշ խա վո րել Հա յաս տա նից կա տար վող 
մա տա կա րա րում ները:

 Հայ կա կան բրենդ նե րի ա ռաջ խա ղա ցում 

Ապ րանք ներ ար տա հա նող հայ կա կան ար տադ րող ներն ի րենց բրենդ նե րի ա ռաջ-
խա ղա ցու մը, շու կայի ու սում նա սի րու թյուն նե րը կա տա րում են սե փա կան ու ժե րով 
կամ օ տա րերկ րյա գնոր դի մի ջո ցով: Եր կու կող մե րի ռե սուրս նե րը, որ պես կա նոն, չեն 
բա վա րա րում հնա րա վոր ցան կա լի մեծ ար դյունք ստա նա լու հա մար: Հայ կա կան ըն-
կե րու թյուն նե րի պա րա գա յում խն դիր ներն են ֆի նանս նե րի սահ մա նա փա կու թյու նը, 
թե՛ գի տե լիք նե րի, թե՛ հմ տու թյան, թե՛ հա ճախ, ան հրա ժեշտ ամ բի ցի ա նե րի բա ցա կա յու-
թյու նը: Օ տա րերկ րյա գնոր դի հա մար` խթա նիչ նե րի բա ցա կա յու թյու նը և ներդ րում նե րի 
ռիս կայ նու թյու նը: Հե ռան կա րային և մր ցու նակ մի շարք հայ կա կան ապ րան քա տե սակ-
նե րի հա մար ան հրա ժեշտ է բրենդ նե րի ա ռաջ խա ղաց ման պե տա կան քա ղա քա կա-
նու թյան ի րա կա նա ցում: Ար տերկ րում Հա յաս տա նը չի ըն կալ վում որ պես մր ցու նակ 
ապ րանք նե րի հայ րե նիք, Հա յաս տա նը չի ճա նաչ վում որ պես հայտ նի ապ րան քա տե-
սակ նե րի ար տադ րու թյան եր կիր: Բա ցա ռու թյուն է կազ մում թերևս կո նյա կը, այն էլ 
Ա ՊՀ ե րկր նե րում: Նույ նիսկ այս դեպ քում չի կա րե լի խո սել Ա ՊՀ, հատ կա պես Ռու սաս-
տա նի տա րած քում հայ կա կան կո նյա կի բա ցար ձակ հա ջո ղու թյուն նե րի մա սին:

Խնդ րի լու ծու մը են թադ րում է հետ ևյալ մո դել նե րի հա մադ րում`
1. Հե ռան կա րային ապ րան քա տե սակ նե րի խմ բա վո րում մի աս նա կան բրենդ-

նե րի տակ: 
2. Մի ջազ գային կոո պե րա ցի ան հա ջորդ տար բե րակն է, ո րը թույլ կտա ֆրան-

չայ զին գի գոր ծադ րու մը` օ տա րերկ րյա հայտ նի բրենդ նե րի մի ջո ցով հայ կա կան 
ապ րանք նե րի շու կա յա կան ա ռա ջըն թա ցը:

3. Հա յաս տա նում հան րա հայտ բրենդ նե րի ներ կա յու թյուն:
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 Սեր տի ֆի կա ցի ա և ստան դարտ ներ

 Հայ կա կան ըն կե րու թյուն նե րի ա մե նա տա րած ված դժ վա րու թյուն նե րից է ար-
տա քին շու կա նե րում ի րենց ապ րանք նե րի սեր տի ֆի կա ցու մը և գնորդ ե րկ րի 
ստան դարտ նե րի ու պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը: Ա կն հայտ է, որ նույ նիսկ հայ-
կա կան չա փա նիշ նե րով հա մե մա տա բար խո շոր ըն կե րու թյուն ներն այս հար ցում 
կրում են լուրջ դժ վա րու թյուն ներ: Լի ա զոր կա ռույց նե րի, գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
աշ խա տան քը պետք է ո ւղղ ված լի նի ար տա հա նող նե րի` նման խն դիր նե րի լուծ-
ման հար ցում ա ջակ ցու թյա նը: Ա ջակ ցու թյան տե սակ ներ կա րող են լի նել.

–  Խորհր դատ վու թյուն նե րի մա տու ցու մը,
–   Տե ղե կատ վու թյան տա րա ծու մը և տե ղե կատ վա կան բա զա նե րի առ կա-

յու թյու նը, 
–  Այլ պե տու թյուն նե րի հա մա պա տաս խան մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ-

ցու թյու նը և բա նակ ցու թյուն նե րի վա րու մը,
–   Հայ կա կան ըն կե րու թյուն նե րին ան մի ջա կան կազ մա կեր պա կան, քա ղա-

քա կան և այլ բնույ թի ա ջակ ցու թյան ցու ցա բե րու մը,
–  Ն ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման հա մա ֆի նան սա վո րու մը կամ ամ-

բող ջու թյամբ ֆի նան սա վո րու մը:

 Ներդ րում նե րի ներգ րա վում

 Հա յաս տա նում ներդ րում նե րի ներգ րա վու մը մնա լու է ա ռա ջի կա տա րի նե րի տն-
տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րից: Ի տար բե րու թյուն նախ-
կի նում ի րա գործ ված տն տե սա կան կուր սի, նոր` ար տո նյալ կար գա վի ճակ պետք է 
ստա նան ոչ թե, օ րի նակ, սպա սարկ ման ո լոր տի կազ մա կեր պու թյուն նե րը, այլ ար-
տա հան մա նը միտ ված ար տադ րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րը: Այս խնդ րի են թա տեքս-
տում պետք է դի տար կել հայտ նի հա մաշ խար հային բրենդ նե րի կող մից ար տա հան-
ման ո ւղղ վա ծու թյամբ ձեռ նար կու թյուն նե րի հիմ նու մը, ին չի մա սին վեր ևում աս վեց: 

Ար տա հան ման և ներ մուծ ման պե տա կան կար գա վո րում 

Ար տա հան ման խրա խուս ման ցան կա ցած մո դե լի դեպ քում, ե րկր նե րը չեն խու-
սա փում հա տուկ խթա նիչ մի ջոց նե րի գոր ծադ րու մից .

• Ար տա հան ման վար կե րը, 
• Ար տո նյալ ո լոր տային վար կե րը, 
• Ար տո նյալ ո լոր տային հար կե րը, 
• Ար տա հա նող ըն կե րու թյուն նե րի հա մար ներ մուծ ման ա վե լի ար տո նյալ ռե-

ժի մի սահ մա նու մը (ո րոշ ե րկր նե րում գոր ծում է սա հ մա նա փա կում` ներ մու-
ծել ոչ ա վե լի, քան ար տա հա նում են), 

• Ա ռան ձին ո լորտ նե րի խթան ման ա ռանձ նա հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րի կա-
տա րում,

•  Փոքր և մի ջին գոր ծա րա րու թյան զար գա ցում:
 Հա տուկ ցան կա նում ե նք նշել, որ ա ռա ջարկ վող մե խա նիզմ նե րը պետք է կրեն 

ո լոր տային և հա մընդ հա նուր բնույթ: Հա յաս տա նում տն տե սու թյան մո նո պո լի զա-
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ցի այի բարձր աս տի ճա նի պայ ման նե րում ա նըն դու նե լի է ո լոր տային ար տո նու-
թյուն նե րի փո խա րեն ար տո նյալ ռե ժի մի սահ մա նում ճյու ղում գոր ծող ա ռան ձին 
ը նտ րյալ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար: 

Ինչ վե րա բե րում է ՓՄՁ զար գաց մա նը, ա պա այս տեղ առ կա է հս տակ մե թո-
դա կան տար բե րու թյուն Հա յաս տա նի և այլ ե րկր նե րի միջև: ՓՄՁ զար գա ցու մը 
ամ բողջ աշ խար հում դիտ վում է ար տա հան ման պո տեն ցի ա լի ա վե լաց ման կոն-
տեքս տում, սա կայն Հա յաս տա նի ՓՄՁ մա սին խոս վում է ա նո րոշ, վե րա ցա կան 
ա ռանց ար տա հան ման ա ռա քե լու թյուն շնոր հե լու: ՓՄՁ զար գա ցու մը` քա ղա քա ցի-
նե րի գոր ծա րար–ս տեղ ծա գոր ծա կան պո տեն ցի ա լի օգ տա գոր ծու մը պետք է ա պա-
հո վի այն մե ծա ծա վալ աշ խա տան քային ճա կա տը, ո րով պետք է զբաղ ված լի նեն 
ար տա հան ման մաս նա գի տա ցած կա ռույց նե րը: 

Ար տա հան ման պո տեն ցի ա լի բա ցա հայ տում

 Թեև այ սօր նպա տակ չենք դրել վեր լու ծել ար տա հան ման պո տեն ցի ալն ը ստ 
ա ռան ձին ճյու ղե րի և ե րկր նե րի, սա կայն այն բա վա կան խո րը և հետ ևո ղա կան 
աշ խա տանք պա հան ջող ա ռա ջին քայ լե րից է, ան գամ նախ քան ռազ մա վա րու-
թյան վերջ նա կան փաս տաթղ թի ձևա կեր պու մը: Թեև հա սա րա կա կան և քա ղա-
քա կան ըն կա լում նե րի մեջ ար տա հան վող հե ռան կար ներ դիտ վում են մի քա նի 
հայտ նի ապ րանք նե րի մա սով` կո նյակ, հումք, ոչ ո գե լից ըմ պե լիք ներ, այ նինչ 
Հա յաս տա նի ար տա հան ման պո տեն ցի ա լը շատ ա վե լի հզոր է: Խոս քը վե րա բե-
րում է ոչ մի այն գյուղմ թեր քի վե րամ շակ մանն ու ար տա հան մա նը, այլ նաև թեթև 
ար դյու նա բե րու թյա նը, է լեկտ րաէ ներ գի ա ար տա հա նե լու փո խա րեն է ներ գա տար 
ար տադ րու թյուն նե րի հիմն մա նը, ա սել է թե` հեր թա կան ռե սուր սի վա ճառ քով 
հարևան պե տու թյուն նե րի ար դյու նա բե րա կան հզո րա ցումն ա պա հո վե լու փո խա-
րեն սե փա կան հզո րու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը, ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տի զար-
գաց մա նը, սա կայն ոչ մի այն ֆի նան սա կան շու կայի և տու րիզ մի, այլ, օ րի նակ` 
տրանս պոր տային հա մա կար գի, ո րը կար ծես պետք է լի ներ ար տա հան ման մեծ 
կշիռ ու նե ցող ՀՀ ա մե նա զար գա ցած ու ա րագ ա ճող ճյու ղը` իր հեր թին հան դի սա-
նա լով կա յուն հենք ար տա հա նում նե րի հա մար: 

Ար տա հան ման խրա խուս ման հա մա պե տա կան ռազ մա վա րա կան ծրագ րի 
որ դեգ րու մը կձ ևա վո րի ան հրա ժեշտ նպաս տա վոր մթ նո լորտ ու մտա ծե լա կերպ, 
ո րոնք թույլ կտան զո րա շար ժի են թար կել և՛ պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար-
գը, և՛ ամ բողջ հա սա րա կու թյու նը: Սա պետք է լի նի տն տե սու թյան կա ռա վար ման 
և կտ րուկ` թռիչ քային զար գաց ման քա ղա քա կա նու թյուն, ո րը պա հան ջե լու է ու ժե-
րի գեր լա րում և նվիր վա ծու թյուն: 
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Armenia: Export Promotion as a Long Term Development Strategy

Summary

Today there is no need for proof that the export is the main potential for the country 
development. Also, there is no lack of programs and ideas in this area. However, there are 
no state agencies that are engaged in thеse issues. At the same time we can describe the 
current economic policy of Armenia in three points:

1. Armenia is exporting mainly raw materials– labor force and ore (including salvage)
2. Armenia is importing everything
3. The gap between export and import, which is about 400%, is financing (compen-

sating) by foreign transfers, credits and grants. 

The author is suggests applying Export Promotion Strategy with the following prin-
ciples. Integrated, flexibility, consequent, patriotism. Then the publication states the in-
stitutional as well as the functional structure of the export (promotion) system.

The start of the Pan–Armenian Export Promotion Program will shape the necessary 
favourable atmosphere and way of thinking which will enable to reach the spasmodic 
development of economic. This requires high efforts of power and devotion, but it is 
feasible.
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Օ տա րերկ րյա ո ւղ ղա կի ներդ րում նե րի հոս քե րը, դրանց բաշ խու մը 
և խթան ման ու ղի նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում

 Կո րյուն Շահ բա զյան

Ֆի նան սա կան վեր լու ծա բան, Եր ևա նի ճար տա րա պե տու թյան  
և շինարա րու թյան պե տա կան հա մալ սա րա նի հայ ցորդ 

Երկր նե րի միջև օ տա րերկ րյա ո ւղ ղա կի ներդ րում նե րի (ՕՈՒՆ) մի ջո ցով զար-
գա ցող փո խա դարձ կա պե րը ֆի նան սա կան գլո բա լաց ման կար ևոր մաս են` ա ռաջ 
քա շե լով մար տահ րա վեր ներ ի նչ պես զար գա ցող, այն պես էլ զար գա ցած ե րկր նե-
րի քա ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե րի հա մար: ՀՀ ներդ րու մային քա ղա քա կա նու-
թյու նը ՀՀ կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյան կար ևո րա գույն ո ւղ ղու թյուն նե րից 
է: Այն ձևա վոր վել է ա զա տա կան սկզ բունք նե րի հի ման վրա և նպա տա կաուղղ-
ված է հա մաշ խար հային տն տե սու թյա նը ՀՀ ին տեգ րաց մա նը, ի նչ պես նաև ե րկ րի 
մրցակ ցային ա ռա վե լու թյուն նե րի բա ցա հայտ մա նը, նոր ներդ րում նե րի ներգ րավ-
մա նը, ո րի մի ջո ցով էլ հնա րա վոր կլի նի ստեղ ծել նոր աշ խա տա տե ղեր, ներգ րա-
վել նոր տեխ նի կա, մուտք գոր ծել նոր շու կա ներ և այլն:

ՀՀ–ն ներդ րում նե րի նկատ մամբ հայ տա րա րել և ի րա կա նաց նում է «բաց դռնե-
րի» քա ղա քա կա նու թյուն: Նշենք նաև, որ ՀՀ–ո ւմ չեն կի րառ վել հա տուկ սահ մա նա-
փա կում ներ տն տե սու թյան որ ևէ բնա գա վառ մուտք գոր ծե լու կամ որ ևէ ըն կե րու-
թյան հիմ նա կան կա պի տա լում մաս նակ ցու թյան ա ռա վե լա գույն չա փը սահ մա նե լու 
և ազ գային ան վտան գու թյան շա հե րից տա րա ծաշր ջա նային սահ մա նա փա կում-
նե րի վե րա բե րյալ: Օ տա րերկ րյա ներդ րում նե րի մա սին օ րեն քը սահ մա նում է ՀՀ 
տա րած քում օ տա րերկ րյա ներդ րող նե րի գոր ծու նե ու թյան հա մար բա րեն պաստ 
պայ ման ներ: Ը նդ ո րում` օ տա րերկ րյա ներդ րող նե րին տրա մադրվում է տն տե սա-
կան գոր ծու նե ու թյան ցան կա ցած ձևով զբաղ վե լու ա զա տու թյուն, բա ցա ռու թյամբ 
այն տե սակ նե րի, ո րոնք ո ւղ ղա կի ո րեն ար գել վում և սահ մա նա փակ վում են ՀՀ 
օ րենսդ րու թյամբ: Օ տա րերկ րյա կա պի տա լով ըն կե րու թյուն նե րի հիմ նադ րումն ու 
գոր ծու նե ու թյան կար գը և ձևե րը նույնն են, ի նչ տե ղա կան ներդ րող նե րի հա մար1:

ՀՀ տն տե սու թյուն օ տա րերկ րյա ներդ րում նե րի հոս քե րը 2010 թ. հուն վար–դեկ-
տեմ բե րին կազ մել են 1 505,7 մլն դո լար, ո րը 2009 թ. նույն ժա մա նա կաշր ջա նի հա-
մե մատ նվա զել է 41,1 %–ով, ը նդ ո րում ո ւղ ղա կի ներդ րում նե րի ներ հոս քը կազ մել է 
693,4 մլն դո լար (ն վա զել է 23,5 %–ով), այլ ներդ րում նե րի նը` 811,9 մլն դո լար (ն վա-
զել է շուրջ 2 ան գամ), պորտ ֆե լային ներդ րում նե րի նը` 0,4 մլն դո լար (ն վա զել է 
96,4 %): 2010 թ. ըն թաց քում ՀՀ ռե զի դենտ ի րա վա բա նա կան ան ձանց կող մից, ներդ-
րում նե րի տես քով, հան րա պե տու թյու նից ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ար տա հոս քը 
կազ մել է 94,4 մլն դո լար2 (տե´ս ա ղյու սակ 1–ը): 

1 «Օ տա րերկ րյա ներդ րում նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը (ըն դուն ված 31. 07.  1994 թ.), բա ժին 1, հոդ ված 4: 

2 «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կը 2011 թվա կա նի հուն վար–
փետր վա րին», Օ տա րերկ րյա ներդ րում նե րը 2010 թ. հուն վար–դեկ տեմ բե րին, ՀՀ Ա ՎԾ, Եր., 2011 թ. էջ 70:
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Ա ղյու սակ 1 

Օ տա րերկ րյա ներդ րում նե րի հոս քը  
2008–2011 թթ. ը ստ տե սակ նե րի

(մլն Ա ՄՆ դո լար)

Օ տա րերկ րյա  
ներդ րում նե րի ներ հոսք

Օ տա րերկ րյա  
ներդ րում նե րի ար տա հոսք

2008 թ. 2009 թ. 2010 թ. 2008 թ. 2009 թ. 2010 թ.

Ըն դա մե նը ներդ րում ներ 1932,0 2555,4 1505,7 72,5 193,7 94,4

Ուղ ղա կի ներդ րում ներ 1132,4 906,2 693,4 10,2 52,7 8,3

Պորտ ֆե լային ներդ րում ներ 6,6 11,0 0,4 0,0 10,6 1,5

Այլ ներդ րում ներ 793,0 1638,2 811,9 62,3 130,4 84,7

Առևտ րային վարկ 46,5 49,9 26,6 21,5 8,8 12,1

Կար ճա ժամ կետ –7,6 31,2 5,9 21,5 80,2 –

Եր կա րա ժամ կետ 54,1 18,7 20,7 – – 72,5

Վար կեր 746,5 1588,3 785,2 40,8 121,6 62,6

Կար ճա ժամ կետ 119,4 – 49,4 36,2 120,6 9,9

Եր կա րա ժամ կետ 627,1 1588,3 735,8 4,6 1,6 –

Դ րա մա վար կային կար գա վոր ման 
մար մին ներ

16,8 337,4 99,7 – – –

Պե տա կան կա ռա վար ման մար մին ներ 160,1 1065,0 313,7 – – –

Բան կեր 289,3 0,0 150,3 4,0 0,0 7,9

Այլ հատ ված ներ 160,9 186,2 172,1 0,6 2,0 0,4

Աղ բյու րը՝ ՀՀ Ա ՎԾ, ՀՀ սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կը 2011 թ. հուն վար–փետր վա րին, էջ 70: 

ՕՈՒՆ կա ռուց ված քում 2008–2010 թթ. տե ղի են ու նե ցել բա ցա սա կան տե ղա շար-
ժեր: Այս պես` ո ւղ ղա կի ներդ րում նե րի բաժ նե մա սը ամ բողջ ներդ րում նե րի կազ-
մում 58,5 %–ից նվա զել է մինչև 46 %, դրան հա կա ռակ` նույն քա նով ա ճել է «այլ 
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ներդ րում նե րի» կշի ռը` 41 %–ից դար ձել է 53,9 %: Այլ ներդ րում նե րը բաղ կա ցած են 
ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րից, ո րոնց կազ մում 2010 թ. ա ռևտ րային վար կե րը կազ-
մել են 3,3 %, այլ վար կե րը` 96,7 %: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, մինչև 2009 թ. նկատ վել է օ տա րերկ րյա ներդ րում նե րի 
ա նընդ հատ աճ, ին չը վկա յում է, որ օ տա րերկ րյա ներդ րող նե րը սկ սել են ա վե լի 
շատ վս տա հել Հա յաս տա նի տն տե սու թյա նը, հա վա տում են պե տու թյան և կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի ֆի նան սա կան կա յու նու թյանն ու վճ ռա կա նու թյա նը, լա վա-
տե սո րեն են գնա հա տում զար գաց ման մո տա կա հե ռան կար նե րը: Վեր ջի նը հաս-
տատ վում է նաև հա մաշ խար հային ֆի նան սա կան շու կա նե րում Հա յաս տա նի 
վար կային վար կա նի շի բարձ րաց մամբ, ին չը թույլ է տա լիս օ տա րերկ րյա կա պի-
տա լը ներգ րա վել նախ կի նից ա վե լի շա հա վետ ֆի նան սա կան պայ ման նե րով:

 Թեև ՕՈՒՆ–ի ճյու ղային կա ռուց վածքն 2008–2010 թվա կան նե րին ան կա յուն 
է, սա կայն ը նդ հա նուր ո ւղ ղու թյուն նե րով այն է ա կա նո րեն չի փոխ վել: Ե թե ար-
դյու նա բե րու թյու նում օ տա րերկ րյա կա պի տա լի ներ հոս քի հիմ նա կան մա սը 
2003–2007 թթ. բա ժին էր ը նկ նում մշա կող ո լոր տին, ա պա հե տա գա տա րի նե րին՝ 
մե տաղ նե րի հան քա քա րի ար դյու նա հան ման և հան քա գոր ծա կան ար դյու նա բե-
րու թյան այլ ճյու ղե րում օ տա րերկ րյա ներդ րում ներն ա ճել են հա մա պա տաս խա-
նա բար ա վե լի քան 5,7 ան գամ և 57,1 %–ով: Օ տա րերկ րյա ներդ րում նե րը 2010 թ., 
բա ցար ձակ ար տա հայ տու թյամբ, 2008 թ. նկատ մամբ նվա զել են մոտ 555 մլն Ա ՄՆ 
դո լա րով կամ 44,1 %–ո վ3: 

Աճն ա կն հայտ է շի նա րա րու թյան ո լոր տում, որ տեղ ի րա կա նաց ված օ տա րերկ-
րյա ներդ րում նե րը, 2010 թ–ին ա ճե լով մոտ 8 ան գամ նա խորդ տար վա նկատ մամբ, 
դրա տե սա կա րար կշի ռը կա րո ղա ցել են հասց նել 0,05–ից մինչև 0,51 տո կո սի: Սա-
կայն 2010 թ. այս ո լոր տում ի րա կա նաց ված ներդ րում նե րը դեռևս չեն գե րա զան-
ցում 2008 թ. ցու ցա նի շին: Է ա կա նո րեն ա ճել են նաև մե ծա ծախ ա ռևտ րի ո լոր տում 
ի րա կա նաց ված օ տա րերկ րյա ներդ րում նե րը` 2010 թ–ին նա խորդ տար վա նկատ-
մամբ բա ցար ձակ ա ճը կազ մել է 4,8 մլն Ա ՄՆ դո լար կամ 80 %:

Տն տե սու թյան ի րա կան հատ վա ծում 2008–2010 թթ. ՕՈՒՆ–ի կու տա կային ծա-
վա լի Ռու սաս տա նին բա ժին ը նկ նող ներդ րում նե րի տե սա կա րար կշի ռը 70 %–ից 
նվա զել է մինչև 38,5: Սա կայն դրա հետ մեկ տեղ շա րու նա կում է լի նել ա ռա ջի նը: 
Ե րկ րորդ տե ղը զբա ղեց նում է Ֆրան սի ան, ո րը 2010 թ. դրս ևո րում է նվազ ման մի-
տում` նվա զե լով 25,3 %–ով: Լի բա նա նը, շնոր հիվ 2008–2010 թթ. ներդ րում նե րի մեծ 
ծա վալ նե րի, ամ րապնդ վել է չոր րորդ տե ղում: Ար գեն տի նան, վեր ջին տա րի նե րին 
նա խորդ տա րի նե րի նկատ մամբ կտ րուկ ա վե լաց նե լով ներդ րում նե րի ծա վա լը 
կա րո ղա ցել է ա ռաջ ան ցնել Ա ՄՆ–ից: Վեր ջին եր կու տա րում նկատ վում է նաև 
Ա ՄՆ–ի կող մից ի րա կա նաց վող ներդ րում նե րի նվա զում, ը ստ ո րում` 2010 թ. դրանց 
կազ մում ո ւղ ղա կի ներդ րում ներն ան նշան են ե ղել` նա խորդ տար վա նկատ մամբ 
նվա զե լով 53,3 %–ով (տե´ս ա ղյու սակ 2–ը): Վեր ջին տա րի նե րին ՀՀ տն տե սու թյան 
ի րա կան հատ վա ծում նկատ վող ներդ րում նե րի ծա վալ նե րի նվա զու մը բա ցա-
տրվում է հա մաշ խար հային ֆի նան սատն տե սա կան ճգ նա ժա մի հետ ևանք նե րով: 

3 ՀՀ Ա ՎԾ, ՀՀ սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կը 2011 թ. հուն վար–փետր վա րին, էջ 73–76:
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Ա ղյու սակ 2 

Օ տա րերկ րյա ներդ րում նե րի ծա վալն ը ստ ե րկր նե րի

Եր կի րը 

2008 թ. 2009 թ. 2010 թ.

Ը
ն դ

ա
 մե

 նը
 

նե
րդ

 րո
ւմ

նե
ր

Ա
յդ

 թ
վ

ու
մ՝

 
ո ւ

ղ
ղ

ա
 կի

 

Ը
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ւմ
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ր

Ա
յդ

 թ
վ
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մ՝

 
ո ւ

ղ
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ա
 կի

 

Ը
ն դ

ա
 մե

 նը
 

նե
րդ

 րո
ւմ

նե
ր

Ա
յդ

 թ
վ

ու
մ՝

 
ո ւ

ղ
ղ

ա
 կի

 

Ըն դա մե նը 1257 643,1 1000 911,2 935 485,3 732 118,5 702 661,6 482 999,4

այդ թվում՝ 

Ռու սաս տանի 
Դաշ նու թյուն

880 071,7 714 508,8 502 854,7 384 831,2 270 342,3 194 539,8

Ֆ րան սի ա 90 756,7 83 756,0 197 421,4 197 421,4 146 787,2 146 787,2

Ար գեն տի նա 90 051,6 87 666,8 50 660,7 48 258,2 32 635,1 29 751,8

Լի բա նան 40 588,8 11 838,0 22 189,3 13 548,8 17 499,7 11 292,5

ԱՄՆ 30 199,6 17 700,0 18 863,4 12 982,9 16 142,1 6 058,3

Լիխ տենշ տեյն 24 000,0 – 16,1 16,1 – –

Գեր մա նի ա 23 707,6 23 707,6 19 358,0 19 358,0 47 339,8 21 951,2

Լյուք սեմ բուրգ 13 031,0 6 687,0 3 343,0 2 487,0 6 820,0 51 68,0

Կիպ րոս 10 797,1 10 797,0 6 943,2 6 939,7 14 354,7 11 975,9

Իռ լան դի ա 6 407,0 6 407,0 289,1 289,1 329,0 3 29,0

Նի դեր լանդ ներ 4 507,9 4 507,9 71 096,4 4569,2 64 310,7 3 501,8

Բել գի ա 3 862,6 3 862,6 1 322,4 1 213,1 1  725,7 1 565,5

Մի ա ցյ ալ  
Թա գա վո րու թյուն

3 860,2 1 130,9 843,4 82,5 3 813,1 3 736,7

Հուն գա րի ա 617,3 107,3 – – 411,3 11,3

Ի տա լի ա 432,1 432,1 33 480,3 33 480,3 4 908,7 4 908,7

Ուկ րաի նա 101,2 101,2 – – 137,8 0,3

Այլ ե րկր ներ 28 000,0 28 000,0 6 000,0 6 000,0 20 000,0 20 000,0

Աղ բյու րը՝ ՀՀ Ա ՎԾ, ՀՀ սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կը 2011 թ. հուն վար–փետր վա-
րին, էջ 71: 
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Օ տա րերկ րյա ներդ րում նե րի ներգ րավ ման տե ղա կան նշա նա կու թյան հիմ-
նախն դիր նե րի մի մա սը պետք է լուծ վի պե տա կան, մյուս մա սը` կոր պո րա տիվ 
մա կար դա կով: 

Ներդ րու մային խթան նե րի ոչ ճիշտ կի րա ռու մը կա րող է ներդ րու մային ան հա-
վա սա րակ շիռ մի ջա վայ րի պատ ճառ հան դի սա նալ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ո րոշ խթան-
նե րի ճիշտ կի րա ռու թյու նը կա րող է ա րա գաց նել ՕՈՒՆ–նե րի ներ հոս քը: Հարկ ե նք 
հա մա րում նշել, որ այդ խթան նե րը չեն փո խա րի նում ներդ րու մային մի ջա վայ րի 
ո ւղ ղու թյամբ ի րա կա նաց վող բա րե փո խում նե րին: Խթան նե րը պետք է դի տար կել 
որ պես գոր ծող բա րեն պաստ մի ջա վայ րի հա վե լում: 

Ըստ « Բա րեն պաստ գոր ծա րար ու ներդ րու մային մի ջա վայ րի հա մար լա վա-
գույն փոր ձի ու ղե ցույ ցի»4 խթան նե րի ը նտ րու թյան ժա մա նակ պետք է կի րառ վեն 
հետ ևյալ սկզ բունք նե րը.

1. Խ թան նե րի վե րա բե րյալ պետք է մշակ վի պե տա կան ռազ մա վա րու թյուն,
2. Ա զատ գո տի նե րի (տն տե սա կան հա տուկ գո տի ներ) առ կա յու թյու նը: Ա զատ 

գո տի նե րը կամ տն տե սա կան հա տուկ գո տի նե րը պետք է ստեղծ վեն այն պի սի 
տա րածք նե րում, ո րոնք աշ խար հագ րա կան տե սա կե տից մր ցու նակ են ներդ րող-
նե րի հա մար:

3.  Ներդ րու մային ե րաշ խիք ներ և ա պա հո վագ րու թյուն քա ղա քա կան ռիս կից:

 Ներդ րող նե րին կա րող է մտա հո գել այն, որ տվյալ ե րկ րի ներդ րու մային և քա-
ղա քա կան մի ջա վայ րե րը չա փա զանց մեծ ռիսկ են պա րու նա կում ներդ րում նե րի 
ո ղջ ըն թաց քի ժա մա նակ: Այս հան գա մանք նե րում ներդ րում նե րը խթա նե լու հա-
մար ե րկր նե րը պետք է, այս պես կոչ ված, «ինք նիշ խան ե րաշ խիք տրա մադ րեն», 
այ սինքն` կա ռա վա րու թյու նը ֆի նան սա կան ե րաշ խիք է ա պա հո վում կո րուստ նե-
րի կամ չվ ճար ման այն դեպ քե րի հա մար, ո րոնք ե րկ րի քա ղա քա կան, ի րա վա կան 
կամ տն տե սա կան ի րա վի ճակ նե րի ար դյունք են: 

Ինչ վե րա բե րում է քա ղա քա կան ռիս կի ե րաշ խիք նե րին, ա պա այն կա րե լի է 
ներ կա յաց նել որ պես այն պի սի ապ րանք, ո րը ներդ րո ղը գնում է ծրագ րե րը ձա խո-
ղում նե րից պաշտ պա նե լու հա մար:

Քն նար կե լով ներ կա յաց ված փաս տե րը և ու սում նա սի րու թյուն նե րը` կա րե լի 
է հան գել այն եզ րա կա ցու թյա նը, որ այն պի սի ոչ հար կային տար բե րու թյուն նե-
րի շտ կու մը, ի նչ պի սիք են են թա կա ռուց ված քի հե տամ նա ցու թյու նը, ոչ ար դի ա կան 
օ րենք նե րը, մակ րոտն տե սա կան և քա ղա քա կան ան կա յու նու թյու նը և ռե սուրս-
նե րի բաշխ ման տն տե սա կան պատ նեշ նե րը, կա րող են մե ծա պես խո չըն դո տել 
օ տա րերկ րյա ո ւղ ղա կի ներդ րում նե րի ներ հոս քը եր կիր: Տն տե սու թյան ը նդ հա նուր 
ա զա տա կա նա ցու մը, ի նչ պես նաև տա րա ծաշր ջա նային ին տեգ րա ցի ան օ տա րերկ-
րյա ներդ րում նե րի խթան ման հա մար նույն պես կար ևոր դեր են խա ղում ի րա վի-
ճա կի դրա կան սցե նա րով զար գաց ման ա ռու մով: Զար գա ցող ու ան ցու մային շր ջա-
նում գտն վող ե րկր նե րի պա տաս խան քայ լը պետք է լի նի լրիվ ա զա տա կա նաց ված 
և բիզ նե սի հա մար բա րեն պաստ ար դյու նա բե րա կան գո տի նե րի ստեղ ծու մը, ո րը 
կօգ նի ի նչ պես ներդ րում նե րի ներ հոս քին, այն պես էլ տն տե սա կան ա ճի խթան-

4 Ե ԱՀԿ, Բա րեն պաստ գոր ծա րար և ներդ րու մային մի ջա վայ րի հա մար լա վա գույն փոր ձի ու ղե-
ցույց: 
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մա նը5: Չնա յած հար կային խթան նե րը, մնա ցած բո լոր հա վա սար պայ ման նե րում, 
կա րող են հան գեց նել օ տա րերկ րյա ո ւղ ղա կի ներդ րում նե րի ներ հոս քին, էմ պի րիկ 
հե տա զո տու թյուն նե րը չեն հաս տա տում սրա առ կա յու թյու նը: Մինչ դեռ հար կային 
հա մա կար գի պար զու թյու նը, ան շուշտ, կա րող է ու նե նալ դրա կան ազ դե ցու թյուն:

Foreign direct investment flows, their distribution and ways  
of supporting in the Republic of Armenia

Summary

A foreign direct investment flows between countries are the part of financial glo-
balization processes. At the same time such flows of investments (inflows and outflows) 
display a new challenge for policy makers in both developed and developing countries. 

Investment policy is one of the main directions of the economic policy in the Re-
public of Armenia. Armenia adopted an open doors policy for any types of investments. 
This policy ought to provide a county’s competitive advantages. Results of this policy are 
more investments in all sectors of economy, increase in labor force and technologies, new 
markets for domestic production. 

5 Aitken B., G. H. Hanson, and A. Harrison, 2007, Spillovers, Foreignlnvestment, and Export Behavior
Journal of Snternational Economics, Vol. 43. pp 103–132.
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Հա մաշ խար հային տն տե սու թյա նը ՀՀ ին տեգր ման  
հիմ նախն դիր նե րը և դրանց հաղ թա հար ման 

 ու ղի նե րը 1999–2009 թթ–ի ն

Ար մեն Ժամ հա րյան

 Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի մա գիստ րոս  
(ար ևե լա գի տու թյան ֆա կուլ տետ),  

Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի մա գիստ րոս  
(կա ռա վար ման ֆա կուլ տետ),  

RESO Insurance (ա պա հո վագ րա կան գոր ծա կալ)

 Հա մաշ խար հային տն տե սու թյան ներ կա յումս ըն թա ցող ին տեն սիվ հա մաշ-
խար հայ նաց ման (գ լո բա լաց ման) պայ ման նե րում, ո րին ա ջակ ցող կար ևոր գոր-
ծոն նե րից մե կը տն տե սա կան ին տեգր ման խո րա ցումն է, կար ևոր է դառ նում ազ-
գային տն տե սու թյու նը հա մաշ խար հային տն տե սու թյա նը լի ար ժեք ին տեգ րե լու 
խն դի րը, ին չը շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց է: Ան կա խու թյան հռ չա կու մից հե տո 
Հա յաս տա նը լուրջ քայ լեր ձեռ նար կեց շու կա յա կան ար մա տա կան բա րե փո խում-
նե րի ի րա կա նաց ման և հա մաշ խար հային տն տե սու թյան մեջ ին տեգր վե լու նա-
խադ րյալ ներ ստեղ ծե լու ո ւղ ղու թյամբ: Հա յաս տա նը, ո րն իր ա ռջև նպա տակ էր 
դրել դառ նալ շու կա յա կան տն տե սու թյուն ու նե ցող եր կիր, իր տն տե սա կան քա-
ղա քա կա նու թյան նպա տա կա կետ է հա մա րում հա մաշ խար հային տն տե սու թյանն 
ին տեգր վող, ա զատ և բաց տն տե սու թյան ստեղ ծու մը:

Տն տե սու թյան զար գաց ման այդ պի սի շր ջա նում շատ կար ևոր է, որ ՀՀ ար տա-
քին տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն ներն ա մուր լի նեն ար տա քին շու կայի հետ, քա-
նի որ վեր ջին ներս ազ գային տն տե սու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման և 
ժո ղովր դի բա րե կե ցու թյան մա կար դա կի ա ճն ա պա հո վող կար ևո րա գույն մի ջոց նե-
րից են: Տն տե սու թյան ար մա տա կան վե րա կա ռուց ման պայ ման նե րում մե ծա նում են 
ար տա քին տն տե սա կան կա պե րի ստեղծ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը, ար տա սահ-
մա նյան ե րկր նե րի հետ հա մա տեղ ձեռ նար կու թյուն նե րի ստեղծ ման նա խադ րյալ-
ներ են ա ռա ջա նում, ը նդ լայն վում են ե րկր նե րի հնա րա վո րու թյուն ներն ար տա քին 
տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան բնա գա վա ռում: Հա մաշ խար հային տն տե սու թյանն 
ին տեգր վե լու հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը գի տու-
թյան բնա գա վա ռում, հա մա տեղ ծրագ րե րի մշա կում նե րի կա տա րումն օ տա րերկ րյա 
ի նս տի տուտ նե րի հետ: Մեր կար ծի քով՝ ա ռաջ նային կար ևո րու թյուն ու նեն հե տա զո-
տու թյուն նե րը ա ստ ղա ֆի զի կայի, միկ րո կեն սա բա նու թյան, ռա դի ոէ լեկտ րո նի կայի, 
քի մի ա կան, բժշ կա գի տու թյան, տն տե սա գի տու թյան բնա գա վառ նե րում և այլն: 

Հա յաս տա նի տն տե սա կան ին տեգր ման հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն է հա մար վում 
ԵՄ–ն: Հա յաս տա նի և ԵՄ կա պե րը եր կա րա ժամ կետ են և նշա նա կա լից: ԵՄ–ն 
ա ջակ ցում է Հա յաս տա նում ա զատ շու կա յա կան տն տե սու թյան ան ցման գոր ծըն-
թա ցին: Այն կոչ ված է օգ նե լու Հա յաս տա նին` զար գաց նե լու իր տն տե սա կան նե-
րու ժը` տար բեր բնա գա վառ նե րում ցու ցա բե րե լով ո րո շա կի ա ջակ ցու թյուն:

1999 թ–ի հու լի սի 1–ին ու ժի մեջ մտած Գոր ծըն կե րու թյան և հա մա գոր ծակ ցու-
թյան հա մա ձայ նա գի րը /ԳՀՀ/ ԵՄ–Հա յաս տան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հա մար 
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նոր ժա մա նա կաշր ջա նի սկիզբ հան դի սա ցավ: 2004 թ. հու նի սին Հա յաս տա նը, 
Վրաս տա նը և Ա դր բե ջանն ը նդ գրկ վե ցին Եվ րո պա կան հար ևա նու թյան քա ղա քա-
կա նու թյան (Ե ՀՔ) շր ջա նակ նե րում: 2005 թ. մար տին Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղովն 
Եվ րո պա կան խորհրդ ին ներ կա յաց րեց վեր ջին նե րիս մա սին զե կույց նե րը: Եվ րո-
պա կան Մի ու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ Հա յաս տա նի ը նդ գր կումն Եվ րո պա կան 
հար ևա նու թյան քա ղա քա կա նու թյան շր ջա նակ նե րում ՀՀ–ԵՄ հա րա բե րու թյուն-
նե րը տե ղա փո խեց ո րա կա կան նոր մա կար դակ: Գոր ծըն կեր և հա մա գոր ծակ ցող 
կար գա վի ճակ ու նե ցող ե րկ րից Հա յաս տա նը դար ձավ ԵՄ հար ևան եր կիր: 

Եվ րո պա կան հար ևա նու թյան քա ղա քա կա նու թյան (Ե ՀՔ) շր ջա նակ նե րում 
ՀՀ–ԵՄ հա մա տեղ Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի մշակ ման աշ խա տանք նե րը հա-
մա կար գե լու նպա տա կով ՀՀ Նա խա գա հի 2005 թվա կա նի մայի սի 11–ի ՆԿ 100–Ա 
կար գադ րու թյամբ ստեղծ վել է միջ գե րա տես չա կան աշ խա տան քային խումբ, ո րի 
աշ խա տանք նե րը հա մա կար գում է ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րը:

 Բա նակ ցու թյուն նե րի 3 փու լե րի ար դյուն քում 2006 թ. նոյեմ բե րի 14–ին Բրյու սե-
լում հաս տատ վել և ստո րագր վել է ՀՀ–ԵՄ հա մա տեղ Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա-
գի րը /ԳԾ/1: Բա նակ ցու թյուն նե րի ա ռա ջին փու լը տե ղի է ու նե ցել 2005 թ. նոյեմ բե-
րի 28–ին` Եր ևա նում, ե րկ րորդ փու լը` 2006 թ. մար տի 6–7–ը` Բրյու սե լում և եր րորդ 
փու լը` 2006 թ. մայի սի 3–ին` Եր ևա նում: 

Եվ րո պա կան հար ևա նու թյան քա ղա քա կա նու թյան շր ջա նակ նե րում ՀՀ–ԵՄ 
Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը նշա նա կա լի ո րեն կն պաս տի Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյան, ի րա վա կան նոր մե րի և ստան դարտ-
նե րի ներ դաշ նա կեց մա նը ԵՄ չա փա նիշ նե րին: Այս հա մա տեքս տում ա մուր հիմ քեր 
կս տեղծ վեն հե տա գա տն տե սա կան ին տեգր ման հա մար՝ հիմն վե լով տն տե սու-
թյան և ա ռևտ րի բնա գա վա ռում այն պի սի կա նոն նե րի և դրույթ նե րի ըն դուն ման ու 
կի րառ ման վրա, ո րոնք կխ թա նեն ա ռև տու րը, ներդ րում նե րը և տն տե սա կան ա ճը: 
Ծրա գի րը կօգ նի մշա կել և ի րա կա նաց նել այն պի սի քա ղա քա կա նու թյուն և մի ջո-
ցա ռում ներ, ո րոնք ո ւղղ ված կլի նեն տն տե սա կան ա ճին, սո ցի ա լա կան ներ դաշ նա-
կեց մա նը, աղ քա տու թյան նվա զեց մա նը և շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյա նը՝ 
խթա նե լով կա յուն զար գաց ման եր կա րա ժամ կետ ի րա կա նա ցու մը: 

Եվ րո պա կան կա ռույց նե րի հետ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մա գոր-
ծակ ցու թյան շր ջա նակ նե րում պե տա կան մար մին նե րի կող մից ի րա կա նաց վող աշ-
խա տանք նե րը հա մա կար գե լու նպա տա կով ստեղծ վել է հա մա կար գող հանձ նա-
ժո ղով, ո րի նա խա գահն է ՀՀ նա խա գա հը (ՀՀ նա խա գա հի 2006 թվա կա նի մայի սի 
20–ի ՆՀ 114–Ն հրա մա նա գիր): 

ԵՄ–ի կող մից ՀՀ–ին շու կա յա կան տն տե սու թյան կար գա վի ճակ շնոր հե լու 
նպա տա կով 2005 թվա կա նի փետր վա րին ՀՀ–ն պաշ տո նա պես դի մել է ԵՄ–ի ն՝ 
ներ կա յաց նե լով ՀՀ տն տե սու թյան վե րա բե րյալ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ոչ շու կա յա կան տն տե սու թյան կար գա վի ճա կի վե րա նայ ման հայց» փաս տա թուղ-
թը: Ներ կա յումս եվ րո պա կան կող մը, հա մա ձայն սահ ման ված ըն թա ցա կար գե րի, 
քն նար կում է ՀՀ–ին շու կա յա կան տն տե սու թյան կար գա վի ճակ շնոր հե լու հար ցը:

2005 թվա կա նի Մայի սի 1–ին ստեղծ վել է ԵՄ–ո ւմ ՀՀ ա ռևտ րային ներ կա յա ցուց-

1 http://www.mineconomy.am/am/13/
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չու թյուն և նշա նակ վել է ներ կա յա ցու ցիչ, ո րի նս տա վայ րը Բրյու սելն է (ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան 23. 12. 2004 թ. N 1935–Ն ո րո շում): Նշ ված կա ռույ ցի հիմ նու մը նույն պես 
ը նդ գծում է Հա յաս տա նի ցան կու թյու նը` ը նդ լայ նել հա մա գոր ծակ ցու թյու նը Եվ րո-
պա կան Մի ու թյան հետ: Այս քայլն ևս կն պաս տի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
և Եվ րո պա կան Մի ու թյան միջև ա ռևտ րատն տե սա կան կա պե րի խո րաց մա նը:

2009 թվա կա նի ապ րի լի 23–ին Բրյու սե լում Եվ րո պա կան Հա մայնք նե րի Հանձ-
նա ժո ղո վի կող մից պաշ տո նա պես հրա պա րակ վել է «2008 թվա կա նի Եվ րո պա կան 
հար ևա նու թյան քա ղա քա կա նու թյան շր ջա նակ նե րում ՀՀ–ԵՄ Գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ծրագ րի ի րա կա նաց ման ա ռա ջըն թա ցի մա սին» զե կույ ցը: 

2009 թվա կա նի մայի սի 6–ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի  
ՆԿ–68–Ա կար գադ րու թյամբ հաս տատ վել է Եվ րո պա կան հար ևա նու թյան քա ղա-
քա կա նու թյան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն–Եվ րո պա կան Մի ու թյուն Գոր ծո-
ղու թյուն նե րի ծրագ րի կա տա րումն ա պա հո վող 2009–2011 թվա կան նե րի մի ջո ցա-
ռում նե րի ցան կը: 

 Ակն հայտ է հետ ևյալ գծով ՀՀ ար տա հան ման մեջ ԵՄ ե րկր նե րի հա մա-
կենտ րո նա ցու մը: Բել գի ա ար տա հան ման հիմ նա կան մա սը կազ մում են թան կար-
ժեք քա րե րը և մե տաղ նե րը, Գեր մա նի ա ար տա հան ման մեջ դրանց հետ մեկ տեղ 
գե րակշ ռում են նաև ոչ թան կար ժեք մե տաղ նե րը: 

Ար տա քին տն տե սա կան կա պե րի կա տա րե լա գոր ծու մը պա հան ջում է զար-
գաց նել սպա սարկ ման և մի ջազ գային զբո սաշր ջու թյան ո լոր տը, ո րի հա մար 
ան հրա ժեշ տու թյուն կա ռա ջա նա ար մա տա պես բա րե լա վել սպա սարկ ման ամ-
բողջ են թա կա ռուց վածք նե րը` ճա նա պարհ նե րը, վե րա կանգ նել պատ մա կան հու-
շար ձան նե րը և տե սար ժան վայ րե րը, ի նչ պես նաև ստեղ ծել մի ջազ գային նշա-
նա կու թյան ա ռող ջա րան ներ: Հան րա պե տու թյան տն տե սա կան ին տեգ րա ցի այի 
զար գաց ման հե ռան կար նե րի պար զա բա նումն ա կն հայ տո րեն կախ ված է այն 
ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մից, ո րոնք ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից ար դեն ի սկ ըն-
դուն վել և ի րա գործ վում են:

ՀՀ կա ռա վա րու թյունն ըն դու նել է 2000 թ. ապ րի լի 20–ի «Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան զբո սաշր ջի կու թյան զար գաց ման հայե ցա կար գի մա սին» թիվ 15, 2001 թ. 
մայի սի 3–ի «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ին ֆոր մա ցի ոն տեխ նո լո գի ա նե րի ար-
դյու նա բե րու թյան զար գաց ման հայե ցա կար գի մա սին» թիվ 18 ո րո շում նե րը, ո րոն-
ցով հս տա կեց վել են հա մա պա տաս խան ո լորտ նե րի զար գաց ման ո ւղ ղու թյուն նե րը 
և ի րա կա նաց ման են թա կա մի ջո ցա ռում նե րը: Բա ցի այդ, մշակ ման փու լում է Հա յաս-
տա նի տն տե սա կան կա յուն զար գաց ման ռազ մա վա րու թյու նը, ո րով նա խա նշվե լու 
են ե րկ րի զար գաց ման հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն ներն ու գե րա կա յու թյուն նե րը: Զբո-
սաշր ջու թյան զար գաց ման ո րո շա կի մա կար դա կում, ի լրումն մյուս ար դյունք նե րի, 
ո րոնք վե րա բե րում են աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ մա նը և ծա ռա յու թյուն նե րի շու կայի 
բուռն զար գաց մա նը, պետք է ա կն կա լել նաև ար տար ժույ թի զգա լի ներ հոսք, ո րն 
ո ւղ ղա կի ո րեն մեղ մե լու է ըն թա ցիկ հաշ վի դե ֆի ցի տը, ի սկ տե ղե կատ վա կան տեխ-
նո լո գի ա նե րի բնա գա վա ռի լուրջ զար գաց ման դեպ քում նույն պես պետք է ա կն կա-
լել մի շարք դրա կան ար դյունք ներ, ո րոնց թվում ա ռա վել կար ևոր կա րող է դիտ վել 
հա մընդ հա նուր տե ղե կատ վա կան դաշ տից դուրս չմ նա լու հան գա ման քը:
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 Խորհր դային տա րի նե րին Հա յաս տա նում կար զբո սաշր ջիկ նե րի մեծ հոսք 
(1987 թ.` 100 հազ. զբո սաշր ջիկ): ԽՍՀՄ փլուզ ման և հան րա պե տու թյու նում ստեղծ-
ված սո ցի ալ–տն տե սա կան ծանր պայ ման նե րի հետ ևան քով 90–ա կան թվա կան նե-
րի սկզբ նե րից հան րա պե տու թյուն այ ցե լող զբո սաշր ջիկ նե րի թի վը կտ րուկ կր ճատ-
վել է (1996թ.` 13 հազ.), ո րից հե տո նո րից սկ սել է ա ճել` 1999 թ. կազ մե լով 40 հազ.:

 Հա յաս տա նում կա 3 միջ պե տա կան մայ րու ղի, ավ տո ճա նա պարհ նե րի խտու-
թյու նը կազ մում է 0,2 կմ/ հա, ո րոն ցից 77 %–ն ու նի պինդ ծած կույթ: 1995–2000 թթ. 
ՀԲ–ն տրա մադ րել է 35 մլն դո լար վարկ ավ տո ճա նա պարհ նե րի վե րա կանգն ման 
հա մար2: Հա յաս տա նում գոր ծում են եր կու մի ջազ գային և տաս տե ղա կան օ դա նա-
վա կա յան ներ, ին չը շատ կար ևոր նա խա պայ ման է տու րիզ մի զար գաց ման հա մար: 

2000 թ. սկ սած` օ տա րերկ րյա զբո սաշր ջիկ նե րի հիմ նա կան հանգր վան «Ար մե-
նի ա», «Է րե բու նի» և «Եր ևան» հյու րա նոց նե րի ար մա տա կան վե րա կա ռու ցու մից 
բա ցի, հան րա պե տու թյու նում սկ սե ցին կա ռուց վել բարձ րա կարգ, մի ջազ գային 
ժա մա նա կա կից չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նող հյու րա նոց ներ: Նկա տե լի-
ո րեն փոխ վեց նաև սպա սարկ ման մա կար դա կը, աշ խու ժա ցան հան րա պե տա կան 
ավ տո մայ րու ղի նե րի կա ռու ցումն ու վե րա կա ռու ցու մը: Զբո սաշր ջու թյու նը, փաս-
տո րեն, ամ բող ջա պես դար ձավ մաս նա վոր ձեռ նե րեց նե րի գոր ծու նե ու թյան ո լոր-
տը, և ստեղծ վե ցին զբո սաշր ջային բազ մա թիվ կազ մա կեր պու թյուն ներ: Ը ստ վի-
ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյուն նե րից ստա ցած տվյալ նե րի և հե տա զո տու թյուն նե րի 
ար դյուն քում ձևա վոր ված փոր ձա գի տա կան գնա հա տում նե րի` 2010 թ–ի հուն վար–
դեկ տեմ բե րին Հա յաս տան են ժա մա նել 683 979 զբո սաշր ջիկ: Այս ա ղյու սա կում 
տր ված են 2009–2010 թթ–ին Հա յաս տան ժա մա նած զբո սաշր ջիկ նե րի թվի մա սին 
ո րոշ տվյալ ներ (ա ղյու սակ 4).

Ա ղյու սակ 4

ՀՀ մի ջազ գային զբո սաշր ջու թյան  
մի քա նի կար ևոր ցու ցա նիշ ներ (2009 թ.)

Հյու րա նոց նե րի քա նա կը,  
ո րոնք ըն դու նել են մի ջազ գային զբո սաշր ջիկ նե րի

43

Ժա մա նող ներ (ո րոն ցից տե ղա վոր վել են) 575 281

Հյու րա նոց նե րում և հյու րա նո ցային հանգր վան նե րում 65 683

Բա րե կա մի կամ հա րա զա տի տա նը,  
վար ձով տր վող բնա կա րան նե րում և այլն

509 643

Մեկ նող ներ (ո րոն ցից ո ւղ ևո րու թյու նը կազ մա կերպ վել է) 526 193

Զ բո սաշր ջի կային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից 11 234

Ինք նու րույն 514 959

Ըստ հյու րա նո ցային տն տե սու թյուն նե րից ստաց ված հաշ վետ վու թյուն նե րի 

2 The World Bank, World Development Indikators, 2000
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տվյալ նե րի` 2010 թ–ի հուն վար–դեկ տեմ բե րին ՀՀ այ ցե լած զբո սաշր ջիկ նե րի 21 %–ը 
բա ժին է ըն կել Ա ՊՀ ե րկր նե րին, ի սկ 79 %–ը` ոչ Ա ՊՀ ե րկր նե րին: 

Աշ խար հում ըն թա ցող ին տեգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րից ան մասն չի մնում 
նաև Հա յաս տա նը: Ա կն հայտ է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հան քա հում-
քային ռե սուրս նե րը և ներ քին շու կան բա վա րար չեն ի նք նու րույն տն տե սա կան աճ 
ա պա հո վե լու հա մար: Դա բնո րոշ է աշ խար հի շատ ե րկր նե րին: Հետ ևա բար` ե րկ րի 
ա պա գա տն տե սա կան ռազ մա վա րու թյու նը պետք է բո վան դա կի հա մաշ խար հային 
տն տե սու թյանն ին տեգր ման և դրան ու ե րկ րի հնա րա վո րու թյուն նե րին հա մա պա-
տաս խան ներ քին տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան կար ևոր ո ւղ ղու թյուն նե րը: 

Ա զատ տն տե սա կան գո տի նե րի (այ սու հետև` Ա ՏԳ) ստեղ ծու մը յու րա հա տուկ 
քայլ կա րող է դառ նալ Հա յաս տա նի տն տե սու թյու նը հա մաշ խար հային տն տե-
սա կան հա մա կար գին ին տեգ րե լու ո ւղ ղու թյամբ: Հան րա պե տու թյու նում Ա ՏԳ–
ե րի ձևա վոր ման հիմ նա կան նպա տակն է լի նե լու ստեղ ծել եր կա րատև ներդր-
ման գոր ծու նե ու թյան ակ տի վաց ման հա մար ար տո նյալ պայ ման ներ, ներգ րա վել 
օ տարերկ րյա կա պի տա լը, ար տադ րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար ման 
փոր ձը, նո րա գույն տեխ նո լո գի ա նե րը, շու կան հա գեց նել բարձ րո րակ ապ րանք նե-
րով: Հա յաս տա նում Ա ՏԳ –ե րի ձևա վոր մանն ո ւղղ ված ա ռա ջին քայ լերն ար վել են 
Մոսկ վայի ժո ղովր դա կան տն տե սու թյան ա կա դե մի այի, մաս նա վո րա պես ա կա դե-
մի կոս Ա. Ա ղան բե կյա նի գլ խա վո րած գի տա կան խմ բի նա խա ձեռ նու թյամբ3: 

Հա յաս տա նում Ա ՏԳ–ե րի ստեղծ ման ծրագ րեր մշա կե լիս ան հրա ժեշտ է ու սում-
նա սի րել աշ խար հում հա ջող գոր ծող գո տի նե րի, ի նչ պի սիք կան Չի նաս տա նում, 
Հա րա վային Կո րե ա յում, Ա ՄՆ–ո ւմ, Իռ լան դի ա յում, ի նչ պես նաև ան հա ջող գո տի-
նե րի, ի նչ պի սիք կային Ռու սաս տա նում, Ֆի լի պին նե րում, ստեղծ ման փոր ձե րը, 
պար զել այս գո տի նե րի հա ջո ղու թյան և ան հա ջո ղու թյան պատ ճառ նե րը, գոր ծու-
նե ու թյան հետ ևանք նե րը և այլն4: 

Այ սօր Ա ՏԳ–նե րի ստեղծ ման կար ևոր նա խա պայ ման է զար գա ցած են թա կա-
ռույց նե րի առ կա յու թյու նը:  Սա կայն Հա յաս տա նում բո լոր են թա կա ռույց նե րը ժա-
ռան գու թյուն են մնա ցել խորհր դային ժա մա նա կաշր ջա նից և կա րիք ու նեն վե րա-
նո րոգ ման և ար դի ա կա նաց ման: Վեր ջին շր ջա նում բա վա կա նին աշ խա տանք է 
տար վել հան րա պե տու թյան են թա կա ռուց վածք նե րը ար դի ա կա նաց նե լու ո ւղ ղու-
թյամբ, սա կայն ա ռանց լուրջ ներդ րում նե րի դա շատ դժ վար է:

ՀՀ–ո ւմ Ա ՏԳ–ե րի ստեղ ծու մը կն պաս տի`

1. ՀՀ ար տա հան ման կա րո ղու թյան ը նդ լայն մա նը,
2.  ներ մուծ մա նը փո խա րի նող ար տադ րու թյուն նե րի զար գաց մա նը,
3.  ներդ րում նե րի ներգ րավ մամբ տվյալ տա րած քի սո ցի ալ–տն տե սա կան, գի-

տա տեխ նի կա կան և բնա պահ պա նա կան հիմ նա հար ցե րի լուծ մա նը, 
4. աշ խա տան քի ներդր ման ե րաշ խա վոր ված տե ղե րի ստեղծ մա նը,
5.  քիչ պի տա նի հո ղե րի ա ռա վել ար դյու նա վետ օգ տա գործ մա նը,
6. տն տե սու թյան հա մար բարձ րո րակ մաս նա գետ նե րի պատ րաստ մա նը,

3 «Հա յաս տան 2020». Զար գաց ման և ան վտան գու թյան ռազ մա վա րու թյուն, Եր ևան, 2002, էջ 358:

4 Վ. Լ. Խա նու մյան, Ա ՏԳ–նե րի ձևա վոր ման նա խադ րյալ նե րը և զար գաց ման ռազ մա վա րու թյու-
նը ՀՀ–ո ւմ, «Ֆի նանս ներ և է կո նո մի կա» №13, Եր ևան 2002, էջ 58:
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7.  հա մաշ խար հային տն տե սու թյան (այդ թվում նաև հար ևան ե րկր նե րի) հետ 
տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ը նդ լայն մա նը, զար գաց մա նը և այլն5: 

Վեր ջին տա րի նե րին լուրջ և հու սադ րող փո փո խու թյուն ներ են ար ձա նագր վել 
ե րկ րի ար տա քին տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տում: Ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի ար տա հան ման և ներ մուծ ման հա րա բե րակ ցու թյան մեջ նկատ-
վում է ար տա հան ման ծա վալ նե րի ո րո շա կի աճ: Ե թե 1999 թվա կա նին ներ մուծ ման 
ծա վա լը ար տա հան ման ծա վա լին գե րա զան ցում էր 4,1 ան գամ, ա պա 2004 թվա-
կա նին` 1,9 ան գամ: Տե ղի է ու նե նում ներ մուծ վող ապ րանք նե րի փո խա րի նում հայ-
րե նա կան ար տադ րան քով: Աս տի ճա նա բար բա րե լավ վում է ար տա հան ման կա-
ռուց ված քը, մե ծա նում է պատ րաս տի ար տադ րան քի ար տա հան ման տե սա կա րար 
կշի ռը: Փոխ վում է նաև ար տա քին ապ րան քաշր ջա նա ռու թյան աշ խար հագ րա կան 
կա ռուց ված քը, կրճատ վում է Ա ՊՀ ե րկր նե րի տե սա կա րար կշի ռը, ա ճում է ԵՄ և այլ 
ե րկր նե րի բա ժի նը: 

Թեև ՀՀ բնակ չու թյան մտա ծե լա կեր պում ար մա տա ցած ի ներ ցի այով Հա յաս-
տա նը տն տե սա կան ա մե նա սերտ հա րա բե րու թյուն ներ պետք է ու նե նա Ա ՊՀ ան-
դամ պե տու թյուն նե րի հետ, սա կայն աս տի ճա նա բար ամ րապնդ վում է նաև այն 
մո տե ցու մը, որ պետք է տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն ներ ու նե նալ աշ խար հի 
բո լոր ե րկր նե րի և հատ կա պես ԵՄ ան դամ ե րկր նե րի հետ: Հա մաշ խար հային 
տն տե սու թյանն ին տեգր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, ո րը պայ մա նա վոր ված է քա-
ղա քա կան ու տն տե սա կան գոր ծոն նե րով, ոչ մի կաս կած չի հա րու ցում, սա կայն 
շատ է ա կան է ո րո շել ին տեգր ման գլ խա վոր ո ւղ ղու թյու նը: Ներ կա յումս տն տե սա-
գետ նե րի շր ջա նում աս տի ճա նա բար տի րա պե տող է դառ նում այն տե սա կե տը, որ 
հան րա պե տու թյան հե ռան կա րային զար գաց ման նա խընտ րե լի ռազ մա վա րու թյու-
նը ե րկ րի ներգ րա վումն է Եվ րա մի ու թյան մեջ: 

Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ–ո ւմ եվ րո պա կան ԲՈՀ–ե րի ներգ րավ ման գոր ծըն թաց-
նե րին, ա պա ՀՀ–ո ւմ ԲՈՀ–ե րի հա մար ա ռա վել հրա պու րիչ ո լորտ ներ կա րող են 
հան դի սա նալ բարձր տեխ նո լո գի ա կան ապ րանք նե րի, գյուղմ թերք նե րի ար տադ-
րու թյու նը, սնն դի ար դյու նա բե րու թյու նը, թան կար ժեք քա րե րի մշա կու մը: 

Վեր ջին տա րի նե րին ա ռա ջին պլան է մղ վել հա մաշ խար հային ին տեգրման 
զար գաց ման այն պի սի ո ւղղ վա ծու թյու նը, ի նչ պի սին է ի նս տի տու ցի ո նա լա ցու մը, 
այ սինքն` այն պի սի կա ռույց նե րի, կազ մա կեր պու թյուն նե րի ստեղ ծու մը, ո րոնք 
պետք է կար գա վո րեն ան դամ ե րկր նե րի միջև ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րը և 
ա պա հո վեն բո լոր շա հագրգռ ված ե րկր նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դյու նա-
վե տու թյու նը: Այդ պի սի կազ մա կեր պու թյուն նե րից է Ա ռևտ րի հա մաշ խար հային 
կազ մա կեր պու թյու նը: Ա կն հայտ է, որ ցան կա ցած տն տե սա կան ին տեգ րա ցի ոն մի-
ա վոր ման հիմ քը հան դի սա նում է ա ռև տու րը: Ո ւս տի պա տա հա կան չէ, որ Ա ՀԿ–ն 
կողմ նո րոշ ված է ա ռևտ րի ա զա տա կա նաց մա նը, ո րը օբյեկ տիվ նա խադ րյալ ներ է 
ստեղ ծում տն տե սա կան ին տեգ րաց ման խո րաց ման հա մար6: 

5 Կի րա կո սյան Վեր գի նե, Հա մաշ խար հային տն տե սու թյա նը ՀՀ ին տեգր ման ու ղի նե րը, Եր ևան, 
Հե ղի նա կային հրա տա րա կու թյուն, 2007 թ, էջ 127:

6 Գ.Ե. Կի րա կո սյան, «Մի ջազ գային տն տե սա կան զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը», 
«է կո նո մի կա», № 5, 2000, էջ 14:
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ԵՄ–ին ՀՀ ին տեգր ման կազ մա կեր պա կան ու ղի կա րե լի է հա մա րել նաև ՀՀ–ի՝ 
Ա ՀԿ–ին ան դա մակ ցու մը (2003 թ. փետր վա րի 5–ին Հա յաս տա նը պաշ տո նա պես 
դար ձավ Ա ՀԿ 145–րդ ան դա մը), ո րը, ճիշտ է, ո ւղ ղա կի ո րեն ԵՄ–ին ան դա մակց-
ման նպա տակ չի հե տապն դում, այ նո ւա մե նայ նիվ ա ռանց Ա ՀԿ–ի ան դա մակ ցու-
թյան ին տեգր վել ԵՄ–ին հնա րա վոր չէ7: Ը նդ ո րում` Ա ռևտ րի հա մաշ խար հային 
կազ մա կեր պու թյանն ան դա մակ ցու թյու նից հե տո Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան ար տա քին ա ռևտ րային հա մա կար գում տե ղի են ու նե ցել ո րո շա կի փո փո-
խու թյուն ներ: Այս պես` 2003 թվա կա նին 2002–ի հա մե մա տու թյամբ ար տա քին ապ-
րան քաշր ջա նա ռու թյան ծա վալ ներն ա վե լա ցել են 30 %–ով և կազ մել ա մե նա մեծ 
ցու ցա նի շը ան ցած 10 տար վա ըն թաց քում8: Ամ բողջ ապ րան քաշր ջա նա ռու թյան 
մեջ ա վե լա ցել են նաև ար տա հան ման ծա վալ նե րը (2002 թ. հա մե մա տու թյամբ 
2003 թ. ա վե լա ցել է 34 %–ով):

Չ նա յած հա մաշ խար հային տն տե սու թյան և ՀՀ տն տե սու թյան միջև խո րա ցող 
հա րա բե րու թյուն նե րին` պետք է նկա տել, որ Հա յաս տա նի տն տե սու թյան բաց վա-
ծու թյու նը դեռևս բա վա կա նին փոքր է թե՛ զար գա ցած, թե՛ զար գա ցող ե րկր նե րի 
հետ հա մե մատ: Հատ կա պես ՀՆԱ–ի նկատ մամբ ար տա հան ման ցու ցա նի շը Հա-
յաս տա նում ա մե նա փոքրն է դի տարկ ված մի շարք ե րկր նե րի ցան կում: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տն տե սա կան ին տեգր ման մյուս հիմ նա կան 
ո ւղ ղու թյու նը Ա ՊՀ–ն է: Ա ՊՀ–ն ստեղծ վել է 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 8–ի` Ա ՊՀ ձևա վոր-
ման մա սին Բե լո վե ժյան հա մա ձայ նագ րին կից ար ձա նագ րու թյամբ, ի նչ պես նաև 
1991 թ. դեկ տեմ բե րի 21–ի` Ալ մա Ա թայի հռ չա կագ րով: Հե տա գա յում Ա ՊՀ–ին մի ա-
ցան բո լոր նախ կին խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րը, բա ցի Մերձ բալ թյան 
հան րա պե տու թյուն նե րից9:

 Նախ կին խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րի ին տեգ րա ցի ային պատ-
րաս տա կա մու թյու նը տար բեր էր, ո րը ո րոշ վում էր ոչ այն քան տն տե սա կան, 
որ քան քա ղա քա կան և նույ նիսկ էթ նի կա կան գոր ծոն նե րով: Ին տեգ րա ցի այի 
նկատ մամբ զսպ ված հա րա բե րու թյուն ներ Ա ՊՀ–ի շր ջա նակ նե րում նկատ վում 
էր Ո ւկ րաի նայի, Վրաս տա նի, Ա դր բե ջա նի, Թուրք մենս տա նի և Ո ւզ բեկս տա նի 
կող մից, ա վե լի դրա կան` Բե լա ռու սի, Հա յաս տա նի, Կիր գի զի այի և Ղա զախս-
տա նի կող մից:

1992 թ. կնք ված Ա ՊՀ կա նո նադ րու թյու նը բաղ կա ցած է մի քա նի բաժ նից` նպա-
տակ նե րը և սկզ բունք նե րը, ան դա մու թյու նը, կո լեկ տիվ ան վտան գու թյու նը և ռազ-
մա քա ղա քա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, հա մա գոր ծակ ցու թյան մար մին նե րը, 
միջ խորհր դա րա նա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, ֆի նան սա կան հար ցեր: Հա մա-
գոր ծակ ցու թյան ստեղծ ման հիմ քում դր վել են ան դամ ե րկր նե րի ի նք նիշ խա նու-
թյան, հա վա սա րու թյան, մի ջազ գային ի րա վուն քի ի նք նու րույն և ի րա վա հա վա սար 
սուբյեկտ ներ լի նե լու սկզ բունք նե րը:

7 Վ.Լ. Խա նու մյան, Մի ջազ գային ա ռևտ րի հիմ նախն դիր նե րը և Հա յաս տա նը, Եր ևան, 2005 թ., 
էջ 102:

8 Թո րո սյան Թ., Մի ջազ գային տն տե սա գի տու թյուն. ա ռև տուր և ֆի նանս ներ, Ե րկ րորդ հրա-
տա րա կու թյուն, Եր ևան, Ե ՊՀ հրա տա րա կչու թյուն, 2005 թ., Էջ 377:

9 Սարգ սյան Ա.Պ., Հա յաս տա նի տն տե սա կան ին տեգ րա ցի ան հա մաշ խար հային տն տե սու թյա-
նը, Մե նագ րու թյուն, ՀՀ ԳԱԱ տն տե սա գի տու թյան ի նս տի տուտ, Եր ևան, 2001 թ., էջ 165:
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 Նոր միջ պե տա կան կա ռույ ցի ձևա վոր ման նպա տակ ներն է ին.

1.  քա ղա քա կան, տն տե սա կան, բնա պահ պա նա կան, հու մա նի տար և մշա կու-
թային բնա գա վառ նե րում հա մա գոր ծակ ցու թյան ի րա կա նա ցու մը, 

2. ընդ հա նուր տն տե սա կան տա րած քի շր ջա նակ նե րում ան դամ ե րկր նե րի 
տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան հա մա կող մա նի ու հաշ վեկշռ ված զար գաց-
մա նը, ի նչ պես նաև միջ պե տա կան հա մա գոր ծակ ցու թյա նը և ին տեգ րա ցի-
ային նպաս տե լը,

3.  մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա կան ա զա տու թյուն նե րի ա պա հո վու մը` 
հա մընդ հա նուր սկզ բունք նե րի, մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րի և Եվ-
րո պա յում ան վտան գու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր պու թյան 
(ԵԱՀԿ) փաս տաթղ թե րին հա մա պա տաս խան,

4.  մի ջազ գային խա ղա ղու թյան և ան վտան գու թյան ա պա հով ման նպա տա-
կով ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան ի րա կա նա ցու մը, 

5. ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև վե ճե րի և առ ճա կատ ման խա ղաղ կար գա-
վո րու մը և այլն10:

 Հա մա գոր ծակ ցու թյան ստեղծ ման պա հից ան դամ պե տու թյուն նե րի հիմ նա-
կան գոր ծո ղու թյուն ներն ո ւղղ ված է ին այն պի սի բնա գա վառ նե րում հա մա գոր-
ծակ ցու թյան զար գաց մանն ու խո րաց մա նը, ի նչ պես ար տա քին քա ղա քա կա նու-
թյու նը, պաշտ պա նու թյու նը և ան վտան գու թյու նը, տն տե սա կան և ֆի նան սա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նը` այդ բնա գա վառ նե րում ը նդ հա նուր դիր քո րոշ ման մշակ ման 
և ը նդ հա նուր քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման նպա տակ նե րով: 

Իր գո յու թյան տա րի նե րի ըն թաց քում Ա ՊՀ–ն ան ցել է բազ մա թիվ փոր ձու թյուն-
նե րով: Չնա յած դրան` գլ խա վորն այն է, որ այն գո յատ ևեց: Նո րան կախ պե տու-
թյուն նե րի կա յու նա ցումն ու զար գա ցու մը չհան գեց րին նախ կին խորհր դային հան-
րա պե տու թյուն նե րի մի ա վոր ման գա ղա փա րի փո շի աց ման: 

Ա վե լին` ան կախ ե րկր նե րի փոխ կապ վա ծու թյան այս ձևը հա վաս տում է գտել 
քա ղա քա կան մի շարք փաս տաթղ թե րում, ի նչ պես նաև կոնկ րետ գոր ծե րում, 
ա ռա ջին հեր թին` տն տե սու թյան ո լոր տում: Այս ճա նա պար հին Ա ՊՀ–ն ան ցել է մի 
քա նի փու լով: 

• Ա ռա ջին փուլ` 1991–1993 թթ.: Մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րը ձեռք 
բե րե ցին քա ղա քա կան ան կա խու թյուն, ձևա վո րե ցին պե տա կա նու թյուն և 
ֆի նան սա կան, տն տե սա կան, մաք սային ու սահ մա նա պահ ի նք նու րույն 
կա ռույց ներ: Սա կայն ա ռայժմ նրանց ժո ղովր դատն տե սա կան հա մա լիր նե-
րը շա րու նա կում են աշ խա տել մի աս նա կան տն տե սա կան տա րած քում` մի-
աս նա կան ար ժույ թով: Եվ չնա յած Ա ՊՀ շր ջա նակ նե րում ըն դուն վում են մի-
աս նա կան շու կայի պահ պան ման վե րա բե րյալ հա րյու րա վոր ո րո շում ներ, 
կենտ րո նա խույս մի տում ներն ու ժե ղա նում են: 

• Երկ րորդ փուլ` 1993–1996 թթ.: Ա ՊՀ ե րկր ներն ամ րաց րին ի րենց քա ղա քա-
կան ի նք նա վա րու թյու նը, ի նք նու րույն մտան հա մաշ խար հային հան րու-
թյան մեջ, նախ կին Խորհր դային Մի ու թյան մեջ չմտ նող հար ևան ե րկր նե րի 

10 Սարգ սյան Ա.Պ., Հա յաս տա նի տն տե սա կան ին տեգ րա ցի ան հա մաշ խար հային տն տե սու թյա-
նը, Մե նագ րու թյուն, ՀՀ ԳԱԱ տն տե սա գի տու թյան ի նս տի տուտ, Եր ևան, 2001 թ., էջ 166:
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հետ հաս տա տե ցին գոր ծա րար կա պեր: Ի սկ Ա ՊՀ շր ջա նակ նե րում հա մա-
տեղ ըն դուն վող ո րո շում նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մունքն աս տի ճա նա բար 
դար ձավ ա վե լի կոշտ ու քն նա դա տա կան: Ան կա տար մնա ցին Տն տե սա կան 
մի ու թյան ստեղծ ման և բազ մա թիվ այլ հա մա ձայ նագ րեր: Սա կայն ա ռան-
ձին պե տու թյուն նե րի միջև ա ռա ջա նում է ա վե լի սերտ կա պեր ստեղ ծե լու 
ձգ տում: Այն ար տա հայտ վում է 3 ե րկր նե րի` Մաք սային մի ու թյան և Կենտ-
րո նա սի ա կան տն տե սա կան մի ա վոր ման ձևա վոր մամբ: 

Եր րորդ փուլ` սկս վել է 1997 թ–ից: Բո լոր մաս նա կից ներն ըն դու նում են հա մա-
գոր ծակ ցու թյու նում առ կա ճգ նա ժա մը, ո րն ար տա հայտ վում է հիմ նա րար ո րո-
շում նե րի չկա տար մամբ, տն տե սա կան բազ մա թիվ հար ցե րում և Ա ՊՀ կա ռուց-
ված քային կազ մա կեր պու թյուն նե րում մաս նակ ցու թյու նից ո րոշ պե տու թյուն նե րի 
հրա ժա րու մով: 

Ա ռան ձին պե տու թյուն ներ և գիտ նա կան ներ ա ռա ջար կում են գոր ծա դիր բո լոր 
կա ռույց նե րի մի ա վոր ման գա ղա փա րը, և ա ռա ջին պլան են մղ վում տն տե սա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, ա զատ ա ռևտ րի գո տու ստեղ ծու մը, մաք սային և ար ժու-
թային մի ու թյուն նե րի ձևա վո րու մը:

1993 թ. սեպ տեմ բե րին Ա ՊՀ ե րկր նե րը ստո րագ րե ցին Տն տե սա կան մի ու թյան 
ստեղծ ման մա սին պայ մա նա գիր, ո րը որ պես հե ռան կա րային նպա տակ հռ չա կեց 
փու լային և կա մա վոր հիմ քե րով, շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա կա ռուց-
ված մի աս նա կան տն տե սա կան տա րած քի վե րա կանգ նու մը, ապ րանք նե րի, ծա-
ռա յու թյուն նե րի, կա պի տա լի և աշ խա տու ժի ա զատ տե ղա շար ժը, հա մա ձայ նեց ված 
քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նա ցումն այն պի սի բնա գա վառ նե րում, ի նչ պես դրա-
մա վար կային հա րա բե րու թյուն նե րը, բյու ջե նե րը, գնե րը, ար ժու թային հար ցե րը 
և մաք սա տուր քե րը, ա զատ գոր ծա րա րու թյան և ներդ րում նե րի խրա խու սու մը11 և 
այլն: Ա վե լի ո ւշ Մոսկ վա յում կնք վեց պայ մա նա գիր, ո րը են թադ րում էր դրա մա վար-
կային, ֆի նան սա կան քա ղա քա կա նու թյան կոոր դի նա ցում և հար կային հա մա կար-
գի ու նի ֆի կա ցում12: Այս պայ մա նագ րում խոս վում էր նաև Ա ՊՀ շր ջա նակ նե րում եր-
կու ար ժու թային հա մա կար գե րի` բազ մար ժու թային հա մա կար գի և ռուբ լու գո տու 
ստեղծ ման մա սին: Սա կայն ռուբ լու գո տու ձևա վոր ման հա մա ձայ նա գի րը, ո րը կնք-
վեց 1993 թ–ի սեպ տեմ բե րի 7–ին վեց ե րկր նե րի` Ռու սաս տա նի, Հա յաս տա նի, Բե լա-
ռու սի, Ղա զախս տա նի, Տա ջիկս տա նի և Ղր ղըզս տա նի միջև, տա պալ վեց13:

1994 թ. Ա ՊՀ պե տու թյուն նե րի ղե կա վար նե րը ստո րագ րե ցին Մաք սային մի ու-
թյան ստեղծ ման պայ մա նա գիր ա զատ ա ռևտ րի գո տու ստեղծ ման մա սին: Այն նա-
խա տե սում էր Ա ՊՀ շր ջա նակ նե րում մաք սային և մյուս գան ձում նե րի փու լային 
կր ճա տում և հե տա գա յում Միջ պե տա կան տն տե սա կան խորհր դի ստեղ ծում: 

11 Декларация глав государств–участников об основных направлениях развития Содружества 
Независимых Государств: «Содружество, Информа ционный вестник Совета глав государств и совета глав 
правительств СНГ» №1 (31), 1999, с. 65. 

12 Զ.Ա. Թադ ևո սյան, Դ.Ռ. Գա լո յան, Մի ջազ գային տն տե սա կան ին տեգ րա ցի ա, Եր ևան, Հե ղի-
նա կային հրա տա րա կու թյուն, 2006 թ., էջ 101:

13 Соглашение о создании Межгосударственного экономического Комитета Экономического союза: 
«Содружество, Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ» №3 
(16), 1994, с. 49.
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Այ նու հան դերձ հա րա բե րու թյուն նե րում դժ վա րու թյուն նե րը չեն վե րա նում: 
Վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ Ա ՊՀ–ն ի վի ճա կի չե ղավ ա ռանց ժո ղովր դա-
տնտե սա կան մի աս նա կան հա մա լի րի փլուզ ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած հս կա-
յա կան կո րուստ նե րի ի րա կա նաց նել տն տե սա կան մեր ձե ցու մը` ին տեգ րա ցի ոն 
կա պե րի պահ պան մամբ: Կենտ րո նա խույս մի տում նե րը շա րու նա կում են ա ճել:

 Կենտ րո նա խույս մի տում նե րի ա ճին նպաս տող գոր ծոն նե րից կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել. 

1. Ին տեգր ման գա ղա փա րը սկ սեց կեն սա գործ վել Ա ՊՀ բո լոր ե րկր նե րում 
հետզ հե տե ա ճող տն տե սա կան ան կման և այն պի սի եր ևույ թի փլուզ ման 
պայ ման նե րում, ո րն ըն դուն ված է ան վա նել ժո ղովր դատն տե սա կան մի-
աս նա կան մե խա նիզմ: Այս ա մե նը չէր կա րող չծ նել ռե սուրս նե րի սուր դե-
ֆի ցիտ և, որ պես հետ ևանք, նա խան շել նախ կի նում ձևա վոր ված ար տադ-
րա կոո պե րա ցի ոն և ա ռևտ րատն տե սա կան կա պե րի փլու զու մը: 

2. Ա ռան ձին ե րկր նե րում ար մա տա վոր վե ցին շո շա փե լի տար բե րու թյուն ներ 
շու կա յա կան վե րա փո խում նե րի ժամ կետ նե րի, տեմ պե րի, բնույ թի և ու-
ղի նե րի, ներ քին շու կայի կա ռուց ման և գնա գո յաց ման, սե փա կան ար ժու-
թային և ֆի նան սա բյու ջե տային հա մա կար գե րի և վեր ջա պես` ար տա քին 
տն տե սա կան կա պե րի ա զա տա կա նաց ման աս պա րեզ նե րում:

 Հա մա գոր ծակ ցու թյան ե րկր նե րի տն տե սա կան ներ կա դրու թյու նը բնու թա-
գր վում է սո ցի ալ-տն տե սա կան բա րե փո խում նե րի նպա տա կադ րում նե րում լուրջ 
տար բե րու թյուն նե րով, ազ գային տն տե սու թյուն նե րի ի նք նիշ խա նաց մամբ, հե ռա-
վոր ար տա սահ մա նի ե րկր նե րին վե րա կողմ նո րոշ մամբ: 

Ի րա կա նում Ա ՊՀ-ն վե րած վել է միջ տա րա ծաշր ջա նային տն տե սա կան մի 
շարք մի ա վո րում նե րի, ո րոնց թվի մեջ մտ նում են Ռու սաս տա նի և Բե լա ռու սի 
Մի ու թյու նը, Բե լա ռու սի, Ղա զախս տա նի, Ղր ղըզս տա նի և Ռու սաս տա նի Հա մա-
գոր ծակ ցու թյու նը, ի նչ պես նաև Կենտ րո նա կան Ա սի այի (Ո ւզ բեկս տան, Ղա զախս-
տան, Ղր ղըզս տան), Ար ևե լաեվ րո պա կան (Ո ւկ րաի նա, Մոլ դո վա) և Վրաս տա նի, 
Ո ւկրաի նայի, Ա դր բե ջա նի և Մոլ դո վայի(ԳՈ ՒԱՄ) խմ բա վո րում նե րը: 

ԱՊՀ գոր ծու նե ու թյան տա րի նե րի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ Ա ՊՀ տա րա ծաշրջա-
նում ին տեգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի ի ներ տու թյու նը զգա լի կան խո րոշ վում է այդ 
գոր ծըն թա ցի թույլ ար տա հայտ ված շու կա յա կան բնույ թով և միջ պե տա կան քա-
ղա քա կան կա պե րի վառ շեշ տադր մամբ: 

Ինչ վե րա բե րում է Հա յաս տա նին, նշենք, որ 2004 թ. դրու թյամբ օ տա րերկ րյա 
կա պի տա լով ըն կե րու թյուն նե րի թի վը մեր հան րա պե տու թյու նում կազ մում էր 
2024, ո րոն ցից Ա ՊՀ ե րկր նե րի մաս նակ ցու թյունն առ կա էր մի այն 560-ո ւմ (27,6 %): 
Ի սկ Ա ՊՀ ե րկր նե րի հետ ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա ռու թյան մի տում ներն ու հա-
մադ րա կան վեր լու ծու թյուն ներն էլ ա վե լի ա կն հայտ են դարձ նում հա մա գոր ծակ-
ցու թյան շր ջա նակ նե րում տա րեց տա րի նվա զող ա ռևտ րատն տե սա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րը (ա ղյու սակ 5): 



130

Ա ղյու սակ 514

ՀՀ ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա ռու թյու նը Ա ՊՀ ե րկր նե րի հետ 20072009 թթ. 

(հազ. Ա ՄՆ դո լար)

2007 թ. 2007 թ. 2008 թ. 2008 թ. 2009 թ. 2009 թ.
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Ն
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ու
մ

ԱՊՀ ե րկր ներ 267 475,5 1 032 365,1 249 215,5 1 262 771,5 138 327,5 1 041 770,3

Ադր բե ջան 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Բե լա ռուս 2 487,2 23 604,6 2 787,6 28 378,0 4 628,2 24 605,8

Ղա զախս տան 7 248,5 14 618,0 2 899,9 18 487,9 2404,2 3 216,4

Ղրղըզս տան 154,4 16,4 218,5 26,8 192,0 372,5

Մոլ դո վա 2 465,2 1 688,6 1 640,6 1 278,5 1302,2 1 852,4

Ռու սաս տան 201 542,5 720 440,4 208 174,9 851 172,5 107426,3 792 241,6

Տա ջիկս տան 60,2 236,0 23,4 27,2 264,7 2,1

Թուրք մենս տան 2 520,2 9 539,3 4 467,4 38017,7 2 990,2 14 322,7

Ուզ բեկս տան 1 519,6 10 434,8 3 108,9 10 541,0 1 609,7 3 208,4

Ուկ րաի նա 46 258,2 251 787,1 21 928,4 314 841,8 12 647,3 201 948,4

Ոչ Ա ՊՀ ե րկր ներ 884 825,3 2 235 422,9 807 945,9 3 163 357,9 571 830,0 2 279 363,6

 Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ 2007-2009 թթ-ի ըն թաց-
քում Ա ՊՀ ե րկր ներ ար տա հա նու մը կր ճատ վել է 2 ան գամ (267 475,5-ից հաս նե լով 
1 041 770,3 հազ. Ա ՄՆ դո լա րի), ի սկ ոչ Ա ՊՀ ե րկր ներ ար տա հա նումն ա վե լա ցել է 
շուրջ 3 ան գամ (884 825,5-ից հաս նե լով 2 279 363,6 հազ. Ա ՄՆ դո լար): Միև նույն 
ժա մա նակ Ա ՊՀ-ից 2007-2009 թթ-ի ըն թաց քում ներ մու ծու մը մնա ցել է նույն մա-
կար դա կի վրա` ան նշան ա վե լաց ման մի տու մով: Պատ կե րը նույնն է նաև ոչ Ա ՊՀ 
ե րկր նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում: Ամ փո փե լով` կա րե լի է ա սել, որ 
Ա ՊՀ ե րկր նե րի հետ ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա ռու թյու նը վեր ջին ե րեք տա րում 
նվազ ման մի տում ու նի: Դի տար կենք ՀՀ և ՌԴ միջև ար տա քին ա ռևտ րի ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը 2007-2009 թթ-ին: Այս տեղ ևս պատ կե րը նույնն է. նկա տում 
ե նք ար տա հան ման ծա վա լի կրկ նա կի նվա զում (201 542,5-ից հաս նե լով 107 426,3 
հազ. Ա ՄՆ դո լա րի) և ներկր ման ան փո փոխ ծա վալ ներ: Ար տա հան ման խիստ 
ցածր ծա վա լը ռազ մա վա րա կան այն պի սի հար ևա նի հետ, ի նչ պես Ռու սաս տանն 
է (ն կա տի ու նե նա լով հայ-ռու սա կան, ա ռա վել քան ե րբ ևէ, հա վա սա րակ շիռ հա-
րա բե րու թյուն նե րը, բարձր մա կար դա կի քա ղա քա կան, ռազ մա կան պայ մա նագ-
րե րը, նախ կին տն տե սա կան կա պե րը, մե ծա թիվ հայե րի՝ Ռու սաս տա նում բնակ-

14 http://www.armstat.am/am/?nid=45&year=2010 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գային վի-
ճա  կագ րա կան ծա ռա յու թյուն, Հա յաս տա նի վի ճա կագ րա կան տա րե գիրք, 2010:
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վե լու, աշ խա տե լու փաս տը), մտա հոգ վե լու տե ղիք է տա լիս: Պետք է հաշ վի առ նել 
նաև այն, որ ՌԴ ար տա հան ման ծա վա լի գե րակշ ռող մա սը բա ժին է ը նկ նում մի-
այն Մոսկ վային, ի սկ Դաշ նային հա րա վային տա րա ծաշր ջան ներ (Կ րաս նո դա րի, 
Ստավ րո պո լի ե րկ րա մա սեր, Ռոս տո վի, Վոլ գոգ րա դի, Ա ստ րա խա նի մար զեր և 
այլն) ար տա հան վող ապ րանք նե րի ծա վալն ան հա մե մատ փոքր է: Մինչ դեռ այս 
տա րած քում առ կա են ար տա քին ա ռևտ րի ծա վալ ման ա ճի հե ռան կա րային լուրջ 
պայ ման ներ` տա րած քային մեր ձա վո րու թյու նը, նախ կին տն տե սա կան կա պե րը և 
կոո պե րա ցի ան, հայ ազ գաբ նակ չու թյան հա մե մա տա բար մեծ թի վը: Նման հնա-
րա վո րու թյուն ներ կան նաև դաշ նային մյուս տա րա ծաշր ջան նե րում, և դրանց օգ-
տա գոր ծու մը հե ռու է բա վա րար լի նե լուց:

 Հա յաս տան-Ռու սաս տան տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի` միջ պե տա կան 
պայ մա նագ րե րով կար գա վո րու մը, ան շուշտ, ար դյու նա վե տու թյան ա պա հով ման 
ա մուր հիմք է: Բայց, հաշ վի առ նե լով Ռու սաս տան պե տու թյան դաշ նային կա-
ռուց ված քը և մեր ե րկ րի հետ տա րած քային ան հա մե մատ մե ծու թյու նը, հա մա-
գոր ծակ ցու թյան ար դյու նա վե տու թյունն ա ռա վել կբարձ րա նա ՌԴ տա րած քային 
սուբյեկտ նե րի հետ ա ռևտ րատն տե սա կան ան մի ջա կան կա պե րի հաս տատ մամբ: 
Մա նա վանդ որ վեր ջին ներս ու նեն տն տե սա կան ի նք նու րույ նու թյուն: 

Անհ րա ժեշտ են նաև ար տա հան ման կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն ներ` 
ապ րանք նե րի տե սա կա նու ա ռու մով: 2009 թ. ար տա հան ման ը նդ հա նուր ծա վա-
լում (1 041 770,3 հազ. Ա ՄՆ դո լար) ա մե նա մեծ բա ժի նն ու նի ո գե լից և ոչ ո գե լից 
խմիչք նե րի ար տա հա նու մը (80 114,2 հազ. Ա ՄՆ դո լար), ո րը, սա կայն, շուրջ 30 %-ով 
նվա զել է 2007 թ-ի հա մե մա տու թյամբ (126 192,2 հազ. Ա ՄՆ դո լար): Սրա մեծ մա սը 
բա ժին է ը նկ նում բա ցա ռա պես կո նյա կին: Սնն դամ թեր քի մյուս տե սակ նե րից մեծ է 
մսի և մսից պատ րաստ ված սնն դամ թերք նե րի չա փը (1164,4 հազ. Ա ՄՆ դո լար): Այս 
թի վը քիչ ա վե լի է 2007 թ-ի հա մե մատ (1 260,5 հազ. Ա ՄՆ դո լար): Ի սկ թան կար ժեք 
և կի սա թան կար ժեք քա րե րը, ոս կեր չա կան ի րե րը` ըն դա մե նը 105 075,1 հազ. Ա ՄՆ 
դո լար` կրկ նա կի նվա զե լով 2007 թ-ի հա մե մատ` 208 729,3 հազ. Ա ՄՆ դո լար, հան-
քա քա րե րը` 115 886,5 հազ. Ա ՄՆ դո լար, թան կար ժեք և կի սա թան կար ժեք քա րե րը, 
թան կար ժեք մե տաղ նե րը` 105 075,1 հազ. Ա ՄՆ դո լար, ար հես տա կան կաու չու կը 
և ռե տի նե ի րե րը` 0,7 հազ. Ա ՄՆ դո լար, է լեկտ րա կան մե քե նա նե րը և սար քա վո-
րում նե րը, ձայ նագ րող ա պա րատ նե րը և դրանց մա սե րը` 1,9 հազ. Ա ՄՆ դո լար և 
այլն: Այ սինքն` ՌԴ ար տա հան վող ապ րանք նե րի շար քում ան նշան է վեր ջին տա-
րի նե րին Հա յաս տա նից ար տա հան վող տե սա կա նի ում բարձր տե սա կա րար կշիռ 
ու նե ցող ապ րանք նե րի ծա վա լը: Նման ի րո ղու թյուն նե րի պայ ման նե րում ա ռա վել 
հա մո զիչ է դառ նում ար տա հան ման ա վե լաց ման գոր ծում ա զատ տն տե սա կան գո-
տու կի րառ ման կար ևո րու թյու նը: Դա ա ռա վել ա րժ ևոր վում է ին տեգ րաց ման և 
գլո բա լաց ման ներ կա գոր ծըն թաց նե րի պայ ման նե րում:

 Ներ կա յումս Ա ՊՀ շր ջա նակ նե րում գոր ծում են ա վե լի քան 50 միջ պե տա կան 
խորհր դատ վա կան և հա մա կար գող մար մին ներ15: Ա ՊՀ-ո ւմ պե տու թյուն նե րի մաս-
նակ ցու թյու նը  չի են թադ րում որ ևէ սահ մա նա փա կում, քա նի որ ցան կա ցած պե-

15 Ա.Հ. Ներ սի սյան, Լ.Մ. Մար տի րո սյան, Ա ՊՀ ե րկր նե րի սո ցի ալ-տն տե սա կան աշ խար հագ րու-
թյուն, Ու սում նաօ ժան դակ ձեռ նարկ բու հե րի աշ խար հագ րա կան մաս նա գի տու թյուն նե րի հա մար, Վա-
նա ձոր, « ՍԻՄ տպագ րա տուն» ՍՊԸ, 2010 թ.: 
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տու թյուն ին քը կա րող է ը նտ րել հա մա գոր ծակ ցու թյան ո ւղ ղու թյու նը և մաս նակ-
ցու թյան աս տի ճա նը:

ՀՀ-ը, լի նե լով Ա ՊՀ ան դամ և սերտ տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն ներ ու նե նա-
լով ԵՄ-ի հետ, նաև հան դի սա նում է Սև ծո վյան տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու-
թյան կազ մա կեր պու թյան (ՍԾՏՀԿ) ան դամ` 10 այլ ե րկր նե րի հետ (Ալ բա նի ա, Ա դր-
բե ջան, Բուլ ղա րի ա, Վրաս տան, Հու նաս տան, Մոլ դո վա, Ռու մի նի ա, Ռու սաս տան, 
Թուր քի ա և Ո ւկ րաի նա): Այդ հա մա ձայ նա գիրն ը նդ գր կում է մի շարք ո լորտ ներ, 
նե րա ռյալ` տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն և ա ռև տուր, ներդ րում ներ, գի տա-
կան ու տեխ նի կա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն, ՍԾՏՀԿ բան կի հիմ նադ րում և հա-
մա գոր ծակ ցու թյուն փո խադ րում նե րի ու կա պի ո լորտ նե րում: Հա մա ձայ նագ րով 
չեն նա խա տես վում դրույթ ներ` ար տո նյալ ա ռևտ րի մա սին:

20-րդ դա րի վեր ջին և 21-րդ դա րի սկզ բին հա մաշ խար հային տն տե սու թյան 
զար գաց ման մի տում նե րի մեջ կար ևոր տեղ է հատ կաց վում եր կու խո շոր տն տե-
սա կան եր ևույթ նե րի` մի ջազ գային տն տե սա կան ին տեգ րա ցի այի և հա մաշ խար-
հայ նաց ման (գ լո բա լի զա ցի այի) հե տա գա խո րաց մա նը: Ներ կա յումս աշ խար հի 
ոչ մի պե տու թյուն, որ քան էլ տա րո ղու նակ լի նի նրա ներ քին շու կան, չի կա րող 
զերծ մնալ այս գոր ծըն թաց նե րից: Սա ա ռա վել ևս վե րա բե րում է տն տե սա կան 
կի սաշրջա փակ ման մեջ գտն վող, բնա կան ռե սուրս նե րի սա կա վու թյուն, փոքր 
ներ քին շու կա ու նե ցող Հա յաս տա նին, ո րը դեռևս չի հաղ թա հա րել ան ցու մային 
տն տե սա կան ցն ցում նե րը: Հա յաս տա նի հա մար չա փա զանց կար ևոր է ին տեգ րա-
ցի այի նա խընտ րե լի ո ւղ ղու թյան ո րո շու մը: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 
Հա յաս տա նը հան դի սա նում է Ա ՊՀ ան դամ և ա ռա վել սերտ տն տե սա կան կա պե րի 
մեջ է Ա ՊՀ ան դամ ե րկր նե րի և Եվ րո պա կան Մի ու թյան ան դամ ե րկր նե րի հետ` 
այդ ո րո շու մը պետք է կա յաց վի վե րոն շյալ եր կու ին տեգ րա ցի ոն խմ բա վո րում նե-
րի միջև: Ներ կա յումս Ա ՊՀ ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև առ կա է տն տե սա կան 
կա պե րի ո րո շա կի ճգ նա ժամ, ի սկ հե ռան կար ներն ու զար գաց ման մի տում նե րը 
մշու շոտ են: Ի տար բե րու թյուն Ա ՊՀ-ի` Եվ րո պա կան Մի ու թյու նը գտն վում է ին-
տեգ րա ցի այի ա վե լի բարձր աս տի ճա նի վրա, բա ցի այդ, Հա յաս տա նի ար տա քին 
ա ռևտ րի ծա վալ նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը մի տում ու նի փոխ վե լու ի օ գուտ Եվ-
րո պա կան Մի ու թյան: Այս պի սով, նա խընտ րե լի տար բե րա կը Եվ րո պա կան Մի-
ու թյա նը ին տեգր վելն է` պահ պա նե լով, սա կայն, ա վան դա կան (Ա ՊՀ) շու կա նե րի 
հետ տն տե սա կան կա պե րը: Հա յաս տա նը լուրջ ա նե լիք ներ ու նի նաև` ար տա հան-
ման հա մար ար տադր վող ապ րանք նե րի հետ կապ ված: Այս ա ռու մով, ՀՀ հա մար 
հե ռան կա րային են թան կար ժեք և կի սա թան կար ժեք քա րե րի, թան կար ժեք մե-
տաղ նե րի, տե ղե կատ վա կան և հե ռա հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի և զբո-
սաջր ջու թյան ո լորտ նե րը: Գլո բա լաց ման սպառ նա լիք նե րի ու ա ռա վե լու թյուն նե րի 
գնա հատ ման ե լա կե տը պետք է դառ նա այն տե սա կե տը, որ հա մաշ խար հայ նա-
ցումն (գ լո բա լի զա ցումն) գլո բա լա ցումն օբյեկ տիվ ի րո ղու թյուն է, ան հրա ժեշտ 
է ո ւղ ղա կի ո րո շել սե փա կան ե րկ րի վե րա բեր մուն քը, տե ղը և վար քա գի ծը դրա 
շրջա նակ նե րում:
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The problems of integration of RA in the world economy and the ways of their  
solution in 19992009

Summary

It is very important to know the main direction of economic  integration. Armenia 
has close relations only with  CIS and EU, and that is why Armenia  can only choose be-
tween  CIS and  EU. The Armenians think that it is necessary to have the closest relations 
not only with the CIS member  countries, but also close economic relations with all the 
countries of the world economy and especially with all EU member  countries. There are 
no doubts about the need for economic integration, which is conditioned by political and 
economic factors, but it is very important to know  the general direction of integration. 
Now the dominant view among economists is that Armenia’s basic economic integration 
direction is EU   (because  the EU’s economy is bigger and more developed  than CIS 
economy).
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 ԲԱ ԺԻՆ IV 

Ի ՐԱ ՎԱ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ՀԻ ՄՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐ

 
Առևտ րային կամ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի  

օ րի նա կան գոր ծու նե ու թյան դեմ ո ւղղ ված  
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դե րը և գործ նա կան  

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը քրե ա կան ի րա վուն քում 

Անդ րա նիկ Ա բա ջյան 

Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի դա սա խոս 

Ներ կայիս դա տա կան և քնն չա կան պրակ տի կա յում քիչ չեն տն տե սա կան 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, ո րոնք տար բեր վում են ի րենց տե սա կան և գործ նա-
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 22–րդ գլու խը, այն է` 
187–216–րդ հոդ ված նե րը նվիր ված են տն տե սա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րին, 
ո րոնք դա սա կարգ վում են ո րո շա կի խմ բե րի (գ լուխ նե րի)` հիմք ըն դու նե լով այն 
հա մա սեռ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի շր ջա նա կը, ո րոնց դեմ ո ւղղ ված 
են ո րո շա կի հան ցա գոր ծու թյուն ներ1: Ներ կա յաց վող թե ման վե րա բե րում է հենց 
այն հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րին, ո րոնք այ սօր չեն պաշտ պան վում ՀՀ 
քրե ա կան օ րեն քով, ի նչն էլ ա րար քի գի տա կան ո րակ ման տե սան կյու նից հղի է մի 
շարք քրե աի րա վա կան խն դիր նե րով:

ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված են հան ցա գոր ծու թյուն ներ, ո րոնք 
ան մի ջա կա նո րեն ո ւղղ ված են ա ռևտ րային կամ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի օ րի-
նա կան գոր ծու նե ու թյան ա պա հով մա նը: Մեր օ րենս դի րը տն տե սա կան հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րի բաժ նում շեշ տը դրել է մի այն ա ռևտ րային կա շառ քի (քր. օր–ի 
հոդ ված 200) և ար հես տա վարժ մար զամր ցում նե րի և հան դի սա դիր ա ռևտ րային 
մր ցույթ նե րի մաս նա կից նե րին ու կազ մա կեր պիչ նե րին կա շա ռե լու (քր. օր–ի հոդ-
ված 201) և ա ռևտ րային կամ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի ծա ռայող նե րի կող մից 
լի ա զո րու թյուն նե րը չա րա շա հե լու (214) հոդ ված նե րի վրա, զու գա հե ռա կան ներ 
ան ցկաց նե լով պե տա կան ծա ռա յու թյան դեմ ո ւղղ ված այն պի սի հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի օբյեկ տիվ կող մե րի հետ, ի նչ պի սիք են պաշ տո նե ա կան լի ա զո րու թյուն-
նե րը չա րա շա հե լը (քր. օր–ի հոդ ված 308) կա շառք ստա նա լը (քր. օր–ի հոդ ված 311) 
և կա շառք տա լը (քր. օր–ի հոդ ված 312): Հիմք ըն դու նե լով ներ կայիս շու կա յա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րը, որ տեղ կազ մա վոր վել են բազ մա թիվ ա ռևտ րային և 
այլ կազ մա կեր պու թյուն ներ, կար ծում եմ, որ օ րենս դի րը պետք է հաշ վի առ ներ 
նաև այդ կազ մա կեր պու թյուն նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի լի ար ժեք 
պաշտ պա նու թյան հիմ նախն դի րը: 

Առևտ րային կա շառ քը հա մա ձայն ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 200–րդ հոդ վա ծի 
ա ռա ջին մա սի «Առևտ րային կամ այլ կազ մա կեր պու թյան կա ռա վար չա կան գոր-
ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող ծա ռայո ղին, ար բիտ րին, այդ թվում՝ օ տա րերկ րյա պե-

1 ՀՀ քրեական իրավունք, Հատուկ մաս, Խմբ.` Գ.Ս.Ղազինյան, Երևան, 2004 թ., էջ 391–393:
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տու թյան՝ ար բիտ րա ժի մա սին օ րենսդ րու թյա նը հա մա պա տաս խան՝ գոր ծա ռույթ-
ներ ի րա կա նաց նող ար բիտ րին, աու դի տո րին կամ փաս տա բա նին կա շառք տա լը, 
այ սինքն՝ ա պօ րի նա բար այդ ան ձանց ան ձամբ կամ միջ նոր դի մի ջո ցով նրանց կամ 
այլ ան ձի հա մար դրամ, գույք, գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք, ար ժեթղ թեր կամ 
որ ևէ այլ ա ռա վե լու թյուն խոս տա նա լը կամ ա ռա ջար կե լը կամ տրա մադ րե լը՝ կա-
շառք տվո ղի կամ նրա ներ կա յաց րած ան ձի օգ տին գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու 
կամ չկա տա րե լու հա մար» պատժ վում է տու գան քով՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար-
ձի եր կու հա րյու րա պա տի կից չորս հա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ ո րո շա կի պաշ-
տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից 
զր կե լով՝ ա ռա վե լա գույ նը եր կու տա րի ժամ կե տով, կամ ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա-
վե լա գույ նը եր կու տա րի ժամ կե տով:

 Հա մա ձայն նույն հոդ վա ծի 3–րդ մա սի «Առևտ րային կամ այլ կազ մա կեր պու
թյան կա ռա վար չա կան գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նող ծա ռայո ղի, ար բիտ րի, այդ 
թվում՝ օ տա րերկ րյա պե տու թյան՝ ար բիտ րա ժի մա սին օ րենսդ րու թյա նը հա մա
պա տաս խան՝ գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող ար բիտ րի, աու դի տո րի կամ փաս
տա բա նի կող մից կա շառք ստա նա լը, այ սինքն՝ ա պօ րի նա բար այդ ան ձանց կող
մից ան ձամբ կամ միջ նոր դի մի ջո ցով ի րենց կամ այլ ան ձի հա մար դրամ, գույք, 
գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք, ար ժեթղ թեր կամ որ ևէ այլ ա ռա վե լու թյուն ստա
նա լը՝ կա շառք տվո ղի կամ նրա ներ կա յաց րած ան ձի օգ տին գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լու կամ չկա տա րե լու հա մար» պատժ վում է տու գան քով՝ նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձի եր կու հա րյու րա պա տի կից չորս հա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ 
ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե
լու ի րա վուն քից զր կե լով՝ ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժամ կե տով, կամ ա զա
տազրկմամբ՝ ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժամ կե տով:

 Սա կայն պետք է նշել, որ ա ռևտ րային կամ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րում կա-
րող են կա տար վել ոչ մի այն ա ռևտ րային կա շառ քի, ա ռևտ րային կամ այլ կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի ծա ռայող նե րի կող մից լի ա զո րու թյուն նե րը չա րա շա հե լու և 
ար հես տա վարժ մար զամր ցում նե րի, հան դի սա դիր ա ռևտ րային մր ցույթ նե րի մաս-
նա կից նե րին ու կազ մա կեր պիչ նե րին կա շա ռե լու դեպ քեր, այլև ա րարք ներ, ո րոնք 
գի տա կան ո րակ ման տե սան կյու նից վի ճար կե լի են կամ ը նդ հան րա պես նա խա-
տես ված չեն ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի տն տե սա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բաժ-
նում2: Օ րի նակ` վերց նենք դա տա կան պրակ տի կայից հետ ևյալ դեպ քե րը.

Ան ձը աշ խա տել է ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն հան դի սա ցող, տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու ճա նա պար հով շա հույթ ստա ցող՝ «Բ նա կա րան նե-
րի սպա սար կում» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյու նում` որ պես ժա մա նա կա վոր 
կա ցա րան նե րի բնա կիչ նե րին սպա սար կող ծա ռայող: Ս.Դ.Պո ղո սյա նին պատ կա նող, 
քա ղա քի թիվ 200 տնա կային տա րած քում տե ղադր ված տնա կը հաշ վա ռե լու և հա-
մա րա կա լե լու հա մար վեր ջինս 2008 թվա կա նի օ գոս տոս ամ սի կե սե րին՝ իր կա ռա-
վար չա կան գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լու ժա մա նակ, այ ցե լել է նշ ված տնակ և 
շորթ ման ե ղա նա կով, տնա կը չհաշ վա ռե լու սպառ նա լի քով Ս.Դ.Պո ղո սյա նից պա հան-

2 Уголовное право России., Особенная часть. Под редакцией академика В.Н. Кудрявцева и  
проф. А.В.Наумова, М., 2001, с. 220.
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ջել է կա շառք, ո րի մի մա սը ստա ցել է նույն պա հին, ի սկ մնա ցա ծը 2008 թվա կա-
նի օ գոս տո սին3: Ան ձը ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 311–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի 1 –ին կե-
տով ներգ րավ վել է որ պես մե ղադ րյալ սա կայն մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 200–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սով և դա տա պարտ վել ա զա տազրկ ման 1 (մեկ) 
տա րի ժամ կե տով: ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նը 2009 թվա կա նի մար տի 16 –ի 
ո րոշ մամբ վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժել է և Հյու սի սային քրե ա կան դա տա րա նի 2008 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 8 –ի դա տավ ճի ռը թո ղել է օ րի նա կան ու ժի մեջ 4:

Ինչ պես տես նում ե նք տվյալ ա րար քի ո րա կու մը բխում է ո րո շա կի ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րից, մի կող մից` ա րար քը ճիշտ չի ո րակ վել, ին չը հան գեց րել է քրե-
ա կան օ րեն քի ոչ ճիշտ կի րառ ման, ի նչ պես նաև սխալ է մեկ նա բան վել քրե ա կան 
օ րեն քը, ի սկ մյուս կող մից` պաշ տո նա տար ան ձ չհան դի սա ցող հան րային ծա ռայո-
ղի կող մից ա պօ րի նի վար ձատ րու թյուն ստա նա լու հա մար քրե ա կան պա տաս խա-
նատ վու թյուն նա խա տե սող՝ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 311.1–րդ հոդ վա ծի 5–րդ մա սի 
ի մաս տով ան ձը հան րային ծա ռայող չի հա մար վում, նա հան դի սա ցել է հան ցա-
գոր ծու թյան սուբյեկտ ոչ թե ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 311.1–րդ հոդ վա ծի 5–րդ մա-
սի, այլ 200–րդ հոդ վա ծի 5–րդ մա սի ի մաս տով, ո ւս տի նրան մեղ սագր վող ա րար քը 
են թա կա է ո րակ ման ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի ոչ թե 311.1–րդ հոդ վա ծի 1 –ին, այլ 
200–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սով:

« Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 28–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
հա մայն քի ղե կա վարն իր լի ա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նում է աշ խա տա կազ մի, 
հա մայն քային բյու ջե տային հիմ նարկ նե րի, ա ռևտ րային և ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի մի ջո ցով, ի սկ նշ ված օ րեն քի 52–րդ հոդ վա ծը լի ա զո րում է հա մայն քին, 
բա ցա ռա պես իր լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով, հա մայն քի ա վա-
գա նու ո րոշ մամբ ստեղ ծել ա ռևտ րային և ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն ներ:  
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 5–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա-
կա ռա վար ման մար մին ներն ու պաշ տո նա տար ան ձինք ի րա վա սու են կա տա րե լու 
մի այն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց հա մար լի ա զոր ված են Սահ մա նադ րու-
թյամբ կամ օ րենք նե րով: Ո ւս տի տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ նի կող մից 
ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն կա րող է ստեղծ վել բա ցա ռա պես այդ մարմ նի 
լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով, հա կա ռակ դեպ քում կխախտ-
վի ոչ մի այն « Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի նշ ված դրույ թը, 
այլև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 5–րդ հոդ վա ծը: Սույն գոր ծով քա ղա քի ա վա գա նու 
2006 թվա կա նի հու լի սի 14 –ի ո րոշ մամբ` հիմ նադր վել է «Բ նա կա րան նե րի սպա-
սար կում» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյունն այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ 
լու ծար վել են սե փա կան տնե րը սպա սար կող թա ղային կո մի տե նե րը, բազ մաբ-
նա կա րան շեն քե րի սպա սար կու մը ի րա կա նաց նում են հա մա տի րու թյուն նե րը, 
ի սկ «Բ նա կա րա նային տն տե սու թյուն» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյու նը, ո րը 
սպա սար կել է քա ղա քի ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րը, հա մայն քա պատ կան հին 
ֆոն դի տնե րը սնանկ է ճա նա չել:

3 Գաղտնիության ապահովման նպատակով հոդվածում քննարկվող մարդկանց տվյալները 
փոխված են: 

4 Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով որոշումների 
ժողովածու 2009–2010 թթ., հատոր 2–րդ, Երևան, 2010 թ., էջ 125:



137

 Վե րոգ րյա լից բխում է, որ «Բ նա կա րան նե րի սպա սար կում» փակ բաժ նե տի րա-
կան ըն կե րու թյու նը ստեղծ վել է ա վա գա նու ո րոշ մամբ, գոր ծել է քա ղա քա պե տի 
հաս տա տած կա նո նադ րու թյամբ, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ նի խն-
դիր նե րի և գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման, այդ թվում՝ ժա մա նա կա վոր կա ցա-
րան նե րի հաշ վառ ման, հա մա րա կալ ման, հաս ցե ա վոր ման նպա տա կով: Հետևա-
բար այն փաս տար կը, որ «Բ նա կա րան նե րի սպա սար կում» փակ բաժ նե տի րա կան 
ըն կե րու թյու նը հան դի սա նում է ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն, ա մեն ևին չի բա-
ցա ռում այդ կազ մա կեր պու թյան և դրա աշ խա տա կից նե րի կող մից տե ղա կան ի նք-
նա կա ռա վար ման մարմ նին վե րա պահ ված ա ռան ձին խն դիր նե րի և գոր ծա ռույթ-
նե րի ի րա կա նա ցու մը:

ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 200–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան 
սուբյեկ տը պետք է օ ժտ ված լի նի կազ մա կեր պա կան, կա ռա վար չա կան, վար-
չատն տե սա կան գոր ծա ռույթ նե րով: Տվյալ դեպ քում ա ռա ջին հեր թին ան հրա ժեշտ 
է պար զել, թե տվյալ ան ձը հան դի սա նա լով «Բ նա կա րան նե րի սպա սար կում» փակ 
բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան աշ խա տա կից, ի րա կա նաց րե՞լ է ա րդյոք քա ղա քա-
ցի ա կան աշ խա տանք և կա րո՞ղ է ա րդյոք պաշ տո նա տար ան ձ չհան դի սա ցող հան-
րային ծա ռայո ղի կող մից ա պօ րի նի վար ձատ րու թյուն ստա նա լու հա մար քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տե սող՝ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 311.1–րդ հոդ վա-
ծի 5–րդ մա սի ի մաս տով հա մար վել հան րային ծա ռայող: ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
311.1–րդ հոդ վա ծի 1 –ին մա սը քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սում 
պաշ տո նա տար ան ձ չհան դիuա ցող հան րային ծա ռայո ղի կող մից ապo րի նի վար-
ձատ րու թյուն u տա նա լու հա մար, այuինքն՝ պաշ տո նա տար ան ձ չհան դիuա ցող 
հան րային ծա ռայո ղի կող մից ան ձամբ կամ միջ նոր դի մի ջո ցով իր կամ այլ ան-
ձի հա մար դրամ, գույք, գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք, ար ժեթղ թեր կամ որ ևէ այլ 
ա ռա վե լու թյուն u տա նա լու՝ վար ձատ րու թյուն տվո ղի կամ նրա ներ կա յաց րած ան-
ձի oգ տին հան րային ծա ռայո ղի կող մից իր լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում 
որ ևէ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու կամ չկա տա րե լու կամ իր ծա ռայո ղա կան դիրքն 
oգ տա գոր ծե լով՝ այդ պիuի գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լուն կամ չկա տա րե լուն նպաu-
տե լու կամ ծա ռա յու թյան գծով հո վա նա վոր չու թյան կամ թողտ վու թյան հա մար:

ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 311.1–րդ հոդ վա ծի 5–րդ մա սի հա մա ձայն՝ (…) հան-
րային ծա ռայող ներ են հա մար վում, « Քա ղա քա ցի ա կան ծա ռա յու թյան մաuին» 
Հա յաu տա նի Հան րա պե տու թյան o րեն քի 1 –ին հոդ վա ծի հա մա ձայն, հան րային 
ծա ռա յու թյուն ի րա կա նաց նող ան ձինք:

« Քա ղա քա ցի ա կան ծա ռա յու թյան մաuին» ՀՀ o րեն քի 1 –ին հոդ վա ծի 1 –ին կե-
տի հա մա ձայն՝ « հան րային ծա ռա յու թյու նը պե տու թյանն օ րենսդ րու թյամբ վե-
րա պահ ված լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նա ցումն է, ո րն ը նդ գր կում է պե տա կան 
և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում ծա ռա յու թյու նը, ի նչ պես նաև 
պե տա կան ու տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում քա ղա քա ցի ա կան 
աշ խա տան քը»:

« Քա ղա քա ցի ա կան ծա ռա յու թյան մաuին» ՀՀ o րեն քի 1 –ին հոդ վա ծի 5–րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցի ա կան աշ խա տան քը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենսդ-
րու թյամբ պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին վե րա-
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պահ ված ա ռան ձին խն դիր նե րի ու գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա ցումն է վար ձու 
աշ խա տող նե րի մի ջո ցով: 

Հա մա ձայն ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ ման` ան ձը հան դի սա ցել է «Բ նա կա-
րան նե րի սպա սար կում» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան աշ խա տա կից 2008 թ. 
հուն վա րի 9 –ին վեր ջի նիս հետ կնք ված թիվ 25 աշ խա տան քային պայ մա նագ րի 
հի ման վրա, ո րով նրան հանձ նա րար վել է սպա սար կե լու ժա մա նա կա վոր կա ցա-
րան նե րի բնա կիչ նե րին: Նա տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ նի հետ՝ ի դեմս 
քա ղա քա պե տա րա նի, վեր ջի նիս վե րա պահ ված ա ռան ձին խն դիր նե րի ու գոր ծա-
ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար որ ևէ պայ մա նա գիր չի կն քել, հետ ևա բար նա 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ նի վար ձու աշ խա տող չի հան դի սա ցել, նրա 
կա տա րած աշ խա տան քը քա ղա քա ցի ա կան աշ խա տանք չի կա րող հա մար վել5: 

Բա ցի այդ, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 51–րդ հոդ վա ծի 1 –ին մա սի հա մա-
ձայն՝ ի րա վա բա նա կան ան ձինք կա րող են լի նել ի րենց գոր ծու նե ու թյամբ շա հույթ 
u տա նա լու նպա տակ հե տապն դող (ա ռևտ րային) կամ շա հույթ u տա նա լու նպա տակ 
չհե տապն դող և u տաց ված շա հույ թը մաu նա կից նե րի միջև չբաշ խող (ոչ ա ռևտ րային) 
կազ մա կեր պու թյուն ներ: ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 51–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա-
սի հա մա ձայն՝ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն հան դի սա ցող ի րա վա բա նա կան 
ան ձինք կա րող են ստեղծ վել տն տե սա կան ըն կե րակ ցու թյուն նե րի և ըն կե րու թյուն-
նե րի ձևով: Նույն օ րենսգր քի 108–րդ, « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 2–րդ հոդ ված նե րի հա մա ձայն՝ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն է հա մար-
վում ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն հան դի սա ցող այն տն տե սա կան ըն կե րու-
թյու նը, ո րի կա նո նադ րա կան կա պի տա լը բա ժան ված է բաժ նե տի րա կան ըն կե րու-
թյան նկատ մամբ բաժ նե տե րե րի պար տա վո րա կան ի րա վուն քը հա վաս տի աց նող 
ո րո շա կի թվով բաժ նե տոմ սե րի: ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 200–րդ հոդ վա ծի 4–րդ 
մա սը քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սում ա ռևտ րային կամ այլ 
կազ մա կեր պու թյան կա ռա վար չա կան գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող ծա ռայո ղի, 
ար բիտ րի, այդ թվում՝ o տա րերկ րյա պե տու թյան՝ ար բիտ րա ժի մաuին o րենuդրու-
թյա նը հա մա պա տաu խան՝ գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող ար բիտ րի, աու դի տո րի 
կամ փաu տա բա նի կող մից շորթ մամբ կա շառք ստա նա լու հա մար: Ը նդ ո րում, ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 200–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սի ի մաս տով ա ռևտ րային կա շառք 
ստա նալ է հա մար վում նշ ված ան ձանց կող մից ան ձամբ կամ միջ նոր դի մի ջո ցով 
ի րենց կամ այլ ան ձի հա մար ապo րի նա բար դրամ, գույք, գույ քի նկատ մամբ ի րա-
վունք, ար ժեթղ թեր կամ որ ևէ այլ ա ռա վե լու թյուն ստա նա լը՝ կա շառք տվո ղի կամ 
նրա ներ կա յաց րած ան ձի oգ տին գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու կամ չկա տա րե լու 
հա մար, ե րբ ա ռևտ րային կա շառ քը պա հանջ վում է ան ձի ի րա վուն քը կամ օ րի նա-
կան շա հե րը չվե րա կանգ նե լու սպառ նա լի քով6:

« Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 52–րդ հոդ վա ծի հա մա
ձայն՝ « Հա մայն քը իր լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով, հա մայն քի 
ա վա գա նու ո րոշ մամբ կա րող է ստեղ ծել (…) ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն ներ 

5 Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով որոշումների 
ժողովածու, 2009–2010 թթ., հատոր 2–րդ, Երևան, 2010 թ., էջ 125:

6 ՀՀ քրեական իրավունք, Հատուկ մաս, Խմբ.` Գ.Ս.Ղազինյան, Երևան, 2004 թ., էջ 391–393:
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(…)»: Տվյալ դեպ քում գույ քի սե փա կա նա տե րը՝ հա մայն քը (քա ղա քը), պահ պա
նե լով դրա նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, այն փաս տա ցի հանձ նել է 
իր կամ քով ստեղծ ված քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի նոր սուբյեկ տի՝ ա ռևտ րային 
կազ մա կեր պու թյան («Բ նա կա րան նե րի սպա սար կում» ՓԲԸ) կա ռա վար մա նը: 
Սե փա կա նա տի րոջ՝ հա մայն քի գույ քի օգ տա գործ ման հի ման վրա ա ռևտ րային 
կազ մա կեր պու թյու նը կա րող է թո ղար կել և ի րաց նել ար տադ րանք, կա տա րել 
աշ խա տանք ներ, մա տու ցել ծա ռա յու թյուն ներ: Այլ կերպ՝ «Բ նա կա րան նե րի սպա
սար կում» ՓԲԸ–ն հան դի սա ցել է քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի նոր սուբյեկտ, ո րի 
հիմ նա կան նպա տա կը ե ղել է շա հույ թի ստա ցու մը: 

ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 200–րդ հոդ վա ծի հա տուկ սուբյեկ տին ա պօ րի նա-
բար դրամ, ար ժեթղ թեր կամ այլ գույք է տր վում կամ նրանց գույ քային բնույ թի 
ծա ռա յու թյուն ներ են մա տուց վում, որ պես զի նրանք, ի րենց գրա ված դիր քի հետ 
կապ ված, կա շառք տվո ղի օգ տին կա տա րեն ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ (ան գոր-
ծու թյուն)7: Ան ձը հան դի սա ցել է ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյան կա ռա վար չա-
կան գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող ծա ռայող, քա նի որ իր կող մից ա պօ րի նա բար 
դրամ ստա նա լը կապ ված է ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյու նում նրա զբա ղեց րած 
դիր քի, ի նչ պես նաև նրա կող մից ի րա կա նաց վող հա տուկ լի ա զո րու թյուն նե րի 
շրջա նա կի հետ: Նրա նից է կախ ված ե ղել տու ժո ղին պատ կա նող տնա կը հաշ վա-
ռե լու հար ցը, վեր ջի նով էլ, իր հեր թին, պայ մա նա վոր ված է ե ղել տու ժո ղին հե տա-
գա յում բնա կա րան հատ կաց նե լու հար ցի լու ծու մը: 

Այս պի սով` ե թե հիմք ըն դու նենք այն հան գա ման քը, որ «Բ նա կա րան նե րի 
սպա սար կում» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյունն հիմ նադր վել է ա վա գա նու 
կող մից 2006 թվա կա նի հու լի սի 14 –ի ո րոշ մամբ, ա պա Բ.Մար տի րո սյա նի կող մից 
կա տար ված ա րար քը պա րու նա կում է 311.1–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի 1 –ին կե տով 
նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րը, ի սկ ե թե գույ քի սե փա կա
նա տե րը՝ հա մայն քը (քա ղա քը), պահ պա նե լով դրա նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը, այն փաս տա ցի հանձ նել է իր կամ քով ստեղծ ված քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վուն քի նոր սուբյեկ տի՝ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյան («Բ նա կա րան նե րի 
սպա սար կում» ՓԲԸ) կա ռա վար մա նը, ա պա ա րար քը պետք է ո րա կել ՀՀ քրե ա
կան օ րենսգր քի 200–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սով:

 Բա ցի այդ, քնն չա կան և դա տա կան պրակ տի կա յում հան դի պում են դեպ քեր, 
որ տեղ հան րո րեն վտան գա վոր ա րարք կա տա րած ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րը թե-
կուզ և պա րու նա կում են հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ, սա կայն ա րար քի հա-
կաօ րի նակա նու թյան բա ցա կա յու թյան հիմ քով չեն կա րող դիտ վել որ պես հան ցա-
գոր ծու թյուն և ա ռա ջաց նել քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն: 

ՀՀ տա րած քում գոր ծում են խո շոր կազ մա կեր պու թյուն ներ, ձեռ նար կու թյուն
ներ, մաս նա վոր հի մունք նե րով ստեղծ ված (հա տուկ լի ցեն զա վոր ված) ան վտան
գու թյուն ա պա հո վող կազ մա կեր պու թյուն ներ, որ տեղ ան ձը կա րող է ոչ մի այն 
չա րա շա հել իր լի ա զո րու թյուն նե րը, այլ ո ւղ ղա կի ո րեն ան ցնել դրանք: 

Օ րի նակ` ՌԴ քրե ա կան օ րենսգր քի 23–րդ գլու խը ամ բող ջու թյամբ վե րա բե րում 
է ա ռևտ րային և այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի ծա ռա յու թյան շա հե րի դեմ ո ւղղ ված 

7 ՀՀ քրեական իրավունք, Ընդհանուր մաս, Խմբ.` Գ.Ս.Ղազինյան, Երևան, 2000 թ., էջ 196:
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հան ցա գոր ծու թյուն նե րին: ՌԴ քրե ա կան օ րենսգր քի նույն գլ խում նա խա տես ված 
203–րդ հոդ վա ծը քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սում մաս նա վոր 
թիկ նա պա հա կան կամ խու զար կո ւա կան ծա ռա յու թյան ղե կա վա րի կամ ծա ռայո ղի 
կող մից իր լի ա զո րու թյուն ներն ան ցնե լու հա մար, ո րոնք տր ված են լի ցեն զի այի 
դրույթ նե րին հա մա պա տաս խան և կի րառ վել են իր գոր ծու նե ու թյան շա հե րին հա-
կա ռակ, ե թե այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վել են բռ նու թյամբ կամ դրա կի րառ-
ման սպառ նա լի քով8:

 Մաս նա վոր թիկ նա պա հա կան կամ խու զար կո ւա կան ծա ռա յու թյան ղե կա վա-
րի կամ ծա ռայո ղի գոր ծու նե ու թյան բո վան դա կու թյու նը և խն դիր նե րը նա խա տես-
ված են «ՌԴ–ո ւմ մաս նա վոր թիկ նա պա հա կան (պահ նոր դա կան) կամ խու զար կո-
ւա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՌԴ օ րեն քում9:

ՀՀ–ո ւմ նույն պես 2012թ. փետր վա րի 9–ին ըն դուն վեց օ րենք « Մաս նա վոր պահ-
նոր դա կան գոր ծու նե ու թյան» մա սին: Հա մա ձայն նույն օ րեն քի 1–ին հոդ վա ծի 2–րդ 
կե տիч « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում թիկ նա պա հա կան և պահ-
նոր դա կան գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ի րա վունք ու նեն մի այն սույն օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով լի ցեն զի ա ստա ցած ի րա վա բա նա կան ան ձինք»: Այս պի սով 
հարց է ծա գում, թե ՀՀ–ո ւմ քրե ա կան օ րենսգր քի որ հոդ վա ծով պետք է քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վի օ րի նակ պահ նոր դա կան գոր ծու նե ու թյամբ 
զբաղ վե լու ի րա վունք ու նե ցող ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա վա րը, ե թե ան ցել է 
իր լի ա զո րու թյուն նե րի սահ մա նը:

 Հա մա ձայն ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 214–րդ հոդ վա ծի` ա ռևտ րային կամ այլ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ծա ռայող նե րի կող մից ի րենց կար գադ րիչ կամ այլ լի-
ա զո րու թյուն ներն այդ կազ մա կեր պու թյան շա հե րին հա կա ռակ և իր կամ ու րիշ 
ան ձանց օգ տին օգ տա գոր ծե լու կամ ա ռա վե լու թյուն ներ ձեռք բե րե լու կամ այլ 
ան ձանց վնաս պատ ճա ռե լու նպա տա կով օգ տա գոր ծե լը, ե թե ան ձանց, կազ-
մա կեր պու թյուն նե րին կամ պե տու թյան ի րա վունք նե րին ու օ րի նա կան շա հե րին 
է ա կան վնաս է պատ ճառ վել, պատժ վում է տու գան քով՝ նվա զա գույն աշ խա տա-
վար ձի եր կու հա րյու րա պա տի կից չորս հա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ կա լան քով՝ 
մե կից ե րեք ա միս ժամ կե տով, կամ ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա գույ նը եր կու տա-
րի ժամ կե տով:

Տ վյալ հոդ վա ծով նա խա տես ված այն ա րար քը, ո րը վնաս է պատ ճա ռել մի-
այն ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյա նը, ո րը չի հան դի սա նում պե տա կան մար մին, 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին կամ դրա կազ մա կեր պու թյուն, կա րող 
է հիմք հան դի սա նալ քրե ա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նե լու հա մար բա ցա ռա-
պես տվյալ կազ մա կեր պու թյան դի մու մով կամ նրա հա մա ձայ նու թյամբ 10:

Ե թե ա րար քը վնաս է պատ ճա ռել այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րին կամ ան-
ձանց, հա սա րա կու թյան կամ պե տու թյան օ րի նա կան շա հե րին, ա պա քրե ա կան 
հե տապն դումն ի րա կա նաց վում է ը նդ հա նուր հիմ քե րով: 

8 Коментарий к уголовному кодексу РФ. Под ред. Н.Ф.Кузнецовой, М., 1998, с. 479.

9 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / Под ред. А.И. Рарога, М., 
2000, с. 289.

10 Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2–х т. Т. 2. Особенная часть / Под ред. А.Н.Игнатова, 
Ю.А. Красикова. М., 1999, с. 117.
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Սա կայն ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 214–րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցի ան չի ը նդ գրկում 
լի ա զո րու թյուն ներն ան ցնե լու հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր-
ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, քա նի որ ան ձը չի կա տա րել գոր ծո ղու թյուն ներ, 
ո րոնք ը նդ գրկ ված են 214–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ-
տիվ կող մի պար տա դիր հատ կա նիշ նե րով:

ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 214–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան 
օբյեկ տիվ կող մը բնու թագր վում է հետ ևյալ ե րեք պար տա դիր հատ կա նիշ նե րով.

1. առևտ րային կամ այլ կազ մա կեր պու թյան ծա ռայող նե րի կող մից ի րենց 
կար գադ րիչ կամ այլ լի ա զո րու թյուն ներն այդ կազ մա կեր պու թյան շա հե րին 
հա կա ռակ օգ տա գոր ծե լը, 

2. ան ձանց, կազ մա կեր պու թյուն նե րի կամ պե տու թյան ի րա վունք նե րին ու 
օ րի նա կան շա հե րին է ա կան վնաս պատ ճա ռե լը,

3.  ծա ռայո ղի ա րար քի և նշ ված հետ ևան քի միջև պատ ճա ռա կան կա պի առ-
կա յու թյու նը11: 

Ինչ պես տես նում ե նք ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րում բա ցա կա յում են լի ա զո րու-
թյուն նե րի չա րա շահ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ի սկ լի ա զո րություն ներն 
ան ցնե լը (ոչ պաշ տո նա կան) նա խա տես ված չէ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում: 

Ու սում նա սի րե լով ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի տն տե սա կան հան ցա գոր ծու թյուն–
նե րի բա ժի նը` գտ նում եմ, որ այն պետք է լրաց նել այն պի սի հան ցա կազ մով, ո րը 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն կսահ մա ներ նմա նա տիպ հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի կա տար ման հա մար: Գտ նում եմ, որ ա ռևտ րային և այլ կազ մա կեր պու թյուն-
նե րում լի ա զո րու թյուն նե րը չա րա շա հե լուց բա ցի, պետք է նա խա տես ված լի նի 
նաև լի ա զո րու թյուն նե րը ան ցնե լը հետ ևյալ բո վան դա կու թյամբ:

 Հոդ ված 214.1 Ա ռևտ րային կամ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի ծա ռայող նե րի 
կող մից լի ա զո րու թյուն նե րը ան ցնե լը:

 Ա ռևտ րային կամ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի ծա ռայող նե րի կող մից դի տա-
վո րու թյամբ այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լը, ո րոնք ա կն հայ տո րեն դուրս 
են ե կել նրա լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կից և է ա կան վնաս են պատ ճա ռել ան-
ձանց, կազ մա կեր պու թյուն նե րի ի րա վունք նե րին ու օ րի նա կան շա հե րին, հա սա-
րա կու թյան կամ պե տու թյան օ րի նա կան շա հե րին (գույ քային վնա սի դեպ քում՝ 
հան ցա գոր ծու թյան պա հին սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հինգ հա-
րյու րա պա տի կի չա փը գե րա զան ցող գու մա րը կամ դրա ար ժե քը)՝ ե թե այդ գոր ծո-
ղու թյուն նե րը զու գորդ վել են բռ նու թյամբ կամ բռ նու թյան սպառ նա լի քով`

 պատժ վում է տու գան քով՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի ե րեք հա րյու րա պա-
տի կից հինգ հա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ կա լան քով՝ եր կու սից ե րեք ա միս 
ժամ կե տով, կամ ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա գույ նը եր կու տա րի ժամ կե տով:

 Նույն ա րար քը, ո րն ա ռա ջաց րել է ծանր հետ ևանք ներ`
 պատժ վում է տու գան քով՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հինգ հա րյու րա պա-

տի կից հա զա րա պա տի կի չա փով, կամ կա լան քով՝ եր կու սից ե րեք ա միս ժամ կե-
տով, կամ ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա գույ նը չորս տա րի ժամ կե տով:

11 ՀՀ քրեական իրավունք, Հատուկ մաս, Խմբ.` Գ.Ս.Ղազինյան, Երևան, 2004 թ., էջ 453:
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The role and practical features of crimes against legal activities of commercial and 
other organizations in criminal law

The 22nd chapter of the Criminal Law, that is articles from 187 to 216, describe eco-
nomic crimes which are classified into certain groups (chapters) based on homogeneous 
range of public relations and towards which certain crimes are directed. The presented 
topic refers to those public relations that are not being protected by RA Criminal Law 
nowadays, which in its turn is fraught with a number of criminal issues from the view-
point of academic qualification of the act.

Our legislator has stressed only on articles of commercial bribery (article 200 of the 
Criminal Law), bribery of participants and organizers of professional rehearsals, competi-
tions and solemn commercial tenders (article 201 of the Criminal Law) and abuse of power 
given by employees of commercial and other organizations (article 214 of the Criminal Law) 
in the section of economic crimes by drawing parallels with objective sides of such crimes 
against public service as abuse of official power (article 308 of the Criminal Law), receiving 
a bribe (article 311 of the Criminal Law) and giving a bribe (article 312 of the Criminal Law). 
Based on current market relations around which a number of commercial and other types 
of organizations have been formed, in my opinion the legislator should have considered the 
problem of full protection of rights and legitimate interests of those organizations. 

There are cases in investigative and judicial practice where, even though the actions of 
a person committed a publicly dangerous act contain crime features they can not be viewed 
as crime and cause criminal responsibility due to absence of antilegitimacy of the act.

Disposition of article 214 of the Criminal Law does not contain features of regulations 
of the relations connected with overcoming the power, as the person has not committed 
actions included in obligatory characteristics of the objective side of the crime as outlined 
in article 214. 

Exploring the chapter of economic crimes of the Criminal Law of the Republic of 
Armenia I find that it needs to be replenished with such crime list that would define 
criminal responsibility for similar crimes. In my opinion, besides abusing the power in 
commercial and other organizations, overcoming of power should also be foreseen with 
the following content.

Article 214.1 Overcoming of power by employees of commercial and other 
organizations

Commitment of such acts on purpose by employees of commercial and other organi-
zations which are obviously out of their power of duty and have resulted in significant 
damage for other persons, rights and legitimate interests of organizations, legitimate in-
terests of public or the country (over the price or value of five–hundred–fold the amount 
of the minimum salary at the moment of the crime in case of damage to property) if those 
acts have been accompanied by violence or threat of violence.

is punished by fine with the amount from three–hundred–fold to five–hundred–fold 
the amount of the minimum salary or by arrest from two to three months of duration or 
by imprisonment for maximum of two years.
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The same act which has caused serious consequences:
is punished by fine with the amount from five–hundred–fold to one–thousand–fold 

the amount of the minimum salary or by arrest from two to three months of duration or 
by imprisonment for maximum of four years.
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Սոցիալական անհաւասարութեան գաղափարախօսական 
աղբիւրները Հայաստանի մէջ ըստ «ազատ շուկայական» 

համակարգի 

 Ա րա Խան ճե ան

Կալիֆորնիայի Վենտուրայի  
քոլեջի դասախոս (Ph.D.) 

Խա չիկ Տէր Ղու կա սե ան

 Արգենտինայի Սան Անտրես  
հա մալ սա րա նի դասախոս (Ph.D.)

 Նե րա ծա կան. Ա զատ Շու կայ, Պատ մու թե ան Ա ւարտ եւ Պե տու թե ան Վախ
ճան, կամ՝ ի նչ պէս լի բե րա լիզ մի հե կե մո նի ան Պաղ Պա տե րազ մէն յե տոյ

Ինչ պէս նախ կին Խորհր դային բո լոր հան րա պե տու թիւն նե րու պա րա գային, 
Հա յաս տա նի մէջ ալ հա մայ նա վար վար չա կար գի փլու զու մը ու ղի հար թեց ժո
ղովր դա վա րու թե ան հաս տատ ման եւ պե տա կա նօ րէն ծրագ րա ւո րո ւած տն տե սու
թե ան ա զա տա կա նաց ման: Ան կախ պե տա կա նու թե ան կա ռու ցու մը, հե տե ւա բար, 
գրե թէ մի ա ձու լո ւե ցաւ այն ին չի հետ որ քա ղա քա գի տա կան գրա կա նու թե ան մէջ 
հան րա ծա նօթ դար ձած է որ պէս «ան ցու մային գոր ծըն թաց» իր եր կու վե րոն շե
ալ բաղ կա ցու ցիչ տար րե րով –քա ղա քա կան հա մա կար գի ժո ղովր դա վա րա ցում 
եւ տն տե սա կան հա մա կար գի ա զա տա կա նա ցում, ա ռանց, ան շուշտ, Հա յաս տա նի 
պա րա գային ան տե սե լու ար ցա խե ան պա տե րազ մի ո րո շիչ ան դրա դար ձը: 

Ան կախ պե տա կա նու թե ան կա ռուց ման մի ա ձու լու մը հա մա կար գի ժո ղովր
դա վա րաց ման եւ տն տե սա կան ա զա տա կա նաց ման հետ կա րե լի է ը սել այ լընտ
րան քային չէր տրո ւած ըլ լա լով որ Խորհր դային պատ մա կան փոր ձա ռու թե ան 
սնան կաց ման փաս տին դէմ յան դի ման եր կու գոր ծըն թաց ներն ալ հա մաշ խար
հային բնոյթ ստա ցած է ին, ա նար գել ի րենք ի րենց կը հաս տա տէ ին որ պէս զար
գաց ման ու ղի: Սա կայն, հա կա ռակ 1991–1995 ՀՀ Սահ մա նադ րու թե ան հար ցով 
նե րազ գային չոր սա մե այ ա ռողջ բա նա վէ ճի առ կա յու թե ան, ո ւր, փաս տօ րէն, քա
ղա քա կան ու տն տե սա կան հա սա րա կար գի առ նո ւազն եր կու տար բեր բնորդ
ներ քն նար կո ւե ցան, ի վեր ջոյ, օ րո ւայ իշ խա նու թիւն նե րու կող մէ ը նդ դի մու թե ան 
ձայ նը լռեց նե լու կո պիտ մի ջամ տու թե ան գնով, պար տադ րո ւե ցաւ քա ղա քա
տնտե սա կան հա սա րա կար գի օ րո ւայ գա ղա փա րա խօ սա կան մէկ բնոր դը որ կը 
յատ կան շո ւի որ պէս լի բե րալ ժո ղովր դա վա րու թիւն/ա զատ շու կա յա կան տն տե
սու թիւն: Գա ղա փա րա խօ սա կան այդ բնոր դի կոնկ րե տաց ման ար տա ցո լա ցու մը 
ե ղան կա ռա վար ման նա խա գա հա կան հա մա կար գը եւ տն տե սա կան ա զա տա
կա նաց ման ան ցնու մի շո քային տար բե րա կը, ը նդ ո րում, տն տե սու թե ան սե փա
կա նաշ նոր հումն ու շու կայի բա ցու մը ի րա կա նա ցան ա ռանց հանգ րո ւան նե րու, 
ան մի ջա կան ու զան գո ւա ծային ձե ւով: 

Եր կու մատ նան շում ան հրա ժեշտ է հոս մէջ բե րել: 
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Ա ռա ջին, ը նդ հան րա պէս բո լոր նախ կին հա մայ նա վա րա կան եր կիր նե րու ան-
ցու մային գոր ծըն թա ցը, Ա րե ւե լե ան Եւ րո պա ըլ լայ այն թէ նախ կին խորհր դային 
տա րածք, տե ղի ու նե ցաւ այս բնոր դի գործ նա կա նա ցու մով: Ի նչ որ, բնա կա նա բար, 
պա տա հա կան չէր, կային ար տա քին պայ մա նա ւո րում ներ, նոյ նիսկ ճն շում ներ, եւ 
ե րկ րէն ներս նոր կազ մա ւո րո ւող դրա մա տէր դա սա կար գին մօտ մի ջազ գային ֆի-
նանս նե րու հա սո ղու թիւն ձեռք բե րե լու շա հագրգ ռու թիւն: 

Երկ րորդ, բո լոր նախ կին հա մայ նա վար եր կիր նե րու մէջ հաս տա տո ւած այս 
քա ղա քա–տն տե սա կան հա սա րա կար գը, հա կա ռակ այդ եր կիր նե րու ներ քին բո լոր 
վե րի վայ րում նե րուն, նե րա ռե ալ այս պէս կո չո ւած « գու նա ւոր յե ղա փո խու թիւն ներ», 
իր շա րու նա կա կա նու թե ան կա րո ղա կա նու թե ան փաս տը տո ւաւ: Իշ խա նու  թեան 
հա մար մղո ւող պայ քա րը տար բեր հա տո ւած նե րու կամ ան ձնա ւո րու թիւն նե րու 
կող մէ մր ցակ ցա կան իր փու լին բնոր դի լա ւա գոյն գոր ծադր ման մար տահ րա ւէ րին 
կ’անդ րա դառ նայ, կո ռուպ ցի այի թէ ի նֆ լյա ցի այի դէմ լա ւա գոյն պայ քա րի ա տա-
կու թե ան շուրջ կը բա նա վի ճի, մէկ խօս քով՝ բնոր դի թեք նի քա կան բա րե լաւ ման կը 
ձգ տի, սա կայն եր բեք բնոր դին գա ղա փա րա խօ սա կան այ լընտ րան քը կամ ար մա-
տա կան, այ սինքն՝ հա մա կար գային, փո փո խու թիւ նը օ րա կար գի չի վե րա ծեր: 

Այս ի րո ղու թիւ նը ան շուշտ կը խօ սի այն մա սին որ հա մա կար գի կա ռոյ ցը ամ-
րա կայո ւած է: Հա յաս տա նի պա րա գային այդ շա րու նա կա կա նու թե ան փաս տը 
տուաւ ե ՛ւ 1998ի իշ խա նա փո խու թե ան, ե ՛ւ 2008ի նա խա գա հա կան ը նտ րու թիւն նե րու 
ժա մա նակ. այն հա մա կար գը որ ան ցու մային գոր ծըն թա ցը վե րա ծեց իշ խա նա կար-
գային կա ռոյ ցի, մէկ եւ մի եւ նոյն գա ղա փա րա խօ սա կան ո ւղ ղո ւա ծու թիւ նը ու նի սո-
ցի ալ–տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թե ան ո լոր տին մէջ, թէ կուզ եւ ազ գային քա ղա-
քա կա նու թե ան օ րա կար գով ՀՀ ա ռա ջին Նա խա գա հին եւ իր յա ջորդ նե րուն մի ջեւ 
տար բե րու թիւ նը ակ նյայտ է, ի նչ պէս եւ կան այս օ րա կար գի տար բեր կէ տե րու մէջ 
մօ տեց ման թէ հե ռան կա րային բնոյ թի տար բե րու թիւն ներ ե րկ րորդ եւ եր րորդ Նա-
խա գահ նե րուն մի ջեւ:

 Լի բե րալ ժո ղովր դա վա րու թիւն/ա զատ շու կա յա կան տն տե սու թիւն մի ա ձոյլ 
գա ղա փա րա խօ սա կան թէ զը սկզբ նա կա նօ րէն բա նա ձե ւո ւած է Ֆրան սիս Ֆու-
քույա մայի–Francis Fukuyama–1989ի այ լեւս դա սա կան « Պատ մու թե ան ա ւա՞ր տը»1 
յօ դո ւա ծով: Ա նոր ար ձա գանգն են ի մէջ այ լոց 1989ի Ո ւա շինկ թը նե ան Կոն սեն-
սու սը, ո րուն յանձ նա րա ռու թիւն նե րու հի ման վրայ Լա տին Ա մե րի կե ան եր կիր-
ներ բա րե կար գե ցին ի րենց տն տե սու թիւն նե րը 1990ա կան նե րուն, եւ Խորհր դային 
Մի ու թե ան փլու զու մէն յե տոյ նախ կին հա մայ նա վար եր կիր նե րու ԱՄ Նի ար տա-
քին օ ժան դա կու թե ան քա ղա քա կա նու թիւ նը կա նո նա ւո րող Ֆրի տըմ Ա քթ ա նո-
ւան օ րէն քը: Նոյն գա ղա փա րա խօ սու թե ան հե տե ւու մով եւ րո պա կան գոր ծըն թա-
ցը թե ւա կո խեց Մաասթ րի խե ան եւ յետ–Մաասթ րի խե ան փու լը: Հա կա ռակ օ րին 
բարձ րա ցած քն նա դա տա կան ա լի քին, որ գա ղա փա րա խօ սա կան այս բնոր դը 
բա նա ձե ւեց որ պէս Մի ակ Մտա ծո ղու թիւն –Pensée Unique–դի տել տա լով որ ան 
ժխ տե լով ա մէն այ լընտ րանք խոր քին մէջ ամ բող ջա տի րա կան մտա ծո ղու թիւն 
է, լի բե րալ ժո ղովր դա վա րու թիւն/ա զատ շու կա յա կան տն տե սու թիւն ֆոր մու լան 
տի րա կա նօ րէն իշ խեց ան ցնող գրե թէ ամ բողջ քսա նա մե ա կին եւ մի այն 2001–2էն 

1 “The End of History?” The National Interest, 1989 (Summer)
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յե տոյ Հա րա ւային Ա մե րի կայի մէջ տե ղի տո ւաւ այս պէս կո չո ւած « Ձախ Թե քում»ի 
նոր հա կո ւա ծու թեան որ պէս տի րա կան գա ղա փա րա խօ սու թիւն:

 Հա կա ռակ իր են թադ րած ներ քին տրա մա բա նու թե ան, ո րուն հա մա ձայն մարդ-
կային ա զա տու թե ան ե րաշ խիք լի բե րալ ժո ղովր դա վա րու թիւնն ու ա զատ շու կա-
յա կան տն տե սու թիւ նը ի րար մով պայ մա նա ւո րո ւած են, զի րար կը փոխ–լ րաց նեն, 
բնոր դը խոր քին մէջ կը ներ փա կէր խո րին հա կա սու թիւն ներ: Այդ հա կա սու թիւն-
նե րուն ա ռա ջի նը լի բե րալ ժո ղովր դա վա րու թե ան սահ մա նա փա կումն է, ե րբ հար-
ցը կը վե րա բե րի այն տա րա ծե լու նաեւ ա զատ շու կա յա կան տն տե սու թե ան վրայ, 
ո րով հե տեւ այս վեր ջի նը սկզ բուն քայ նօ րէն չ’ըն դու նիր եւ ոչ մէկ կաշ կան դում: 
Ա ւե լին՝ տն տե սու թե ան ա զա տա կա նաց ման ո րո շում նե րը ը նդ հան րա պէս ժո ղովր-
դա վա րա կա նօ րէն չեն առ նո ւիր որ պէս զի վե րահս կո ղու թե ան ռիս կը շր ջանց նեն: 
Այ սինքն՝ խոր քին մէջ կայ ա զատ շու կա յա կան տոկ մա ո րուն պէտք է յար մա րի 
ժո ղովր դա վա րու թիւ նը ի նք, եւ մի ակ ժո ղովր դա վա րու թիւ նը որ ի նք զինք կ’ըն դու-
նի սահ մա նա փա կել նման ձե ւով լի բե րալ ժո ղովր դա վա րու թիւնն է, ո րը, հե տե ւա-
բար, ժո ղովր դա վա րու թե ան մի ակ ըն դու նե լի տար բե րակն է...

 Խորհր դային Մի ու թե ան փլու զու մէն յե տոյ, Հա յաս տա նի ի նչ պէս միւս նախ-
կին Խորհր դային հան րա պե տու թիւն նե րուն մէջ տն տե սու թե ան ա զա տա կա նա ցու-
մը ա ռաջ նոր դեց մարք սե ան ձե ւա ւո րու մով դրա մագ լու խի ա ռա ջին կու տակ ման, 
ո րուն հե տե ւան քով ալ ա ռա ջա ցան դա սա կար գային բա ժա նում ներ: Լի բե րալ ժո-
ղովր դա վա րու թիւ նը ձեւ ա ռաւ այդ գոր ծըն թա ցին զու գա հեռ եւ ար գելք չհան դի-
սա ցաւ հա սա րա կու թե ան դա սա կար գային շեր տա ւոր ման եւ ան խու սա փե լի բե ւե-
ռաց ման: Այս զոյգ գոր ծըն թաց նե րով ձե ւա ւո րո ւող ան կախ պե տու թիւ նը ի վեր ջոյ 
դէմ յան դի ման ե կաւ սո ցի ա լա կան ա նար դա րու թե ան հար ցին որ պէս ար դիւնք 
հարս տու թե ան ան հա ւա սար բա ժան ման: Աղ քա տա ցած ժո ղովր դային լայն հա-
տո ւած նե րուն բնա կան ձգ տումն է իր քո ւէ ով փո խել այս ի րա վի ճա կը, լի բե րալ 
ժո ղովր դա վա րու թե ան ը նդ մէ ջէն ի նք զինք սահ մա նող պե տու թիւ նը ի յայտ ե կաւ 
նախ եւ ա ռաջ ա զատ շու կա յա կան տն տե սու թե ան պահ պան ման դե րով, ո րով եւ 
դրա մագ լու խի ա ռա ջին կու տա կու մը, պե տա կան թէ կուզ եւ ա նուղ ղա կի հո վա նա-
ւո րու թե ամբ, վե րա ճե ցաւ մե նաշ նորհ նե րու:

 Հոս է որ ե րե ւան կ’ել լէ հա սա րա կար գի գա ղա փա րա խօ սա կան բնոր դի մէկ 
այլ հա կա սու թիւ նը. մինչ մէկ կող մէ ա զատ շու կա յա կան տն տե սու թիւ նը կը ձգ տի 
պե տու թե ան դե րը նո ւա զեց նել ը նդ հուպ մին չեւ ա նոր « վախ ճա նը» ե րբ հա սա րա-
կու թիւ նը, են թադ րա բար, պի տի հաս նի ի նք նա կա ռա վար ման մա կար դա կին, միւս 
կող մէ պե տու թե ան դե րը ան խու սա փե լի կը թո ւի նոյն այդ ա զատ շու կայի պի տա-
կին տակ ա ռա ջա ցած մե նաշ նորհ նե րու պահ պան ման հա մար: 

Լի բե րա լիզ մի այն ներ քին հա կա սու թիւ նը յետ–Պաղ Պա տե րազ մե ան ո լոր տին 
յա տուկ չէ ան շուշտ: Ա նոր ան դրա դար ձած է Karl Polanyi իր դա սա կան The Great 
Transformation2 գոր ծին մէջ, ո րուն թէ զը կը հաս տա տէ, թէ ա զատ շու կայի գա ղա-
փա րը ի նք նին ու թո փի ա մըն էր որ չէր կր նար ի նք նինս տին քե ան գո յու թիւն ու նե նալ 
ա ռանց քան դե լու հա սա րա կու թե ան մարդ կային ու բնա կան է ու թիւ նը: Ա զատ շու-
կայի են թադ րած այդ քան դու մին դէմ է որ հա սա րա կու թիւ նը մի ջո ցա ռում ներ ձեռք 

2 Karl Polanyi, The Great Transformation. Boston, MA: Beacon Press, 2001, p. 317.
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ա ռաւ, եւ, ի նչ պէս գր քի ամ բողջ տե ւո ղու թե ան Polanyi ցոյց կու տայ, ամ բողջ հա րիւ-
րա մե այ պատ մա կան գոր ծըն թաց մը յատ կան շո ւե ցաւ այս «կրկ նա կի շար ժու մով» 
–double movement. մէկ կող մէ ա զատ շու կայի տա րա ծումն ու ա նոր հե տե ւան քով 
դա րեր ամ բողջ գո յու թիւն ու նե ցած հա սա րա կար գե րու քան դում, միւս կող մէ հա-
սա րա կա կան դի մադ րու թե ան կազ մա կեր պու մը ը նդ դէմ ա զատ շու կայի են թադ րած 
այս քան դու մին: Ի նչ որ ա ռա ւե լի յատ կան շա կան է, սա կայն, Polanyi–ի վեր լու ծու մին 
մէջ՝ լի բե րալ պե տու թե ան դերն էր այդ ու թո փի այի պահ պան ման եւ տա րած ման 
մէջ: Այ սինքն՝ ե թէ մէկ կող մէն ա զատ շու կայի ու թո փի ան ծնունդ տուաւ լի բե րալ 
պե տու թե ան, լի բե րալ պե տու թիւ նը իր կար գին այդ ու թո փի ային հա ւա տաց ու ա նոր 
հա մար գոր ծեց ա ռանց կան խա տե սե լու, ա ռանց ոչ ի սկ են թադ րե լու, որ ա զատ շու-
կան ի նք զինք կր նար քան դել ի նչ պէս պա տա հե ցաւ 1929ին, կամ հա սա րա կա կան 
դի մադ րու թիւ նը կր նար ա ռաջ նոր դել ֆա շիս տա կան թէ կո մու նիս տա կան ամ բող-
ջա տի րու թիւն նե րու եւ ա նոնց ներ հակ այլ բնոյ թի ա ղէտ նե րու: 

Այն ի նչ որ 1980ա կան թո ւա կան նե րէն ի վեր ժո ղովր դա կա նա ցած է որ պէս հա-
մաշ խար հայ նա ցում –գ լո բա լի զա ցի ա– հա ման ման է 19րդ դա րու ա զատ շու կայի 
հա մաշ խար հային տա րած ման գոր ծըն թա ցին: Հիմ նա կան տար բե րու թիւ նը եր կու 
գոր ծըն թաց նե րուն կը կա յա նայ դրա մա տի րու թե ան կա ռոյ ցին. մինչ 19րդ դա րու 
դրա մա տի րու թիւն է ա պէս ծանր ճար տա րա րո ւես տի ար տադ րու թե ան վրայ հիմ-
նո ւած էր, 20րդ դա րու ա ւար տին մի ջազ գային տն տե սու թե ան մէջ ֆի նանս նե րու 
շր ջա գա յու մը զար գաց ման գլ խա ւոր շար ժա կի կը վե րա ծո ւի: Ա ռա ւել՝ Մի ա ցե ալ Նա-
հանգ ներ կու գայ ստանձ նե լու հա մա կար գի ամ րա կայ ման ու տա րած ման այն դե-
րա կա տա րու թիւ նը որ Մեծն Բրի տա նի ա խա ղա ցած էր մէկ դար ա ռաջ: 1980ա կան 
թո ւա կան նե րուն, եւ զու գա հե ռա բար հա մաշ խար հային տն տե սա կան հա մա կար գի 
կա ռու ցային այս փո փո խու թե ան, եր կու գեր–պե տու թե անց, Մի ա ցե ալ Նա հանգ-
նե րու եւ Խորհր դային Մի ու թե ան, մի ջեւ լա րո ւա ծու թիւ նը սրե ցաւ եւ ար տա յայ-
տո ւե ցաւ Ռե կը նի վար չա կար գին կող մէ նա խա ձեռ նո ւած ռազ մար շա ւին ը նդ մէ ջէն, 
որ, ի վեր ջոյ, ա րիւ նա քամ ը րաւ ար դէն լճա ցած եւ Աֆ ղա նիս տա նի պա տե րազ մով 
հիւ ծե լու սկ սած խորհր դային տն տե սու թիւ նը: Ծա նօթ է, որ Գոր բա չո վի բա րե նո-
րո գում նե րը կը մի տէ ին տն տե սու թե ան վե րաշ խու ժաց ման, սա կայն այդ քա ղա-
քա կա նու թիւ նը ի վեր ջոյ յան գե ցաւ իր չնա խա տե սած եւ չցան կա ցած ար դիւն քին՝ 
Խորհր դային Մի ու թե ան փլուզ ման եւ ա նոր հետ՝ հա մայ նա վար գա ղա փա րա խօ-
սու թե ան մա հա ցու ճգ նա ժա մուն:

 Խորհր դային պատ մա կան փոր ձի սնան կաց ման փաս տը մէկ կող մէ եւ Ո ւա շինկ-
թը նէն ու ա նոր հո վա նա ւո րու թե ան տակ գոր ծող մի ջազ գային ֆի նան սա կան հաս-
տա տու թիւն նե րու ճն շում նե րը միւս կող մէ կր նան բա ցատ րել ի շարս այլ նախ կին 
Խորհր դային հան րա պե տու թիւն նե րու նաեւ Հա յաս տա նի ան ցու մային գոր ծըն թա ցի 
ժա մա նակ ա զատ շու կա յա կան գա ղա փա րա խօ սու թե ան մե նաշ նոր հը, որ հաս տա-
տո ւե ցաւ, ամ րագ րո ւե ցաւ եւ խո րա ցաւ շնոր հիւ ան կա խու թե նէն ի վեր որ դեգ րո ւած 
տն տե սա կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թե ան: Այդ գա ղա փա րա խօ սու թիւ նը, մի-
ա ժա մա նակ, ան ցու մային գոր ծըն թա ցով, եւ ի մաս նա ւո րի սե փա կա նաշ նորհ ման 
ծրագ րով, կը ձգ տի ե րաշ խա ւո րել ե րկ րի հարս տու թիւ նը իր ձեռ քե րուն մէջ կեդ-
րո նա ցու ցած փոք րա մաս նու թե ան ռէ ալ մե նաշ նորհ նե րուն լե գի դի մու թիւ նը: Ի’նչ ալ 
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ըլ լան իշ խա նու թե ան հա մար մղո ւած պայ քար նե րուն ըն թաց քին հան րային բա նա-
վէ ճե րը, եւ հա կա ռակ ար տա քին քա ղա քա կա նու թե ան մէջ առ կայ տար բեր մօ տե-
ցում նե րուն, Հա յաս տա նի մէջ, դժ բաղ դա բար, չէ ձե ւա ւո րո ւած ա զատ շու կայի ու-
թո փի այի նկատ մամբ ա ռողջ քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թիւն: Այս մտա ծո ղու թե ան 
բա ցա կա յու թիւնն, ի դէպ, կը բա ցատ րէ, ի մէջ այ լոց, ժո ղովր դային լայն խա ւե րու 
վս տա հու թիւն ներշն չող ը նդ դի մու թե ան մը կազ մա ւո րու մը:

Ն ման մտա ծո ղու թիւն պէտք է շր ջան ցէ տե սա կան այն թա կար դը ո րուն հա-
մա ձայն Հա յաս տա նի մէջ մե նաշ նոր հային մեծ դրա մագ լու խի շու կա յա կան տնտե-
սու թիւ նը ա զատ տն տե սու թիւն չէ, հե տե ւա բար լու ծումն այն է որ պե տու թիւ նը 
պէտք է ե րաշ խա ւո րէ այդ պայ ման նե րը, վե րաց նէ կո ռուպ ցի ան, վե րա ծո ւի իս կա-
կան լի բե րալ պե տու թե ան եւ ա պա ա ռա ջարկն ու պա հան ջար կը ի րա րու կը հա-
ւա սա րակշ ռեն: Ա զատ շու կան պար զա պէս ու թո փի ա մըն է, եւ շփոթ կ’ա ռա ջաց նէ 
տն տե սա կան զար գաց ման մէջ պե տու թե ան իս կա կան դե րա կա տա րու թե ան մէջ, 
ո րով հե տեւ՝ (ա) սխալ է այն տե սա կան բա նա ձե ւու մը, ո րուն հա մա ձայն տն տե սա-
կան զար գա ցու մը կը յան գեց նէ պե տու թե ան կշի ռի նո ւա զեց ման, (բ) զար գա ցած 
եր կիր նե րուն մէջ պե տու թիւ նը միշտ ալ դե րա կա տար ե ղած է տն տե սու թե ան մէջ, 
եւ (գ) 2001–2էն ի վեր Հա րա ւային Ա մե րի կայի մէջ « Թե քում դէ պի Ձախ» ե րե ւոյթն 
ու 2008ի ֆի նան սա կան հա մաշ խար հային տագ նա պը բա րա ցու ցա կան դար ձու ցած 
են պե տու թե ան դե րա կա տա րու թե ան վե րար ժե ւո րու մը:

 Հա յաս տա նի մէջ, սա կայն, հա կա ռակ 2008էն ի վեր սո ցի ա լա կան ճգ նա ժա մի 
խո րաց ման, ա զատ շու կա յա կան ու թո փի ան տե ղի չի տար, ի նչ որ, ան շուշտ, պա-
տա հա կա նու թե ան ար դիւնք չէ: Ա նոր ե տին կայ ան ցու մային տա րի նե րուն ի րենց 
տն տե սա գի տա կան պատ րաս տու թիւ նը Ա րեւ մուտ քի ա մե նաուղ ղա փառ թե քու-
մով հա մալ սա րան նե րուն մէջ ստա ցած մտա ւո րա կան նե րու ամ բողջ հա տո ւած 
մը, ո րուն թեք նիք պատ րաս տու թիւ նը ե թէ բարձր մաս նա գի տա կան մա կար դա կի 
է, այ դու հան դերձ, դժ բաղ դա բար, զուրկ է քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թե նէ կամ 
այ լընտ րան քային ա ռա ջարկ նե րու բա նա ձե ւում է: Ամ բողջ բա նա վէ ճը, ե րբ ըլ-
լայ, զուտ թեք նի քա կան բնոյ թի է, կամ ա լ՝ ան ձնա կան մր ցակ ցու թե ան մղու մով: 
Քննա դա տա կան մտ քի նման բա ցա կա յու թիւն իր կար գին պա տա հա կան չէ ե րկ-
րի մը մէջ ո ւր տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թիւ նը հիմ նա կա նին մէջ իշ խող փոք-
րա մաս նա կան դա սա կար գի մե նաշ նորհ նե րու պահ պան ման կը ծա ռայէ: Չկայ 
ժո ղովր դային խաւ մը, որ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թե ան գի տակ ցու թե ամբ 
սո ցի ա լա կան հար ցե րու բարձ րաց ման եւ սո ցի ա լա կան ի րա ւունք նե րու պաշտ պա-
նու թե ան ի խն դիր զօ րա շարժ ա ռա ջաց նէ: Ոչ ալ կան քա ղա քա կան ու ժեր, ո րոնք 
այդ այ լընտ րան քի յանձ նա ռու թե ամբ իշ խա նու թե ան հա մար մղո ւած օ րի նա կան 
պայ քա րը հիմ նեն ժո ղովր դային գի տակց ման ու զօ րա շար ժի եր կա րա ժամ կէտ հե-
ռան կա րին վրայ եւ ա տոր հա մար ալ հրա ժա րին իշ խող փոք րա մաս նու թե ան մե-
նաշ նորհ նե րուն թէ կուզ եւ մտա ւո րա կա նօ րէն քն նա դա տե լու ի նք նազս պու մէն:

 Բայց լի բե րալ ժո ղովր դա վա րու թիւն/ա զատ շու կա յա կան տն տե սու թիւն գա-
ղա փա րա խօ սա կան բնոր դի հա մաշ խար հային հե կե մո նի ան տե ղի տա լու սկ սած 
է: Հա րա ւային Ա մե րի կայի մէջ « Դէ պի Ձախ Թե քում» ե րե ւոյ թը, ա նոր ա մե նէն յան-
դուգն ար տա յայ տու թե ամբ՝ Վե նե զո ւե լայի Նա խա գահ Ու կօ Չա վէ սի Պո լո վա րե ան 
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Յե ղա փո խու թե ան «21րդ դա րու սո ցի ա լիզմ», ե ՛ւ գա ղա փա րա խօ սա կան, ե ՛ւ կոնկ-
րետ այ լընտ րան քի առ կա յու թե ան փաս տը տո ւած է: Մաս նակ ցա կան ժո ղովր դա-
վա րու թիւ նը մի ակն է որ զան գո ւա ծային լայն զօ րա շար ժի ու ղի ով սո ցի ա լա կան 
ան հա ւա սա րու թե ան լու ծում նե րու ու ղի կը հար թէ: Նոյն եր կիր նե րու տն տե սա-
կան հե տե ւո ղա կան զար գա ցու մը վեր ջին տաս նա մե ա կին ցոյց կու տայ նաեւ պե-
տու թե ան ակ տիւ դե րի կա րե ւո րու թիւ նը ա զատ շու կա յա կան տն տե սու թիւ նը այ-
լընտ րան քային զար գաց ման հա մա կար գով բա նա ձե ւե լուն մէջ: 2008ի տագ նա պէն 
յե տոյ, եւ ա նոր հե տե ւանք նե րու շա րու նա կակ ման լոյ սին տակ, սպա սե լի է որ գա-
ղա փա րա խօ սա կան նոր այ լընտ րանք մը բա նա ձո ւի: ....

 Հա յաս տա նի մէջ սո ցի ա լա կան ան հա ւա սա րու թե ան գա ղա փա րա խօ սա կան 
ար մատ նե րու բա ցա յայ տու մը նպա տա կադ րող մեր այս գրու թիւ նը որ պէս մեկ նա-
կէտ ու նի վար չա պետ Տիգ րան Սար գի սե ա նի « Պե տու թե ան վախ ճա նը» յօ դո ւա ծը3, 
որ հա րա զատ ար տա յայ տու թիւնն է այն ի նչ Polanyi բա նա ձե ւած է որ պէս «ա զատ 
շու կա յա կան ու թո փի ա» եւ պա րա դիկ մային մարմ նա ցումն է Հա յաս տա նի ան կա-
խա ցու մէն ի վեր տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թե ան վրայ մի ա հե ծա նօ րէն տի րող 
նէ օ լի բե րալ գա ղա փա րա խօ սու թե ան: Բրի տա նա ցի պատ մա բա նին Մեծ Բա րե փո-
խու մը թէ զի վար կա ծին տե սու թե ան հի ման վրայ, մեր յօ դո ւա ծը ա ռա ջին հեր թին 
պատ մա կան ո լոր տի մէջ կը տե ղադ րէ Հա յաս տա նի յետ–խորհր դային ան ցու մի 
գոր ծըն թա ցը՝ բա ցա յայ տե լու հա մար ա զատ–շու կա յա կան տն տե սա« գի տա կան» 
հա մո զում նե րուն գա ղա փա րա խօ սա կան են թա հո ղը եւ պե տու թե ան դե րը՝ ան ցու-
մային գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ դրա մագ լու խի կու տակ ման ու նոր հա սա րա կար-
գի նախ ստեղծ ման, ա պա եւ ամ րապնդ ման ու պահ պան ման մէջ: Ա պա, ե րկ րի 
սո ցի ա լա կան ան հա ւա սա րու թե ան տն տե սա կան գոր ծօն նե րու վեր լու ծու մով մենք 
կը հաս նինք այն եզ րա կա ցու թե ան որ ան հրա ժեշտ են ոչ մի այն թեք նիք բնոյ թի 
պատ շա ճե ցում ներ վերջ տա լու հա մար հարս տու թե ան ա նար դար բաշ խու մին այլ 
դէ պի սո ցի ալ–դե մոկ րա տա կան հա մա կարգ ա ռաջ նոր դող ար մա տա կան բա րե-
կար գում ներ ո րոնք ան խու սա փե լի օ րէն նաե՛ւ տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թե ան 
գա ղա փա րա խօ սու թե ան փո փո խու թիւն մը պի տի ար տա ցո լեն:

 Ա զատ շու կա յա կան ու թո փի ան եւ պե տու թե ան դե րը

Karl Polanyi իր դա սա կան The Great Transformation4 գոր ծին մէջ կը վեր լու ծէ 
այն ի նչ կը բա նա ձե ւէ որ պէս « 19րդ դա րու քա ղա քա կա նու թիւն»ը, որ հա րիւր տա-
րո ւայ խա ղա ղու թիւն պար գե ւե լէ յե տոյ մարդ կու թե ան փլու զե ցաւ Ա ռա ջին Հա մաշ-
խար հային Պա տե րազ մին: Ա ռա ջին ան գամ 1944ին լոյս տե սած ան գլի ա ցի մտա-
ւո րա կա նին այս աշ խա տա սի րու թիւ նը, ո րուն են թա խո րա գիրն է « Մեր ժա մա նա կի 
քա ղա քա կան եւ տն տե սա կան ա կունք նե րը» (“The Political and Economic Origins of 
Our Time” –թարգ մա նու թիւ նը գրու թե ան հե ղի նա կին) կը նպա տա կադ րէ բա ցա յայ-
տել այդ փլուզ ման խոր քային գոր ծօն նե րը եւ ան հրա ժեշտ դա սե րը քա ղել ի մտի 
ու նե նա լով Ե րկ րորդ Հա մաշ խար հային Պա տե րազ մի ըն թաց քին ար դէն ձե ւա ւո րո-
ւող նոր աշ խար հա կար գը:

3 Տիգրան Սարգիսեան, Պետութեան վախճանը, 21րդ դար, 1 (19), 2008, էջ 3–26:

4 Karl Polanyi, The Great Transformation. Boston, MA: Beacon Press, 2001, p. 317.
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Polanyi կը հաս տա տէ թէ 19րդ դա րու քա ղա քա կա նու թիւ նը կա ռու ցո ւած էր չորս 
հիմ նար կու թիւն նե րու –institutions– վրայ: Ա նոնց մէ եր կու քը քա ղա քա կան բնոյ թի 
է ին, միւս եր կու քը՝ տն տե սա կան: Ա ռա ջին հիմ նար կու թիւ նը ու ժե րու հա ւա սա-
րակշ ռու թե ան հա մա կարգն էր, որ ա ռաջ քը ա ռաւ Մեծ Պե տու թիւն նե րու մի ջեւ եր-
կա րա տեւ եւ ա ւե րիչ պա տե րազ մի: Ե րկ րոր դը ոս կի ի չա փա նիշն էր –gold standard–, 
որ կը խորհր դան շէր հա մաշ խար հային մի ակ տն տե սու թե ան կազ մա կեր պու մը: 
Եր րոր դը ա զատ շու կան էր –self–regulating market–՝ 19րդ դա րու նիւ թա կան բա րիք-
նե րու ստեղծ ման աղ բիւ րը: Չոր րոր դը՝ լի բե րալ պե տու թիւնն էր: Այս չորս գոր ծօն-
նե րէն Polanyi ա մե նէն է ա կա նը կը նկա տէ ա զատ շու կայի հիմ նար կու թիւ նը, այն 
« նո րա րու թիւ նը» որ ծնունդ տո ւաւ իւ րա յա տուկ քա ղա քա կա նու թե ան մը: «Ոս կի ի 
չա փա նի շը լոկ փորձ մըն էր ներ քին շու կա յա կան հա մա կար գը տա րա ծե լու մի-
ջազ գային դաշտ: Ու ժե րու հա ւա սա րակշ ռու թե ան հա մա կար գը ոս կի ի չա փա նի շին 
վրայ բարձ րա ցած վեր նա կա ռոյց մըն էր որ, մա սամբ, գոր ծեց այդ չա փա նի շին 
ը նդ մէ ջէն: Լի բե րալ պե տու թիւ նը ա զատ շու կայի ստեղ ծումն է ր»5: 

The Great Transformation–ին գլ խա ւոր թէ զը կը հաս տա տէ, թէ ա զատ շու կայի 
գա ղա փա րը ի նք նին ու թո փի ա մըն էր որ չէր կր նար ի նք նինս տին քե ան գո յու թիւն 
ու նե նալ ա ռանց քան դե լու հա սա րա կու թե ան մարդ կային ու բնա կան է ու թիւ նը: 
Ա զատ շու կայի են թադ րած այդ քան դու մին դէմ է որ հա սա րա կու թիւ նը մի ջո ցա-
ռում ներ ձեռք ա ռաւ, եւ, ի նչ պէս գր քի ամ բողջ տե ւո ղու թե ան Polanyi ցոյց կու տայ, 
ամ բողջ հա րիւ րա մե այ պատ մա կան գոր ծըն թաց մը յատ կան շո ւե ցաւ այս «կրկ-
նա կի շար ժու մով» –double movement. Մէկ կող մէ ա զատ շու կայի տա րա ծումն ու 
ա նոր հե տե ւան քով դա րեր ամ բողջ գո յու թիւն ու նե ցած հա սա րա կար գե րու քան-
դում, միւս կող մէ հա սա րա կա կան դի մադ րու թե ան կազ մա կեր պու մը ը նդ դէմ 
ա զատ շու կայի են թադ րած այս քան դու մին: Ի նչ որ ա ռա ւե լի յատ կան շա կան է, 
սա կայն, Polanyi–ի վեր լու ծու մին մէջ՝ լի բե րալ պե տու թե ան դերն էր այդ ու թո փի-
այի պահ պան ման եւ տա րած ման մէջ: Այ սինքն՝ ե թէ մէկ կող մէն ա զատ շու կայի 
ու թո փի ան ծնունդ տո ւաւ լի բե րալ պե տու թե ան, լի բե րալ պե տու թիւ նը իր կար-
գին այդ ու թո փի ային հա ւա տաց ու ա նոր հա մար գոր ծեց ա ռանց կան խա տե սե լու, 
ա ռանց ոչ ի սկ են թադ րե լու, որ ա զատ շու կան ի նք զինք կր նար քան դել ի նչ պէս 
պա տա հե ցաւ 1929ին, կամ հա սա րա կա կան դի մադ րու թիւ նը կր նար ա ռաջ նոր դել 
ֆա շիս տա կան թէ կո մու նիս տա կան ամ բող ջա տի րու թիւն նե րու եւ ա նոնց ներ հակ 
այլ բնոյ թի ա ղէտ նե րու: 

Իր հա մո զում նե րով խո րա պէս հու մա նիստ Polanyi աշ խա տա սի րու թիւ նը կ’ա-
ւար տէ խորհր դա ծե լով մարդ կային ա զա տու թե ան ա պա գայի մա սին: Վկայ ըլ-
լա լով ա զատ շու կայի ու թո փի այի հե տե ւան քով ամ բողջ քա ղա քակր թու թե ան մը 
փլուզ ման, մի ա ժա մա նակ, սա կայն, հա ւա տա լով մարդ ա րա րա ծի կա րո ղու թե ան՝ 
դա սեր քա ղե լու պատ մու թե նէն, ան կը հե տե ւի այլ հան րա ծա նօթ հու մա նիս տի մը՝ 
Robert Owen–ի ըն կեր վա րա կան հա մո զում նե րուն, ո րոնք մարդ ա րա րա ծին ա զա-
տու թիւ նը կը դի տեն հա սա րա կու թե ան ը նդ մէ ջէն եւ ոչ թէ ան կէ դուրս՝ կրօ նա կան 
թէ ա զատ շու կա յա կան ու թո փի ա նե րու մէջ: Ոչ ալ, բնա կա նա բար, ֆա շիս տա կան 
թէ կո մու նիս տա կան հա սա րա կար գե րու մէջ ո րոնք ա զա տու թե ան ժխ տումն ի սկ 

5 Karl Polanyi, The Great Transformation. Boston, MA: Beacon Press, 2001, p. 3. 
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են: Այդ ա զատ հա սա րա կու թիւ նը, ի նչ պէս դե ռեւս Ե րկ րորդ Հա մաշ խար հային Պա-
տե րազ մի հա մա տա րած ա ւե րու մին մէջ իր գիր քը գրող Polanyi հա մո զո ւած էր, 
պէտք ու նի այն ժա մա նակ ար դէն ձե ւա ւո րո ւող բա րեխ նամ պե տու թե ան –Wellfare 
State– ո րուն մարմ նա ւո րու մը կը հան դի սա նար օ րին ԱՄ Նի նա խա գահ Franklin D. 
Roosevelt–ի New Deal–ը:

 Հա կա ռակ սո ցի ա լիս տա կան իր յանձ նա ռու թե ան, եւ հա կա ռակ իր թէ զի ակ-
նյայ տօ րէն մարք սե ան տրա մա բա նու թե ան, Polanyi չի մատ նո ւիր դրա մա տի րու-
թեան կոր ծան ման ո րե ւէ մար գա րէ ու թե ան ա ժան փոր ձու թե ան: Ը նդ հա կա ռա կը, 
ե թէ իր թէ զին տրա մա բա նու թե ան հե տե ւինք, ի նչ որ ան մի ա ժա մա նակ ի նչ որ 
չա փով կը կան խա գու շա կէր եւ կը փա փա քէր՝ 19րդ դա րու քա ղա քա կա նու թե ան 
ծնունդ տո ւած Մեծ Բա րե փոխ ման բնոյ թէն տար բեր այլ Մեծ Բա րե փո խում մըն 
էր, այն որ պի տի հիմ նո ւէր քէյ նէ զե ա նա կան տն տե սա գի տու թե ան, բա րեխ նամ 
պե տու թե ան, իր ճա կա տագ րին տէր ակ տիւ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թե ան 
մը եւ մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թե ան վրայ: 

Այն ի նչ որ 1980ա կան թո ւա կան նե րէն ի վեր ժո ղովր դա կա նա ցած է որ պէս հա-
մաշ խար հայ նա ցում –գ լո բա լի զա ցի ա– շատ մը զգաստ վեր լու ծող ներ բա նա ձե ւած 
են որ պէս «Երկ րորդ Մեծ Բա րե փո խում»: Պատ մա կան բո լոր հա մա կար գային փո-
փո խու թիւն նե րուն նման, հա մաշ խար հայ նա ցումն ալ ու նէր ե ՛ւ իր ու ղին հար թող 
քա ղա քա կան գոր ծօն նե րը, ե՛ւ ա նոնց լե գի դի մու թե ան ձգ տող գա ղա փա րա խօ սա-
կան բա նա ձե ւում նե րը: Այս ի մաս տով, եւ ա ռանց խո րաց նե լու, հա մաշ խար հայ-
նաց ման գոր ծըն թա ցը վե րա կեն դա նա ցուց ա զատ շու կա յա կան ու թո փի ան, որ իր 
բա նա ձե ւու մը գտաւ ԱՄ Նի նա խա գահ Ronald Reagan–ի 1980ա կան թո ւա կան նե-
րուն հռ չա կա ւոր դար ձած « պե տու թիւ նը լու ծում չէ, պե տու թիւ նը ին քը խն դիրն է» 
–“The State is not the solution; the State is the problem”– նա խա դա սու թե ամբ: Այն ի նչ 
ԱՄ Նի –եւ մի ա ժա մա նակ Մեծն Բրի տա նի ոյ– մէջ ծնունդ ա ռած էր որ պէս Պահ-
պա նո ղա կան նե րու ը նտ րար շաւ –«յե ղա փո խու թիւն» պի տի ա նո ւա նո ւի հե տա-
գային– ո րուն կէտ–ն պա տակն էր New Deal–ի բա րեխ նամ պե տու թիւ նը վերց նել եւ 
զայն փո խա րի նել « շու կայի բա րե կամ պե տու թե ամբ» –market–friendly State– մը, 
Պաղ Պա տե րազ մի ա ւար տին վե րա ծո ւե ցաւ մի ջազ գային բե մին վրայ մնա ցած մի-
ակ գեր պե տու թե ան՝ ԱՄ Նի ար տա քին քա ղա քա կա նու թիւ նը յատ կան շող գա ղա-
փա րա խօ սա կան ի նք նու թե ան: Francis Fukuyama–ի հան րա ծա նօթ « Պատ մու թե ան 
ա ւարտ»ի բա նա ձե ւու մը այս գա ղա փա րա խօ սու թե ան թե րեւս ա մե նէն ցայ տուն եւ 
տա րա ծո ւած հաս տա տումն է: 

Ա զատ շու կայի ու թո փի ային վրայ հիմ նո ւած է նաեւ Տիգ րան Սարգ սե ա նի 
« Պե տու թե ան վախ ճա նը» յօ դո ւա ծը6: Նման հիմ նա ւոր ման ա ռիթ կու տայ յատ կա-
պէս այն ի րո ղու թիւ նը, որ հա կա ռակ պե տու թե ան մա սին խօ սե լուն, յօ դո ւա ծին մէջ 
ակ նյայ տօ րէն բա ցա կայ է այդ «ինս տի տուտ»ի պատ մա կան զար գաց ման քա ղա-
քա կան տե սու թիւն մը: Յօ դո ւա ծա գի րը կ’օգ տա գոր ծէ պե տու թե ան յ ղաց քի քա նի 
մը սահ մա նում ներ, ա նոնց հի ման վրայ կ’ա ռանձ նաց նէ պե տու թե ան ե րեք հիմ նա-
կան յատ կա նի շեր եւ ա նոնց ի մաս տազրկ ման հե ռան կա րին հե տե ւու մով կը զար-

6 Տիգրան Սարգսեան, Պետութեան վախճանը, 21րդ դար, 1 (19), 2008, էջ 3–26:
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գաց նէ պե տու թե ան վե րաց ման իր տե սու թիւ նը7: Այ դու հան դերձ, թէ կուզ եւ բա ցա-
ռա բար քա ղա քա կան տն տե սու թե ան –political economy– տե սան կիւ նէն (ա) սխալ 
է այն տե սա կան բա նա ձե ւու մը, ո րուն հա մա ձայն տն տե սա կան զար գա ցու մը կը 
յան գեց նէ պե տու թե ան կշի ռի նո ւա զեց ման, (բ) զար գա ցած եր կիր նե րուն մէջ պե-
տու թիւ նը միշտ ալ դե րա կա տար ե ղած է տն տե սու թե ան մէջ, եւ (գ) 2008ի ֆի նան-
սա կան հա մաշ խար հային տագ նա պը բա րա ցու ցա կան դար ձու ցած է պե տու թե ան 
դե րա կա տա րու թե ան վե րար ժե ւո րու մը:

Ս տո րեւ կը ման րա մաս նենք այս ե րեք տե սա կան բա նա ձե ւում նե րը իւ րա քան-
չիւ րին պա րա գային ներ կա յաց նե լով փաս տա կան տո ւե ալ ներ, եւ մեր մաս նա կի 
եզ րա յան գում նե րուն մէջ կ’անդ րա դառ նանք Հա յաս տա նի մէջ ա զատ շու կա յա կան 
ու թո փի այի է ու թե ան եւ ա նոր շա րու նակ ման վտան գին:

 Ա) Տն տե սա կան ա ճի զու գա հեռ տն տե սու թե ան մէջ պե տու թե ան կշիռն ալ 
կ’ա ւել նայ 

 Տաս նին նե րորդ դա րու Գեր մա նա ցի տն տե սա գէտ Ա տոլֆ Վակ նե րի հա մա-
ձայն, ե րբ պե տու թիւն նե րը տն տե սա պէս կը զար գա նան և կը հարս տա նան, պե-
տու թե ան ծախ սե րը բաղ դա տած ե րկ րի տա րե կան ը նդ հա նուր ար տադ րու թե ան 
–կամ ի նչ պէս տն տե սա գէտ նե րը կ’ը սեն Հա մա խառն Ներ քին Ար տադ րու թե ան  
(Հ ՆԱ), կը բարձ րա նայ և պե տու թե ան կշի ռը տն տե սու թե ան մէջ կ’ա ւել նայ։ Այս 
ե րե ւոյ թը կո չո ւե ցաւ Վակ նե րի Օ րէնք։ Ե րկ րի մը մէջ պե տու թե ան կշի ռի ցու ցա նիշ-
նե րէն մէ կը կա ռա վա րու թե ան տա րե կան ծախ սե րուն չափն է բաղ դա տած ՀՆԱ–
ի ն։ Քսա նե րորդ դա րը ցոյց տո ւաւ թէ Վակ նե րի Օ րէն քը ճիշդ է ր։ Բո լոր տն տե սա-
պես զար գա ցած եր կիր նե րուն մէջ, նոյ նիսկ Ա ՄՆ և Ճա բոն, տաս նա մե ակ նե րու 
ըն թաց քին ե րբ ե րկ րի տն տե սու թիւ նը ա ճած է, նաեւ բարձ րա ցած է պե տու թե ան 
կշի ռը տն տե սու թե ան մէջ։ Եր կիր մը ե րբ տն տե սա պէս կը զար գա նայ և կը հարս-
տա նայ, պե տու թիւ նը կր նայ ա ւե լի հարկ հա ւա քել և ի վի ճա կի կ՜ըլ լայ հայ թայ թե-
լու ու սում և ա ռող ջա պա հու թիւն ժո ղո վուր դի բո լոր ան դամ նե րուն հա մար, ի նչ որ 
եւ պե տու թե ան ծախ սե րը կը բարձ րաց նէ։ Զար գա ցող բո լոր տն տե սու թիւն նե րը, 
ա ռա ւել, կա րիք կը ստեղ ծեն պե տա կան ծա ռա յու թե անց յա ւե լե ալ կար գա ւոր ման:

Տն տե սա պես զար գա ցած ու հա րուստ ե րկ րի մը կա ռա վա րու թիւ նը կր նայ ա ւե-
լի ծա ռա յու թիւն ներ հրամց նել ժո ղո վուր դին, հե տե ւա բար զար գա ցած և հա րուստ 
եր կիր նե րու մէջ ա մէն մէկ նա խա րա րու թիւն կ՜ու նե նայ շատ ա ւե լի ծա ռա յու թիւն-
ներ և գրա սե նե ակ ներ քան թէ տն տե սա պէս նո ւազ զար գա ցած եր կիր նե րու մէջ։ 
Օ րի նակ, ե րբ ԱՄ Նի գիւ ղատն տե սա կան նա խա րա րու թե ան հա մա ցան ցը եր թանք, 
www.usda.gov կը տես նենք թէ նա խա րա րու թիւ նը ու նի 12 տար բեր գրա սե նե ակ-
ներ, 17 կազ մա կեր պու թիւն ներ, և 7 ծա ռա յու թիւն ներ։ Ի սկ ա մէն մէկ բա ժան մունք 
ու նի բազ մա թիւ են թա բա ժան մունք ներ, ստեղ ծե լով հս կա յա կան պե տա կան վար-
չա մե քե նայ որ խո րա պէս կը կար գա ւո րէ շու կան։ Հա յաս տա նի մէջ տա կա ւին այդ 
բազ մա թիւ պե տա կան բա ժան մունք նե րը գո յու թիւն չու նին։ Այս կը նշա նա կէ թէ 
ե րբ Հա յաս տա նի տն տե սու թիւ նը ե կող տաս նա մե ակ նե րու ա ճի և զար գա նայ, կա-
ռա վա րու թիւ նը կա րե լի ու թիւ նը պի տի ու նե նայ տրա մադ րե լու ժո ղո վուր դին բազ-

7 Նույն տեղում, էջ 5:
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մա թիւ նոր ծա ռա յու թիւն ներ ո րոնք այ սօր տրա մադ րե լու ի վի ճա կի չէ քա նի չու նի 
նիւ թա կան կա րո ղու թիւն: Կարգ մը պա րա գա նե րու, պե տու թիւ նը նման ծա ռա յու-
թիւն չի տրա մադ րեր ո րով հե տեւ տն տե սու թիւ նը տա կա ւին պէտք ե ղած չա փով չէ 
զար գա ցած եւ, հե տե ւա բար,ն ման պե տա կան ծա ռա յու թե ան կա րի քը դե ռեւս շատ 
չ’զ գա ցո ւիր։ Այս կը նշա նա կէ թէ ժա մա նա կի ըն թաց քին տն տե սա կան զար գաց ման 
պայ ման նե րու մէջ պե տու թե ան կշի ռը և դե րը Հա յաս տա նի մէջ պի տի բարձ րա նայ 
և ոչ թէ նո ւա զի։

 Հա յաս տա նի պե տու թե ան ծախ սե րը ե րկ րի ՀՆԱ–ին մօ տա ւո րա պես 20 տո կո-
սը կը կազ մեն։ Ե րբ զար գա ցած եր կիր նե րու տն տե սա կան պատ մու թիւ նը նկա տի 
ու նե նանք, կը տես նենք թէ Հա յաս տա նի պե տու թիւ նը մեծ նա լու և իր կշի ռը բարձ-
րաց նե լու տա կա ւին շատ ճամ բայ ու նի կտ րե լիք։ Նո ւա զա գոյ նը պէտք է իր կշի ռը 
բարձ րաց նէ, 20 տո կո սէն, 30 տո կոս որ պէս զի հաս նի տն տե սա պէս զար գա ցած 
եր կիր նե րու պե տու թիւ նե րու մա կար դա կին։ Հե տե ւա բար, տա կա ւին չզար գա ցած 
տն տե սու թե ան մը պա րա գային պե տու թե ան վախ ճա նին մա սին կա րե լի է խօ սիլ 
մի այն գա ղա փա րա խօ սա կան հա մո զու մի դիր քե րը, ոչ թէ որ պէս ա ռար կա յա կան 
ի րո ղու թիւն կամ այն ի նչ կան խա տե սե լի է, այլ՝ այն ի նչ ցան կա լի է:

 Այս պէս, մէջ բե րե լու հա մար քա նի մը օ րի նակ, Ֆրան սայի և Ա նգ լի ոյ պա րա-
գային, մօ տա ւո րա պէս 1915–ին պե տու թե ան ծախ սե րը բաղ դա տած ՀՆԱ–ին ան-
ցան 20 տո կո սի սահ մա նը։ Ֆրան սայի պե տու թե ան ծախ սե րը 2005–ին մօ տա ւո րա-
պես ե րկ րի ե կա մու տին 52 տո կոսն է ին, մինչ Ա նգ լի ոյ պա րա գային մօ տա ւո րա պես 
45 տո կո սը։ Ի սկ Շո ւէ տը և ԱՄ Նը մօ տա ւո րա պես 1950–ին ան ցան 20 տո կո սի սահ-
մա նը: 2005–ին Մի ա ցե ալ Նա հանգ նե րու մէջ պե տու թե ան ծախ սե րը ե րկ րի ե կա-
մու տին մօտ 33 տո կոսն կը կազ մէ ին, ի սկ Շո ւէ տի մէջ՝ 56 տո կո սը8: 

Ճիշդ է, բազ մա թիւ Ա րեւմ տե ան Եւ րո պայի եր կիր նե րու մէջ 1995–էն 2005 կա ռա-
վա րու թիւն նե րու ծախ սե րը բաղ դա տած ՀՆԱ–ի պակ սե ցան։ Օ րի նակ՝ Շո ւէ տի մէջ 
65 տո կո սէն ի չաւ 55 տո կո սի ի սկ Ֆրան սայի մէջ 71–էն 53։ Բայց բո լոր տն տե սա պէս 
զար գա ցած Եւ րո պա կան եր կիր նե րու մէջ 50–ա կան, 60–ա կան և 70–ա կան տա րի-
նե րուն պե տու թե ան կշի ռը բարձ րա ցաւ մեծ չա փե րով: Ա նոր ար դիւն քով ալ վե րա-
ցան ա նօ թու թիւ նը և ան տու նու թիւ նը, հաս տա տո ւե ցան հան րային ա ռող ջա պա-
հու թիւն, ու սում, փո խադ րա կան մի ջոց, փոք րե րու ցե րե կո ւայ խնամք... այս բո լո րը 
հա սա րա կու թե ան տրա մադ րո ւե ցաւ շնոր հիւ իր կշի ռը ա ւել ցու ցած պե տու թե ան 
մը։ Ա ւե լին՝ ա ռա տա ձեռն ծե րու թե ան թո շակ, ան գոր ծու թե ան թո շակ և աղ քա տու-
թե ան նպաստ ներ տրա մադ րե լի ե ղան այդ տա րի նե րուն։ 1980–ա կան և 90–ա կան 
թո ւա կան նե րուն Եւ րո պա կան այս եր կիր նե րուն մէջ, քո ւէ ար կող նե րը ո րո շե-
ցին նո ւա զեց նել կա ռա վա րա կան նպաստ նե րը և պակ սե ցաւ պե տու թե ան կշի ռը 
տնտե սու թե ան մէջ։ Սա կայն գոր ծա ծել Շո ւէ տի օ րի նա կը և ը սել թէ Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րու թիւ նը և պէտք չէ բարձ րաց նէ իր կշի ռը տն տե սու թե ան մէջ ան հե թեթ 
և վտան գա ւոր Է։ Հա յաս տան շատ հե ռու է Ա րեւմ տե ան Եւ րո պայի եր կիր նե րուն  
1980–ա կան թո ւա կան նե րու կա ցու թե նէն։ Հա յաս տա նի մէջ կայ աղ քա տու թե-
ան բարձր տո կոս։ Ժո ղո վուր դին մէկ կա րե ւոր մա սը չու նի բա ւա րար բժշ կա կան 

8/ տե՛ս http://www.oecd.org/dataoecd/52/34/40209928.pdf այս ուսումնասիրութեան հեղինակ-
ներն են, Լօնդի և Վուտզ:
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խնամք, բարձ րա գոյն ո ւս ման կա րե լի ու թիւն, եւ նոյ նիսկ բա ւա րար սնունդ։ Հա-
յաս տա նի մէջ տա կա ւին պե տու թե ան կշի ռը պէտք է ա ւե լի քան կրկ նա պատ կո ւի 
որ պէս զի հաս նի Շո ւէ տի այ սօ րո ւան վի ճա կին, և պէտք է ա ւե լի քան ե րեք ան գամ 
մեծ նայ որ պէս զի հաս նի այդ ե րկ րի 1980–ա կան նե րուն մա կար դա կին։

Ա րե լե ւե ան Ա սի ոյ կարգ մը տն տե սա պէս զար գա ցած եր կիր նե րու մէջ, ի նչ պես 
Ճա բոն և Հա րա ւային Քո րէ ա, կա ռա վա րու թե ան ծախ սե րը բաղ դա տած ՀՆԱ–ին 
յա րա բե րա բար ա ւե լի ցած են քան թէ Ա րեւմ տե ան Ե րո պայի եր կիր նե րու պա րա-
գային, սա կայն Ճա բո նի և Հա րա ւային Քո րէ այի մէջ ան ցնող տաս նա մե ակ նե րուն, 
պե տու թիւն նե րը ան մի ջա կա նօ րէն ո ւղ ղու թիւն տո ւած են ե րկ րի տն տե սու թե ան, 
տն տե սա կան ծրագ րա ւո րու մին՝ հինգ տա րո ւայ ծրագ րե րու և զօ րա ւոր տն տե սա-
կան կար գա ւո րում նե րու մի ջո ցաւ։

 Նաեւ պէտք է նշել թէ Հա րա ւային Քո րէ այի պա րա գային կա ռա վա րու թե ան 
ծախ սե րը բաղ դա տած ՀՆԱ–ին 1995–էն 2005 բարձ րա ցած է 21էն 29 տո կոս։ 

Որ պէս այս բաժ նի եզ րա կա ցու թիւն կա րե լի է նա խա տե սել թէ Հա յաս տա նի 
տն տե սա կան զար գաց ման ան խա փան շա րու նակ ման պա րա գային պե տու թե ան 
ծախ սերն ու կշի ռը պի տի բարձ րա նայ և բաղ դա տած ՀՆԱ–ին հաս նի 30–35 տո կո-
սի սահ ման նե րուն։

Բ) Պե տու թիւ նը միշտ դե րա կա տար է տն տե սու թե ան մէջ 

Տն տե սա գէտ նե րու մե ծա մաս նու թիւ նը, բա ցի ծայ րա հեղ ո ւղ ղա փառ նե րէն, հա-
մո զո ւած են թէ պե տու թիւ նը բազ մա թիւ բնա գա ւառ նե րու և պա րա գա նե րու պէտք 
է մի ջամ տէ շու կայի գոր ծու նէ ու թե ան և կար գա ւո րէ զայն:Կ’ըն դու նի թէ կան պա-
րա գա ներ, ո ւր շու կան կը ձա խո ղի հայ թայ թել կարգ մը ապ րանք ներ կամ ծա ռա-
յու թիւ ներ։ Ու րիշ պա րա գա նե րու շու կան կը ձա խո ղի զա նոնք ար տադ րել ա կն կա-
լո ւած քա նա կով, ար տադ րե լով շատ ա ւե լի կամ շատ նո ւազ քան ի նչ կ’ակն կա լո ւի։ 
Այս բո լոր պա րա գա նե րուն ե րբ շու կան կը ձա խո ղի ար տադ րու թե ան վե րա բե րե ալ 
ճիշդ ո րո շում ներ առ նել, ար դա րա ցու ցիչ պատ ճառ կըս տեղ ծո ւին որ պէս զի պե-
տու թիւ նը մի ջամ տէ և սր բագ րէ շու կային ձա խող ո րո շում նե րը։ Շու կայի ձա խո ղու-
թիւ նը ա կն բախ է կարգ մը տն տե սա կան ճիւ ղե րու մէջ, ի նչ պէս՝ ա ռող ջա պա հու-
թիւն, դե ղա գոր ծու թիւն և ֆի նան սա կան շու կա ներ: Տն տե սա գէտ ներ Ճորճ Ա գր լով 
և Ճո զըֆ Ստիկ լից տն տե սա գի տու թե ան Նո պէ լե ան մր ցա նա կին ար ժա նա ցան այս 
մա սին ի րենց ու սում նա սի րու թիւն նե րուն հա մար:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան կա րե ւոր մար տահ րա ւէր նե րէն մէկն է աղ քա-
տու թե ան նո ւա զե ցու մը ը նդ հուպ մին չեւ ա նոր վե րա ցու մը։ Այս ի րա գոր ծե լու հա մար 
կա րե ւոր է ծայ րա հեղ ան հա ւա սար հարս տու թե ան և ե կա մուտ նե րու բա ժա նու մի նո-
ւա զու մը, ո րուն ար դիւն քը պի տի ըլ լայ մի ջին դա սա կար գին ը նդ լայ նու մը։ Պե տու թիւ-
նը ծանր պա տաս խա նա տո ւու թիւ նը ու նի ջն ջե լու ա նօ թու թիւ նը և ան տու նու թիւ նը ու 
ա պա հո վե լու բո լոր քա ղա քա ցի նե րուն բժշ կա կան խնամք, ու սում, բնա կա րան, ա պա-
հով ծե րու թե ան տա րի ներ, փո խադ րա կան մի ջոց, եւ այլն։ Այս բո լորն ի րա գոր ծե լու 
հա մար յա ջորդ տաս նա մե ակ նե րուն, ի նչ պէս զար գա ցած եր կիր նե րու փոր ձը ցոյց կու 
տայ, Հա յաս տա նի պե տու թե ան ծա ւա լը և կշի ռը պէտք է բարձ րա նայ։

 Պե տու թիւ նը կա րե ւոր դեր ու նի տն տե սու թե ան մր ցու նա կու թե ան ա պա հով-
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ման,եւ այդ կ’ի րա գոր ծո ւի ար գի լե լով մե նաշ նորհ նե րու ա ռա ջա ցու մը։ Հոս ե ւս, 
հա կա ռակ ա նոր որ կա ռա վա րա կան դիր քե րէն ան դա դար կը խօ սո ւի մր ցու նակ 
տն տե սու թե ան ան հրա ժեշ տու թե ան մա սին, Հա յաս տա նի պե տու թիւ նը տա կա ւին 
մեծ ճամ բայ ու նի կտ րե լիք եւ ի րեն վե րա պա հո ւած է մեծ դեր։ Պե տու թե ան տար-
րա կան պար տա կա նու թիւ նե րէն մէ կը՝ օ րէն քի գե րա կա յու թիւ նը և օ րէն քի հա ւա-
սար գոր ծադ րու թիւ նը բո լո րին հա մար: Ա ռանց օ րէն քի գե րա կա յու թե ան և ար դար 
մր ցակ ցու թե ան, նոյ նիսկ շու կայի ձե ւա ւո րու մը կ՛ըլ լայ ան կա տար: Դժ բաղ դա բար 
այս է կա ցու թիւ նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան պա րա գային: Ա ռանց այս ան-
հրա ժեշտ պայ ման նե րուն որ պէս զի ե րկ րի տն տե սու թիւ նը ու նե նայ ա ռողջ զար-
գա ցում, տն տե սա գի տա կան սկզ բունք նե րու մա սին վի ճա բա նու թիւն նե րը կը վե-
րա ծո ւին մտ քի մար զան քի, որ այս պա րա գային գա ղա փա րա խօ սա կան յս տակ 
են թա հող մը կը բա ցա յայ տէ: 

Ա րեւմ տե ան Եւ րո պայի եր կիր նե րու և ԱՄ Նի պե տու թիւն նե րը տն տե սու թե ան 
բազ մա թիւ մար զե րու մէջ կեն սա կան դե րա կա տա րու թիւն ստանձ նած ե ն։ Այս մար-
զե րէն ա մե նէն յատ կան շա կան նե րէն մէ կը գիւ ղատն տե սու թիւնն է։ Տն տե սա պէս 
զար գա ցած եր կիր նե րու պե տու թիւն նե րը ի րենց ե րկ րա գործ նե րուն տն տե սա պէս 
կը պաշտ պա նեն շու կայի գի նե րու ե լե ւէջ նե րէն։ Նոյ նիսկ ա մե նէն ձեռ նե րէց ե րկ-
րա գոր ծը կր նայ սնան կա նալ ե թէ կլի մա յա կան պայ ման նե րը ան նպաստ ըլ լան։ 
Հե տե ւա բար տն տե սա պէս զար գա ցած եր կիր նե րը կը գի տակ ցին թէ գիւ ղատն տե-
սու թե ան մէջ կա րե լի չէ ամ բող ջա պէս վս տա հիլ շու կա յա կան հա մա կար գին, եւ 
ու րեմն պե տու թե ան վե րա պա հած են ազ դու մի ջամ տու թիւն դե րա կա տա րու թիւն։ 

Այլ մարզ ո ւր պե տու թիւ նը կա րե ւոր ու հիմ նա կան դե րա կա տա րու թիւն ու նի 
ար տադ րու թե ան և բաշ խու մի կար գա ւո րումն է։ Տն տե սա պէս զար գա ցած եր կիր-
նե րուն մէջ կան մեծ թի ւով պե տա կան օ րէնք ներ և մար մին ներ ո րոնք կը կար գա-
ւո րեն և կը վե րահս կեն շու կան։ Ե րբ ե րկ րի մը տն տե սու թիւ նը ա ճի ու զար գա նայ, 
պատ ճառ ներ և ա ռիթ ներ որ պէս զի պե տու թիւ նը տն տե սու թիւ նը կար գա ւո րէ կը 
բազ մա նան, չեն նո ւա զիր:

2008ի Սեպ տեմ բե րին, Չի նաս տա նի մէջ մօ տա ւո րա պէս 13000 ե րե խա ներ հի ւան-
դա նոց փո խադ րո ւե ցան և չորս ե րե խա ներ մա հա ցան ե րբ խմե ցին թու նա ւոր քի մի-
ա կան նիւթ –մե լա մին– պա րու նա կող կաթ, որ ար դիւնք էր յա ւե լե ալ շա հի ա կն կա-
լու թե ամբ գիւ ղատն տե սա կան ձեռ նար կու թիւն նե րու քրէ ա կան ան փու թու թե ան: Այս 
օ րի նա կը շու կայի ձա խո ղու թե ան պեր ճա խօս օ րի նակ մըն է։ Չի նաս տա նի պե տու-
թիւ նը իր պար տա կա նու թիւ նը չկա տա րե լով և վս տա հե լով շու կային, պատ ճառ հան-
դի սա ցաւ հա զա րա ւոր ե րե խա նե րու հի վան դու թե ան։ Դժ բաղ դա բար այս օ րի նա կին 
նման կան բազ մա թիւ ու րիշ պա րա գա ներ: Օ րի նակ՝ 2007ին յայտ նի դար ձաւ որ Չի-
նաս տա նի խա ղա լիք ար տադ րող կարգ մը ըն կե րու թիւն ներ կը գոր ծա ծեն կա պար 
պա րու նա կող թու նա ւոր ներ կեր, ո րոնք կը վնա սեն ե րե խա նե րուն ա ռող ջու թե ան: Տն-
տե սա պէս զար գա ցած եր կիր նե րուն մէջ պե տու թիւն ներն ու նին բազ մա թիւ օ րէնք ներ 
և վե րահս կիչ պե տա կան մար մին ներ, ո րոնք կը կար գա ւո րեն տն տե սա կան ար տադ-
րու թիւ նը։ Զար գա ցող եր կիր նե րը, ե րբ ժա մա նա կի ըն թաց քին ու նե նան ա ւե լի զար-
գա ցած տն տե սու թիւն, պե տու թիւ նը պար տադ րո ւած պի տի ըլ լայ և մի ա ժա մա նակ 
պի տի կա րե նայ շու կային մէջ ստանձ նել ա ւե լի լայն դե րա կա տա րու թիւն։
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Գ) 2008–ի ֆի նան սա կան տագ նա պը վե րար ժե ւո րած է պե տու թե ան կա րե ւո
րու թիւ նը 

ԱՄ Նի 2008–ի ֆի նան սա կան տագ նա պը սկ սաւ ե րբ բնա կա րան նե րուն գի նե րը 
սկ սան ան կում ապ րիլ մօ տա ւո րա պէս տա սը տա րի ներ ա րա գօ րէն աճ ար ձա նագ-
րե լէ յե տոյ։ Ե րբ բնա կա րան նե րուն գի նե րը ին կան բազ մա թիւ բնա կա րա նա տէ-
րեր դրա մա տու նե րուն ի րենց պարտ քե րը վճա ռե լէ դադ րե ցան, ո րուն պատ ճա ռով 
ալ բազ մա թիւ դրա մա տու ներ և ֆի նան սա կան ըն կե րու թիւն ներ ո րոնք բնա կա-
րան գնող նե րուն պարտք տո ւած է ին դի մագ րա ւե ցին տագ նապ և նոյ նիսկ ի րենք 
ի րենց յայ տա րա րե ցին սնան կա ցած։ Այս կա ցու թե ան իբ րեւ հե տե ւանք ֆի նան սա-
կան ըն կե րու թիւն նե րը և դրա մա տու նե րը կտ րա կա նա պէս կր ճա տե ցին ու րիշ նե-
րու պարտք տա լը ո րուն հե տե ւան քով ալ ե րկ րի տն տե սու թիւ նը են թար կո ւե ցաւ 
տն տե սա կան տագ նա պի։ Այս տագ նա պը նաև ազ դեց Եւ րո պայի եր կիր նե րու ֆի-
նան սա կան հաս տա տու թիւն նե րուն և եր կիր նե րուն տն տե սու թե ան վրայ։ 

 Մին չեւ օ րս շա րու նա կո ւող ֆի նան սա կան այս տագ նա պը դի մագ րա ւե լու հա-
մար ԱՄ Նի կա ռա վա րու թիւ նը և Կեդ րո նա կան Դրա մա տու նը 2008–9–ին ան նա-
խըն թա ցօ րէն մի ջամ տե ցին շու կայէն ներս և բազ մա թիւ ձե ւե րով սկ սան կար գա-
ւո րել այն։ Նոյնն է պա րա գան Ա րեւմ տե ան Եւ րո պայի եր կիր նե րուն։ 

Ֆ րան սայի նա խա գահ լի բե րալ Նի կո լա Սար քո զին, որ իր նա խա գա հա կան 
ը նտ րա պայ քա րի ըն թաց քին ա ռա ջար կած էր ա ւե լի լայն մասշ տա պով հե նո ւիլ 
ա զատ շու կա յա կան յա րա բե րու թիւն նե րուն վրայ, ֆի նան սա կան տագ նա պին ըն-
թաց քին, 2008 Սեպ տեմ բեր 23–ին ՄԱ Կի Ը նդ հա նուր Ժո ղո վին ա ռաջ իր ե լոյ թի ըն-
թաց քին, փո խե լով դրա մա տի րու թե ան և ա զատ շու կայի ի նպաստ իր զօ րա ւոր 
կե ցո ւաց քը, յայ տա րա րեց թէ պէտք է որ դեգ րել դրա մա տի րու թե ան այն տար բե-
րա կը որ հիմ նո ւած է յա ւե լե ալ կար գա ւո րում նե րու վրայ։ Ան կոչ ո ւղ ղեց աշ խար հի 
միւս եր կիր նե րու ղե կա վար նե րուն ը սե լով «Ե կէք մի աս նա բար կեր տենք կար գա-
ւո րո ւած դրա մա տի րու թիւն մը ո ւր բա զում ֆի նան սա կան գոր ծու նէ ու թիւն ներ չեն 
ձգո ւած մի մի այն շու կայի տրա մա բա նու թե ա նե: Ան նաև պա հան ջեց Ֆրան սայի 
մեծ ձեռ նար կու թիւն նե րու պա տաս խա նա տու նե րէն ար դա րաց նել ի րենց ստա ցած 
աշ խա տա վար ձե րը։ Իր ե լոյ թէն եր կու օր ան ց, Սեպ տեմ բեր 25ին, այլ ե լոյ թի մը 
ըն թաց քին Սար քո զի ը սաւ.«Ա մե նա կա րող շու կայի գա ղա փա րը, շու կայ մը ա ռանց 
ո րե ւէ կար գա ւո րու մի և քա ղա քա կան մի ջամ տու թե ան խե լա գա րու թիւն է։ Այն գա-
ղա փա րը թէ շու կան միշտ ճիշդ ո րո շում ներ կ’առ նէ յի մա րու թիւն է:

 Իր կար գին Գեր մա նի ոյ վար չա պետ, պահ պա նո ղա կան Ան կե լա Մըր քել, սկ սած 
է բարձ րա ձայն քն նա դա տել ա զատ շու կա յա կան գա ղա փա րա խօ սու թիւ նը։ Դար-
ձե ալ 2008ի ֆի նան սա կան տագ նա պի ըն թաց քին, Սեպ տեմ բեր 23–ին, Վոլքզ վա-
կըն գեր մա նա կան ի նք նա շար ժի ըն կե րու թե ան 15,000 աշ խա տա ւոր նե րուն ա ռջև 
ե լոյթ ու նե նա լով, ան հա մա ձայն գտ նո ւած է թէ պե տու թիւ նը պէտք է պաշտ պա-
նէ ըն կե րու թիւ նը՝ թի կունք կանգ նե լով այն գա ղա փա րին թէ ա ռանց պե տու թե ան 
կող մէ սահ մա նա փա կում նե րու, շու կայի դրու թիւ նը կր նայ ըլ լալ վտան գա ւոր։ Ան-
կէ մէկ շա բաթ ա ռաջ, Մըր քել ը սած էր թէ ԱՄ Նը ան պա տաս խա նա տու գտ նո ւած 
է թող տա լով որ դրա մա տու նե րը և ֆի նան սա կան ըն կե րու թիւն նե րը գոր ծեն շատ 
քիչ պե տա կան վե րահս կո ղու թե ամբ։ 
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 Նոյն ժա մա նա կաշր ջա նին, Ա նգ լի ոյ վար չա պետ Կոր տըն Պրաուն, Պի–Պի–Սի 
հա ղոր դա կա յա նին ը սած է թէ հարկ է մի ջազ գային յա ւե լե ալ գոր ծակ ցու թիւն՝ վե-
րահս կե լու հա մար ֆի նան սա կան տն տե սա կան մար զը,ինչ պէս նաեւ ան հրա ժեշտ 
է բա րե փո խել մի ջազ գային տն տե սա կան հաս տա տու թիւն նե րը –Մի ջազ գային 
Դրա մա կան Ֆոնտ և Հա մաշ խար հային Դրա մա տուն։

 Մագ րոտն տե սա գի տու թե ան գետ նի վրայ 2008ի տն տե սա կան տագ նա պը վե-
րա կեն դա նա ցուց Քեյն զէ նա կա նու թե ան վե րա դար ձի բա նա վէ ճը: Այ սօր գրե թէ բո-
լոր տն տե սա գէտ նե րը կ՛ըն դու նին թէ կա ռա վա րա կան ներդ րում նե րը կը բարձ-
րաց նեն ՀՆԱն և կը ստեղ ծեն աշ խա տա տե ղի ներ: Տն տե սա գէտ նե րու մեծ մա սը 
կ՛ըն դու նի թէ տն տե սա կան ճգ նա ժա մի ըն թաց քին կա ռա վա րու թիւ նը պէտք է 
ա ւելց նէ իր ծախ սե րը և պիւտ ճէ ա կան բա ցը, պէտք է հայ թայ թէ ըն կե րային յա-
ւե լե ալ պաշտ պա նո ւա ծու թիւն աղ քատ նե րուն և ան գործ նե րուն (social insurance or 
safety net), եւ պէտք է ներդ րում ը նէ ե րկ րի են թա կա ռոյ ցային ծրա գիր նե րուն ո ւժ 
տա լու հա մար: 

Անց նող ե րեք տա րի նե րու փոր ձա ռու թիւ նը, առ նո ւազն Մի ա ցե ալ Նա հանգ նե-
րու մէջ, ցոյց տո ւավ թէ Քեյն զէ նա կան նե րուն պն դում նե րը ճիշտ է ին, թէ, մին չեւ 
այն ա տէն ե րբ ե րկ րի տն տե սու թիւ նը տագ նա պի մէջ է, դրա մի քա նա կի բարձ րա-
ցու մը սղաճ չ’ս տեղ ծէր, թե պե տա կան պիւտ ճէ ի հս կա յա կան բա ցե րը ե րկ րի տո-
կոս նե րը չեն բարձ րաց ներ և վեր ջա պես պե տա կան, ի նչ պէս նա հանգ նե րու, ծախ-
սե րու պակ սե ցու մը տն տե սա կան ճգ նա ժա մը կր նայ խո րաց նել:

 Այս բո լոր մէջ բե րում նե րը ցոյց կու տան թէ Ա րեւմ տե ան Եւ րո պայի թէ պահ պա-
նո ղա կան և թէ աշ խա տա ւո րա կան–ըն կեր վա րա կան կու սակ ցու թիւն նե րուն ղե-
կա վար նե րը գործ նա կա նօ րէն հե տա մուտ են պե տու թե ան տն տե սու թե ան դե րի և 
կշի ռի բարձ րաց ման նոյ նիսկ ե թէ հրա պա րա կային կեր պով ա զատ–շու կա յա կան 
հա մա կար գը գո վա բա նեն։ Ո րե ւէ տն տե սա պէս զար գա ցած ե րկ րի ղե կա վար չ՜ա-
ռա ջար կեր կամ չի նա խա տե սեր պե տու թե ան կշի ռի նո ւա զե ցում տն տե սու թե ան 
մէջ։ Հե տե ւա բար զար մա նա լի և ար կա ծախնդ րա կան է ե րբ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թե ան կարգ մը ղե կա վար ներ կ՜ը սեն հա մո զո ւած են թէ պե տու թե ան 
դե րը պէտք է պակ սի, եւ ի րենց թէ զե րը կը հիմ նա ւո րեն պե տու թե ան որ պէս թէ 
« վախ ճա նի ե մը հե ռան կա րով»:

 Մաս նա կի եզ րա յան գում ներ

 Ա զատ շու կայի ու թո փի ան ի նք զինք պար տադ րեց Լա տի նա կան Ա մե րի կայի մէջ 
1990ա կան թո ւա կան նե րուն: Մեք սի քօ, Փե րու, Ար ժան թին, Պո լի վի ա, Վե նե զո ւե-
լա, ի շարս ցա մա քա մա սի մնա ցե ալ եր կիր նե րուն, որ դեգ րե ցին, այս պէս կո չուած, 
Ո ւա շինկ թը նի Հա մա ձայ նու թե ան տա սը պա տո ւի րան նե րը եւ ա նոնց հե տե ւու մով 
նա խա ձեռ նե ցին տն տե սու թե ան ա զա տա կա նաց ման եւ սե փա կա նաշ նորհ ման լայ-
նա մասշ տապ ծրա գիր նե րու, ո րոնց մով կը կար ծէ ին շու տա փոյթ կեր պով ե տին 
թող նել ան ցնող « կոր սո ւած» տաս նա մե ա կը եւ բռ նել զար գաց ման ու ղին: Մեք սի-
քոյի 1994ի փլու զու մը ե ղաւ ա ռա ջին ազ դան շան մը, որ օ րին չու զե ցին հասկ նալ 
մնա ցե ալ եր կիր նե րը: Պատ մու թիւ նը ծա նօթ է. 1998–2003 տա րի նե րուն գրե թէ բո-
լոր եր կիր նե րը ան ցան տագ նա պէ, եւ ո մանք –Ար ժան թին, Պո լի վի ա, Է քո ւա տոր 
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ի մէջ այ լոց– ո ւղ ղա կի փուլ ե կան: 2002–3 թո ւա կան նե րէն ի վեր գրե թէ բո լոր այս 
եր կիր նե րուն մէջ կեդ րոն–ձախ քա ղա քա կան ու ժեր ժո ղովր դային լայն քո ւէ նե-
րով հա սած են իշ խա նու թե ան: Կարգ մը եր կիր ներ Վե նե զո ւե լայի, Պո լի վի այի եւ 
Է քո ւա տո րի օ րի նակ նե րով, այս պէս կո չո ւած, « ձախ թե քում»ին տո ւած են ար մա-
տա կան ո ւղ ղո ւա ծու թիւն որ դեգ րե լով Վե նե զո ւե լայի նա խա գահ Ու կօ Չա վէ սի Պո-
լի վա րե ան Յե ղա փո խու թիւնն ու «21րդ դա րու սո ցի ա լիզմ»ի ծրա գի րը: Ու րիշ ներ, 
Պրա զի լի, Ար ժան թի նի եւ Չի լէ ի օ րի նա կով, ա ւե լի չա փա ւո րա կան ու ղի ով կ’ըն-
թա նան: Բո լո րին պա րա գային ալ սա կայն 1990ա կան նե րուն տի րա պե տող ա զատ 
շու կա յա կան հա մա կարգն ու գա ղա փա րա խօ սու թիւ նը խոր քային եւ քն նա դա տա-
կան վե րա տե սու թե ան են թար կո ւած է: Ա նս պա սե լի չէր, ու րեմն, որ ֆի նան սա կան 
տագ նա պին խո րաց ման ժա մա նակ այս եր կիր նե րը ար դա րօ րէն քն նա դա տէ ին 
զար գա ցող եր կիր նե րուն ան պա տաս խա նա տո ւու թիւ նը՝ պե տու թե ան դե րա կա տա-
րու թե ան նո ւա զեց ման քա ղա քա կա նու թիւն նե րու որ դեգր ման հա մար: Հա կա ռակ 
որ զար գա ցած եր կիր նե րու ղե կա վար նե րը շր ջան ցե ցին ի նք նաքն նա դա տու թիւ նը, 
չի լսո ւե ցաւ սխալ նե րու մատ նան շում, այ դու հան դերձ ֆի նան սա կան տագ նա պին 
լու ծում մը փնտ ռե լու ի րենց ճի գե րուն ըն թաց քին ա նոնք յան գե ցան այն եզ րա կա-
ցու թե ան ո րոնց ար դէն հա սած է ին նա խա պէս Լա տի նա կան Ա մե րի կայի եր կիր նե-
րը: Ե րբ աշ խար հի եր կիր նե րուն մե ծա մաս նու թիւ նը, հիմ նո ւե լով ան ցնող 2–3 տաս-
նա մե ակ նե րու փոր ձին վրայ, սկ սած են հա մո զո ւիլ թէ պե տու թիւ նը պէտք է շատ 
ա ւե լի մեծ դեր ստանձ նէ ե րկ րի տն տե սու թե ան մէջ, Հա յաս տա նի մէջ հա կա ռակ 
ո ւղ ղու թե ամբ գա ղա փա րի զար գաց ման որ դեգ րու մը, որ կը շա րու նա կէ պն դել պե-
տու թե ան դե րի կր ճատ ման ան խու սա փե լի ու թե ան ու ան հրա ժեշ տու թե ան վրայ, 
լա ւա գոյն պա րա գային ան զգու շու թիւն է, ի սկ յո ռե գոյն պա րա գային կրնայ վնա-
սա կար և վտան գա ւոր ըլ լալ հա յու թե ան հա մար ։ Ա մէն պա րա գայի, ա նոր ե տին 
պէտք է տես նել ոչ թէ տն տե սա« գի տու թիւն» այլ՝ սո ցի ա լա կան ա նար դա րու թե ան 
ի րա կա նու թիւ նը ան տե սող եւ ան հա ւա սա րու թե ան ջա տա գո վը հան դի սա ցող գա-
ղա փա րա խօ սու թիւն, ո րուն ներշն չու մով շա րու նա կո ւող տն տե սա կան քա ղա քա-
կա նու թիւ նը կը ծա ռայէ մի այն փոք րա մաս նա կան իշ խա նա խա ւի շա հե րուն ի հե-
ճուկս ժո ղովր դային զան գո ւած նե րու բա րե կե ցու թե ան:

 Հա յաս տա նի մէջ թո շա կային հա մա կար գի ամ բող ջա կան սե փա կա նաշ նորհ-
ման պե տա կան հե ռան կա րը օ րի նա կի կար գով կու գայ ցոյց տա լու ա զատ շու կա-
յա կան ու թո փի այի շա րու նա կու մը:

 Ֆի նան սա կան շու կա նե րու տագ նա պէն ա ռաջ ԱՄ Նի 2008ի նա խա գա հա կան 
ը նտ րու թիւն նե րու Հան րա պե տա կան թեկ նա ծու Ճոն Մը Քէյն կ’ա ռա ջադ րէր թո-
շակ նե րու մէկ մա սը պե տա կա նէն վե րա ծել պար տա դիր սե փա կան հա շիւ նե րու, 
ո ւր աշ խա տա ւոր նե րը ի րենց թո շա կի տուր քե րուն մէկ մա սը պի տի դնեն սե փա-
կան ֆի նան սա կան դրա մագ լուխ նե րու մէջ։ Սա կայն ֆի նան սա կան շու կա նե րու 
ձա խո ղու թիւն նե րուն և տագ նա պին լոյ սին տակ, ե րբ, ի մէջ այ լոց, ֆի նան սա կան 
շու կա նե րու մէջ ներդ րում ներ կա տա րած թո շա կա ռու նե րը մեծ վնաս ներ կրե ցին 
և շա տեր ստի պո ւած ե ղան հե տաձ գել ի րենց թո շա կի ան ցնե լու ծրա գիր նե րը կամ 
մին չեւ ի սկ վերսկ սան աշ խա տան քի, Մը քէյն այդ մա սին հրա պա րա կային կեր պով 
ար տա յայ տո ւե լէ հրա ժա րե ցաւ։ Հեգ նա կան է որ այն պի սի պա հու մը ե րբ աշ խար հի 
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մէջ ֆի նան սա կան շու կա նե րու նկատ մամբ վս տա հու թիւ նը կտ րուկ ին կած էր, Հա-
յաս տա նի կա ռա վա րու թե ան ա ռա ջար կով, Ազ գային ժո ղո վը ո րո շեց 2014ի յու նո-
ւա րէն սկ սե ալ պե տա կան թո շա կի հա մա կար գը յա ջորդ մօ տա ւո րա պէս քսան հինգ 
տա րո ւայ ըն թաց քին վե րա ծել 100 տո կո սով պար տա դիր սե փա կան հա շիւ նե րու, 
ո րոնք փաս տօ րէն են թա կայ պի տի ըլ լան ֆի նան սա կան շու կայի քմա հա ճոյ քին։ 
Ոչ մէկ տն տե սա պէս զար գա ցած եր կիր նման գրաւ չէ դրած։ Սա կայն Հա յաս տա-
նի մէջ, ո ւր տա կա ւին ֆի նան սա կան շու կա ներ չեն կա յա ցած, ո ւր դե ռեւս ֆի նան-
սա կան շու կա նե րը կար գա ւո րող ան հրա ժեշտ օ րէնք նե րը չեն ան ցկա ցո ւած, պի-
տի որ դեգ րո ւի ծայ րայե ղօ րէն շու կա յա կան ո ւղ ղո ւա ծու թիւն ու նե ցող թո շա կային 
հա մա կարգ մը։ Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րը, ո րոնք ֆի նան սա կան տագ նապ նե-
րու պատ մա կան փոր ձա ռու թիւն չու նին, պէտք է դաս քա ղեն այլ ժո ղո վուրդ նե րու 
փոր ձա ռու թե նէն եւ պա հեն թո շակ նե րու պե տա կան հա մա կար գը շր ջան ցե լու հա-
մար ա պա գային ա հա ւոր ռիս կեր որ թո շակ նե րու ա զատ շու կա յա կան հա մա կար-
գը կ’են թադ րէ: 

Հա յաս տա նի մէջ ա զատ շու կա յա կան ու թո փի այի շա րու նա կու մը ան շուշտ պա-
տա հա կա նու թե ան ար դիւնք չէ: Ա նոր ե տին կայ ան ցու մային տա րի նե րուն ի րենց 
տն տե սա գի տա կան պատ րաս տու թիւ նը Ա րեւ մուտ քի ա մե նաուղ ղա փառ թե քու-
մով հա մալ սա րան նե րուն մէջ ստա ցած մտա ւո րա կան նե րու ամ բողջ հա տո ւած 
մը, ո րուն թեք նիք պատ րաս տու թիւ նը ե թէ բարձր մաս նա գի տա կան մա կար դա կի 
է, այ դու հան դերձ, դժ բաղ դա բար, զուրկ է քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թե նէ կամ 
այ լընտ րան քային ա ռա ջարկ նե րու բա նա ձե ւու մէ: Ամ բողջ բա նա վէ ճը, ե րբ ըլ-
լայ, զուտ թեք նի քա կան բնոյ թի է, կամ ա լ՝ ան ձնա կան մր ցակ ցու թե ան մղու մով: 
Քննա դա տա կան մտ քի նման բա ցա կա յու թիւն իր կար գին պա տա հա կան չէ ե րկ-
րի մը մէջ ո ւր տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թիւ նը հիմ նա կա նին մէջ իշ խող փոք-
րա մաս նա կան դա սա կար գի մե նաշ նորհ նե րու պահ պան ման կը ծա ռայէ: Չկայ 
ժո ղովր դային խաւ մը, որ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թե ան գի տակ ցու թե ամբ 
սո ցի ա լա կան հար ցե րու բարձ րաց ման եւ սո ցի ա լա կան ի րա ւունք նե րու պաշտ պա-
նու թե ան ի խն դիր զօ րա շարժ ա ռա ջաց նէ: Ոչ ալ կան քա ղա քա կան ու ժեր, ո րոնք 
այդ այ լընտ րան քի յանձ նա ռու թե ամբ իշ խա նու թե ան հա մար մղո ւած օ րի նա կան 
պայ քա րը հիմ նեն ժո ղովր դային գի տակց ման ու զօ րա շար ժի եր կա րա ժամ կէտ հե-
ռան կա րին վրայ եւ ա տոր հա մար ալ հրա ժա րին իշ խող փոք րա մաս նու թե ան մե-
նաշ նորհ նե րուն թէ կուզ եւ մտա ւո րա կա նօ րէն քն նա դա տե լու ի նք նազս պու մէն: Հե-
տե ւա բար այն քան ալ պէտք չէ զար մա նանք, որ Հա յաս տա նի մէջ թէ կուզ եւ առ կայ 
է պե տու թիւն մը, ո րուն տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թիւ նը հե տա մուտ է իշ խող 
դա սա կար գի մե նաշ նորհ նե րու պահ պան ման, նոյն այդ պե տու թե ան մա կար դա-
կով հն չէ սե փա կան վախ ճա նի հա մո զու մը: 

1970–ա կան նե րու սկիզ բին, ե րբ ԱՄ Նի տն տե սու թիւ նը են թա կայ էր տն տե սա-
կան տագ նա պի, նա խա գահ Ռի չըրտ Նիք սըն ստի պո ւե ցաւ պար տադ րել ապ րան-
քագ նե րու և աշ խա տա վար ձե րու ժա մա նա կա ւոր սա ռե ցում, ի նչ որ հա մա զօր է 
տն տե սու թե ան մէջ պե տա կան դե րի բարձ րաց ման։ Այդ օ րե րուն պահ պա նո ղա-
կան Նիք սըն յայ տա րա րեց իր նշա նա ւոր խօս քը՝«ի վեր ջոյ, բո լորս ալ Քեյն զը նա-
կան ե նք»: 2008ի ֆի նան սա կան տագ նա պը եւ ա նոր լուծ ման ի խն դիր պե տու թե-
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ան դե րա կա տա րու թե ան բարձ րա ցու մը հե ռու են պե տու թե ան վախ ճա նին մա սին 
նա խան շան ներ տա լէ: Ը նդ հա կա ռա կը, մինչ ա զատ շու կա յա կան ու թո փի ան, որ, 
մէջ բե րե լով Մարք սին, այն քան «ա մուր» եւ ի րա կան կը թո ւար, ֆի նան սա կան 
պղպջակ նե րու պայ թու մին հետ օ դին մէջ կ’ան հե տի, թե րեւս մին չեւ ի սկ ա կան ջա-
լուր ըլ լանք «այ լեւս բո լորս ըն կեր վա րա կան ե նք» հաս տատ ման...

BENEATH THE “FREE MARKET” SYSTEM

The Ideological Sources of Social Injustice in Armenia

Summary

 This paper focuses on the social polarization in Armenia, tracing back its root–causes 
to Armenia’s transition from a centrally planned economy to the free market system after 
the declaration of independence. While we do not deny the inevitability of liberalization 
and private enterprise after the fall of Communism, we strongly question the path fol-
lowed as unique and criticize the persistence of the model despite its failure to create an 
inclusive social–economic system vital for the process of nation–building. We argue that 
the dominant “liberal democracy and market economy” model is an ideological fallacy, and 
the “shock therapy” transition in Armenia, as elsewhere, has been possible only through 
an authoritarian intervention, which prevailed as a guarantor of capital’s initial accumula-
tion and the creation of a socio–economic system of privileges and monopolies. In a second 
phase of transition, the already consolidated system imposed the dual condition of formal 
democracy and scarce, if ever existing, social upward mobility. As a consequence, while, 
despite internal, if not personal, differences and disputes, the dominant minority class 
shows a remarkable engagement with the system, the voiceless people seem to have chosen 
“exit,” emigration, as its way of finding hope for a better future.
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ՀՀ աշ խա տան քային միգ րա ցի ոն ի րա վի ճա կի ա ռա վե լու թյուն ներն 
ու թե րու թյուն նե րը

 Դի ա նա Մի նա սյան

 « Կամր ջային եր կաթ բե տո նե  
կոնստ րուկ ցի ա նե րի» գոր ծա րան ՓԲԸ գլ խա վոր հաշ վա պահ,  

Եր ևա նի «Գ լա ձոր» հա մալ սա րա նի հայ ցորդ

 Քա ղա քակր թու թյան ա ռա ջըն թա ցը մշ տա պես ու ղեկց վել է բնակ չու թյան 
ներ պե տա կան և միջ պե տա կան շար ժու նա կու թյան ա ճով: Այն պի սի ե րկր ներ, 
ի նչ պի սիք են Ա ՄՆ–ը, Կա նա դան, Ա վստ րա լի ան, Նոր Զե լան դի ան, Իս րայե լը 
կա յա ցել և զար գա ցել են մի ջազ գային միգ րա ցի ոն հոս քե րի շնոր հիվ: 

Այ սօր միգ րա ցի ան դար ձել է լր ջա գույն ան հանգս տու թյան ա ռար կա եր կու 
պատ ճա ռով: Դրան ցից մե կը բնակ չու թյան շա րու նա կա կան հա վե լաճն է, ո րը հան-
գեց նում է ե րկ րագն դի զար գա ցած և զար գա ցող ե րկր նե րի միջև բնակ չու թյան տե-
ղա բաշխ ման ո ւժգ նա ցող փո փո խու թյան, ի սկ մյու սը լայ նա ծա վալ տն տե սա կան 
տե ղա շարժն է, ին չը հետ ևեց Ար ևե լյան Եվ րո պա յում և ԽՍՀՄ–ո ւմ կո մու նիս տա-
կան հա մա կար գի փլուզ մա նը և, ո րի ար դյուն քում տե ղի է ու նե նում բնակ չու թյան 
լայ նա ծա վալ տե ղա շարժ մայր ցա մա քի ար ևե լյան մա սից դե պի ա րև մուտք:

 Ներ կա ժա մա նա կաշր ջա նում աշ խա տան քային միգ րա ցի ան ան խու սա փե լի է 
և ան հրա ժեշտ ո րոշ պե տու թյուն նե րի հա մար: Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ միգ-
րա ցի ան դի նա միկ գոր ծըն թաց է և այ սօր միգ րանտ ներ ար տա հա նող ե րկր նե րը, 
վա ղը կա րող են դառ նալ միգ րանտ ներ ըն դու նող ե րկր ներ: Այդ պի սի գոր ծըն թա-
ցի վառ օ րի նակ ներ են հան դի սա նում Կենտ րո նա կան և Հա րա վային Եվ րո պայի 
ե րկր նե րը, ի սկ ո րոշ ե րկր ներ հան դի սա նում են միգ րանտ ներ և՛ ըն դու նող, և՛ ար-
տա հա նող պե տու թյուն ներ: 

Ի հար կե, կան յու րա հա տուկ գոր ծոն ներ, ո րոնք խթա նում են մարդ կանց հոս-
քը դե պի մի եր կիր կամ շր ջան, կամ ստի պում են մարդ կանց լքել ի րենց հա րա-
զատ ե րկր նե րը և ա վե լի լավ ա պա գա փնտ րել ար տերկ րում: Տն տե սա կան ան-
կու մը, գոր ծազր կու թյու նը և ցածր աշ խա տա վար ձը, ավ տո րի տար ռե ժիմ նե րը, 
պա տե րազմ նե րը ստի պում են մարդ կանց բռ նել միգ րա ցի այի ճա նա պար հը: Մյուս 
կող մից` այն պի սի գոր ծոն ներ, ի նչ պի սիք են` տն տե սա կան ա ճը, ա վե լի լավ կեն-
սա պայ ման նե րը, աշ խա տու ժի ա ռա ջար կի պա կա սը և բարձր աշ խա տա վար ձը, 
գրա վիչ են դարձ նում միգ րա ցի ան դե պի զար գա ցած ե րկր ներ:

 Մի ջազ գային աշ խա տան քային միգ րա ցի այի ար դյուն քում ար տեր կիր է ու-
ղարկ վում հա տուկ տե սա կի ապ րանք` աշ խա տան քային ո ւժ, ո րի սկզ բուն քային 
տար բե րու թյու նը այլ ապ րանք նե րից այն է, որ ին քը աշ խա տան քային ու ժը հան դի-
սա նում է գոր ծոն այլ ապ րանք նե րի ար տադ րու թյան հա մար: Ներ կա յումս, գրե թե 
աշ խար հի բո լոր ե րկր նե րն ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն են ու նե նում աշ խա տան քային 
ու ժի ներ հոս քի և ար տա հոս քի վրա, ը նդ ո րում պե տա կան կար գա վո րում նե րը 
հիմ նա կա նում ո ւղղ ված են այդ ա մե նից մաք սի մալ ար դյու նա վե տու թյուն ստա-
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նա լուն, այ սինքն` ա ռա վե լա գույ նի հասց նել միգ րա ցի այի դրա կան հետ ևանք նե րը, 
և նվա զա գույ նի հասց նել բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը: 

ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ–ի գնա հատ մամբ` ներ կա յումս 185 մլն մարդ կամ ե րկ րագն դի յու-
րա քան չյուր 35–րդ բնա կիչ միգ րա ցի այի սուբյեկտ ներ են, ա նօ րի նա կան աշ խա-
տան քային միգ րանտ նե րի հաշ վա ռու մով` այդ թիվն ա ռն վազն, կրկ նա պա տիկ 
ա վե լի է: Մի այն Եվ րա մի ու թյան (ԵՄ) ե րկր նե րում յու րա քան չյուր տա րի կես մլն–ով 
ա վե լա նում է ա պօ րի նի միգ րանտ նե րի թի վը1: 

Մի ջազ գային միգ րա ցի ոն հոս քե րում Հա յաս տա նը ներ կա յա նում է որ պես միգ-
րանտ ներ ար տա հա նող եր կիր: 21–րդ դա րի նա խա շե մին Հա յաս տա նը հան դես ե կավ 
որ պես հար կադր ված միգ րա ցի այի եր կիր: 1991 թվա կա նից սկ սած` ար տա գաղ թի 
մեծ ա լի քը ո րոշ չա փով կա յու նա ցավ մի այն 1996–1997 թվա կան նե րին: Ար տա գաղ-
թող նե րի պի կը գրանց վել է 1993 թ., ե րբ բա ցա սա կան սալ դոն հաս նում էր մինչև 100 
հա զա րի: 1998–1999 թվա կան նե րի քա ղա քա կան ի րադ րու թյուն նե րից հե տո ար տա-
գաղ թի հոս քը կր կին է ա պես ա ճեց: Ը ստ ան կախ փոր ձա գետ նե րի, այդ տա րի նե րի 
ըն թաց քում մո տա վո րա պես 950 հա զար հայեր հե ռա ցել են ե րկ րից: Նրանց հիմ նա-
կան մա սը, գրե թե 3/4–ը, հիմ նա կա նում տե ղա փոխ վել է Ռու սաս տան, ի նչ պես նաև 
Ա ՊՀ այլ ե րկր ներ, ի սկ մնա ցած 1/4–ը ա պաս տա նել են Եվ րո պա յում և Ա ՄՆ–ո ւմ:

 Սո ցի ա լա կան ա ռու մով աշ խա տու ժի միգ րա ցի ան « փա խուստ» է` բարձր գոր-
ծազր կու թյան գո տուց ցածր գոր ծազր կու թյան գո տի` աշ խա տանք գտ նե լու և ե կա-
մուտ ստա նա լու ա կն կա լի քով: Դա նաև տար բեր շր ջան նե րի և ե րկր նե րի միջև 
ե կամ տային բևե ռա ցու մը հաղ թա հա րե լու հնա րա վո րու թյուն է: Աշ խա տու ժի սե-
զո նային ար տա գաղ թը տաս նյակ տա րի ներ շա րու նակ դրա կան դեր է խա ղա ցել 
Խորհր դային Հա յաս տա նի աշ խա տու նակ բնակ չու թյան զբաղ վա ծու թյան հար ցի 
լուծ ման և բարձր կեն սա մա կար դա կի ա պա հով ման գոր ծում: 1960–ա կան թվա-
կան նե րից Հա յաս տա նից սե զո նային ար տա գաղ թող նե րի թի վը տա րե կան մի ջին 
հաշ վով կազ մել է 40–50 հա զար աշ խա տան քային տա րի քի տղա մարդ2:

 Հա ճախ աշ խա տու ժի ար տա գաղթն ու ղեկց վում է մարդ կային կա պի տա լի ար-
ժեզրկ մամբ` հաշ վի առ նե լով, որ բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող սուբյեկ տը ըն դու-
նող ե րկ րում զբաղ ված է իր մաս նա գի տա կան ո րա կա վոր մա նը ոչ հա րիր աշ խա-
տան քով: Պատ ճառ նե րը բազ մա թիվ են` լեզ վա կան խո չըն դոտ նե րից մինչև ան ձի 
ո րա կա վո րու մը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի, այդ թվում բու հե րի դիպ լոմ նե րի 
փո խա դարձ չճա նա չու մը և ազ գային ան հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը: 

Շուրջ 3 մլն բնակ չու թյամբ ե րկ րի հա մար տա րե կան տաս նյակ հա զա րա վոր տն-
տե սա պես ակ տիվ բնակ չու թյան ան գամ ժա մա նա կա վոր ար տա գաղ թը, ե րկ րի տն-
տե սա կան ան վտան գու թյանն ա ռնչ վող լուրջ հիմ նախն դիր է` այդ ո լոր տը բախ տի 
քմա հա ճույ քին մատ նե լու հա մար: Այն ան թույ լատ րե լի է նաև սե փա կան քա ղա քա-
ցի նե րի աշ խա տան քային ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու տե սան կյու նից: Հա յաս-
տա նում 2010 թ–ի վեր ջե րից նկատ վում է բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կի ան կում: 
Այն հատ կա պես սուր է նկատ վում տա րեց նե րի և ե րի տա սարդ նե րի շր ջա նում: Այս 

1 Handbook on Establishing Effective Labour Migration Policies in Countries of Origin and Destination 
p. 21, 2006.

2 «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ, 13 մայիսի, 2000 թ.:
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տվյալ նե րը հրա պա րա կել է «Ա րաքս» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նը (ՀԿ), 
ո րը գոր ծում է Շի րա կի մար զի Գյում րի, Ար թիկ և Մա րա լիկ քա ղաք նե րում:

 Ըստ «Ա րաքս» ՀԿ–ի տվյալ նե րի` կեն սա մա կար դա կի ան կու մը բարձր է տա րեց-
նե րի շր ջա նում և կազ մում է 70 տո կոս3: Խոս քը Շի րա կի մար զի մա սին է, որ տեղ 
այդ ցու ցա նի շը հան րա պե տու թյան մի ջին ցու ցա նի շից ցածր է, ը նդ ո րում ե րի տա-
սար դու թյու նը մար զից ար տա գաղ թել է և շր ջա նում գե րակշ ռում են հի սուն–յո թա-
նա սուն տա րի քային խմ բի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

Գ ծա պատ կեր 1 

Ար տա քին ո ւղ ևո րաշր ջա նա ռու թյան հա մա խառն ծա վալ նե րը` ը ստ սահ մա
նային ան ցման կե տե րի4:

 

Ի նչ պես եր ևում է գծա պատ կեր 1–ից 2004–2006 թթ–ե րի ըն թաց քում ՀՀ ժա մա-
նող նե րի քա նա կը գե րա զան ցել է ՀՀ–ից մեկ նող նե րի քա նա կը, սա կայն 2007 թ–ից 
նո րից սկս վել է հա կա ռակ գոր ծըն քա ցը: 2008 թ–ին 23100 մար դով մեկ նող նե րի քա-
նա կը գե րա զան ցել է ժա մա նող նե րի թվա քա նա կին: 

2009 թ–ին ՀՀ սահ մա նային ան ցման կե տե րով ի րա կա նաց վող հե տա զո տու-
թյան հա մա ձայն` ար տա քին ո ւղ ևո րաշր ջա նա ռու թյան հա մա խառն ծա վա լը կազ-
մել է 2889 հա զար ո ւղ ևոր և 2008 թ–ի հա մե մատ նվա զել է 71,7 հա զա րով կամ 

3 http://news.am/arm/news/63547.html

4 ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք 2010 թ., հունվար–դեկտեմբեր, Ե., 2011, էջ 48:
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2,5 %–ով: Ո ւղ ևո րա փո խադ րում նե րի հաշ վեկ շի ռը (ժամա նում նե րի և մեկ նում նե-
րի տար բե րու թյու նը) 2009 թ–ին կազ մել է 2500 ո ւղ ևո րու թյուն, ո րը 1900–ով կամ  
8,3 %–ով ա վե լի է 2008 թ–ին ար ձա նագր ված ցու ցա նի շից: Ի սկ 2010 թ–ին մեկ նող նե-
րի քա նա կը 29 900 մար դով գե րա զան ցել է ժա մա նող նե րին : 

Վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նում շա տա ցել է ո ւղ ևո րաշր ջա նա ռու թյու նը, 
սա կայն դա դեռևս է միգ րա ցի ա չէ: Միգ րա ցի ոն ծա ռա յու թյան տվյալ նե րի հա-
մա ձայն` 2008 թ–ին Հա յաս տա նից մեկ նել և չի վե րա դար ձել 23 հա զար մարդ,  
2009 թ–ին` 25 հա զար, ի սկ 2010 թ–ին` 30 հա զար մարդ: 2011 թ–ի ա ռա ջին կես տար-
վա ըն թաց քում այդ ցու ցա նի շը կազ մել է 67 հա զար մարդ: Սա կայն, դեռ վաղ է 
եզ րա կա ցու թյուն ներ ա նել, քա նի որ ան հրա ժեշտ է նաև հաշ վի առ նել սե զո նայ-
նու թյան գոր ծո նը, ո րով հետև գար նան ա միս նե րին ար տեր կիր ա վե լի շատ են մեկ-
նում, այ նո ւա մե նայ նիվ, հա մադ րե լով այս թվե րը կս տաց վի, որ 2008–2011 թթ–նե րի 
ըն թաց քում Հա յաս տա նից մեկ նել է 150 հա զար մարդ: Հա յաս տա նի միգ րա ցի ոն 
ծա ռա յու թյան տվյալ նե րի հա մա ձայն` Հա յաս տա նից հիմ նա կա նում մեկ նում են 
աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով: 

Հա յաս տա նի ոս տի կա նու թյան տվյալ նե րով` 2010 թ–ին ե րկ րից մեկ նել է 4119 
քա ղա քա ցի ա վե լի, քան վե րա դար ձել է5:

2011 թ. ա ռա ջին 9 ա միս նե րին Հա յաս տա նի սահ մա նի հատ ման տվյալ նե րով` 
ե րկ րից մեկ նել է մոտ 90 հա զա րով ա վե լի մարդ, քան ժա մա նել է: Այս թի վը հրա-
պա րա կել է ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե-
տա կան ծա ռա յու թյու նը6: Հրա պա րակ ված տվյա լը նե րա ռում է բո լոր տե սա կի 
տրանս պոր տային մի ջոց նե րով սահ մա նա հատ ման տվյալ նե րը: 2011 թ–ին 2010 թ. 
նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մե մատ մեկ նող նե րի և ժա մա նող նե րի բա ցա սա-
կան տար բե րու թյու նը ա ճել է մոտ 25 հա զա րով: Տար վա վեր ջին 3 ա միս նե րին 
նախ կի նում մեկ նած նե րի մի մա սը թեև վե րա դառ նում է, սա կայն սո վո րա բար ար-
տա գաղ թը կազ մում է սահ մա նա հա տում նե րի բա ցա սա կան տար բե րու թյան` սեպ-
տեմ բե րին ար ձա նագր ված ցու ցա նի շի մոտ կե սը: Այ սինքն` 2011 թ–ի ար տա գաղ թը 
կկազ մի ա ռն վազն 40–45 հա զար: ՄԱԿ–ի Փախս տա կան նե րի հար ցե րով գե րա գույն 
հանձ նա կա տա րի հրա պա րա կած տվյալ նե րով` 2011 թ–ի ա ռա ջին 6 ա միս նե րին ՀՀ 
2 872 քա ղա քա ցի ար տերկ րում ա պաս տան է խնդ րել7: 

Աշ խա տու ժի տե ղա շար ժը բո լոր գոր ծըն թաց նե րի նման ազ դում է կյան քի շատ 
բնա գա վառ նե րի վրա` ու նե նա լով իր ա ռա վե լու թյուն նե րը և թե րու թյուն նե րը:

 Աշ խա տու ժի ար տա գաղ թը ռե սուր սային և հետ ևա բար չար տադր ված ապ-
րանք նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի կո րուստ է ե րկ րի հա մար: Աշ խա տու ժը նաև 
ար տադ րու թյան գոր ծոն է, տն տե սա կան ակ տի վու թյան և ձեռ նար կա տի րա կան 
նա խա ձեռ նու թյան գոր ծոն, ո րոնք էլ ամ բող ջու թյան մեջ տն տե սա կան ա ճի գոր-
ծոն ներ են: Այս ի մաս տով աշ խա տու ժի ար տա գաղ թը հա մար ժեք է ե րկ րից տն տե-
սա կան ա ճի ար տա հան մա նը:

5 http://www.yerkramas.org/2011/02/07/rastet–chislo–grazhdan–armenii–pereezzhayushhix–v–rf–
po–rossijskoj–gosprogramme/

6 http://smsmta.am/?menu_id=17

7 http://www.armtimes.com/28844
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 Սա կայն, Հա յաս տա նի ըն տա նիք նե րի բյու ջե նե րի ձևա վոր ման գոր ծում մեծ 
դե րա կա տա րում ու նեն տրանս ֆերտ նե րը: Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, 
որ միգ րանտ նե րի ու ղար կած դրա մա կան փո խան ցում նե րը զգա լի դեր են կա տա-
րում նրանց ըն տա նիք նե րի, ի նչ պես ա ռաջ նային պա հանջ մունք նե րի, այն պես էլ 
ը նդ հա նուր կեն սա մա կար դա կի բարձ րաց ման, կր թա կան ու ա ռող ջա պա հա կան 
խն դիր նե րի լուծ ման գոր ծում: Հա մա ձայն Կենտ րո նա կան բան կի տվյալ նե րի` ար-
տա քին ան ձնա կան դրա մա կան փո խան ցում ներ ստա նում է Հա յաս տա նի բնակ-
չու թյան 35,9 տո կո սը, ը նդ ո րում 25 տո կո սը ստա նում է դրա մա կան օգ նու թյուն 
միգ րանտ նե րից8: 

Այս պես` 2009 թ–ին դրա մա կան փո խան ցում նե րի գու մա րը կազ մել է 1 մլրդ 
575,7 մլն դո լար, սա կայն, հա մե մա տած 2008 թ–ի հետ, այդ թի վը կր ճատ վել է 30,6 
տո կո սով: Ի սկ ՌԴ–ից կա տար ված փո խան ցում նե րը կր ճատ վել են 35 տո կո սով և 
կազ մել են 950 մլն դո լար: Ա նձ նա կան դրա մա կան փո խան ցում նե րը Հա յաս տա նից 
Ռու սաս տան 2009 թ–ին ա ճել են 15,5 տո կո սով և կազ մել են 190 մլն դո լար, այս 
գոր ծա ռույթ նե րում զուտ սալ դոն կր ճատ վել է 1,7 ան գամ, ին չը պայ մա նա վոր ված 
էր տն տե սա կան ճգ նա ժա մով9:

2011 թ–ի ա ռա ջին 8 ա միս նե րի ըն թաց քում բան կային հա մա կար գով ֆի զի կա կան 
ան ձինք ոչ ա ռևտ րային նպա տակ նե րով Հա յաս տան են փո խան ցել 772 մլն դո լար: 
2010 թ. նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի հետ հա մե մա տած, տրանս ֆերտ ներն ա ճել են 
մոտ 25 տո կո սով: Վի ճա կագ րու թյու նը հաս տա տում է նաև, որ այդ 8 ա միս նե րի ըն-
թաց քում Հա յաս տա նից հե ռա ցել է այն քան մարդ, որ քան ո ղջ 2010 թ–ի ըն թաց քում10: 

Ա ռա վել հա մեստ գնա հա տա կան նե րի հա մա ձայն` մաս նա վոր տրանս ֆերտ-
նե րի տա րե կան ներ հոս քը հա մա չա փե լի է օ տա րերկ րյա ո ւղ ղա կի ներդ րում նե րի 
գու մա րային մե ծու թյա նը և շուրջ 2 ան գամ գե րա զան ցում է մեր հան րա պե տու-
թյան պետ բյու ջե ի ե կամ տային մա սը: 

Օ րի նակ` Ռու սաս տա նի միգ րանտ նե րի կող մից տուն ու ղարկ վող ֆի նան սա-
կան հոս քե րը բա վա կա նին նշա նա կա լից ազ դե ցու թյուն ու նեն ՀՆԱ–ի ցու ցա նի շի 
ձևա վոր ման գոր ծում: Հա յաս տա նի ՀՆԱ –ի 10,5 %–ը, Ո ւզ բեկս տա նի ՀՆԱ –ի 11,3 %–ը, 
Մոլ դո վայի ՀՆԱ–ի 23 %–ը և Տա ջիկս տա նի ՀՆԱ –ի 49 %–ից ա վե լին ձևա վոր վում է 
հենց այդ դրա մա կան հոս քե րի շնոր հիվ11:

2009 թ–ին ՀՀ–ո ւմ տն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րի, մարդ կանց սո ցի ա լա կան վի-
ճա կի ու գնո ղու նա կու թյան ան կման գլ խա վոր պատ ճառ նե րից մե կը հա մար վում 
է ար տա սահ մա նից դրա մա կան փո խան ցում նե րի ծա վալ նե րի կտ րուկ նվա զու-
մը (գ ծա պատ կեր 2): Ը ստ մի շարք հե տա զո տու թյուն նե րի՝ միգ րանտ նե րի կող մից 
ի րենց հա րա զատ նե րին ու ղարկ ված դրա մա կան փո խան ցում նե րը է ա կա նո րեն 
ազ դում են ՀՀ տն տե սա կան ա ճի և ը նդ հան րա պես սո ցի ալ–տն տե սա կան ցու ցա-
նիշ նե րի ձևա վոր ման վրա: Հա յաս տանն այն ե րկր նե րից է, ո րի ՀՆԱ –ի մեջ բա-

8 http://www.yerkramas.org/2010/04/09/armyanskie–gastarbajtery–v–rossii–chto–sulit–zavtra/

9 http://www.yerkramas.org/2010/04/09/armyanskie–gastarbajtery–v–rossii–chto–sulit–zavtra/

10 http://www.lragir.am/armsrc/comments53585.html

11 С.В. Чернышев, «Торгово–экономическое сотрудничество Российской Федера ции со странами 
СНГ», Федеральный справочник, № I–VI (январь–июнь) 2009. 
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վա կան մեծ է դր սից մաս նա վոր դրա մա կան փո խան ցում նե րի մաս նա բա ժի նը: 
Պաշ տո նա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն` տար բեր տա րի նե րին դրանք տա տան վել 
են 18–25 %–ի մի ջա կայ քում: Սա կայն, ե թե հաշ վի առ նենք այն հան գա ման քը, որ 
մարդ կանց մի գզա լի մասն էլ իր հա րա զատ նե րին ու ծա նոթ նե րին գու մար ներ է 
փո խան ցում ոչ պաշ տո նա կան խո ղո վակ նե րով, ա պա վս տա հո րեն կա րե լի է ա սել, 
որ դրանց ծա վալ ներն ի րա կա նում ա վե լին են:

Գ ծա պատ կեր 2

ՀՀ–ո ւմ ՀՆԱ ցու ցա նիշ նե րը 2002–2012 թթ.12

Հատ կան շա կան է, որ ե թե Հա յաս տա նը հա մե մա տենք աշ խար հում դրա մա կան 
փո խան ցում ներ ստա ցող ա ռա ջա տար հն գյա կի՝ Հնդ կաս տա նի, Չի նաս տա նի, Ֆի-
լի պին նե րի, Մեք սի կայի ու Ֆրան սի այի հետ, ա պա մեկ շն չի հաշ վով փո խան ցում-
նե րի ծա վա լով մեր ցու ցա նի շը գե րա զան ցում է այդ ե րկր նե րին շուրջ 3 ան գամ: Սա 
նշա նա կում է, որ Հա յաս տան ու ղարկ վող դրա մա կան փո խան ցում նե րը ա ռանց-
քային նշա նա կու թյուն ու նեն մարդ կանց կեն սա մա կար դա կի ու աղ քա տու թյան 
հաղ թա հար ման գոր ծում: 

Այս պի սով` մի ան շա նակ չի կա րե լի միգ րա ցի ան լրիվ բա ցա սա կան կամ դրա-
կան գնա հա տել, քա նի որ դրա հետ ևանք նե րը եր կա կի են թե՛ ըն դու նող, և թե՛ ար-
տա հա նող ե րկր նե րի հա մար:

 Կա րե լի է ա սել, որ միգ րա ցի ան ը ստ է ու թյան դար ձել է տն տե սա կան քա ղա-
քա կա նու թյան ու կա ռա վար ման բա ցե րը քո ղար կող մի այն պի սի մի ջոց, ո րի շնոր-
հիվ մար դիկ փաս տա ցի ո րեն ի րենց վրա են վերց րել պե տա կան կա ռա վար ման 
հնա րա վոր բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի վե րաց ման գոր ծը: Եվ չնա յած միգ րա ցի-
այի վե րա բե րյալ գո յու թյուն ու նե ցող ձևա վոր ված բա ցա սա կան կար ծի քի` այն նաև 

12 http://www.parliament.am/draft_docs4/K–1252/mas2.pdf;
http://www.bankir.am/news.php?lang=1&color=b&news_cat_id=10&news_id=3528
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դրա կան դեր է կա տա րում` հնա րա վո րու թյուն տա լով շատ ըն տա նիք նե րի ու նե նալ 
բա վա րար կեն սա մա կար դակ, ի սկ պե տու թյա նը` ա պա հո վել տն տե սա կան ա ճի 
դրա կան ցու ցա նիշ ներ:

 Վեց տա րի Հա յաս տա նում ե րկ նիշ տն տե սա կան ա ճի ցու ցա նիշ է ար ձա նագր-
վել` ՀՆԱ–ի զգա լի ա վե լաց մամբ: Սա կայն հա մաշ խար հային տն տե սա կան ճգ նա-
ժա մի ան մի ջա կան ազ դե ցու թյամբ 2008 թ. Հա յաս տա նի տն տե սու թյան ա ճը կտ-
րուկ դա դա րել է:

 Վեր ջին 10 տա րի նե րին Հա յաս տա նի տն տե սու թյան զար գաց ման գոր ծըն թա-
ցում նպաս տել են մաս նա վոր տրանս ֆերտ նե րը, ի սկ քա նի որ այդ տրանս ֆերտ-
նե րի մոտ 90 %–ը գա լիս է Ռու սաս տա նից, ի սկ դրանք կտ րուկ նվա զել են` կապ-
ված տն տե սա կան ճգ նա ժա մի ազ դե ցու թյան հետ, բնա կան է որ Հա յաս տա նում 
նույնպես տն տե սա կան վի ճա կը պետք է վա տա նար: 

Չ նա յած միգ րա ցի այի դրա կան ար դյունք նե րին` գո յու թյուն ու նեն բազ մա թիվ 
բար դու թյուն ներ և չա րա շա հում ներ ցածր աշ խա տա վար ձի, վատ աշ խա տան քային 
պայ ման նե րի, սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան բա ցա կա յու թյան, աշ խա տող նե րի 
ի րա վունք նե րի և ար տա սահ ման ցի նե րի նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան և ա տե լու-
թյան, ի նչ պես նաև սո ցի ա լա կան բա ցառ ման տես քով: 

Հա յաս տան վե րա դար ձած միգ րանտ նե րին վե րա բե րող ո րա կա կան հե տա-
զո տու թյուն նե րի նյու թե րի հա մա ձայն` Հա յաս տան վե րա դար ձած նե րից շա տե րը 
բա վա կա նին կարճ ժա մա նակ ան ց, տե ղում չգտ նե լով ի րենց նե րու ժի ի րաց-
ման հա մար նպաս տա վոր պայ ման ներ ու հա մար ժեք վար ձատ րու թյուն, նո-
րից հակ վում են հե ռա նա լու այս տե ղից: Դրանք հիմ նա կա նում այն մար դիկ են, 
ով քեր ա ռա ջին միգ րա ցի ոն փոր ձի ար դյուն քում բարձ րաց րել են ի րենց մարդ-
կային նե րու ժի ո րակ նե րը, ի նչն, ը ստ է ու թյան, ան հնա րին է ե ղել ի րա կա նաց-
նել Հայաս տա նում:

 Վե րա դառ նա լուց հե տո հե ռա նա լու տրա մադր վա ծու թյան ձևա վոր ման հիմ նա-
կան պատ ճառ է դառ նում այն, որ այդ մար դիկ չեն տես նում ա ճի ու ա ռա ջըն թա ցի 
ի րենց պա հանջ մուն քը Հա յաս տա նում բա վա րա րե լու հնա րա վո րու թյուն: Այ սինքն` 
վս տա հո րեն կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ մի կող մից՝ միգ րա ցի ան մարդ կանց հնա-
րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ա պա հո վել ի րենց ըն տա նիք նե րի բա րե կե ցու թյու նը, ի սկ 
մյուս կող մից՝ այն յու րա տե սակ մի ջոց է մարդ կանց կա րո ղու թյուն նե րի ու հնա րա-
վո րու թյուն նե րի ա ճի տե սան կյու նից: 

Ներ կա յումս ՀՀ միգ րա ցի ոն տե ղա շար ժե րը այն պի սի չա փե րի են հա սել, այն-
պի սի ձևեր են ստա ցել, որ սկ սել են է ա կա նո րեն ազ դել ե րկ րի սո ցի ալ–տն տե-
սա կան զար գաց ման ըն թաց քի, բա րո յա հո գե բա նա կան մթ նո լոր տի, սո ցի ա լա կան 
կա յու նու թյան պահ պան ման, ժո ղովր դագ րա կան ի րա վի ճա կի և դրա նով պայ մա-
նա վոր ված ե րկ րի ազ գային ան վտան գու թյան վրա: 

Ակն հայտ դրա կան տե ղա շար ժե րի հետ մեկ տեղ, Հա յաս տա նի միգ րա ցի ոն 
ի րա վի ճակն ը նդ հա նուր առ մամբ շա րու նա կում է մնալ բարդ: Ար տա քին միգ րա-
ցի այի բա ցա սա կան մնա ցոր դի մի ջին տա րե կան մե ծու թյու նը գե րա զան ցում է 
բնակ չու թյան բնա կան ա ճի ցու ցա նի շը, ին չը շա րու նա կում է մնալ ե րկ րի բնակ չու-
թյան բա ցար ձակ թվի կր ճատ ման գոր ծոն: 
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Այս ի րա վի ճա կը ո րոշ չա փով կա նո նա կար գե լու հա մար ան հրա ժեշտ է կա-
տար վեն հա մա կարգ ված մի ջո ցա ռում նե րի խումբ, այդ թվում`

–Ել նե լով միգ րա ցի այի սո ցի ա լա կան գոր ծա ռույթ նե րի կար ևո րու թյու նից՝ ան-
հրա ժեշտ է կի րա ռել զբաղ վա ծու թյան նպա տա կամղ ված քա ղա քա կա նու թյուն, 
նոր աշ խա տա տե ղեր ստեղ ծե լու մի ջո ցով թու լաց նել սո ցի ա լա կան լար վա ծու-
թյու նը, պայ ման ներ ստեղ ծել բնակ չու թյան ար տա գաղ թը նվա զեց նե լու և ար տա-
սահ մա նյան ե րկր նե րում ա նօ րի նա կան գտն վող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի վե րա դարձն 
ա պա հո վե լու հա մար:

–Ա նհ րա ժեշտ է մի ջո ցա ռում ներ ձեռ նար կել միգ րա ցի ոն ի րա վի ճա կը կար-
գա վո րե լու և հրա տապ տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու հա մար: Դրան կն պաս տի 
նախ զբաղ վա ծու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյու նում գրանց վող գոր ծա զուրկ նե րի 
գրանց ման խթա նու մը, քա նի որ այ սօր գոր ծա զուրկ նե րից շա տե րը, և հատ կա պես 
տղա մար դիկ, թե րա հա վա տո րեն են վե րա բեր վում ԶՊԾ–նե րին, և չեն գրանց վում, 
ո ւս տի պաշ տո նա կան տվյալ նե րը զբաղ վա ծու թյան մա կար դա կի մա սին չեն հա-
մա պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը:

–Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար փոքր և մի ջին բիզ նե սի զար գա ցու մը 
պետք է դի տար կել որ պես գե րա կա խն դիր և ստեղ ծել բա րեն պաստ պայ ման ներ 
դրա զար գաց ման հա մար: Փոքր և մի ջին բիզ նե սի զար գա ցու մը նպա տակ ու նի 
ստեղ ծել նոր աշ խա տա տե ղեր, ի նչ պես նաև կն պաս տի մի ջին խա վի ձևա վոր մա-
նը, ո րը կու նե նա է ա կան դե րա կա տա րու թյուն քա ղա քա կան, տն տե սա կան բա րե-
փո խում նե րի հա մար:

–Ա նհ րա ժեշտ է ստեղ ծել ու սում նա կան կենտ րոն ներ միգ րանտ նե րի հա մար, 
ո րոնք պլա նա վոր ման, տե ղե կատ վու թյան տա րած ման և կոոր դի նաց ման գոր ծա-
ռույթ կի րա կա նաց նեն, ո ւր միգ րանտ նե րը կա րող են դի մել` խորհր դատ վու թյուն 
ստա նա լու հա մար: Մեկ նու մից ա ռաջ դա սըն թաց նե րի կազ մա կեր պու մը նպա տակ 
ու նի ա պա հո վել միգ րանտ նե րին ան հրա ժեշտ ֆի նան սա կան, ա ռող ջա պա հա կան, 
ի րա վա բա նա կան, լեզ վա կան, սո ցի ա լա կան և այլ տե ղե կատ վու թյամբ:

–Միգ րա ցի ան ու ղեկ ցող վտանգ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վա կան մի ջո-
ցա ռում ներ ի րա կա նաց նել, հատ կա պես, ռիս կային խմ բե րի (գոր ծա զուրկ նե րի, 
փախս տա կան նե րի, կա նանց, ե րի տա սարդ նե րի և այ լոց) հա մար:

–Աշ խա տան քային միգ րա ցի այի մա սին 1994 թ. Ա ՊՀ հա մա ձայ նագ րից հե տո Հա-
յաս տա նը ստո րագ րել է ե րկ կողմ հա մա ձայ նագ րեր Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան, 
Վրաս տա նի, Ո ւկ րաի նայի և Բե լա ռու սի հետ, ո րոնք վե րա բե րում են այդ ե րկր նե րի 
տա րած քում աշ խա տող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի սո ցի ա լա կան պաշտ պան վա ծու թյա-
նը: Սա կայն, ի րա կա նում այդ հա մա ձայ նագ րե րից ոչ մե կը չի գոր ծում, և ոչ մի այն 
այն պատ ճա ռով, որ հետ ևո ղա կա նո րեն չի կի րառ վել, այլ նաև այն պատ ճա ռով, 
որ դրան ցից ոչ մե կը չի թար մաց վել և չի ար տա ցո լում այդ ե րկր նե րի օ րենսդ րու-
թյու նում շա րու նակ կա տար վող փո փո խու թյուն նե րը: Ա նհ րա ժեշտ է թար մաց նել 
մի ջազ գային պայ մա նագ րե րը, և դրանք հա մա պա տաս խա նեց նել օ րենսդ րա կան 
փո փո խու թյուն նե րին:

–« Ու ղեղ նե րի ար տա հոս քը» կան խե լու, մտա վոր կա պի տա լը ե րկ րում պա հե-
լու հա մար կար ևոր է գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման ու 
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ստեղ ծա գոր ծա կան զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րի ստեղ ծու մը, ի նչ պես նաև 
մտա վոր սե փա կա նու թյան ար դյունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը: Այս հիմ նախն դիր-
նե րի լու ծու մը են թադ րում է ֆի նան սա կան հս կա յա կան մի ջոց ներ և ար դյու նա վետ 
գոր ծող դա տաի րա վա կան հա մա կարգ: 

Advantages and disadvantages of the trade migration in the RA

Summary

Historically, progress has always been accompanied by migration both within and be-
tween countries. According to UNESCO, currently 185 million people or each 35th person 
in the world can be considered as a potential migrant. In regard to illegal labor migration, 
this number doubles showing that even more people are exposed to it. Only in European 
countries the number of illegal migrants increases by half a million each year.

For a country with a population of approximately three million peo ple, emigration 
of thousands of economically active people creates a great issue concerning the country’s 
economic stability. Therefore, leaving this issue without an appropriate solution may 
create huge.

In the last ten years transfers in the private sectors have created a stable basis for 
Armenia’s economic development. According to different assessments, annual transfers 
in a private sector can be com pared with the sum of foreign investments in our country 
and are approximately two times bigger than the budget revenues declared by the gov-
ernment.
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Աղ քա տու թյան և ան հա վա սա րու թյան  
հիմ նախն դի րը ՀՀ–ո ւմ

 Մա րի ամ Բախ շյան 

Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի 
կա ռա վար ման 4–րդ կուր սի ու սա նո ղու հի

 Աղ քա տու թյան հիմ նախն դի րը հետ խորհր դային տա րած քում ձևա վոր ված ան-
կախ պե տու թյուն նե րի սո ցի ա լա կան բնույ թի հիմ նա հար ցե րի մեջ ա ռանց քային-
նե րից է: Ը նդ հան րա պես այն բնո րոշ է ան ցու մային շր ջա նում մտած հա սա րա-
կա կան–քա ղա քա կան հա մա կար գե րին: Կախ ված ան ցման շր ջա նում վար վող 
քա ղա քա կա նու թյու նից և դրա ի րա կա նաց ման հա ջո ղու թյու նից` աղ քա տու թյու նը 
տար բեր ե րկր նե րում ու նե նում է տար բեր դրս ևո րում ներ` ը ստ խո րու թյան, սրու-
թյան ու տա րած վա ծու թյան աս տի ճա նի: Աղ քա տու թյան ա ռա ջին ու սում նա սի րու-
թյու նը` որ պես սո ցի ալ–տն տե սա կան եր ևույթ, կա տա րել է Ս.Ռոունտ րին, աղ քա-
տու թյու նը սահ մա նե լով, որ պես «հ նա րա վո րու թյուն բա վա րա րել, այս պես կոչ ված, 
մար դու հիմ նա կան պա հանջ մունք նե րը սնն դի, բնա կա րա նի և հա գուս տի տես-
քով: Հա մաշ խար հային բան կը, հետ ևե լով ժա մա նա կա կից հե տա զո տու թյուն նե րին, 
ա ռա վել կոնկ րե տաց րել է սահ մա նու մը, նշե լով, որ «Աղ քա տու թյու նը ո րոշ կեն սա-
կան մի նի մում նե րի պահ պա նու թյան ան կա րո ղու թյունն է»1: Հա յաս տա նում աղ քա-
տու թյան ձևա վո րու մը, ո րը սկ սեց ար դեն 1991–1992 թթ., ստա ցավ տա րե րային ու 
ան կա ռա վա րե լի բնույթ` ան ցման շր ջա նում որ դեգր ված քա ղա քա կա նու թյան հետ-
ևան քում: Աղ քա տու թյան ձևա վոր ման վրա խիստ բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու-
նե ցավ 1991–1996 թթ. որ դեգր ված պե տա կան կա ռա վար ման և տն տե սա կան ո լորտ-
նե րում ի րա կա նաց ված քա ղա քա կա նու թյու նը: Տն տե սա կան ո լոր տում Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րու թյու նը, որ դեգ րե լով, այս պես կոչ ված, ա զատ քա ղա քա կա նու թյուն, 
ան ցու մային շր ջա նում, փաս տո րեն, ա ռաջ նային հա մա րեց տն տե սա կան ո լոր տի 
բա րե փո խում նե րի ի րա կա նա ցու մը` լի ո վին ան տե սե լով դրա հնա րա վոր ան դրա-
դարձ նե րի հա վա նա կա նու թյու նը հա սա րա կա կան կյան քում: Հետ ևան քը ե ղավ այն, 
որ մե զա նում ձևա վոր վեց մի պե տու թյուն, ո րի ո ղջ մտա հո գու թյու նը հա րուստ նե րի 
խավ ձևա վո րե լու մի ջո ցով տն տե սու թյան ան ցման կազ մա կեր պումն է պլա նայի նից 
շու կա յա կա նի: Աշ խար հում դեռևս հայտ նի չէ որ ևէ նոր մալ գոր ծող շու կա յա կան տն-
տե սու թյուն, ո րը չի զու գորդ վում ժո ղովր դա վա րա կան, քա ղա քա կան հա մա կար գով 
և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյամբ: Այս ե րե քը փոխ կա պակց ված գոր ծոն ներ 
են, և ե թե ան ցման շր ջա նում շեշ տադր վում է մի այն ա ռա ջի նը, ի սկ քա ղա քա կան և 
հա սա րա կա կան ո լորտ նե րը հա մար վում են ե րկ րոր դա կան, ա պա ա զատ շու կայի 
ձևա վո րու մը ան խու սա փե լի ո րեն ձա խող վում է:

 Ներ կա յումս Հա յաս տա նում աղ քա տու թյու նը վեր է ած վել հա սա րա կու թյան 
մե ծա մաս նու թյա նը բնո րոշ մի եր ևույ թի, ո րից դուրս գա լը ժո ղո վուրդն ար դեն 
հա մա րում է ան հա վա նա կան և որ ա մե նից վտան գա վորն է` ժո ղովր դի մեջ ար-
դեն ձևա վոր վել է իր վի ճա կի նկատ մամբ խոր հար մար վո ղա կա նու թյուն: Ի սկ ե թե 

1 Макоули А., Определение и измерение бедности. В. сб: Бедность: взгляд ученых на проблему., 
М., 1994 г., с. 7–24.
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կա այդ վի ճա կից դուրս գա լու որ ևէ ել քի փնտր տու քի փորձ, ա պա դա հա մե նայն 
դեպս չի կապ վում Հա յաս տա նի հետ, և մար դիկ աղ քա տու թյան հաղ թա հար ման 
ու ղին տես նում են Հա յաս տա նից փա խուս տի և այլ ե րկր նե րում բնա կե լի ու թյուն 
հաս տա տե լու մեջ: Հա յաս տա նում աղ քա տու թյու նը դա դա րել է զուտ սո ցի ա լա կան 
բնույ թի հիմ նախն դիր լի նե լուց և ա ճել ու խո րա ցել է այն աս տի ճան, որ վտան-
գի է են թար կել հա սա րա կու թյան վե րար տադ րու թյան գոր ծըն թաց նե րը, ի նչ պես 
ժո ղովր դագ րա կան տե սան կյու նից, այն պես էլ` հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան և 
կր թամ շա կու թային ու ար ժե քային: Այն աս տի ճան է ան կում ապ րել մարդ կանց 
ա ռաջ նային կար ևո րու թյան պա հանջ մունք նե րի բա վա րար ման կա րո ղու թյուն նե-
րը, որ հա նուն ֆի զի կա կան գո յատև ման նվա զա գույ նի, մար դիկ պատ րաստ են 
զի ջել ոչ նյու թա կան հար թու թյան վրա գտն վող ար ժեք ներն ու պա հանջ մունք նե րը: 
Սա հու շում է, որ ժա մա նակն է ան հանգս տա նա լու և մտա ծե լու, որ աղ քա տու թյան 
ծայ րա հեղ դրս ևո րում նե րը, այն պի սի մի հա սա րա կու թյան մեջ ի նչ պի սին հա յաս-
տա նյանն է, վտան գա վոր հետ ևանք ներ կա րող են ու նե նալ ը նդ հան րա պես ազ-
գային ան վտան գու թյան վրա, քա նի որ ան վտան գու թյան կար ևոր գոր ծոն նե րից է 
ոչ մի այն բա նա կը, այլև ա ռա ջին հեր թին այդ ե րկ րի և այն տեղ ապ րող ժո ղովր դի 
զար գաց ման տեմ պե րը և առ կա նե րու ժը: Աղ քա տու թյու նը հա ճախ դի տարկ վում 
է որ պես թեր զար գա ցա ծու թյան ար տա հայ տու թյուն: 1997 թ. Մարդ կային զար գաց-
ման զե կույ ցը տար բե րա կում է այս եր կու հաս կա ցու թյուն նե րը՝ կա պե լով ա ռա ջի-
նը ան հատ նե րի և ե րկ րոր դը՝ ան հատ նե րի հա մախմ բի (հա սա րա կու թյան) հետ2:

Աղ քա տու թյան հաղ թա հար ման հա մար ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 2003 թ. մշա կեց 
մի ծրա գիր, ո րը ձեռ նա մուխ կլի ներ աղ քա տու թյան վե րաց մա նը: Այդ ծրա գիրն 
ան վան վեց «Աղ քա տու թյան հաղ թա հար ման ռազ մա վա րա կան ծրա գիր»: Ծրա-
գի րը հաս տա տե լուց հե տո, 2004 թ. հուն վա րին կա ռա վա րու թյու նը հաս տա տել է 
նաև Ա ՀՌԾ կա տա րումն ա պա հո վող 2004–2006 թթ. մի ջո ցա ռում նե րի ցան կը մի-
ա ժա մա նակ` սահ մա նե լով նաև այդ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քի 
վե րա բե րյալ ը ստ ե ռամ սյակ նե րի պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի կող մից 
տե ղե կատ վու թյան ներ կա յաց ման մե խա նիզ մը: «Աղ քա տու թյան հաղ թա հար ման 
ռազ մա վա րա կան ծրագ րի» ի րա կա նաց ման հա ջող ըն թաց քը մե ծա պես պայ մա-
նա վոր ված է ի նչ պես քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան և մաս նա վոր հատ վա-
ծի, այն պես էլ դո նոր հա մայն քի գոր ծըն թա ցի ներգ րավ մամբ և ակ տիվ մաս նակ-
ցու թյամբ3: Ծրագ րի ի րա կա նաց ման ա ռա ջին տա րի նե րին ար դյունք ներն ար դեն 
վկա յում են ծրագ րով ա ռանձ նաց ված գե րա կա ո ւղ ղու թյուն նե րով նպա տա կաս-
լաց քա ղա քա կա նու թյուն վա րե լու կա ռա վա րու թյան պատ րաս տա կա մու թյան և 
ձեռքբե րում նե րի մա սին` մի ա ժա մա նակ բա ցա հայ տե լով ո րոշ հիմ նախն դիր ներ, 
ո րոնց լու ծու մը պա հան ջե լու է ջան քե րի է ՛լ ա վե լի կենտ րո նա ցում:

2003 և 2004 թթ. աղ քա տու թյան և ան հա վա սա րու թյան կր ճատ ման դրա կան 
մի տում նե րին զու գա հեռ, բա ցա հայտ վել են ո րոշ խն դիր ներ, և կա ռա վա րու թյու նը 
մտա դիր է իր ա ռա ջի կա ծրագ րե րում կա տա րել հա մա պա տաս խան ճշգր տում ներ 

2 Рынок труда: проблемы и решения. Монография /А.В. Кашепов, С.С. Сулакшин, А.С. Малчинов. 
— М.:Научный эксперт, 2009. — 232 с.

3 http://www.armstat.am/file/article/poverty_2011a_00.pdf
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ո ւղղ ված այդ խն դիր նե րի լուծ մա նը: Մաս նա վո րա պես խոս քը վե րա բե րում է տա-
րած քային կտր ված քով զար գաց ման ան հա մա մաս նու թյուն նե րին, ի նչ պես նաև 
խո ցե լի սո ցի ա լա կան խմ բե րի բա րե կե ցու թյան հար ցե րին: Վեր ջին տա րի նե րին 
ար ձա նագր ված տն տե սա կան ա ճը նպաս տել է ի րա կան աշ խա տա վար ձի բարձ-
րաց մա նը, զբաղ վա ծու թյան կա յաց մա նը և սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րին և 
տրանս ֆերտ նե րին ո ւղղ վող բյու ջե տային ծախ սե րի ա վե լաց մա նը: Այդ ա մե նը, 
ի նչ պես նաև ար տա սահ մա նից մաս նա վոր տրանս ֆերտ նե րի ա ճը, նպաս տել են 
աղ քա տու թյան մա կար դա կի զգա լի կր ճատ մա նը: 2004–2008 թթ–ին ը նդ հա նուր 
աղ քա տու թյան մա կար դա կը նվա զել է 34,6 %–ից 23,5 %–ի, ի սկ ծայ րա հեղ աղ քա-
տու թյու նը` 6,4–3,1 %–ի: 2008 թ–ին նվա զել է թե՛ աղ քա տու թյան մա կար դա կը, թե՛ 
աղ քա տու թյան սրու թյու նը: 2009 թ–ին 2008 թ–ի հա մե մատ ա ճել է թե՛ աղ քա տու-
թյու նը, թե՛ դրա խո րու թյու նը և սրու թյու նը: Աղ քա տու թյան վե րա նայ ված գծե րի 
վրա հիմն ված 2009 թ–ին բնակ չու թյան ա մեն 3–ր դը` 34,1 %, ե ղել է աղ քատ, նրան-
ցից ա մեն 5–ր դը` 20,1 % շատ աղ քատ, ի սկ 3,6 %–ը՝ ծայ րա հեղ աղ քատ: Մի այն մեկ 
տար վա ըն թաց քում մոտ 214 հա զար մարդ դար ձել է աղ քատ, աղ քատ նե րի թվա-
քա նա կը 2009 թ–ին մոտ կազ մել է 1,1 մլն մարդ, մոտ 245 հա զա րը նույն ժա մա նա-
կա հատ վա ծում դար ձել են շատ աղ քատ, շատ աղ քատ նե րի թվա քա նա կը կազ-
մել է ա վե լի քան 650 հա զար: Միև նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում մոտ 65 հա զա րը 
դար ձել են ծայ րա հեղ աղ քատ, ծայ րա հեղ աղ քատ նե րի թվա քա նա կը 2009 թ–ին 
կազ մել է մոտ 117 հա զար:

2007 թ–ի հուն վա րի 1–ից մինչև 2012 թ–ի հուն վա րի 20–ը ի րա կա նաց վող տնային 
տն տե սու թյուն նե րի կեն սա մա կար դա կի (կեն սա պայ ման նե րի) ամ բող ջաց ված հե-
տա զո տու թյուն նե րը հա մա ֆի նան սա վոր վում են ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի և Հա-
զա րա մյա կի մար տահ րա վեր կոր պո րա ցի այի (ՀՄԿ) ֆի նան սա վոր մամբ գոր ծող 
« Հա զա րա մյա կի մար տահ րա վեր» հիմ նադ րամ– Հա յաս տան» պե տա կան ոչ ա ռևտ-
րային կազ մա կեր պու թյան (ՀՄՀ–Հա յաս տան) կող մից: Վեր ջին հինգ տա րի նե րի 
ըն թաց քում ՀՄԿ փոր ձա գետ ներն ա ջակ ցել են ՀՀ Ա ՎԾ–ին ՏՏ ԿԱՀ բնակ չու թյան 
հաշ վարկ նե րը Հա յաս տա նի բնակ չու թյան պաշ տո նա կան տվյալ նե րի հետ հա մա-
հար թեց ման գոր ծում, ի նչ պես նաև հին մե թո դա բա նու թյան հի ման վրա ՏՏ ԿԱՀ 
աղ քա տու թյան հաշ վարկ նե րի ստու գաճշտ ման (վե րի ֆի կաց ման) մա սով: Հա զա-
րա մյա կի մար տահ րա վեր կոր պո րա ցի այի /ՀՄԿ/ ֆի նան սա վոր մամբ վե րա նայ-
վել է ՏՏ ԿԱ հե տա զո տու թյան ը նտ րան քը և ը նդ լայն վել է հատ կա պես գյու ղա կան 
ը նտ րան քը` Ա ՄՆ կա ռա վա րու թյան Հա զա րա մյա կի մար տահ րա վեր կոր պո րա ցի-
այի (ՀՄԿ) կող մից, Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սու թյան և ո ռոգ ման ո լորտ նե րում 
կա տար ված 177 մլն Ա ՄՆ դո լա րի ներդր ման ազ դե ցու թյու նը վեր լու ծե լու նպա տա-
կով: «ՀՄՀ–Հա յաս տան» ծրագ րի նպա տակն է կր ճա տել գյու ղա կան աղ քա տու-
թյու նը` կեն սա կան մեծ նշա նա կու թյուն ու նե ցող ո ռոգ ման են թա կա ռուց վածք նե րի 
վե րա կանգն ման, ի նչ պես նաև ֆեր մեր նե րին ու վեր ջին նե րիս ջուր մա տա կա րա-
րող կա ռույց նե րին ֆի նան սա կան ու տեխ նի կա կան ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լու 
մի ջո ցով:
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Աղ քա տու թյան գծե րը և դրանց փո փո խու թյու նը, 2008–2010 թթ–ի ն 
 մեկ չա փա հաս ան ձի հաշ վով, մեկ ա մս վա հա մար (դ րամ)

2008 թ. 2009 թ. 2010 թ. 2010/2009, %

Աղ քա տու թյան պա րե նային կամ ծայ րա հեղ գիծ 17644 17483 19126 109,4

Աղ քա տու թյան ստո րին ը նդ հա նուր գիծ 24388 25217 27410 108,7

Աղ քա տու թյան վե րին ը նդ հա նուր գիծ 29903 30920 33517 108,4

Աղ բյու րը` ՏՏ ԿԱՀ 2008–2010թթ.

2008–2010 թթ–ին Հա յաս տա նում աղ քա տու թյան մա կար դա կի ա ճը պայ մա նա վո-
րող ա ռա վել կար ևոր գոր ծո նը` 2009 թ–ին տն տե սու թյան խոր ան կումն էր`14,1 %: Հա-
յաս տա նի տն տե սու թյու նը 2010 թ–ին մի փոքր ա ճեց նա խորդ տար վա նկատ մամբ` 
2,1 %: Տն տե սու թյան խոր ան կու մը զու գորդ վե լով բնակ չու թյան ե կա մուտ նե րի ա վե-
լա ցող ան հա վա սա րու թյան հետ, նպաս տել է բնակ չու թյան սպառ ման նվազ մա նը: 
Ի նչ պես բա ցա հայ տում են 2010 թ–ի ՏՏ ԿԱՀ տվյալ նե րը, ո ղջ բնակ չու թյան մի ջին ամ-
սա կան ի րա կան սպա ռու մը 2008 թ–ի հա մե մատ նվա զել է 8 %–ով: Նվա զու մը նկատ-
վել է սպառ ման բո լոր քվին տիլ նե րում, բա ցի ա մե նա հա րուստ 5–րդ քվին տի լի, որ-
տեղ ար ձա նագր վել է սպառ ման աճ: 

2010 թ–ին 2008 թ–ի նկատ մամբ ա ճել է թե´ աղ քա տու թյան մա կար դա կը, թե´ 
դրա խո րու թյունն ու սրու թյու նը: 2010 թ–ին բնակ չու թյան ա վե լի քան ա մեն եր րոր-
դը` 35,8 %, ե ղել է աղ քատ, նրան ցից մոտ ա մեն հին գե րոր դը` 21,3 %–ը` շատ աղ քատ, 
ի սկ 3,0 %–ը` ծայ րա հեղ աղ քատ: Եր կու տար վա ըն թաց քում մոտ 270 հա զար մարդ 
դար ձել է աղ քատ, հասց նե լով աղ քատ նե րի թվա քա նա կը 2010 թ–ին մոտ 1,2 մլն–ի 
(մշ տա կան բնակ չու թյան ցու ցա նի շի հաշ վով), մոտ 290 հա զա րը, նույն ժա մա նա-
կա հատ վա ծում, դար ձել են շատ աղ քատ` հասց նե լով շատ աղ քատ նե րի թվա քա-
նա կը 694 հա զա րի: Մի այն եր կու տար վա ըն թաց քում մոտ 46 հա զա րը դար ձել 
է ծայ րա հեղ աղ քատ` հասց նե լով ծայ րա հեղ աղ քատ նե րի թվա քա նա կը 2010 թ–ին 
մոտ 98 հա զա րի: 
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Աղ քա տու թյան հիմ նա կան ցու ցա նիշ նե րը 2008–2010թթ–ին,(%)
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Քա ղա քային 
բնա կա վայ րեր

1,9 13,0 27,6 4,6 20,4 33,7 4,1 21,1 35,7 64,3 8,4 2,7

Եր ևան 1,1 8,1 20,1 2,1 13,7 26,7 2,2 14,3 27,1 34,2 5,8 1,8

Այլ  
քա ղաք ներ

2,8 18,2 35,8 7,4 27,9 41,5 6,1 28,9 45,4 30,1 11,3 3,7

Գյու ղա կան 
բնա կա վայ րեր

1,2 11,9 27,9 1,7 19,4 34,9 1,1 21,5 36,0 35,7 7,6 2,1

Ըն դա մե նը 1,6 12,6 27,6 3,6 20,1 34,1 3,0 21,3 35,8 100,0 8,1 2,5

Աղ բյու րը` ՏՏ ԿԱՀ 2008–2010 թթ.
Ն շում՝ սպա ռու մը գնա հատ վել է մեկ չա փա հաս ան ձի հաշ վով:

2010 թ–ի ըն թաց քում Հա յաս տա նում աղ քա տու թյու նը նկա տե լի ա ճել է 2008 թ–ի 
հա մե մատ: Ա ռա վել ա րագ ա վե լա ցել է ծայ րա հեղ աղ քա տու թյան մա կար դա կը` 1,9 
ան գամ (կամ 1,4 տո կո սային կե տով), շատ աղ քատ նե րի աղ քա տու թյան մա կար-
դակն ա վե լա ցել է 1,7 ան գամ (կամ 8,7 տո կո սային կե տով), ի սկ ը նդ հա նուր աղ-
քա տու թյան մա կար դա կը` 29,7 %–ով (կամ 8,2 տո կո սային կե տով): Աղ քա տու թյու նը 
2010 թ–ին դար ձել է ա վե լի խո րը և սուր: 2010 թ–ին աղ քա տու թյան խո րու թյու նը 
գնա հատ վել է 8,1 %` 2008 թ–ի 5,1 %–ի հա մե մատ (ա ճը 1,6 ան գամ), ի սկ աղ քա տու-
թյան սրու թյու նը գնա հատ վել է 2,5 %` 2008 թ–ի 1,4 %–ի հա մե մատ (ա ճը 1,9 ան-
գամ): Աղ քա տու թյան գծի նկատ մամբ աղ քատ նե րի հա մար ան հրա ժեշտ լրա ցու ցիչ 
սպառ ման պա կա սուր դը, %–նե րով ար տա հայտ ված, կազ մել է 22,6 %: 

Աղ քա տու թյու նը 2010 թ–ին շատ չի տար բեր վում ը ստ քա ղա քային (35,7 %) և 
գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի (36,0 %): 2008–2010 թթ–ին աղ քա տու թյան մա կար դա կի 
ա ճը գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում ա վե լի ա րագ էր ըն թա նում, քան քա ղա քային 
բնա կա վայ րե րում (8,5 տո կո սային կետ` 8,1 տո կո սային կե տի դի մաց): Մայ րա քա-
ղաք Եր ևա նում աղ քա տու թյան մա կար դակն ա մե նա ցածրն է ե րկ րում (27,1 %) ` ը ստ 
տա րա ծաշր ջան նե րի: 2008 թ–ի հա մե մատ աղ քա տու թյան ա ճը 2010 թ–ին Եր ևա-
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նում կազ մել է 7,0 տո կո սային կետ, Եր ևա նից դուրս, այլ քա ղա քային բնա կա վայ-
րե րում` 9,6 տո կո սային կետ: Ե րբ բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կը դի տարկ վում 
է ը ստ քա ղաք–գյուղ բաշխ վա ծու թյան, աղ քատ նե րի մեծ մա սը (64,3 %) քա ղա քաբ-
նակ ներ են: Ջի նի ի գոր ծակ ցի մի ջո ցով գնա հատ ված ան հա վա սա րու թյան ցու-
ցա նիշ նե րը վկա յում են, որ Հա յաս տա նում բնակ չու թյան բևե ռա ցումն, ը ստ ե կա-
մուտ նե րի ցու ցա նի շի, ա վե լի խորն է` սպառ ման ցու ցա նի շի հա մե մատ: 2010 թ–ին 
սպառ ման ան հա վա սա րու թյու նը, ո րը չափ վում է Ջի նի ի գոր ծակ ցով, ա վե լա ցել 
է` կազ մե լով 0,265` 2008 թ–ի 0,242–ի հա մե մատ: Ը ստ ամ բող ջա կան ե կա մուտ նե-
րի` ան հա վա սա րու թյունն ա վե լա ցել է` կազ մե լով 2010 թ–ին 0,362` 2008 թ–ի 0,339–ի 
հա մե մատ:

Poverty and Inequality

Summary

Successful and prompt solution of such major problems as poverty reduction and in-
come inequality elimination are the preconditions for future progress. Republic of Arme-
nia along with other states takes considerable efforts for reducing poverty and inequality. 
Particularly, the RA Government developed and put into operation Poverty Reduction 
Strategic Paper.

Summarizing the major problems existing in the countries with transitory economy 
and analyzing the estimations of international organizations for the Republic of Armenia 
and former Soviet countries, numerous statistic indicators describing poverty in Arme-
nia, as well as the goals and objectives of Poverty Reduction Strategic Paper, it is proposed 
to focus attention on those social policy priorities the implementation of which will solve 
the problem of income inequality.
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ՀՀ սո ցի ալ–տն տե սա կան ի րա վի ճա կը  
և զար գաց ման խո չըն դոտ նե րը

 Նել լի Պետ րո սյան 

Եվ րո պա կան կր թա կան տա րա ծաշր ջա նային ա կա դե մի այի  
կա ռա վա րում և տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն ներ ֆա կուլ տե տի չոր րորդ կուր սի  

ու սա նո ղու հի մի ջազ գային տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն ներ մաս նա գի տու թյամբ 

Կա ռա վա րու թյու նը ա ռա գաստ է, ժո ղո վուր դը՝ քա մի, պե տու թյու նը՝ նավ, 
ժա մա նա կը՝ ծով։

Բյոռ նե 

Երկ րի տն տե սու թյու նը զար գա նում է հա մա չափ, ե թե հա մա հա վա սար են զար-
գա նում, սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան հատ ված նե րը։ Ե թե տն տե սա կան հատ վա-
ծին են վե րա բե րում ե րկ րի ֆի նան սա կան, ար ժու թային, ար տադ րա կան, ար տա-
քին տն տե սա կան կա պե րի, ապ րան քաշր ջա նա ռու թյան հետ կապ ված հար ցե րը, 
ա պա սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյունն ան հրա ժեշտ է մարդ կանց միջև հա րա-
բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման, բնակ չու թյան ա նա պա հով խա վե րին օգ նու թյուն 
ցույց տա լու, աղ քա տու թյան մա կար դա կը ի ջեց նե լու, հա սա րա կու թյան նվա զա-
գույն բա րե կե ցու թյունն ու ե կա մուտ նե րի հա վա սա րա չափ բաշ խումն ա պա հո վե-
լու, բնակ չու թյան գոր ծազր կու թյան կար գա վոր ման հա մար։ 

Հա սա րա կու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կի մա կար դակ հաս կա ցու-
թյունն ը նդ գր կում է հա սա րա կա կան կյան քի գրե թե բո լոր ո լորտ նե րը: Այս շար քին 
կա րե լի է դա սել`

• տն տե սա կան զար գաց ման մա կար դա կի ցու ցա նիշ նե րը (Հ ՆԱ կամ ՀԱԱ 
ը նդ հա նուր կամ բնակ չու թյան մեկ շն չին ը նկ նող ՀՆԱ–ի ա ճի տեմ պե րը, 
ար ժեզրկ ման տեմ պե րը, բնակ չու թյան մեկ շն չին ը նկ նող կար ևո րա գույն 
ապ րանք նե րի ար տադ րու թյու նը և այլն),

•  պետ բյու ջե ի ցու ցա նիշ նե րը, այդ թվում՝ սո ցի ա լա կան ծախ սե րի չա փը, 
• ժո ղովր դագ րա կան ցու ցա նիշ նե րը,
•  հա սա րա կու թյան սո ցի ա լա կան կա ռուց ված քի ցու ցա նիշ նե րը, նե րա ռյալ 

սո ցի ա լա կան ան հա վա սա րու թյան ցու ցա նիշ նե րը,
•  կեն սա մա կար դա կի ցու ցա նիշ նե րը ե րկ րի և ա ռան ձին` սո ցի ա լա կան տար-

բեր շեր տե րի մա կար դա կով, այդ թվում՝ սպառ ման, բնա կա րա նային պայ-
ման նե րի և ու նեց ված քի ցու ցա նիշ նե րը,

•  կյան քի ո րա կի ցու ցա նիշ նե րը, ո րոնք նե րա ռում են զբաղ վա ծու թյան և 
գոր ծազր կու թյան ո լոր տի բնու թագ րե րը, ան ձնա կան ան վտան գու թյան 
գնա հա տա կա նը, ռիս կի ե րաշ խիք նե րը` քրե ա ծին մի ջա վայր, բժշ կա կան 
սպա սարկ ման մա կար դակ, ի նչ պես նաև ա ռող ջու թյան և կր թու թյան ցու-
ցա նիշ նե րը, բնա պահ պա նա կան մթ նո լոր տի բնու թագ րե րը:

Սա կայն ե րբ այս ցու ցա նիշ նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում ի րենց բնա կան 
սահ մա նային մա կար դա կին, այդ դեպ քում ե րկ րի բնա կա նոն զար գաց ման ըն-
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թաց քը խա թար վում է։ Նման պա րա գա յում ա ռաջ նային է հա մար վում լու ծել 
ա ռա ջա ցած սո ցի ալ–տն տե սա կան հիմ նախն դի րը, սա կայն ի նչ պես ա սում էր Ա. 
Էյնշ տեյ նը. «Անհ նար է լու ծել հիմ նախն դիրն այն մա կար դա կում ո րում այն ա ռա-
ջա ցել է։ Պետք է վեր կանգ նել այդ հիմ նախնդ րից՝ բարձ րա նա լով հա ջորդ մա-
կար դակ»։ Այ սինքն` պար զել դրանց ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը և նվա զա գույ նի 
հասց նել պատ ճա ռած բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը՝ կան խար գե լով վեր ջին նե րիս 
հե տա գա ազ դե ցու թյու նը։

ՀՀ սո ցի ալ–տն տե սա կան ի րա վի ճա կը կախ ված է ի նչ պես ներ քին, այն պես էլ 
ար տա քին մի ջա վայ րից։ 

Ն շենք, որ 2009 թվա կա նին հա մաշ խար հային տն տե սու թյու նը վեր ջին շուրջ 60 
տա րի նե րի ըն թաց քում ա ռա ջին ան գամ ան կում ապ րեց: Հա մաշ խար հային ՀՆԱ–ն 
նվա զեց 0,6 տո կո սով, ո րը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված էր զար գա ցած ե րկր նե-
րում տն տե սա կան ան կմամբ: Աշ խար հի շուրջ 89 ե րկր նե րում գրանց վեց տն տե սա-
կան ան կում: Տն տե սա կան ան կու մը խորն էր նաև Ա ՊՀ–ո ւմ:

Գ ծա պատ կեր 1.

 Հա մաշ խար հային տն տե սա կան ա ճը 1980–2009 թվա կան նե րին, ՀՆԱ–ի մի ջին 
ա ճի տեմ պը տո կո սով1:

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

19
80

–1
98

4

19
85

–1
98

9

19
90

–1
99

4

19
95

–1
99

9

20
05

–2
00

9

20
00

–2
00

4

20
09

Ս տորև բեր ված ա ղյու սա կում ներ կա յաց ված են ճգ նա ժա մյան ժա մա նա կա-
շրջա նում աշ խար հում մեծ ան կում և աճ գրան ցած 20 ե րկր ներ: 

1 ԱՄՀ «World Economic Outlook», ՀՏԶ (2010) հաշվարկներ:
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Ա ղյու սակ 1.

2009 թվա կա նին աշ խար հում  
մեծ ան կում և աճ ար ձա նագ րած 20 ե րկր նե րը2:

Ան կում գրան ցած ե րկր ներ Ան կու մը Աճ գրան ցած ե րկր ներ Ա ճը

1 Լատ վի ա –18,0 Աֆ ղանս տան 22,5

2 Ուկ րաի նա –15,1 Ե թով պի ա 9,9

3 Լիտ վա –14,8 Ադր բե ջան 9,3

4. Հա յաս տան –14,2 Չի նաս տան 9,1

5. Էս տո նի ա –13,9 Լի բա նան 9,0

6. Ֆին լան դի ա –8,0 Քա թար 8,6

7. Ռու սաս տան –7,9 Ուզ բեկս տան 8,1

8. Ս լո վե նի ա –7,8 Կոն գո 7,5

9. Իռ լան դի ա –7,6 Ու գան դա 7,2

10. Ռու մի նի ա –7,1 Նի գե րի ա 7,0

11. Իս լան դի ա –6,8 Մո զամ բիկ 6,3

12. Մեք սի կա –6,5 Զամ բի ա 6,3

13. Մոլ դո վա –6,5 Թուրք մե նի ա 6,1

14. Հուն գա րի ա –6,3 Թան զա նի ա 6,0

15. Խոր վա թի ա –5,8 Զիմ բաբ վե 5,7

16. Մոն տե նեգ րո –5,7 Հնդ կաս տան 5,7

17. Ճա պո նի ա –5,2 Բանգ լա դեշ 5,6

18. Շ վե դի ա –5,1 Վի ետ նամ 5,3

19. Ի տա լի ա –5,0 Մա րոկ կո 4,9

20. Բուլ ղա րի ա –5,0 Ե գիպ տոս 4,7

Այն իր հետ քը թո ղեց նաև ՀՀ սո ցի ալ–տն տե սա կան կյան քում։ Վեր ջին մի քա-
նի տա րի նե րի շա րու նա կա կան ա ճի դի մաց 2009–ին ա ռա ջին ան գամ Հա յաս տա-
նում գրանց վեց տն տե սա կան ան կում: Սկ սած 1990–ա կան թվա կան նե րի կե սե րից 
Հա յաս տա նը ե ղել է ա րագ զար գա ցող ան ցու մային ե րկր նե րից մե կը: Շու կա յա-
կան ո ւղղ վա ծու թյուն ու նե ցող բա րե փո խում նե րի հետ ևո ղա կան ի րա կա նաց-

2 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2009, Երևան, 2009:
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ման ար դյուն քում 1994–2001 թթ. ըն թաց քում գրանց վել է հա մեստ, բայց կա յուն  
տնտեսական աճ (մի ջի նում` տա րե կան 5 %), 2002–2007 թթ. ըն թաց քում տն տե սա-
կան ա ճը ե ղել է ե րկ նիշ, ո րը, սա կայն, ֆի նան սատն տե սա կան ճգ նա ժա մի ար-
դյուն քում նվա զեց, 2008 թ. հաս նե լով 6,9 %–ի, ի սկ 2009 թ–ին գրանց վեց կտ րուկ 
ան կում (–14.4 %): Ան կու մը, ը ստ է ու թյան, սկս վել էր դեռևս 2008–ի վեր ջին. ո րն 
ա ռա վել ա րա գա ցավ 2009–ի սկզ բին:

Գ ծա պատ կեր 2.

Տն տե սա կան ա ճը Հա յաս տա նում 2008–2010 թվա կան նե րին, ամ սա կան ցու
ցա նիշ ներ, տո կոս նա խորդ տար վա հա մե մատ (կու տա կային)

Այժմ փոր ձենք ներ կա յաց նել ՀՀ սո ցի ալ–տն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րը և պար-
զել, թե ի նչ պի սի հիմ նախն դիր նե րի ա ռաջ է կանգ նած մեր եր կի րը, ո րոնք են ե ղել 
և մնում դրանց ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը, և ի նչ պի սի հետ ևանք ներ են ու նե ցել 
ՀՀ սո ցի ալ–տն տե սա կան կյան քի զար գաց ման վրա։ 
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Ա ղյու սակ 23.

ՀՀ սո ցի ալ–տն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րը

2007 թ. 2008 թ. 2009 թ. 2010 թ. 2011 թ.

Տն տե սա կան ա ճ
(Հ ՆԱ % փո փո խու թյուն)

13,7 6,9 –14,1 2,1 5,9

Ար դյու նա բե րա կան ար տադ րանք 
(մլն դրամ)

716549,3 739291,9 664522,8 824292,2 992078,0

Գյու ղատն տե սու թյան հա մա խառն 
ար տադ րան քի ծա վա լը (մլն դրամ)

633877,8 574848,3 509265,2 601061,8 825234,5

Առևտ րի շր ջա նա ռու թյու նը  
(մլն դրամ)

1421799,9 1676740,4 1589392,2 1779444,5 2042266,0

Ծա ռա յու թյուն նե րի ծա վա լը 
(մլն դրամ)

599435,6 732002,6 769267,1 788805,4 872370,6

Պաշ տո նա պես գրանց ված  
գոր ծազր կու թյան մա կար դա կը, % 

7,0 6,3 7,0 7,0 6,2

Գոր ծազր կու թյան մա կար դակն  
ը ստ Աշ խա տան քի մի ջազ գային 

կազ մա կեր պու թյան (Ա ՄԿ)  
մե թո դա բա նու թյան, % (ա ղյու սակ )

28,7 16,4 18,7 19,0 –

Գ նաճ % 4,4 9,0 3,4  9,4 4,7

Ըստ վե րոն շյալ ցու ցա նիշ նե րի` ՀՀ տն տե սա կան զար գա ցու մը իր ան կումային 
փուլն է ապ րել, ի նչ պես ար դեն նշ վել է ճգ նա ժա մային տա րի նե րին՝ 2008 թ–ից 
սկսած, ը նդ ո րում 2009 թ–ին ան կում են ապ րել գրե թե բո լոր սո ցի ալ–տն տե սա կան 
ցու ցա նիշ նե րը։ Ճգ նա ժամն իր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյունն ու նե ցավ ոչ մի այն ՀՀ 
տն տե սա կան հատ վա ծի վրա, այլ նաև սո ցի ա լա կան զար գաց ման և բակ չու թյան 
կեն սա մա կար դա կի վրա։ 

3 http://www.armstat.am
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Գ ծա պատ կեր 3.

Աղ քա տու թյան մա կար դակն ը ստ մար զե րի, 2008–2009 թթ. 

Ե թե մինչ ճգ նա ժա մը բնակ չու թյան 25 տո կո սը` մոտ 800 000 մարդ, աղ քատ 
է ին, այդ թվում մոտ 120 000 ծայ րա հեղ աղ քատ ներ, ա պա ը ստ 2009 թ. գնա հա-
տա կան նե րի 149 000 մարդ հա տել են 25 ծայ րա հեղ աղ քա տու թյան սահ մա նա-
գի ծը, ի սկ ևս 31 000 մարդ ա վե լա ցել 2010 թ –ին։ 2010 թ. ծայ րա հեղ աղ քատ նե րի 
թի վը գե րա զան ցել է 2004 թ. ցու ցա նի շը 77 000 մար դով։ Սա կայն այս ցու ցա նիշ-
նե րը պաշ տո նա պես հրա պա րակ ված տվյալ ներ են հա մար վում, ի սկ ի րա կա նում 
պատ կերն ա վե լի վատ թար է։ Ը նդ ո րում նկատ վում է մար զե րի միջև աղ քա-
տու թյան ցու ցա նիշ նե րի խիստ ան հա վա սա րու թյուն ներ (գ ծա պատ կեր 3)։ Աղ-
քա տու թյան տա րած վա ծու թյան և աղ քա տու թյան կր ճատ ման ա րա գու թյան տա-
րած քային տար բե րու թյուն նե րը թույլ են տա լիս են թադ րել, որ վեր ջին շր ջա նի 
տն տե սա կան ա ճի ար դյունք նե րը հա վա սա րա պես բաշխ ված չեն ե ղել ե րկ րով 
մեկ։ Այն, որ բևե ռա ցու մը մեր ե րկ րի մար զե րի միջև գտն վում է ա ռա վե լա գույն 
մա կար դա կի վրա, կա րե լի հա մոզ վել նաև ը ստ վար ձու աշ խա տող նե րի աշ խա-
տա վար ձի չա փի (գ ծա պատ կեր 4)։



182

Գ ծա պատ կեր 4. 

Վար ձու աշ խա տող նե րի աշ խա տա վար ձը  
ը ստ ՀՀ մար զե րի 2010 թ. 

Գ ծա պատ կեր 5.

Գոր ծազր կու թյու նը Հա յաս տա նում4
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10,78 10,12 9,59

28,4 28,6
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4 http://www.tradingeconomics.com/armenia/unemployment–total–percent–of–total–labor–force–
wb–data.html
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 Մեր հան րա պե տու թյու նում, սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց ման հիմ նախն դիր-
նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճա ռը մի այն ֆի նան սատն տե սա կան ճգ նա ժա մը չէ, վեր-
ջինս դրան մի այն նպաս տում է։ Նույ նիսկ մինչ ճգ նա ժա մյան ժա մա նա կա հատ վա-
ծում բևե ռա ցու մը և սո ցի ա լա կան ան հա վա սա րու թյու նը մեր ե րկ րում բա վա կան 
մեծ է ր։ Վեր ջինս բե րում է սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց ման խե ղա թյուր ման, 
ո րն էլ հետ ևանք է մի շարք բա ցա սա կան եր ևույթ նե րի։ Մեր ե րկ րում բա վա կան 
տա րած ված են մե նաշ նոր հային և օ լի գո պոլ շու կա նե րը (ա ղյո ւակ 2.): Ար տադ րու-
թյու նը, ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տը, գտն վե լով մի քա նի հզոր ձեռ նե րեց նե րի ձեռ-
քում, հնա րա վո րու թյուն չեն տա լիս զար գաց նել փոքր և մի ջին բիզ նե սը։ Սա կայն, 
կա ռա վա րու թյան հայ տա րար մամբ, ՀՀ–ո ւմ ար վում է ա մեն հնա րա վոր քայլ, փոքր 
և մի ջին բիզ նե սի զար գաց ման հա մար։ 

Ա ղյու սակ 2.

ՀՀ ապ րան քային շու կա յում գե րիշ խող դիրք գրա վող կազ մա կեր պու թյուն նե րը

Շու կա
Գե րիշ խող դիրք գրա վող  

ըն կե րու թյուն նե րը
Մաս նա բա ժի նը  

շու կա յում

Կաթ նամ թեր քի շու կա
« Դուստր Մա րի ան նա»

«Աշ տա րակ կաթ»
« Չա նախ» 

70 %

  Լուծ վող սուր ճի 
« Մո նո կաթ» ՍՊԸ–ն` 48,1 %, 
« Նյու Ֆորս» ՍՊԸ–ն` 30,3 %, 
« Մար սե րալ» ՍՊԸ–ն` 7,5 %.

 85,9 %

Հավ կի թի շու կա

« Լու սա կեր տի տոհ մային թռչ նա բու ծա կան 
ֆաբ րի կայից» (ԼՏԹՖ) 42,49 %

«Եր ևա նի թռչ նա բու ծա կան 
ֆաբ րի կայից» (Ե ԹՖ),

70 %

Դեղ գոր ծա կա լու թյուն
« Դե ղե րի և բժշ կա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 

գոր ծա կա լու թյուն» ՓԲԸ
100 %

Դե ղո րայ քի շու կա
«Ալ ֆա ֆարմ» 
 « Ֆար մա տեք»

 50,6 %

« Ցո րե նի ա լյուր» ապ րան քային 
շու կա

 «Ա լեքս Գրիգ» 47,3 %
« Մա նա նա Գրեյն» 34,4 %

81,7 %

Ա զո տա կան պա րար տա նյու թե րի 
շու կա յում

 «Դ վին Հոլ դինգ» 
«Ա զո տին վեստ»

81,2 %

Ռու սա կան ար տադ րու թյան մար-
դա տար նոր ավ տո մե քե նա նե րի 
ի րաց ման հա յաս տա նյան շու կա

«Ար մե նի ա Լա դա» 
 « Կար կո մավ տո»

99,23 %
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Այժմ փոր ձենք ներ կա յաց նել, թե ո րն է մե նաշ նոր հային և օ լի գո պոլ շու կա նե րի 
ազ դե ցու թյու նը ե րկ րի սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց ման վրա։ Ոչ կա տա րյալ մր-
ցակ ցու թյան պատ ճա ռով շու կա այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի մուտ քը բա վա կա նին 
բարդ է և խո չըն դոտ վում է, ո րի հետ ևան քով նվա զում է շա հագրգռ վա ծու թյու նը 
տվյալ ո լոր տում գոր ծու նե ու թյուն սկ սե լու, այ սինքն` չկան նա խա պայ ման ներ նոր 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ստեղծ ման հա մար, հետ ևա բար չկան նաև աշ խա տա տե ղե-
րի ստեղծ ման հե ռան կար ներ, ո րից էլ բխում է գոր ծազր կու թյան կա յուն կամ էլ, կա-
րե լի է ա սել՝ ա վե լա ցող մա կար դա կը, ի սկ աշ խա տու նակ ան ձը, ո րն ու նի աշ խա տե լու 
ցան կու թյուն և հնա րա վո րու թյուն, ա ռա վել ևս սե փա կան գո յու թյան պահ պան ման 
խն դիր, ան պայ մա նո րեն կփնտ րի աշ խա տանք այլ ե րկ րում կամ այլ տա րա ծաշր ջա-
նում, և այս ա մե նը բե րում է ար տա գաղ թի ա վե լաց ման։ Ի սկ մր ցակ ցու թյան առ կա յու-
թյու նը, ի նչ պես գի տենք, բարձ րաց նում է ար տադր վող ապ րան քի (կամ մա տուց վող 
ծա ռա յու թյան) ո րա կը, օգ տա կա րու թյու նը՝ հա մալր վե լով այլ հատ կա նիշ նե րով, միև-
նույն ժա մա նակ նվա զեց նում է գնե րը, ո րն էլ չի նպաս տի ար հես տա կան գնա ճին։ 
Ի սկ վեր ջին մի քա նի տար վա շեշ տա կի գնա ճի գլ խա վոր պատ ճառ նե րից մե կը ո լոր-
տում մե նաշ նոր հային կամ օ լի գո պոլ շու կայի առ կա յու թյունն է։ 

Հա ջորդ գլ խա վոր պատ ճառ նե րից է նաև հար կային բարձր դրույ քա չա փե րը։ 
Նույ նիսկ այն պա րա գա յում, ե րբ ի նչ–որ մի ո լորտ հնա րա վոր է մուտք գոր ծել, հար-
կային բեռն այն քան ծանր է, որ շատ կազ մա կեր պու թյուն ներ չեն դի մա նում վեր ջի-
նիս, և կամ դուրս են գա լիս տվյալ ո լոր տից կամ էլ կազ մա կեր պում են ի րենց գոր-
ծու նե ու թյու նը ոչ օ րի նա կան դաշ տում։ Սրա հետ ևան քը ՀՀ–ո ւմ ստ վե րայ նու թյան 
բարձր մա կար դակն է, ո րն այ սօր կազ մում է ՀՆԱ–ի մոտ 40–50 %–ը։ Այ սինքն` սրա-
նից հետ ևու թյուն, ի նչ քան բարձր են հար կային դրույ քա չա փե րը, այն քան ա վե լի մեծ 
կլի նի ստ վե րայ նու թյան մա կար դա կը։ Այն հար կային մուտ քե րը, ո րոնք կա րող է ին 
վճար վել ստ վե րային տն տե սու թյուն նե րի կող մից ցածր հար կային դրույ քա չա փե րի 
պայ ման նե րում, ա վե լի մեծ զանգ ված կկազ մե ին, քան ներ կայիս բարձր հար կե րի 
պայ ման նե րում ստաց վող մուտ քե րը մի քա նի կազ մա կեր պու թյուն նե րից ։ 

Կա տա րե լով ու սում նա սի րու թյուն ներ և վեր լու ծու թյուն ներ մեր ե րկ րի սո -
ցիալ–տն տե սա կան ի րա վի ճա կի վե րա բե րյալ` ա կն հայտ է դառ նում, որ կան 
բազ մա թիվ հիմ նախն դիր ներ և ա ռա վել ա ռաջ նային է լու ծել վեր ջին նե րիս 
ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը, ո րոնք կար ծես թե ի նք նին հա մար վում են հիմ-
նախն դիր։ Որ պես այդ պի սին դի տար կե լով մո նո պո լի ան և օ լի գո պո լի ան մեր 
ե րկ րում, ա ռա վել ա ռաջ նային է հա մար վում պայ քա րը դրանց դեմ։ Մեր ե րկ րի 
սո ցի ալ–տն տե սա կան ա ռող ջաց ման քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման ա ռա-
ջին քայ լը պետք է լի նի մր ցակ ցային շու կայի ստեղ ծու մը, ո րն էլ իր հեր թին 
պայ մա նա վոր ված է բազ մա թիվ բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց մամբ, ի նչ պի սիք 
են օ րի նակ՝ ազ գային ներդ րող նե րի խրա խու սու մը, հար կային բա րե փո խում նե-
րը, ա նօ րի նա կան սահ մա նա փա կում նե րի և խո չըն դոտ նե րի վե րա ցու մը, մո նո-
պո լի այի և օ լի գո պո լի այի սահ մա նա փա կու մը։ 

Ընդ հան րաց նե լով կա րող ե նք գալ այն եզ րա հանգ ման, որ մեր ե րկ րի սո ցի ալ–
տն տե սա կան զար գաց մա նը խո չըն դո տող հիմ նախնդ իր նե րի պատ ճա ռը պե տու-
թյան վա րած տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյունն է ։
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Socio–economic situation and obstacles of development in RA

Summary

The global economic decline in 2008–2009 had negative influence on the econo-
my of Armenia. The crisis had its negative impact  on social sector as well. The impact  
on the living conditions was  even stronger . But the reason of the problems of our 
social–economic development is not only financial crisis. Even before the crisis, the 
social polarization and poverty in our country had been very high. There are extended 
monopoly and oligopoly  markets in our country. The industry and service sectors are 
owned by several  powerful businessmen,  therefore any small and medium business 
has less chance to prosper. Because of  imperfect competition the entrance into market 
by other companies is quite difficult. It results in a situation where setting up new or-
ganizations is discouraged, hence  there aren’t prospects of creating new jobs. The con-
sequence is the stability or increasing rate of unemployment in our country. A person, 
who has desire and opportunity to work, especially if there is a problem of preserv-
ing his existence,   will certainly seek work in an other country or region. This leads 
to increasing emigration.

As we know, the existence of competition increases the quality of the product (or ser-
vice) and the utility, meantimeare, reducing its costs, which doesn’t promote inflation. 
In the recent few years one of the main reasons of drastic inflation are the monopo-
lies or oligopolies. 

The  next main reason is high  tax rates, the consequence of which is the extension of 
grey markets (the share of grey market in GDP makes up 40–50%).

Having carried out research and having made analysis on the socio–economic situ-
ation of our country, it becomes evident that there are many problems  and it’s urgent 
to solve  them. The struggle against monopolies and oligopolies are becoming more es-
sential. The primary step of our country’s social–economic recovery policy must be the 
creation of competitive markets and the reduction of tax rates.
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Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը  
սո ցի ա լա կան փո փո խու թյուն նե րի հա մա տեքս տում 

Լու սիկ Ղու կա սյան

 Գյում րի ի պե տա կան ման կա վար ժա կան ի նս տի տու տի սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի  
կր թա կան կենտ րո նի վա րիչ, ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, 

Հո վիկ Մել քո նյան

 Գյում րի ի պե տա կան ման կա վար ժա կան ի նս տի տու տի սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի  
կր թա կան կենտ րո նի դա սա խոս, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ, 

Ա շոտ Հա կո բյան

 Գյում րի ի պե տա կան ման կա վար ժա կան ի նս տի տու տի սո ցի ա լա կա ն աշ խա տան քի  
կր թա կան կենտ րո նի դա սա խոս 

Էլ վի րա Զար գա րյան

 Գյում րի ի պե տա կան ման կա վար ժա կան ի նս տի տու տի սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի  
կր թա կան կենտ րո նի դա սա խոս, հայ ցորդ

 Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քը Հա յաս տան մտավ սո ցի ա լա կան օ րի նա չափ փո-
փո խու թյուն նե րին (քա ղա քա կան, տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և այլն), ցա վոք նաև 
ան կան խա տե սե լի փո փո խու թյուն նե րին (բ նա կան ա ղետ, պա տե րազմ, ներ գաղթ 
ու ար տա գաղթ, տն տե սու թյան ան նա խա դեպ ան կում և այլն) զու գըն թաց:

Բ նա կան է, որ մասշ տա բային, ը նդ գր կուն, ծա վա լուն փո փո խու թյուն նե րը բա-
րեն պաստ պայ ման ներ պետք է ստեղ ծե ին սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի ի նս տի տու-
տի կա յաց ման հա մար, քա նի որ այն, սո ցի ա լա կան ա ռա ջըն թաց պայ մա նա վո րող 
ու ա պա հո վող ի նս տի տու տից բա ցի ան հա պաղ մի ջամ տու թյուն ի րա կա նաց նող 
ի նս տի տուտ է` սո ցի ա լա կան դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող մարդ կանց, խմ բե րի ու 
հա մայնք նե րի հա մար: Պետք է հաշ վի առ նել նաև այն փաս տը, որ յու րա քան չյուր 
մարդ իր կյան քի ըն թաց քում են թարկ վում է սո ցի ա լա կան տար բեր ռիս կե րի և շատ 
դեպ քե րում նա չի կա րող ի նք նու րույն հաղ թա հա րել ստեղծ ված դժ վա րու թյուն նե-
րը: Այս ա ռու մով էլ սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի ի նս տի տու տը մաս նակ ցում է սո-
ցի ա լա կան բարդ, դժ վա րին ի րա վի ճակ նե րում գտն վող մարդ կանց ա ջակ ցու թյան 
կազ մա կերպ մանն ու ի րա կա նաց մա նը:

 Փո խարկ վող հա սա րա կու թյան (ի նչ պի սին այ սօր հայ հա սա րա կու թյունն է) 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն այն է, որ փո փո խու թյուն նե րը հա մընդ հա նուր 
և շա րու նա կա կան բնույթ ու նեն: Այ սինքն` ը նդ գր կում են հա սա րա կա կան, քա ղա-
քա կան, տն տե սա կան կյան քի բո լոր ո լորտ նե րը և ո րո շա կի փու լի ա վար տը սկզբ-
նա վո րում է փո փո խու թյուն նե րի մի նոր փուլ: Այս տե սան կյու նից ա ռա վել ամ բող-
ջա կա նո րեն ըն կա լե լի է դառ նում ար ևե լյան այն ա սաց ված քը, թե.« Թող որ դու 
ապ րես փո փո խու թյուն նե րի ժա մա նա կաշր ջա նում»:

 Սա կայն, մյուս կող մից, այս ժա մա նա կա հատ վածն ան հա տա կան (ա նձ նա կան) 
ո րակ նե րի դրս ևոր ման, նա խա ձեռ նու թյուն հան դես բե րե լու մի ջո ցով ո րո շա կի ցան-
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կա լի ար դյունք նե րի հաս նե լու հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում: Այ սինքն` ի տար բե-
րու թյուն նա խորդ` խորհր դային հա մա կար գի, որ տեղ ա վե լի շուտ գնա հատ վում էր 
վար քի են թարկ վող տե սա կը (չըն դու նե լով սո ցի ա լա կան նպա տակ նե րը, ար ժեք նե-
րը` ան ձը, այ նո ւա մե նայ նիվ, են թարկ վում էր սո ցի ա լա կան նոր մե րին), այ սօր, ը ստ 
է ու թյան, ան ձնա կան նա խա ձեռ նու թյու նը դար ձել է հա սա րա կա կան ար ժեք և գնա-
հատ վում է հար մար վող տե սա կը (հա սա րա կա կան կա նոն նե րի և նպա տակ նե րի լի-
ա կա տար ըն դու նում)1: Վեր ջին դեպ քում կար ևոր վում են ոչ մի այն հա սա րա կայ նո րեն 
սահ ման ված և ըն դու նե լի «խա ղի կա նոն նե րը», այլև դրանց հար մար վե լու ան ձնա կան 
ներ քին հնա րա վո րու թյուն նե րը, առ կա ռե սուրս նե րը, ի նչ պես նաև դրանց կի րառ ման 
ու նա կու թյուն ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը: «Տար րերն ի րենց հա վա սա րակշ ռու թյու նը 
կորց նում են նաև կամ կե րա կուր նե րից ու ըմ պե լիք նե րից, օ դի ա պա կա նու թյու նից, 
կր քե րի ամ բո խու մից, խառ նա կե ցիկ վար քից կամ էլ այլ ու զա նա զան պատ ճառ նե-
րից, ո րոնք կա րող են խան գա րել մարմ նի ու նրա գոր ծա րան նե րի կազ մու թյա նը, չեն 
հա մա պա տաս խա նում մար դու է ու թյա նը, և քայ քա յում ու նվա զում են նրան»2:

Ար դյուն քում խո ցե լի ու սահ մա նային / մար գի նալ/ ի րա վի ճակ նե րում կա րող են 
հայտն վել ոչ մի այն ա ռան ձին մար դիկ, խմ բեր, այլև ամ բողջ հա սա րա կու թյու նը: Եվ 
այս գոր ծըն թաց ներն այն քան էլ սա հուն ու «փա փուկ» չեն կա տար վում: Բնա կա նա բար, 
ա ռաջ նային են դառ նում նաև փո փո խու թյուն նե րի կա ռա վար ման հմտությունները: 

Ինչ պես նշում են մաս նա գետ ները. «… հնա րա վոր չէ հաս կա նալ հան րու թյան 
կյան քը, ա ռանց հաշ վի առ նե լով այն պատ կե րա ցում նե րը, ո րոնք էլ հենց ձևա վո-
րում են այդ կյան քը»3: Եվ որ պես զի մեղմ վի սո ցի ա լա կան խո ցե լի ու թյու նը և փո-
խա կերպ վող հա սա րա կու թյա նը հա մար ժեք ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բեր վի, պետք է 
ու սում նա սիր վեն ու կա ռա վար վեն հենց այդ փո փո խու թյուն նե րը: Ի սկ դա էլ հնա-
րա վոր չէ, ա ռանց հաշ վի առ նե լու և, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, նաև փո փո խե լու 
սո ցի ա լա կան պատ կե րա ցում նե րը, ըն կա լում նե րը, նոր մերն ու ար ժեք նե րը:

 Ե թե սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի մուտ քը հայ հա սա րա կու թյուն դի տար կենք 
1988 թվա կա նից, ա պա սկզբ նա կան շր ջա նում ի րա կա նաց ված գոր ծու նե ու թյունն 
ու ներ ա վե լի շատ բա րե գոր ծա կան և կա մա վո րա կան ո ւղղ վա ծու թյուն, և ո րն այդ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան ա ռա վել հա մար ժեք և ար-
դյու նա վետ մի ջոց էր: 

Այ սօր ար դեն այդ ա ռա քե լու թյունն իր վրա է վերց րել սո ցի ա լա կան աշ խա տանք 
մաս նա գի տու թյու նը: Ի հար կե, վե րը նշ ված գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րը (կա մա-
վո րա կա նու թյուն, բա րե գոր ծու թյուն, մաս նա գի տա կան ա ջակ ցու թյուն) ա մեն ևին 
էլ ի րար չեն բա ցա ռում, սա կայն հա սա րա կա կան գոր ծըն թաց նե րի ու զար գա ցում-
նե րի ժա մա նա կա կից հա մա տեքս տում, վեր ջի նիս ներ քին տրա մա բա նու թյան տե-
սան կյու նից, եր բեմն դրանք գտն վում են տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ դիր քե րում: 

1 Ա. Խա չատ րյան, Ա. Ոս կա նյան, Ս. Ջու հա րյան, խմբ.` Լ. Հա րու թյու նյան, Սո ցի ա լա կան աշ խա-
տան քի հի մունք նե րը, ու ղե ցույց սո ցի ա լա կան աշ խա տող նե րի հա մար, գիրք 1, Ե ՊՀ սո ցի ո լո գի այի ամ բի ոն,  
ՀՀ սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան նա խա րա րու թյուն, «Ոս կան Եր ևան ցի» տպագ րա տուն, Եր ևան, 2002, էջ 8:

2 Պո ղոս Պատ րի արք Ադ րի նա պոլ սե ցի (18–19–րդ դդ.) Խրա տի թան գա րան, Ս. Էջ մի ա ծին, 
2004, էջ 236:

3 www.yabloko.ru/Themes/History/Shanin/ – Теодор Шанин. Социальная работа как культурный 
феномен современности. Дата индексирования 18. 11. 2003, с. 2.
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Մաս նա վո րա պես`

1.  Բա րե գոր ծի հա մար հիմ նա կան դր դա պատ ճա ռը, շար ժիչ ու ժը բա րո յա կան 
պարտ քի գի տակ ցումն է և բա րի գործ ա նե լու ձգ տու մը: Այս դեպ քում ա ռաջ-
նային է դառ նում բա րե գործն ին քը, ի սկ նրա ներդր ման, ա ջակ ցու թյան 
ար դյու նա վե տու թյու նը չափ վում է բա րե գոր ծու թյան տևա կա նու թյամբ, շա-
րու նա կա կա նու թյամբ և մե ծու թյամբ: Ի սկ ժա մա նա կա կից սո ցիա լա կան 
աշ խա տողն իր խն դիրն ու նպա տա կը տես նում է նրա նում, թե ի նչ քան շուտ 
շա հա ռուն, ո րին ի նքն ա ջակ ցում է, կա րո ղա նա գոր ծառ նել ա ռանց ի րեն և 
իր օգ նու թյան: Սա, ը ստ է ու թյան, մաս նա գի տա կան հա ջո ղու թյան չափ ման 
կար ևոր չա փա նիշ է:

2.  Բա րե գոր ծու թյան ժա մա նակ կար ևոր վում են բա րե գոր ծի հա մոզ մունք-
նե րը, ձգ տում ներն ու նպա տակ նե րը: Ի սկ սո ցի ա լա կան աշ խա տան քում 
կենտ րո նա կան ան ձը հենց շա հա ռուն է և նրա «ա զա տագ րու մը» սո ցի ա-
լա կան աշ խա տո ղից4:

3.  Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քը, ա պա հո վե լով մաս նակ ցային հա ղոր դակ ցում 
և հա մա գոր ծակ ցու թյուն5, փոր ձում է նվա զա գույ նի հասց նել և, ի վեր-
ջո, իս պառ բա ցա ռել կախ վա ծու թյան սինդ րո մը (հա մախ տա նի շը), ո րը  
«…. հա տուկ է այն մարդ կանց, ո րոնք կար ծում են, թե ի րենց խում բը չի կա-
րող լու ծել սե փա կան խն դիր նե րը` ա ռանց ար տա քին օգ նու թյան: Ի սկ բա-
րե գոր ծու թյունն է ՛լ ա վե լի է վատ թա րաց նում այդ թու լու թյու նը»6:

4.  Հիմ նա կան տար բե րու թյուն նե րից մեկն էլ այն է, որ սո ցի ա լա կան աշ խա-
տան քը, որ պես մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյուն, կար գա վոր վում է հա-
մա պա տաս խան նոր մե րով, աշ խա տան քային սկզ բունք նե րով և է թի կա-
կան կո դեք սով:

 Այս պի սով` մաս նա գի տա կան այն պի սի ա ջակ ցու թյու նը, ի նչ պի սին սո ցի ա լա-
կան աշ խա տանքն է` վե րը նշ ված ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, ան խու սա փե լի 
է դարձ նում նաև ան ձնա կան ու հա սա րա կա կան ար ժեք նե րի վե րա նա յու մը, վե-
րաարժ ևո րու մը` դար ձյալ մաս նա գի տա կան մի ջամ տու թյան ու հա մա գոր ծակ ցու-
թյան մի ջո ցով: 

Այս հա մա տեքս տում «Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քը», ի րոք, մշա կու թային 
երևույթ է (ֆե նո մեն)7, ո րի վերջ նա կան ձևա վո րու մը, որ պես ի նք նու րույն մաս նա
գի տու թյուն և ա կա դե մի ա կան գի տա ճյուղ (դիս ցիպ լին) նույն Շա նի նը հա մա րում 
է 20–րդ դա րի 40–50–ա կան թվա կան նե րը: 

Այս տա րի նե րը հա մընկ նում են սո ցի ա լա կան փո փո խու թյուն նե րի նպա տա կով 
ի րա կա նաց վող զար գաց ման հա ղոր դակ ցու թյան տե սու թյուն նե րի (նո րա րա րու-

4 www.yabloko.ru/Themes/History/Shanin/ – Теодор Шанин. Социальная работа как культурный 
феномен современности. Дата индексирования 18.11.2003, с. 3.

5 Կա ժո յան Հրա չյա, Հա ղոր դակ ցու թյուն սո ցի ա լա կան փո փո խու թյուն նե րի հա մար. Ցան ցային 
հա մա գոր ծակ ցու թյան հի մունք ներ: Ո ւս. ձեռ նարկ. – Եր., Հե ղի նա կային հրա տա րա կու թյուն, 2004, էջ 86:

6 Կա ժո յան Հրա չյա, Հա ղոր դակ ցու թյուն սո ցի ա լա կան փո փո խու թյուն նե րի հա մար. Ցան ցային 
հա մա գոր ծակ ցու թյան հի մունք ներ: Ո ւս. ձեռ նարկ. – Եր., Հե ղի նա կային հրա տա րա կու թյուն, 2004, էջ 81:

7  www.yabloko.ru/Themes/History/Shanin/ – Теодор Шанин. Социальная работа как культурный 
феномен современности. Дата индексирования 18.11.2003, с. 4.
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թյուն նե րի տա րա ծում, մաս նակ ցային հա ղոր դակ ցում, ցան ցային հա մա գոր ծակ-
ցու թյուն և այլն) ձևա վոր ման ու կի րառ ման ժա մա նա կաշր ջա նի հետ: 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում մար դա սի րա կան օգ նու թյան տրա-
մադրման ոչ հա մա կարգ ված գոր ծըն թացն ա ռա ջադ րեց սո ցի ա լա կան ծա ռա յու-
թյուն նե րի ստեղծ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը (ՀՀ կա ռա վա րու թյան 1993 թվա կա նի 
սեպ տեմ բեր 10, թիվ 458 ո րո շում)8: Սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րում սո ցի ա լա-
կան աշ խա տան քի ա ռա ջին մաս նա գետ նե րը սկ սե ցին լայ նո րեն զբաղ վել տար բեր 
սո ցի ա լա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց մամբ:

2005 թվա կա նին ըն դուն ված սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան մա սին օ րեն քը զգա-
լի ո րեն հս տա կեց րեց սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան տրա մադր ման հետ կապ ված 
հա րա բե րու թյուն նե րը, սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան կազ մա կերպ ման ու տրա-
մադր ման սկզ բունք ներն ու կար գը, նաև սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան կա ռա վար-
ման հա մա կար գը: Ո ւր վագծ վե ցին սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող 
մար մին նե րում սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի մաս նա գե տի ի րա վունք ներն ու պար-
տա կա նու թյուն նե րը:

 Այ նո ւա մե նայ նիվ, սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի ի նս տի տուտն իր կա յաց ման մա-
կար դա կում դեռևս ու նի մի շարք կար ևո րա գույն հիմ նախն դիր ներ, ո րոն ցից ե ն՝ 
մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյան, մաս նա գի տա կան լեզ վի մշակ ման ու հա-
ղոր դակց ման մի ջոց նե րի, սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան նպա տակ նե րի ի րա-
կա նաց ման, ծա ռա յու թյուն նե րի փա թե թի մշակ ման և փաս տաթղ թա վոր ման, սո-
ցի ա լա կան աշ խա տան քի վե րահս կո ղու թյան և ար դյու նա վետ գնա հատ ման, այլ 
ծա ռա յու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան և այլն: 

 Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի մի ջո ցով ակ տի վա նում են մարդ կանց և նրանց 
շրջա պա տող մի ջա վայ րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող ին տե րակ ցի ա նե րը, կար գա-
վոր վում են հա րա բե րու թյուն ներ, լուծ վում են խն դիր ներ, ձևա վոր վում է այն մար-
դա սի րա կան հա մա կար գը, ո րը նպաս տում է մարդ կանց կյան քի, կեն սա կեր պի 
բա րե լավ մա նը: Այ սօր սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի մաս նա գետ ներն ի րա կա նաց-
նում են ակ տիվ մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյուն մեր ե րկ րի սո ցի ա լա կան գրե-
թե բո լոր ո լորտ նե րում: Ստեղծ վել է սո ցի ա լա կան աշ խա տող նե րի գոր ծու նե ու-
թյան ի րա կա նաց ման մշա կույթ: 

 Հա յաս տա նում ըն թա ցող սո ցի ա լա կան փո փո խու թյուն նե րի հա մա տեքս տում 
ի րա կա նաց վող ի նս տի տու ցի ո նալ բա րե փո խում նե րում են թադր վում են սո ցի ա-
լա կան աշ խա տան քի մաս նա գի տա կան հար թու թյան վրա հայի ազ գային բնա վո-
րու թյան, մտա ծո ղու թյան, վար քի ան հա տա կան ձևե րի, ա վան դույթ նե րի կոնկ րետ 
դրս ևո րում ներ: Այս մո տեց մամբ կամ բող ջա կա նաց վեն հայ հա սա րա կու թյան մեջ 
սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը, ին չը թույլ կտա 
ո ւր վագ ծել սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի ազ գային մո դելն ու ա ռա վել ար դյու նա վետ 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նել վեր ջի նիս շր ջա նակ նե րում:

Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կում ան հրա ժեշտ է ու սում նա սի րել սո ցի ա լա կան աշ խա-
տան քի ի նս տի տու տի կա յաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը` սո ցի ա լա կան աշ-

8  Ձեռ նարկ սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի կենտ րոն նե րի հա մար. Ու սում նա կան ձեռ նարկ նե րի 
շարք: ՀՀ սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան նա խա րա րու թյուն, Ե ՊՀ սո ցի ո լո գի այի ա մբիոն, N 1, 2002, էջ 14:
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խա տան քի հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման, սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան հա մա կար-
գի զար գաց ման, սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման մա կար դա կի 
տե սան կյուն նե րից, ի նչ պես նաև ի րա կա նաց նել գնա հա տում ներ ՀՀ–ո ւմ սո ցի ա լա-
կան աշ խա տան քի զար գա ցում նե րի և կա յաց ման գոր ծըն թա ցի վե րա բե րյալ:

The Features of Social Work in the Context of Social Changes

 Summary

 Every human being runs different kinds of social risks during their lives and in most 
of cases they cannot overcome the given situation by themselves. And in this regard the 
institution of social work takes part in the process of organizing and implementing the 
assistance of people who are in difficult and complicated social states.

Today the professionals of social work carry out active professional activities in nearly 
all the social spheres of our country. The culture of realizing the activity of social workers 
is established. It is supposed that concrete demonstration of the Armenian national way 
of thinking, character, individual ways of behavior and traditions should be observed in 
the institutional reforms, realized in the context of social changes in Armenia. According 
to this standpoint, the possibilities of development of social work will become united in 
the Armenian society, which let us outline the national model of social work and actualize 
more productive processional activity.

In this situation it is necessary to study the features of developing the institution of 
social work– the solution of problems of social work, the development of the system of 
social provision, the level of realizing the social policy from the point of view of produc-
tivity, likewise to make evaluation to the process of development and management of 
social work in the Republic of Armenia.
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Հա յաս տան–Ս փյուռք քա ղա քա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ան հրա
ժեշ տու թյունն ու հե ռան կար նե րը 

 Կա րի նե Խո ջա յան

 Հա յաս տա նի նո րան կախ պատ մու թյու նը լի է բազ մա թիվ վե րելք նե րով և 
վայ րէջք նե րով, և ան կա խու թյան հռ չա կու մից ի վեր հայ կա կան սփյուռ քի դե րը 
նրա կա յաց ման և զար գաց ման գոր ծում ի րա վամբ կա րե լի է հա մա րել զգա լի: 

Ինչ պես հայտ նի է, հայ կա կան ա վան դա կան սփյուռ քի ա ռա ջա ցու մը հետ ևանք 
է XX դա րի սկզ բին թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից մշակ ված և ի րա կա-
նաց ված ցե ղաս պա նու թյան քա ղա քա կա նու թյան: Նրա ձևա վոր ման և կա յաց ման 
հենց այս փու լում հայ րե նի քը կորց րած հայե րի մոտ սկս վեց ի նս տի տու ցի ո նա լաց-
ման գոր ծըն թա ցը: Այս հա մա տեքս տում ա մեն ևին պա տա հա կան չէ, որ Հայոց ցե-
ղաս պա նու թյան մի ջազ գային ճա նա չու մը և դա տա պար տու մը դար ձավ Սփյուռ քի 
հա մար յու րօ րի նակ հա մախմ բող գոր ծոն, և որ քան էլ որ ցան կա լի չէ` հայ կա կան 
հա մայնք նե րը և նրանց գոր ծու նե ու թյու նը հա մախմ բող յու րա տե սակ գա ղա փա-
րա խո սու թյուն: 

Գաղտ նիք չէ, որ Խորհր դային Հա յաս տանն ա վան դա կան Սփյուռ քի կող մից 
որ պես հայ րե նիք դժ վար էր ըն կալ վում, կամ ա մեն ևին չէր ըն կալ վում, և նրա գո-
յու թյան ա վե լի քան յո թա նա սուն տա րի նե րի ըն թաց քում քա ղա քա կան հա մա գոր-
ծակ ցու թյան մա սին խոսք ան գամ չէր կա րող լի նել: Այն հիմ նա կա նում կրում էր 
մշա կու թային բնույթ, ի սկ ՀԽՍՀ–Ս փյուռք մի ակ կա պող օ ղա կը հա մար վում էր ար-
տա սահ մա նյան ե րկր նե րի հետ մշա կու թային կա պե րի հայ կա կան հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյու նը1: 

Հարկ է նշել նաև դեռ 1921 թ. ստեղծ ված Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո մի տե ի 
(ՀՕԿ) մա սին իր ա վե լի քան 200 ար տա սահ մա նյան մաս նա ճյու ղե րով, ո րի հիմ-
նա կան նպա տակն էր ներգ րա վել սփյուռ քա հայե րին ե րկ րի վե րա շի նու թյան գոր-
ծին: Սա կայն այս կա ռույցն եր կար կյանք չու նե ցավ և ար դեն 1937 թ. լու ծար վեց:  
Ար դեն նո րան կախ Հա յաս տա նում Սփյուռ քի հետ տար վող աշ խա տանք նե րը հա-
մա կար գե լու նպա տա կով 2000 թ. ՀՀ Ա ԳՆ աշ խա տա կազ մում ստեղծ վեց Սփյուռ-
քի հետ կա պե րի գոր ծա դիր քար տու ղա րու թյուն2: Այն 2002 թ. ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
ո րոշ մամբ վե րա կազ մա վոր վեց ՀՀ Ա ԳՆ կազ մում գոր ծող Սփյուռ քի հետ կա պե րի 
գոր ծա կա լու թյան, ա պա 2008 թ. նո րից ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ՝ Սփյուռ քի 
պե տա կան կո մի տե ի3: ո րը գոր ծեց 2008 թ. հու նիս–հոկ տեմ բեր ա միս նե րին: Նրա 
հի ման վրա 2008 թ. ստեղծ վեց ՀՀ սփյուռ քի նա խա րա րու թյու նը:

Չ նա յած ան ցած տա րի նե րը զգա լի ջր բա ժան է ին ա ռա ջաց րել Հա յաս տան–

1 АОКС – Армянская общественная организация культурных связей с зарубежными странами.

2 «Սփյուռքի հետ կապերի գործադիր քարտուղարություն ստեղծելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշում, N 342, հունիսի 23, 2000 թ.:

3 ՀՀ կառավարության որոշում N 567–Ն, մայիսի 22, 2008 թ. Հայաuտանի Հանրապետության 
արտաքին գործերի նախարարության սփյուռքի հետ կապերի պետական կոմիտեի աշխատակազմում 
պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, աշխատակազմի կանոնադրությունն ու 
կառուցվածքը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2002 թ. օգոստոսի 1–ի N 1245 որոշման մեջ 
լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու մասին:



192

Ս փյուռք հա րա բե րու թյուն նե րում, այ նո ւա մե նայ նիվ, ԽՍՀՄ փլու զու մը, ան կախ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հռ չա կու մը և «կորց րած հայ րե նի քի» ի նչ–որ չա-
փով վե րագտ նե լու հան գա ման քը մեծ խան դա վա ռու թյամբ ըն դուն վեց Սփյուռ քի 
կող մից: Հա յաս տա նում ի րենց գոր ծու նե ու թյու նը սկ սե ցին ծա վա լել ա վան դա կան 
կու սակ ցու թյուն նե րը: Միև նույն ժա մա նակ սփյուռ քի գոր ծու նե ու թյան ա ռանց քում 
շա րու նա կում էր մնալ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գային ճա նաչ ման և դա-
տա պարտ ման հար ցը, այդ ի սկ պատ ճա ռով ան կա խու թյան ա ռա ջին տա րի նե րին 
ՀՀ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան օ րա կար գում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ռազ-
մա վա րու թյան բա ցա կա յու թյու նը Սփյուռ քի կող մից դիտ վում էր որ պես յու րօ րի-
նակ դա վա ճա նու թյան դրս ևո րում: Այդ հա մա տեքս տում տե ղին է հի շա տա կել նո-
րան կախ Հա յաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի ա ռա ջին նա խա րար Ր. Հով հան նիսյա նի 
պաշ տո նան կու թյան փաս տը՝ կապ ված վեր ջի նիս կող մից 1992 թ. սեպ տեմ բե րին 
ԵԽ ա րտ գործ նա խա րար նե րի ստամ բու լյան հան դիպ ման ժա մա նակ Հայոց ցե-
ղաս պա նու թյան հար ցի ար ծարծ ման հետ: Սփյուռ քում հեր թա կան հի աս թա փու-
թյան ա լիք բարձ րա ցավ, ե րբ Հա յաս տա նում կա սեց վեց ՀՅԴ կու սակ ցու թյան գոր-
ծու նե ու թյու նը: 

Մի այն 1998 թ. իշ խա նա փո խու թյու նից հե տո ՀՀ նո րըն տիր նա խա գա հը ՄԱԿ–ի 
բարձր ամ բի ո նից հայ տա րա րեց Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գային ճա նա չու-
մը ՀՀ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան օ րա կար գում ը նդ գր կե լու մա սին4: Այդ օր-
վա նից ի վեր պաշ տո նա կան Եր ևա նի դիր քո րո շումն այս հար ցում փո փո խու թյան 
չի են թարկ վել: Սա կայն, չնա յած այս հան գա ման քին, գաղտ նիք չէ, որ այդ ո ւղ ղու-
թյամբ հիմ նա կան աշ խա տանքն ի րա կա նաց վում է սփյուռ քա հայ մի ու թյուն նե րի ու 
կա ռույց նե րի կող մից, ո րոնք հա նուն պատ մա կան ար դա րու թյան վե րա կանգն ման 
չեն խնա յում ո ՛չ ի րենց կա րո ղու թյուն նե րը, ո ՛չ ո ւժն ու ե ռան դը:

 Սա կայն, որ քան էլ դա պա րա դոք սալ չէ, այ սօր ի րա կան քա ղա քա կան հա-
մա գոր ծակ ցու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և հայ կա կան սփյուռ քի 
միջև գրե թե բա ցա կա յում է, և սփյուռ քա հայ կա ռույց նե րի նե րու ժի զգա լի մա սը 
հիմ նա կա նում ո ւղղ վում է զուտ բա րո յա կան կա րիք նե րը հո գա լուն: Մաս նա վո-
րա պես ՀՀ սփյուռ քի նա խա րա րու թյու նը հիմ նա կա նում զբաղ վում է գի տամ շա-
կու թային, կրթա կան, հա յա պահ պա նու թյա նը, ի նչ պես նաև ար տերկ րում ու ծաց-
ման կանխ մա նը նպաս տող մի շարք ա ռաջ նային բնույ թի ծրագ րե րի մշակ մամբ 
և ի րա կա նաց մամբ: 

Նույ նը հնա րա վոր չէ ա սել թուր քա կան պե տու թյան և թուր քա կան հա մայնք-
նե րի մա սին, ո րոնք վե րած վել են ի րենց բնա կու թյան ե րկր նե րում Թուր քի այի յու-
րօ րի նակ « դես պան նե րի»: Թուր քի ան մեծ ջան քեր է գոր ծադ րում թուր քա կան հա-
մայնք նե րի գոր ծու նե ու թյու նը ի նպաստ պե տու թյան ծա ռայեց նե լու հա մար: Այն 
դրս ևոր վում է նախ և ա ռաջ այս ո ւղ ղու թյամբ սփյուռ քի իր կա ռույց նե րին բա վա-
կա նա չափ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի հատ կաց մամբ, ո րն էլ իր հեր թին ո ւղղ վում է 
պե տու թյան ար տա քին քա ղա քա կան հայե ցա կար գում առ կա հար ցե րի լուծ մա նը:

 Հա յաս տան–Ս փյուռք քա ղա քա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ան հրա ժեշ տու-

4 United Nations, General Assembly, Fifty–third Session, Official Report A/53/PV.1, 15th plenary 
meeting, Friday, 25 September 1998, 10 a.m., New York, http://disarmament.un.org/Library.nsf/01c42bde69f2
133e85257631004ff53f/131cce4da0a2e662852576550050a4c6/$FILE/a–53–pv15.pdf
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թյունն այ սօր ի րա վամբ զգաց վում է: Այս ա ռու մով մեծ նշա նա կու թյուն է ձեռք 
բե րում դեռևս 2008 թ. ստեղծ ված ՀՀ սփյուռ քի նա խա րա րու թյու նը, ո րի հիմ նա-
կան նպա տա կը, բա ցի հա յա պահ պա նու թյան խնդ րով զբաղ վե լուց և Հայ րե նիք–
Ս փյուռք հա րա բե րու թյուն նե րի հե տա գա զար գա ցու մը խթա նող բազ մա պի սի 
մի ջո ցա ռում ներ կազ մա կեր պե լուց, ո րն ի րա վամբ կա րե լի է այ սօր խիստ ան հրա-
ժեշտ խն դիր նե րից մե կը հա մա րել, պետք է լի նի հայ կա կան սփյուռ քի նե րու ժի 
նպա տա կա հար մար և հա նուն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան, որ պես պե տու-
թյան, նրա պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան օգ տա գործ ման հա մա պա տաս-
խան մե խա նիզմ նե րի մշա կու մը: 

Այս կա պակ ցու թյամբ կար ծում ե նք, ան հրա ժեշտ է կազ մել ՀՀ և Սփյուռ քի միջև 
քա ղա քա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ծրա գիր, մշա կել դրա ի րա կա նաց ման հիմ նա-
կան մե խա նիզմ նե րը և պե տա կան մա կար դա կով ձեռ նա մուխ լի նել դրա ի րա կա-
նաց մա նը: Որ պես դրա հա վա նա կան տար բե րակ կա րե լի է դի տար կել Սփյուռ քի 
կող մից ի նչ պես Հա յաս տա նի ա պաշր ջա փակ ման հար ցի բարձ րա ցու մը, ա ռա վել 
ևս, որ դրա հա մար կան բո լոր նա խան շան նե րը, այն պես էլ ՀՀ–ի հետ հա մա տեղ 
Ա դր բե ջա նի կող մից պատ մու թյու նը խե ղա թյու րե լու ո ւղ ղու թյամբ տար վող տե ղե-
կատ վա կան պա տե րազ մին դի մագ րա վե լու խն դի րը, ո րն իր հեր թին խո չըն դո տում 
է ԼՂ հար ցի ար դա րա ցի լուծ մա նը: 

ՀՀ–Ս փյուռք հա րա բե րու թյուն նե րում խիստ ան հրա ժեշտ պայ ման է նրա փոխ-
շա հա վե տու թյան ա պա հո վու մը: Մինչ այ սօր ՀՀ–ն փոր ձել է կա տա րել դրան 
ո ւղղ ված ո րոշ քայ լեր, ո րոն ցից ա մե նազ գա լին, թերևս կա րե լի է հա մա րել ե րկ-
քա ղա քա ցի ու թյան ի նս տի տու տի ներդ րու մը, ո րը տե ղի ու նե ցավ 2005 թ. սահ-
մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում5, ի սկ 2007 թ. Ազ գային ժո ղովն 
ըն դու նեց ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան մա սին օ րեն քում փո փո խու թյուն ներ մտց նե լու 
ո րո շու մը6, ո րով հս տա կեց վեց ե րկ քա ղա քա ցի ու թյուն ստա նա լու կար գը: Սա կայն 
այս օ րեն քից հիմ նա կա նում օ գտ վե ցին Ռու սաս տա նի և Վրաս տա նի ազ գու թյամբ 
հայ քա ղա քա ցի նե րը հիմ նա կա նում ար տագ նա աշ խա տան քի ան ցնե լու կա պակ-
ցու թյամբ, ին չը պայ մա նա վոր ված էր այդ ժա մա նակ Վրաս տան–Ռու սաս տան հա-
րա բե րու թյուն նե րի վատ թա րաց մամբ, ի սկ հայ կա կան ա վան դա կան սփյուռ քից ՀՀ 
քա ղա քա ցի ու թյուն շնորհ վեց շատ քչե րին: 

Միև նույն ժա մա նակ Սփյուռ քի կազ մա կեր պու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի և ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա հայ կա կան հա մա ժո ղո վի փակ ման ժա մա նակ, ո րը տե ղի 
ու նե ցավ 2011 թ. սեպ տեմ բե րին, ՀՀ սփյուռ քի նա խա րարն իր ե լույ թում7, ՀՀ–Ս փյուռք 
քա ղա քա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան հիմ նա կան քայ լերն ու նպա տակ նե րը ներ-
կա յաց նե լով, նշեց պառ լա մեն տում Սփյուռ քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար տե ղեր 
տրա մադ րե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին, ա ռանձ նաց րեց ազ գային խորհր դի 

5 ՀՀ Սահմանադրություն ( 2005 թ. 27 նոյեմբեր), Երևան, 2008, Իրավունք հրատ., հոդված 30.1:

6 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ Ազգային ժողովի որոշում, 26 փետրվարի, 2007, հոդված 5, http://
www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2903&lang=arm

7 ՀՀ սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի ամփոփիչ խոսքը Սփյուռքի կազմա-
կերպությունների ղեկավարների և ներկայացուցիչների համահայկական համաժողովի փակման 
ժամանակ, http://www.mindiaspora.am/am/Speaches_of_minister/1648
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գա ղա փա րը հան րա պե տու թյան նա խա գա հի գլ խա վո րու թյամբ` ո ւղղ ված հա մա-
հայ կա կան խն դիր նե րը քն նար կե լիս Սփյուռ քի և Հայ րե նի քի մի ա վոր մա նը, նշեց 
մի ջազ գային սփյուռ քյան կա ռույց ստեղ ծե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին, ո րն 
ո ւղղ ված կլի նի ՀՀ սփյուռ քի նա խա րա րու թյան աշ խա տան քը դյու րաց նե լուն: Այլ 
կար ևոր քա ղա քա կան խն դիր նե րի շար քում ա ռանձ նաց վեց մաս նա գի տա կան 
խորհր դատ վու թյան ա ռու մով սփյուռ քա հայ մաս նա գետ նե րին Հա յաս տա նի պառ-
լա մենտ, Ար ցա խի պառ լա մենտ, կա ռա վա րու թյուն հրա վի րե լու ան հրա ժեշ տու-
թյան մա սին: Որ պես ար դեն կա յա ցած ձեռք բե րում ներ նա խա րա րը նշեց սփյուռ քի 
նա խա րա րու թյան, ի նչ պես նաև ե րկ քա ղա քա ցի ու թյան ի նս տի տու տի ստեղ ծու մը: 

Գա ղա փար ներն, ի հար կե, հե տաքր քիր են, բայց ոչ մի դեպ քում ա ռար կա յա-
կան: Նրանք չեն բխում թե լադ րվող ի րա կա նու թյան պա հանջ նե րից և չեն կա րող 
խթա նել առ կա խն դիր նե րի լուծ մա նը: Մաս նա վո րա պես, ան դրա դառ նա լով ՀՀ 
ԱԺ–ո ւմ սփյուռ քա հայե րի ներ կա յու թյան, կար ծում ե նք, որ այդ քան էլ ի րա տե-
սա կան գա ղա փար չէ սփյուռ քա հայե րին ներ քին խն դիր նե րի լուծ ման մեջ ներ-
քա շե լը, հաշ վի առ նե լով այն, որ նրանք հիմ նա կա նում քա ջա տե ղյակ կա րող են 
չլի նել այդ հար ցե րում: Ի նչ վե րա բե րում է սփյուռ քի նա խա րա րու թյան աշ խա տան-
քի ար դու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը, ա պա կար ծում ե նք, որ դրան կա րող է 
նպաս տել սփյուռ քի նա խա րա րու թյան և ար տերկ րում ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ-
կա յա ցուց չու թյուն նե րի հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, քա նի որ նա խա րա րու-
թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում տա րի ներ շա րու նակ այս կա ռույց ներն են 
հիմ նա կա նում զբաղ վել այդ հիմ նա հար ցե րով, դրա հա մար տվյալ պա րա գա յում 
ա ռան ձին մարմ նի ստեղծ ման խիստ ան հրա ժեշ տու թյուն դեռևս չի զգաց վում: 

Այս հա մա տեքս տում հարկ է նշել, որ Հա յաս տա նի կող մից Սփյուռ քին ո ւղղ ված 
որ պես ա մե նաի րա տե սա կան քայլ կա րե լի է դի տար կել սփյուռ քա հայ հայ րե նա-
կից նե րի հա մար բա րեն պաստ գոր ծա րար մի ջա վայ րի ա պա հո վու մը և հար կային 
ո րոշ լուրջ ար տո նու թյուն նե րի տրա մադ րու մը, ո րն իր հեր թին կհան գեց նի ներդ-
րում նե րի քա նա կի ա վե լաց մա նը, և դա տե ղի կու նե նա ոչ թե ել նե լով զուտ էթ նո-
հայ րե նա սի րա կան նկր տում նե րից, այլ ի րա կան բիզ նես–շա հե րից: 

Կար ևոր է նաև ՀՀ և սփյուռ քա հայ ու սա նող նե րի ո ւս ման վար ձի հա վա սա-
րեց ման ո ւղ ղու թյամբ սփյուռ քի նա խա րա րու թյան կող մից տար վող աշ խա տան քը, 
ի նչ պես նաև այս հար ցում Ար ցա խի ու Ջա վախ քի և Հա յաս տա նի ու սա նող նե րի 
միջև խտ րա կա նու թյուն չդ նե լը, ո րն ի հար կե դժ վար է քա ղա քա կան հա մա գոր-
ծակ ցու թյան տար րե րից հա մա րել, սա կայն Սփյուռ քի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի 
զար գաց մանն ո ւղղ ված կար ևո րա գույն քայ լե րից է: 

Այս պի սով` կա րե լի է նշել, որ մի այն Հայ րե նիք–Ս փյուռք հա մա տեղ գոր ծու նե-
ու թյունն ի նպաստ ՀՀ, որ պես պե տու թյան հե տա գա զար գաց ման, ո րը, կար ծում 
ե նք, պետք է դառ նա հայ կա կան ը նդ հա նուր գա ղա փա րա խո սու թյան հենք, կա րող 
է նպաս տել բազ մա թիվ ար տա քին և ներ քին մար տահ րա վեր նե րին դի մա կայե լուն 
և սփյուռ քի գոր ծոնն ու նե րու ժը քա ղա քա կա նա պես նպա տա կա հար մար ճա նա-
պար հով ո ւղ ղոր դե լուն: 

Այս պա րա գա յում հատ կան շա կան էր ՀՀ նա խա գա հի հա մա հայ կա կան ո ւղ ևո-
րու թյու նը սփյուռ քի հիմ նա կան գաղ թօ ջախ նե րով հայ–թուր քա կան ար ձա նագ րու-
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թյուն նե րի ստո րագ րու մից հե տո: Այն, ան շուշտ, կար ևո րա գույն քայլ էր Հայ րե նիք 
– Սփյուռք հա րա բե րու թյուն նե րի մեր ձեց մանն ո ւղղ ված, ո րը թույլ կտա կար ևո րա-
գույն քա ղա քա կան հար ցե րի շուրջ մի աս նա կան ճա կա տով հան դես գալ: Սա կայն 
այն, ցա վոք, կրեց մաս նա վոր բնույթ և տե ղի ու նե ցավ ոչ թե նրա նա խա շե մին, այլ 
դրա նից հե տո, և քա նի որ այս հար ցի շուրջ կար ծիք ներն հա կա սա կան է ին, այն 
մե ծա պես չն պաս տեց այս հար ցում մի աս նա կան դիր քո րոշ մամբ հան դես գա լուն:

The Necessity of Republic of Armenia – Diaspora political cooperation and its 
perspectives

Resume

Since Declaration of independence adoption, the role of the Armenian Diaspora in life 
of the Republic of Armenia has been essential. Though since 1998 Armenia has declared 
the recognition of the Armenian Genocide as one of its foreign policy priorities, the main 
activity in this direction is held by Diaspora associations and organizations. At the same 
time, real political cooperation between Republic of Armenia and the Armenian Diaspora 
is at a very low level. The whole potential of the significant part of the Armenian Dias-
pora is mainly directed to the satisfaction of moral needs. The same thing cannot be said 
about the relationship between the Republic of Turkey and Turkish communities, which 
has been transformed into some kind of «ambassadors» of Turkey in all over the world. 

In this context, it is important to develop political cooperation conception between 
the Republic of Armenia and Armenian communities, elaborate the mechanisms of its de-
velopment and implementation, and undertake the realization of this priority in the state 
level. As a striking example of the realization of above mentioned issue we can suggest 
joint struggle for deblocking of Armenia, as well as for information war against distortion 
of history, initiated by the Azerbaijani side. This process cannot be unilateral. Armenian 
side, in its turn, should undertake some measures. In this process the role of Ministry of 
Diaspora should be essential.
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Comparative analysis of United States’ and Russia’s programs in 
Armenia 1991–2010

Valentina Gevorgyan

Abstract

This paper examines the role of two world powers, namely United States and Russia, 
in the Republic of Armenia through a comparative analysis methodology from 1991 to 
2010. The presence of both countries in Armenia is considered by mainly looking at the 
two sectors of operation: promotion of democracy and good governance, and promotion 
of peace and security. The sources for analysis are bilateral agreements and programs 
implemented in the fields to highlight the level of involvement as well as interests of the 
United States and Russia in their cooperation with Armenia on both bilateral and multi-
lateral levels. For the purposes of this paper the research is conducted in chronological 
order to help define the gradual development of the cooperative structures of the two 
major powers with Armenia since its independence. 

REVIEW OF THE LITERATURE

It follows from the political nature of foreign  
aid that it is not a science but an art.

Hans J. Morgenthau

Foreign Aid

There is a vast literature on foreign aid which has developed during the second half of 
the twentieth century. Allocation of official bilateral aid has mainly rested on the two views 
examining first the humanitarian aid based on the needs of а recipient country, and the sec-
ond view hinging on the foreign policy interests of а giving country. The international rela-
tions theory provides different approaches to defining the concept of foreign aid. According 
to political realism it is a policy tool aimed at influencing the political decision–making in 
the target–countries (McKinlay and Little, 1977; Morgenthau, 1962; Liska, 1960). According to 
the liberal internationalism it is a set of structured procedures aimed at advancing the socio–
economic and political development of recipient countries (Baldwin, 1966; Packenham, 1973). 

For Hans Morgenthau the prerequisite for the development of a viable foreign aid 
policy is the recognition of the diversity of policies that go by that name. He distinguishes 
between humanitarian, subsistence, military, bribery, and prestige foreign aid, as well as 
foreign aid for economic development. Two major conclusions for policies being drawn 
from his analysis are: the requirement of identifying each concrete situation in the light 
of the six different types of foreign aid, choosing the quantity and quality for foreign 
aid appropriate for the situation; and the requirement of dealing with foreign aid as an 
integral part of political policy (Morgenthau, 1962).

Former deputy administrator of the US Agency for International Development Carol 
Lancaster (2000) refers to foreign aid as a functional tool of United States’ diplomacy 
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underlining the significant role that it has played in preventing the expansion of com-
munism, and promotion of economic and social development in those regions. Besides 
stressing the imperative role that US foreign policy has played in the past, the author also 
explains the inevitable, and again, significant role of foreign aid as a tool in US future 
endeavors, indicating the undeniable existence of new challenges such as globalization. 
‹›Foreign aid was an extremely useful tool of US diplomacy during the second half of 
the twentieth century and it will continue to play an important role in the twenty–first 
century. But its major purposes and priorities will be distinct from those of the last 50 
years and will therefore require a new design for both its organization and management.›› 
(Lancaster, 2000, p. 74). 

Programs of aid are convenient multi–purpose tools for those responsible for the 
foreign relations of a county (Millikan, 1962). As was already mentioned the interests of 
states can differ from political, economic to military ones. 

David Baldwin (1966) discusses the nature of foreign aid to find out if it is or not a 
tool for foreign policy. Accordingly, when foreign aid is conceived as a policy tool it ends 
up as a short–term goal; whereas if considered as an end the outcome would be more ef-
ficient for the economic and political development goals of the recipient country.

In one of his late articles Samuel Huntington (1970) stresses that foreign aid and rich 
countries’ involvement with the poor ones in general, is to a great extent an issue of na-
tional interest. US concern with the economic development of poor foreign countries can 
presumably be analyzed in terms of moral obligation and national interest.

Marshall Plan has been the first and major foreign aid in action. US had allocated huge 
resources to the after–war Europe aimed at rehabilitation and resurrection of the indus-
trialized part of the world. The Marshall Plan was also conceived within the US strategy of 
Containment against the spread of Communism in Europe (Borchard, 1947; Nelson, 1949; 
Kennan 1950; Kunz, 1997). State–to–state transfers that we call foreign aid are largely a 
modern practice, in which the United States was a pioneer. The success of the Marshal 
Plan led to the institutionalization of foreign aid in US foreign policy (Muravchik, 1992).

Shifting the view from the Soviet past to the Russian present it is worth to observe 
the current developments within the priorities and strategies of Russian foreign policy. 
‘’Russia shall participate in activities conducted under the auspices of the United Nations 
and other international organizations to eliminate natural and man–made disasters, other 
emergency situations, as well as in rendering humanitarian aid to the suffering coun-
tries.’’ (Foreign policy concept of the Russian Federation, 2010).
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Cooperation may be implicit as well as explicit; but in either case, common interests – in 
bases, military strength, aid programs or intelligence information – are the ties that bind.

Robert O. Keohane

Cooperation

The neoclassical realist approach advocates that countries compete in the inter-
national context based on their interests and to expand their influence (Mearsheimer, 
1995; Schweller, 2004; Lobell 2009). Competition for influence has become an essential 
concept in the context of cooperation among states. The word “cooperation” can be 
considered to exercise multiple types of definitions. It is an act or a process of work-
ing or acting together for a common purpose (Hornby et al., 1948). The conditions and 
needs of poor countries have a vital say in the development of foreign influence by 
means of cooperation. The history of interstate relations is one of conflict and coopera-
tion (Dougherty et al., 1981).

Interest lies in the heart of cooperation. It remains the factor driving countries to 
‘work together’ by connecting possible cooperative prospects, in their basic pursuit – the 
interest of their own. Cooperation on different levels between states becomes a circle – 
full of motivations and actions which are based on the interests of states. The neo–func-
tionalist Robert Keohane (1984) models cooperation as ‘good’ in case a comparison is made 
to discord, or a bad relationship. Cooperation alone, for the sake of cooperation bears 
no good; it becomes one if there are worse consequences in the relationship of countries 
without cooperation. The author proposes a quite attractive understanding of coopera-
tion suggesting it to be viewed as a reaction to conflict, or potential conflict. Without the 
presence of conflict, there is no need to cooperate. 

Keen to define the reasons for cooperation among states the author proposes two 
explanations based on rational choice and sequence of historical interactions. The first 
choice implies the states’ determination based on rational decisions made by them, 
whereas the second choice pursues an undeniable existence of the past ties leading to 
cooperative frameworks in present.

Considering cooperation form a broader perspective the author indicates that the 
confusing nature of it can be understood if we take a closer look at the impact of interna-
tional regimes on the ability of states with shared interests to cooperate. Human choices 
are introduced to play a decisive role in the classification of the international regimes, 
which the cooperative frameworks of countries depend on.

Another appealing approach on international cooperation is introduced with present-
ing the actual purposes of cooperation based on mutual incentives and interests of states 
interacting in a continuous bargaining process. “That cooperation is not always directed 
to liberal purposes should not surprise us, since cooperation does not imply harmony but 
rather a highly contentious process of bargaining and mutual policy adjustment” (Keo-
hane, 1984, p.215).

Joseph Grieco (1990) has aimed at explaining different levels of cooperation by 
focusing on negotiations on the distribution of gains among states. He has mainly 
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considered international cooperation within the two theoretical frameworks: modern 
realism and newest liberal institutionalism to provide a better understanding of the 
interaction of interests and willingness of states to cooperate with each other. His 
basic conclusion is that realism is the more powerful theory for international coopera-
tion. The overriding goal of nations attempting to cooperate is to reach agreements 
that strengthen their partnerships without losses to the individual nations (Dougherty 
et al., 1981, p. 109). 

Introduction

This paper is going to look at the United States’ (US) and Russia’s foreign aid to and 
cooperation with the Republic of Armenia since 1991, as part of their foreign policy to-
wards Armenia – to provide a better understanding of their interests. To reach that aim, 
the paper will analyze the bilateral cooperation agreements between Armenia on the one 
hand and US and Russia on the other, as well as the American and Russian main programs 
and their implementation. 

This paper also looks at the US and Russian foreign assistance to Armenia from a 
comparative perspective. Its aim is to highlight the interest both countries have in 
providing assistance to a former Soviet country, and the way they exercise influence 
in it. A comparative analysis framework will help in defining the major directions of 
the two world powers’ foreign policy making aimed at cooperation with a developing 
country – Armenia. 

Armenia became independent in 1991. Since then numerous agreements in different 
spheres, memorandums and protocols have been signed between the US and Armenian 
governments. Within the same period multiple bilateral agreements were signed between 
Russia and Armenia on cooperation in diverse spheres of operation. Huge amount of fi-
nancial assistance was provided to Armenia during the twenty years of its independence 
by both countries. What are the dimensions leading to the bilateral relationship between 
the giving and recipient states, especially in a dialogue between a developed and powerful 
country with a newly–developing and a small state? What are the forms of aid or spheres 
of cooperation with a developing country in the South Caucasus? What are the grounds 
for cooperation in foreign policy of the world powers regarding the post–soviet country? 
These are the questions that the paper provokes interest in.

Any effort to delineate the precise scope of  
security studies is somewhat arbitrary. 

Stephen Walt

Promotion of good governance and democracy, as well as promotion of peace and 
security are the two sectors of evaluation represented within the comparative analysis. 
Taken that both spheres represent a broader structure, the following dimensions were 
defined to outline the exact framework for the analysis. Good governance and democracy 
dimension will encompass the following zones of operation: rule of law, local governance 
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and strengthening civil society. The Peace and Security sector will mainly include the 
military and defense cooperation, as well as strengthening (through technical and finan-
cial assistance) the internal and external security forces. 

Stability, prosperity and democracy are the current goals set forth in the most of the 
world’s countries’ agenda. What are the costs, benefits, both positive and negative con-
sequences for a newly–rising country within the game of stronger powers leading certain 
policies aimed at achieving those goals? Geopolitical interest, strategic profitability, ideo-
logical victory and also a rare, but a true commitment may represent several among other 
options justifying certain policy implementations between states having common history 
or inevitable grounds and opportunities for cooperation. 

South Caucasus can be considered as a region full of geopolitical implications. Signifi-
cant foreign investments aimed at the maintenance of the vital functions and the abilities 
of governments of the South Caucasus to ensure social and political stability have solved 
a lot of problems, but unfortunately failed to overcome the regional conflicts. This is to 
show the necessity of investigating the grounds for cooperation and reasons for positive 
as well as failed outcomes within the framework of the most actual activity of the mod-
ernly–developed world – cooperation.

Up until now the US – Russian geopolitical confrontation can probably be observed in 
different parts of the world. The South Caucasus with one of its representative countries 
– Armenia – can demand a place being worthy of having a closer look among those parts 
of the world. Another important factor standing to justify the grounds for a comparative 
analysis of US and Russia is the existence of considerable presence of the largest Armenian 
communities in both countries – having an undeniable say in the development of for-
eign policies of the countries mentioned toward Armenia. The paper aims at looking on 
whether there is a new kind of competition between the former–rival powerful countries 
in cooperation with Armenia in terms of increasing their influence in a post–soviet state.

Methodology

The study utilizes historical/comparative analysis methodology. The resources for 
analysis include books, official documents, reports, speeches, handbooks, factsheets, pe-
riodicals and articles in specialized journals, as well as internet and media. The primary 
sources for analysis are bilateral agreements between countries, and interviews conducted 
with the representatives of the following institutions in Armenia: U.S. Embassy in Ar-
menia, Russian Embassy in Armenia, USAID’s Democracy and Good Governance office in 
Armenia, OSCE office in Armenia, and Armenian Ministry of Defense. 
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United States of AMerica: DEmocracy on the foreign policy agenda

Promoting democracy in other countries 
 is a particularly American preoccupation 

Thomas Carothers

Transition to the new – democratic form of government has been a preferable pros-
pect and a truly a challenge for the future of states being under soviet influence for a 
long time. The end of Soviet regime was an opportunity to achieve the preferences set 
forward. Transition periods of smaller states are, frequently enough, of significance due 
to the involvement of other actors with their decisive roles to play. This chapter will look 
at the US role played in Armenia since its independence. US have been present as an agent 
of changes on one of the post–soviet portions of the world.

The United States recognized the independence of Armenia in December 1991. The US 
Embassy in Armenia was opened in January 1992. The same year both countries signed 
the investment incentive agreement setting a start for US – Armenia bilateral relations. 
The main objective of the agreement was to encourage economic activities in Armenia 
and set conditions for the structure of US investments including investment insurance, 
guarantees and loans to be backed by the USG through the OPIC – a US agency1. The US 
humanitarian assistance of the post 1988 earthquake period has gradually transformed 
into a long–term developmental assistance with the independence of Armenia.

From the very first days of re–establishment of Armenia’s independence in 1991, the 
US made efforts to help Armenia during the not easy transition from a centralized com-
mand economy to democratic society and free markets (Kirakossian, 2007). The Govern-
ments of the two countries, recognizing the importance of developing mutually advanta-
geous relationships and cooperation between their nations, have agreed to furnish the 
program of the Peace Corps of US in Armenia. Since 1992 Peace Corps Volunteers have 
worked to address the specific needs of Armenia, its people and its resources2. 

Since 1992 the USAID – a USG organization, has been present in Armenia aimed at 
organizing multifaceted assistance and development. “Four principal elements make up 
US diplomacy of values: providing relief in humanitarian crises; helping to promote de-
velopment and reduce poverty in the poorest countries; advancing “humane concerns” 
by providing the quality of life for the neediest and most vulnerable abroad; and sup-
porting the expansion of democracy and human rights” (Lancaster, 2000, p.78). A very 
similar chronological structure was followed by the USAID policy toward Armenia. USG 
has provided humanitarian aid by responding to the needs of communities affected by 
the earthquake of 1988, targeting entire country which consisted of 34 regions at the time 
within the jurisdiction of the Soviet law. 

Starting its operations in 1992 USAID has targeted several sectors assisting the fun-
damental needs of people. Agricultural assistance was aimed at establishment of private 
businesses in the regions. Provision of technical assistance, such as trainings on the basics 

1 Introductory part to the Investment Incentive Agreement between the Governments of the Republic 
of Armenia and the United States.

2 The official website of the Peace Corps in Armenia available at: http://armenia.peacecorps.gov/
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of agribusiness, was implemented by the USAID. Health was another sector piloted in-
cluding assistance to regional clinics through strengthening medical education, as well as 
vaccination and immunization procedures. 

In 1995 Venice Commission3 and the USAID has provided assistance in drafting the 
first constitution of the Republic of Armenia with an expert analysis of model constitu-
tions adjustable to post–Communist context. 

In 1996 the first rule of law project was launched. It was implemented by the ABA 
ROLI supported by USAID. The initiative has contributed to a number of important 
achievements, such as the adoption of a new code of judicial conduct, the organization 
of a new chamber of advocates, training of judges and advocates on human rights law, 
election law and other topics fundamental for the rule of law. Preparation of a series of 
public service announcements and videos about human rights and democracy were also 
included among others. Support for legal changes, especially in a developing country is 
obviously creating certain grounds for designation, further establishment of reforms and 
finally consolidation of democracy. “Democracy promotion has been one of America’s 
main foreign policy goals, alongside global economic and strategic interests.” (Carothers, 
1997, p. 17). Democracy, good governance and social reform offices were established in 
Yerevan by USAID which later have developed into a full–fledged mission. 

Armenia became a member of the family of democratic nations4 in 2001. Armenia 
became a member of the COE. It will be hard not to agree with the fact that it is a major 
achievement for a small country having ten years of independence. However the role, 
in terms of support, of certain agencies should not be underestimated in this context. 
The majority of Armenian legislature was reformed and despite several contradictions 
between the domestic and international legislation, the membership was an obvious 
step forward. 

2001 was also a year when the first USAID local government program was launched. It 
was piloted in nine cities based on the new law on local government with elected mayors 
and councils. The interaction that is taking place between the council and the mayor is to 
a great extent similar to that of the one inherent in the executive versus legislative power 
relations. Counterbalancing their role becomes a significant goal for the ones involved in 
the policy and decision–making processes. Elected officials have to play more balanced 
role of both councils and mayors in order to address the needs of the communities. Prob-
ably it will be reasonable to put a word on the fundamental difference between the politi-
cal and discretionary positions, where the former is being elected by the people, whereas 
the latter is being appointed.

Having said this it is important to underline the essential role of the councils and 
mayors while considering support to the local government. The culture of decision–mak-
ing from the local level has become an inalienable part of the democratic governance. In 
2002 the new law on local self–governance was implemented. This step forward became 

3 Commission attached to COE charged with reviewing member states’ legislation to ensure compliance 
with COE guidelines.

4 Phrase from the speech of Foreign Minister Vartan Oskanian on the occasion of Armenia’s becoming 
a member of COE delivered at COE, Strasbourg, May 11, 2001.
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possible with the support of the German International Cooperation working group (GIZ)5 
aimed at changing the laws. A big disparity between responsibilities and resources is 
being observed while considering the interaction of central and local governments in 
Armenia. When analyzing the implications of local governance it is important to dis-
cuss the issue of dependence. Up until now the communities depend on the support of 
the central government in Armenia. It is a generally accepted understanding that local 
elected authorities are better exposed to community needs. This factor to a great extent 
should raise the necessity of the conditions to be designated in a way to provide a greater 
independence to the local government. 

It is a truth commonly acknowledged that financial dependence leads to political 
dependence. One of the main bottom–line conditions for achieving partially democratic 
governance in the local governance sector is the existence of communities having their 
right to require accountability and greater responsibility. In case of experiencing the re-
verse one would observe the lack of public oversight, thus with local council becoming 
the weakest chain in the huge network. It should always be kept in mind that the council 
is a representative body. Raising the effectiveness and efficiency to respond to citizens’ 
needs and increase public oversight should be the goals oriented toward a democratic 
local governance performance. The task to bring together the demand and supply sides 
is essential to democratic governance. “Unless Armenians can acquire the skills and at-
titudes of self–governance, they will most likely continue to view themselves as depen-
dent on elected and appointed officials for solutions to their individual and collective 
problems”6. The support of local government units and support to the implementation 
of the rule of law initiatives are the priority areas indicated in the USAID Democracy and 
Governance Assessment of Armenia (2002).

Promoting governance and democracy is one among the other major scopes of US 
assistance programs in Armenia. The civil society development stands for one of the 
main parts of its implementation. “For the past two decades civil society has become a 
popular concept among scholars of democratization, as well as among policy–makers and 
development aid donors. It has inspired hopes and vigorous debates about its potential of 
improving and sustaining democracy.” (Paturyan, 2009, p. 11). 

Support for the civil society in Armenia started in the 1996 and is continuing up to 
date, at the moment representing the major dimension of USAID investment. “Currently 
our assistance programs focus on helping Armenia achieve three primary goals: an open 
and pluralistic civil society and full democracy; a vibrant market economy; and a stable 
and secure political environment in the region.” (Evans, 2005, p. 3). Counterpart Interna-
tional is a USAID partner and project implementing organization working to support the 
civil society and local governance programs.

The classification of events in the chronological order requires our attention to be 
paid once again to the basic component of and prerequisite to the democratic type of 

5 The information on the GTZ (now GIZ) activities in the South Caucasus can be found here: http://
www.gtz.de/en/weltweit/europa–kaukasus–zentralasien/2829.htm

6 The factor affecting consolidation of democracy and governance in Armenia, highlighted in the 
USAID Armenia Democracy and Governance Assessment, June 2002
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governance – the rule of law. Effective implementation of the existing constitutional and 
legal rules is essential to fulfillment of democratic duties. USAID’s ALSP program started 
its operation in 2004. The work in a partnership with the NA of Armenia included lobby-
ing and advising NA on policy and legislative issues as well as improving the functioning 
of key committees and departments of the NA. Basic procedures involved the joint work 
of both sides on analyzing and drafting legislation. Through 2009 and 2010 the ALSP pro-
vision of assistance continued – close work with the Committees remaining an essential 
component of the mission. Increasing expert capacities can be named to remain the major 
focus of activities designed to achieving greater democratic governance.

In 1961 President John Kennedy appealed to Congress by a letter stating the impor-
tance of creating an agency of American people which is going to be aimed and devoting 
itself to the development assistance throughout the world, with a more specific focus on 
the developing countries. The major aim of establishing foreign assistance organization 
was to deliver a direct aid to the developing world. Since World War the Second US was 
popular due to its provision of both economic and technical assistances with the major in-
troduction of Marshal Plan. Nowadays a phenomenon of US exercising foreign assistance 
is treated as something taken for granted. The 50th anniversary of the establishment of 
USAID is celebrated this year (2011).

 There are three guiding principles that define good governance: transparency, ac-
countability and participation. These three principles are inherent parts of the democratic 
society. The sectors and programs that have been evaluated included the rule of law, local 
governance and civil society. These dimensions are true representatives of the principles 
of democratic society. 

Exporting democracy has been the term mainly used on behalf of the US in its for-
eign policy toward developing countries. US has so much used the term both practically 
and literally, that at times it becomes harder to properly distinguish the true roots that 
democracy has grown up from. Interestingly enough, the world observes US spreading 
democracy, while the Europe representing the ‘veins of the concept՚7 is relatively silent. 
The positive assumption that can be formulated is that US, a country established on the 
western democratic values and beliefs, believes so strongly in its mission, that it also 
works to achieve it in other developing countries. 

Advancing a democratic cause can be America’s most effective foreign policy in terms 
not merely of good deeds but of self–interest as well (Muravchik, 1992).

US is supporting democracy throughout the world. However regional security can be 
named to be the first reason. Security and democracy breed happier citizens. The happier 
the people – the more stable a country. The iterative activities and aims expand into a 
vicious cycle, where one component becomes incapable of operation with the absence of 
another. Promotion of democracy is a US foreign policy as a whole; it is not being spread 
to a specific country but to any part of the world. Regulating peace in the region and 
economic development are the next major purposes worthy of further analysis.

Armenia was the largest per capita recipient of US aid in the former communist world.

7  Thinking about the roots of Democracy belonging to European ‘continent’.
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The scope of the partnership between the world’s leading democracy and an emerging 
democratic nation desirous of taking its share of responsibilities on the international stage 
is multifaceted. This relationship spans bilateral, interstate cooperation, and engagement 
in broader multilateral arenas (Kirakossian, 2007, p. 61). 

Development, Defense and Democracy are the three “Ds” of US foreign policy. So far 
we have dealt with the first and the last dimensions. Now we are proceeding further look-
ing at the US defense cooperation with and support to Armenia. 

United States of America: security for stability

United States bilateral relations with each of its allies are always significant,  
regardless of the importance of multilateral ties in given situations.

Robert O. Keohane

One of the main features characterizing current global political affairs is the opportu-
nity, if not inevitability, for the countries to cooperate with each other on multiple levels: 
starting from the minor issues developing into a broader framework such as security co-
operation. This chapter is going to look at the US cooperative assistance frameworks with 
Armenia within the security sector, which will include the following zones of operation: 
military and defense cooperation, strengthening of internal and external security forces 
as well as nuclear safety matters.

US has played an important role with its involvement in the South Caucasus region, 
by promoting security and stability to ensure a durable peace for a post–soviet portion of 
the world, infamous for its ongoing existence of conflicts. Armenia and US are partners 
at different levels of security collaboration. The cooperative networks include, but are 
not limited to the UN, OSCE, NATO’s PfP and Euro–Atlantic Partnership Council, as well 
as European arms control treaties. One among the objectives set forth in the military 
doctrine of the RA is to develop balanced multilateral and bilateral military cooperation 
(Military doctrine of the RA, 2007).

Chapter five on the International military and military–technical cooperation of the 
military doctrine of the RA states that a priority direction for military and military–tech-
nical cooperation, among others, is bilateral military cooperation with the US on defense 
reforms, the establishment of interoperable units, and participation in international sta-
bilization and peacekeeping activities.

US cooperation with Armenia in the security sphere can be distinguished between 
bilateral and multilateral ones. Table 1 on the page 35 lists the documents of both bilat-
eral and multilateral cooperation between two countries starting from 1991 to 2011. First 
the paper will try to emphasize the emergence of cooperative relationships looking at the 
documents signed on bilateral basis, whereupon continue with the US and Armenia part-
nership in terms of their cooperation through international organizations.

The US goals pursued within cooperation with Armenia in the security sphere can be 
split into several dimensions including stabilization operations, combating weapons of 
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mass destruction, conflict mitigation, and transnational crime as well as preserving bor-
der security as an important concern for US government foreign policy in terms of peace 
and security program implementation in the region. 

Since 1992 stabilization operations were aiming themselves at the provision of finan-
cial assistance to nuclear power plant in Armenia. After the collapse of the Soviet Union, 
US paid attention to the security nuclear material weapons. Guaranteeing safety to plants 
was one of the priority issues in cooperating with the newly independent, post–soviet 
states. In 1996 the protocol on the nuclear safety projects was signed between countries.

In 2000 two sides have signed the agreement on cooperation in the area of counter 
proliferation of weapons of mass destruction. This can possibly be considered to repre-
sent one of the most popular agreements in the security sphere between partner states, 
indicating the importance of not developing, producing or acquiring any nuclear or other 
weapons of mass destruction.

The importance of the abovementioned subject matter lies in maintaining an overall 
balance in the region indicated in the national security strategy of Armenia. “The positive 
trends in the dialogue and cooperation among the major powers and the consolidation 
of the international community to combat terrorism and the proliferation of weapons of 
mass destruction are conducive to Armenia’s pursuit of its foreign policy of complemen-
tarity.” (Armenian National Security Strategy, 2007).

The new type of linkage between the two countries, namely the State Partnership pro-
gram, signed between Armenian armed forces and Kansas National Guard in 2003, was 
designed to enhance the US military standards in Armenia through the meetings conducted 
twice a year with Armenian military officials. This partnership has strengthened the con-
structive relationship between the US Armed Forces and the Republic of Armenia through 
the active cooperation of both Armenian Ministry of Defense and the Kansas National Guard. 

The US defense attaché offices are spread throughout the countries of the world. It 
is a part of the US department of defense and US defense intelligence agency and, thus a 
representative institution providing dialogue in the security sphere aimed at better un-
derstanding and strengthening of relations between states. The activities of the defense 
attaché Armenian office include supporting the global war on terrorism, coordinating 
Armenian participation in NATO’s PfP program8, as well as supporting Armenian national 
humanitarian demining center. The main areas that can be highlighted due to the sup-
port of the defense attaché office are financing aimed at purchasing required military 
equipment, as well as providing support for military education and trainings with further 
opportunities for trainees to attend US military schools for professional development9.

Referring back to the nuclear safety matters, it must be mentioned that the USNRC 
and the ANRA signed an agreement for the exchange of technical information and coop-
eration in nuclear safety matters in 2007. Taking into account the Armenian NPP decom-
missioning strategy decreed by the Armenian government, this area remains of signifi-
cance for the US Government’s attention up until present. Elaborations on building new 

8 Discussed further in the chapter.

9 Partners for the future, US Government assistance to Armenia, 2005–2006.
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nuclear power plant in Armenia are ongoing, and US has stressed its willingness to build 
a new NPP in Armenia, by replacing the existing “Metsamor” NPP maintained with the 
Russian assistance. However the arrangement has not been entered into force yet.

To understand the chain of events generated by the actors having their strong say 
in the region, we first need to define the essential concerns of those. The US guided by 
‘’protecting its national interests’’ has become a conventional picture of US foreign policy 
(Chomsky, 1994, p. 221). The individualized indication of a certain major actor’s foreign 
policy may probably appear to be not fair, as it is the duty of every nation to protect the 
interests of the state in every undertaking, especially in the process of establishing part-
ner relations with other countries. Most certainly the same is going to be true especially 
in the partnership with smaller and much less powerful states. Protecting and seeking 
interests is the strategy enacted by the powerful states toward smaller ones in the seem-
ingly unnoticeable, but strategically important portion of the world.

The partnership of US and Armenia on the multilateral basis plays an important role 
due to the extensive cooperative frameworks with different international organizations. 
The 1.1 section on the military–political components of the external security strategy 
of the Armenian national security strategy indicates that the main components of the 
military–political security include cooperation with the NATO alliance, and engagement 
in the activities of the international security organizations, such as OSCE. United States 
is one of the most prominent members having its crucial say in both organizations. Ad-
ditionally cooperation and development of proper relations with NATO is mentioned in 
the military doctrine of Armenia supported by the programs that Armenia implements 
within the framework of NATO. 

In 1991 a new institution, namely the North Atlantic Cooperation Council (which was 
renamed the Euro–Atlantic Partnership Council in 1997) was created by NATO, uniting 
members of the Alliance, as well as newly independent members of the CIS with Armenia 
becoming a member of the group in 1992. The 1991 Rome Summit of NATO has created the 
North Atlantic Cooperation Council to serve as an opportunity for the newly independent 
countries of Eastern Europe and the former Soviet Union to develop a formal dialogue 
with the alliance. ‘’It was created as a means of reaching out to the new states born from 
the demise of the Soviet Union.’’ (Simmons, 2007).

In 1994 Armenia joined NATO led PfP program, which envisions bilateral cooperation 
between individual countries and NATO. “PfP program provides a mechanism for bring-
ing former Soviet republics closer to NATO” (Brown, 1996, p.129). A distinguishing fea-
ture of the program lies in the opportunity for the individual partner countries to choose 
their priority areas on which they would like to cooperate with NATO. 

“The purpose of the PfP is to increase stability, diminish threats to peace and build 
strengthened security relationships between individual Partner countries and NATO.”10

Cooperation with NATO has a quite complex framework including partnership on 
several programs initiated in different years. In 2005 NATO and Armenia have agreed on 
the first IPAP, which is envisioned to provide a focused assistance on the reforms. “The 

10 Official website of NATO available at http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm 
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IPAP implementation process is valuable not only for implementing domestic reforms 
and strengthening the political dialogue and cooperation with the Alliance, but also from 
the perspective of developing and enhancing bilateral relations with individual NATO 
member–countries.” (Armenia’s mission to NATO)11. This plan is foreseen for the period 
of two years, meaning that at the end of each phase it is being reviewed by appropriate 
representative bodies, and a new one is being confirmed for a new period. The IPAPs with 
Armenia were agreed and confirmed in 2005, 2007 and 2009. Presently the program is in 
a preparatory stage, as the current term is approaching the end. 

“NATO–membership is discussed controversially in Armenia. Armenia holds the most 
tense security partnership with Russia in the region. Nevertheless, Yerevan officially 
demonstrates interest in security cooperation with the alliance”12. 

 The foundation for current US foreign policy in the region lies firmly within the pa-
rameters of the new strategic partnership between the US and Russia (Giragossian, 2004). 
Notwithstanding the fact that this paper includes chapter on the Russian–Armenian se-
curity cooperation, it is impossible to speak about US involvement in the region without 
mentioning the role of Russia. It is important to underline the patience and understand-
ing with which the US has treated Armenian–Russian extensive cooperation within the 
military and security framework. However, on the other side, one may think that this 
patience is very much in lined with the US strategy set forth for the region. 

From another perspective, a quite interesting comparability was made in the ‘’New 
cold war’’ by Edward Lucas with an indication that Armenia is one of the biggest per 
capita recipients of American aid in the world which makes it an unlikely member of the 
Kremlin camp (Lucas, 2008, p.175). The second part of this quite controversial indication 
will obviously lead to the formation of completely different views on the subject. 

Armenia’s multilateral cooperation constitutes difficulty in a way that given both US 
and Russia involved in a certain joint framework one has to find out whether to title this 
or that initiative under the US or Russian leadership. Having said this, it is important 
to shift the attention toward one of the US and Armenia multilateral cooperative frame-
works in the context of OSCE. 

OSCE as a stability peace building organization has a primary goal of providing a com-
prehensive understanding of security. The activities of the organization are aimed at build-
ing stability in the given regions of operation. The OSCE office in Yerevan was established 
by OSCE Permanent Council decision of July 1999 and became operational on 16 February 
2000 following the ratification by the Armenian National Assembly of the Memorandum of 
Understanding between the OSCE and the Armenian Ministry of Foreign Affairs. 

Three basic security dimensions that OSCE cooperates with its member states are the 
politico–military, economic and environmental, and the human. Politico–military dimen-
sion can be mainly considered to encompass work with police including projects imple-

11  Official website of Armenian mission to NATO available at: http://www.armenianatomission.com/
index.php?cnt=3

12 According to the survey conducted by the Armenian Center for National and International Studies 
in 2005. As cited in “NATO and the Post Soviet Space: Challenges of Security Cooperation with countries in the 
South Caucasus”, Regional Security Issues, 2007.
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mentation aimed at democratizing forces in general. Making police forces more modern 
through trainings and introduction of new military equipments is one of the priority 
tasks initiated by the OSCE office in Armenia. “The OSCE takes a comprehensive approach 
to the politico–military dimension of security, which includes a number of commit-
ments by participating States and mechanisms for conflict prevention and resolution”13. 
Furthermore the role of OSCE Minsk Group needs to be mentioned, as it comprises both, 
US and Russian, parties involved in a mediation initiative aimed at a peaceful settlement 
of Nagorno Karabakh conflict, which remains to be a security and foreign policy prior-
ity issue for Armenia. OSCE Minsk Group co–chairmanship makes the Armenia–OSCE 
cooperation more important. “The US policy in terms of conflict resolution processes in 
the South Caucasus has become more reserved and cautious” (Muradyan, 2000, p.169). 
Whether due to prudent strategies, additional external factors, or simply the absence of 
willingness and opportunity to be intensely involved in the process, but the later remains 
to be unresolved up until present.

Peace, security and development are more interconnected than ever. This places a 
premium on close cooperation and coordination among international organizations play-
ing their respective and interconnected rolesin crisis prevention and management14. 

“Today the US presence in the South Caucasus is a political reality. Support to Arme-
nia which was up to recent times the second biggest recipient of the American financial 
aid after Israel, is the fact showing the intensified activity of Americans in this point of 
the post–soviet area. Today it is the US that is the main initiator of the projects on the 
Nagorno–Karabakh settlement”15. Taking into account the fact that the past of any under-
taking matters to a great extent, as the present and future are always the outcomes of the 
past, thus historical implications indeed find their way to represent a group of current 
approaches aimed at further development. 

Despite the fact that Armenia is a small country, it would be not fair, and obviously 
not wise, to underestimate its geographical role in the region. “The Caucasus has emerged 
as a very distinct geographical area in a very volatile region, becoming a place where 
many are playing politics” (Oskanian, 2008, p. 450). It is also indicated to be a region 
attracting the attention of the world’s major powers Armenia remains to be a landlocked 
country with the two borders closed – a factor impeding country’s possible development. 
Armenia’s history together with the long lasting sad border–situation remains to be one 
of the main issues serving the reason for the larger Armenian Diaspora to have its support 
throughout country’s existence. Having said this, it is necessary to highlight the role of 
the American Armenian Community which played an important role in the US official 
allocations to Armenia. 

After the tragic events of 9/11 the US foreign policy toward the South Caucasus region 
has not changed, but moreover, has shifted with a new attention to spreading democracy 

13 Official website of the OSCE available at http://www.osce.org/item/44315

14 Comprehensive Political Guidance endorsed by NATO Heads of State and Government, November 2006.

15 ‘’The US and the EU in the South Caucasus: Between Idealism and Pragmatism’’, Regional Security 
Issues, 2007. 
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and cooperating with reliable partners in the war on terrorism. The Armenian National 
Committee of America has helped to educate Senate representatives about the importance 
of the US aid program to Armenia and indicate the significance of Armenia as a ‘’reliable 
partner in the war on terrorism, a leader in the economic rebirth of the Caucasus, and an 
island of democracy in a strategically important region” (Key Senate Panel, 2002)16.

It is frequently the case with smaller countries when the major powers start looking at 
them as players in a whole region rather than individual countries. Many authors specify 
the significance of the South Caucasus without separating the representative countries 
by putting stress on the region as one. “After the dissolution of the Soviet Union the US 
strategic objective in the South Caucasus was formulated, and the region came to be de-
clared as one of the priorities for US policy” (Isgandarova, 2008, p. 40). Just as a person 
becomes useful with every bit of additional information/knowledge obtained, the same 
way the power of a bigger state becomes available with the development of every single 
strategic geopolitical priority set forth with smaller countries. Those are the ‘’invisible’’ 
policies and initiatives that lead to the increase of power of the bigger states in the net-
work of current globalizing era.

Considering only security cooperation framework, it can be concluded that six bi-
lateral agreements were signed between US and Armenia in the field during the 20 years 
of Armenia’s independence, whereas the sphere of multilateral cooperation with US has 
been providing increasing opportunities to be involved in the advancement of Armenian 
military and defense structures in terms of technical and financial assistance. US involve-
ment with Armenia on multilateral level has proved to be promising through cooperation 
with international organizations such as NATO and OSCE. 

The National Security Strategy of the RA indicates that Armenia values the efforts of 
the US in establishing greater stability and security in our region and to promote regional 
cooperation. Armenia has also partnered with the US in the fight against international 
terrorism, peacekeeping operations, as well as in the confronting the challenges of prolif-
eration and other global security related issues.

States are basically concerned about their political independence which, in its turn 
depends upon its own efforts and relative capabilities (Grieco, 1990). Searching for no 
other alternative but agreeing with the one proposed by the author, it is only required 
to add an indication that it ‘should’ be the main responsibility of the states to preserve 
political independence, as well as to advance cooperative frameworks, which will lead 
to achieving the balance between being a respectful county–representative possessing 
resources and willingness to cooperate on one side, and promoting the national interests, 
and thus relative gains of the country on the other. This cooperative assistance however 
provides one of the best opportunities of possible commitment and dependency. Fre-
quently enough major states establish dependency relationships because they generate 
a degree of control or influence. Aid or assistance is related to commitment through the 
capacity of it to signal commitment (McKinlay et al. 1977). 

16 Armenian National Committee of America available at: http://www.anca.org/press_releases/press_
releases.php?prid=230
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The US embassy in Armenia is the country’s largest foreign representative office. USG 
experiences its presence in Armenia through different security assistance frameworks: 
from modernization and development of Armenian defense forces to supporting NATO–
Armenian cooperation. 

Rusiian Federation: what did you expect? This is democracy

History and geography are crucial for the fundamental difference of Armenia’s co-
operation with US and Russia. The basic source for this difference lies in the period of 
Soviet rule when Armenia was just another small representative country ruled by the 
Soviet ‘empire’. The collapse of the Soviet Union brought to an end the soviet hegemonic 
inclination as well as created an opportunity of independence for each of the countries 
included in the Soviet bloc for nearly a century.

According to a saying people can choose their friends but not parents and relatives. 
This saying can also greatly fit into the reality on a state level. Geography can be con-
sidered to play the fundamental role in countries’ relations toward each other. Most 
frequently geography becomes the decision–maker of a given country’s destiny. But an 
opposing argument to the above mentioned statement can serve the inevitable and, obvi-
ously, encouraging existence of the opportunity to experience a certain foreign policy 
toward each country in the world. 

The diplomatic relations between Armenia and Russia were established in April, 1992. 
The Embassies in Armenia and Russia were opened in 1992 and 1994 respectively. A 

powerful framework of bilateral relations between the countries has been developing since 
the first years of Armenia’s independence. The first treaty signed between two countries 
was that of friendship, cooperation and mutual security in December, 1991. The agreement 
has set the start to the Russian–Armenian relations, this time, on a new level – envisioning 
equal roles: with the newly created ‘independent representative’ – republic of Armenia. 

The agreement on political consultations on international relations of mutual interest 
was signed in 1992 in Moscow. With this document the countries confirmed their deci-
sion to act according to the principles and aims set forth with United Nations, Helsinki 
Final Act17, and Paris Charter18. This agreement, in case of necessity, provided with the 
opportunity to conduct high–level meetings, negotiations aimed at maintaining closer 
cooperation in the Transcaucasia and the world, in general. Embassies of both countries 
were mentioned to play important role in this context.

The high level of bilateral relations between Armenia and Russia was strengthened 
by the Treaty of friendship, cooperation and mutual aid signed in August, 1997, which 
came into effect in November 199819. This second in its type of agreement was signed for 
the period of 25 years and envisioned the development of cooperation between countries 
in almost every possible sphere. With this agreement parties have agreed to strictly be 

17 Conference on Security and Co–operation in Europe (CSCE), Helsinki, August, 1975.

18 Charter of Paris for a New Europe, Paris, November, 1990.

19 Official website of the Armenian Ministry of Foreign Affairs available at http://mfa.am/en/country–
by–country/ru/
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guided by the sovereignty and independence of their states, as well as base their coop-
eration on values such as mutual respect, equality, non–intervention in internal affairs, 
territorial integrity and respect for human rights and fundamental freedoms. Implemen-
tation of activities, not contradicting the interests of both states, within the framework of 
international organizations is seen as having a pivotal importance. Article 9 of the agree-
ment stresses among others the cooperation on the provision of human rights according 
to the international documents20.

Certainly signing of a treaty of friendship is a political act, but the fact itself may 
be far less significant politically than the entire range of perceptions and events which 
led up to it (Singer, 1972). The emerging relationship between Russia and Armenia is 
conditioned not only by historical development but also, Armenia’s desire, to be a ‘pub-
lic’ friend of Russia on the international arena. It may be easily observed that a proud 
and close relationship was being developed in almost every sector of cooperation, thus 
strengthening social, economic, but mainly, political ties. 

The agreement on principles of cooperation between regional administrations of Ar-
menia and administrations (governments) of RF was signed in 2001 in Yerevan. Inter-
estingly enough the agreement puts stress on the subjects that administrations of both 
countries cannot refer to as part to agreement by indicating the limited authority of the 
local self–government bodies. The Constitution of Russia stipulates that local self–govern-
ment shall be independent within the limits of its authority21. The agreement also indi-
cates parties’ support to the development of bilateral cooperation between the regional 
administrations of countries.

The effective involvement of immediate neighbors is crucial for realizing state’s full 
potential (Kirakossian, 2007). This becomes observable with the prospects of countries’ 
cooperation on multiple levels. The case of Russia as being the major partner exercis-
ing presence on almost every level of possible involvement in the country cannot be 
underestimated. 

By looking at the issue from a positive perspective Armenia’s intense strategic coop-
eration with Russia can be viewed as cooperation with the only reliable partner in the 
region, taking into consideration other neighboring states. This appears to be true not 
only in terms of Armenian side, but also for the Russian. Armenia is the most reliable 
South Caucasian ‘island’ for Russia’s ‘landing’. It did not take long Russia to grasp this 
understanding not only in theory but practice. As much as Russia is a convenient partner 
for Armenia, the same way Armenia is an important partner for Russia. 

While US was busy with Armenia supporting programs implementation and provid-
ing technical assistance with respect to the rule of law initiatives, Russia was busy with 
strengthening bilateral ties between the Ministries of Justice. Attaching importance to the 
international cooperation in the legal sector and protection of human rights and freedoms 
under the generally recognized principles and norms of the international law, and based 

20 Article 9, Treaty of friendship, cooperation and mutual aid signed between the Governments of 
Russian Federation and the Republic of Armenia, 1997.

21 Article 12, Chapter 1 The Fundamentals of the Constitutional System, The Constitution of the Russian 
Federation.
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on the mutual desire of the parties to develop cooperation on issues of mutual interest the 
parties have agreed to sign the Agreement on cooperation between Armenian and Russian 
Ministries of Justice in December 2004. 

For Russia, the Caucasus remains a field of its natural long–term interests, the na-
ture of which is determined by the importance of the region’s geopolitical situation and 
prospects of its development (Zaytsev, 1997). However the attempts to experience this 
development conceptualized as the promotion of good governance and democracy so far 
have only been initiated through a multilateral layer: the OSCE Armenian representation. 

The case of OSCE viewed in the light of the cooperative frameworks among Armenia, 
US and Russia is significant for the purposes of this paper, as this multilateral dimension 
provides not only involvement of the two partner countries considered, but includes 
both sectors of operation as well. Armenia has acceded to the OSCE in 1992. Democratiza-
tion activities can be outlined within this cooperative framework with a major focus on 
the promotion of human rights and civil freedom of association. The laws in these fields 
are developed in accordance with European standards, which helps regulating the sphere 
and making it more favorable. Another issue within the OSCE focus that needs to be high-
lighted is elimination of corruption – a precondition to democratic form of government. 
These activities are aimed at raising awareness about the democratic forms of initiatives 
strengthening today’s policy structure of Armenia. One of the OSCE democratization 
activities was the memorandum on cooperation between Armenian police and OSCE Ar-
menian office to provide a long term support to the police in the developing democratic 
policing practice in Armenia. The document has established working groups on strength-
ening police public partnership and improvement of the police educational system.

In August 2011 the memorandum of cooperation was signed between the Armenian 
prosecutor’s general office and the OSCE office with the objective to prepare an overall 
assessment and develop recommendations under the aegis of the OSCE of the reform pro-
cess in the field of the prosecutor’s system. This document allows OSCE to have an appro-
priate access to legal acts and decisions of the Prosecutor’s office, which will contribute 
to a closer cooperation leading to the successful implementation of reforms. 

To play right any country should choose a strategy in dealing with its geographic 
and political situation from the point of view of ‘complementarity’ (Oskanian, 2008). 
Due to the absence of Russia’s programs and investments in promotion of rule of law, 
civil society or local–governance frameworks, this balance might probably considered 
to be achieved. 

Friendly and balanced relations constitute the basis for development of the countries. 
The role of Russian Society of Friendship and Cooperation in Armenia is important in 
terms of generating activities aimed at enhancement of Armenian and Russian relations 
on permanent basis. Specific books and articles were published telling about long and 
faithful friendship of the two countries: their geography, history, modern polity, as well 
as time of unprecedented strength of the Armenian–Russian relations. 

Since the break–up of the Soviet Union, the leaders of the independent republics of 
Armenia, Azerbaijan and Georgia have effectively linked the survival of their states to 
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the intervention of regional powers (Jafalian, 2004). It is true that it may constitute a 
difficulty for small states to organize their own political life and ensure most favorable 
conditions for the citizens of the country. Resources play significant role in the establish-
ment of a happier state for the representatives of the society living on a certain territory, 
especially when the later is a landlocked, resource poor country. A fully independent for-
eign policy approach remains to be a challenge for the ongoing histories of small states.

A powerful legal field of multilateral cooperation was formed between Armenia and 
Russia, which became a solid basis for implementation of programs of strategic impor-
tance. Over the past 17 years countries signed more than 170 interstate, intergovernmen-
tal and interdepartmental agreements and treaties regulating the relations in political, 
military, political, economic and cultural fields.

History is always good, in terms that it fully provides us with the opportunity to re-
consider the past and pave the way for further policies so as to fill the gaps that the past 
has left for us. First – this is to justify the closest ties between Armenia and Russia of to-
day, looking at the culture, traditions and the common region that unites both countries. 
Second – this is to blame the closest ties between Armenia and Russia of today, looking at 
overflowing prospects and the right of states to be entirely independent and free.

Russian federation: cooperation or a traditional sphere of influence

Whereas the US feels it is time to change the status quo  
and spread democracy further in the world...

The Russian Federation has been on a defensive globally  
ever since the dissolution of the Soviet Union. 

‘’The long term interests of the major actors’’

OSCE Handbook

The importance of historical heritage can never be underestimated. Many aspects of pres-
ent world affairs become clearer due to the awareness and understanding of the past policies, 
which lead to the birth of new ones in the current and future networks of our being. The 
same way an understanding that the legacy of control cannot be erased overnight has become 
an overused concept aimed at helping to justify certain developments of states. Today Russia 
is a recognized heir to the Soviet Union that was once possessor of one of the largest army. 
This became possible with the incorporation of FSU countries’ armies. The split of the national 
Soviet army was another change that was brought about by the collapse of the Soviet Union. 
Each newly independent state started to experience the existence of its own national army. 
The division of Soviet armed forces is important to represent that the ties between the FSU 
countries and Russia are tight due to the history and, once again, geography. This chapter 
looks at Russian–Armenian cooperation in promotion of peace and security.

Armenia is heavily cooperating with Russia in the security sphere. Besides extensive 
bilateral cooperation between countries, partnership frameworks include cooperation 
within the CIS and CSTO. Russia stands first in the chapter on the bilateral dimensions of 
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external security of the national security strategy of Armenia. Defense cooperation within 
the CSTO framework is indicated to serve as a main pillar of the Armenian security sys-
tem. Armenia attributes a great importance to its cooperation with Russia in the areas of 
defense, military–technical relations… regional stability and security (Armenian National 
Security Strategy, 2007). Since the first days of its existence as an independent state Rus-
sia has outlined the South Caucasus as an area of its priority strategic interests (Marke-
donov, 2007). The incredible amount of documentation can easily represent a proof to the 
above mentioned statement. The first document setting the start for the security coopera-
tion between countries was signed in 1992, the agreement on the legal status of Russian 
armed forces on the territory of Armenia. The provision of legal status is inevitably linked 
to the independence of the republic, and it may obviously represent the continuation of 
Russia’s influence from the start of the Armenia’s independence.

Attaching great importance to developing cooperation in the fight against crime and 
to ensure reliable protection of the rights and freedoms of citizens of both states the sides 
have signed the Agreement on cooperation between the Ministries of Internal Affairs of 
Armenia and Russia in 1993. It provided with an opportunity of free information flow-
ing from and into both ministries aimed at raising the level of effectiveness in reaching 
mutual goals by ensuring security to the citizens of both countries. 

During the years 1994–1996 there was a large scale transfer of Russian arms and in 
1995 the Russian military base was established in Armenia, thereby granting the Russian 
troops already stationed in Armenia official legal status (Dudwick, 1997). Russia’s ‘hege-
monic inclinations’ are being criticized on behalf of its history, and often it is seen as a 
simple successor of the soviet empire with no changes in regime and political aspirations. 
Armenia is a grateful host to a Russian military base (Lucas, 2008). Treaties were signed to 
organize the interstate transportation of troops in the interests of Russian military base, 
as well as its financing, in 1994 and 1996 respectively. Taking into account the current 
situation of Armenia which is locked in a conflict with Azerbaijan over the Nagorno–
Karabakh region and the tensions with its neighbor – Turkey, Russian forces in Armenia 
are seen as guarantors of Armenian security (Blum, 2004). 

The treaty of friendship already mentioned in the previous chapter that was 
signed in 1997 coming into force in 1998 also expands Russian–Armenian security 
cooperation. It obligates two countries to refer to consulting methods immediately 
in the event of an armed attack against each other. Treaty encourages joint military 
technical policies and production sharing as well as joint protection of Armenian bor-
ders with non CIS states (Olcott, 1999). This treaty expands prospects for current and 
future security cooperation.

The chronological chain of agreements signed between the countries (see table on 
the page 48) is a vital sign of increasing cooperation, but most importantly a closer 
tie providing a strong linkage between the states. There is no doubt that the Russian 
Federation is still the most important external player in the South Caucasus. This is not 
just in terms of geography but also because of Russia’s extensive interests to the south 
of its border (Matveeva et al. 2003). Russian security cooperation with Armenia doesn’t 
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end with the bilateral provisions, but indeed leaves a huge room for the consideration 
of cooperation on the multilateral level as well. Now the attention will be turned to the 
alliances that unite both countries and provide intense framework for partnership in 
security matters. 

Ensuring stability in the Russian Caucasus is unthinkable and indivisible from stability 
in all the representative countries of the South Caucasus. That is why since the collapse of 
the Soviet ‘empire’ the Russian Federation took the geo–political leadership in the South 
Caucasus. The CIS was established by Minsk agreement in December, 1991. The three heads 
of states felt it was the time to acknowledge that the Soviet Union no longer existed22. In its 
place a free association of former Soviet republics was envisioned, with common defense 
forces and a common economic space (Brzezinski et al. 1997). The Agreement of the estab-
lishment of the CIS indicates that the member states will cooperate in maintaining inter-
national peace and security and in implementing effective measures to reduce armaments 
and military expenditure (Article 6). Aiming at further development of mutual regional and 
cross–border cooperation and realizing that the development of such cooperation is in the 
interests of their peoples, the members of the CIS signed the Agreement on the council for 
inter–regional and cross–border cooperation of CIS member states in 2009. The CIS repre-
senting a strategic system established to show that Caucasus is a part of Russia’s sphere of 
influence has been an extensive point of research and opinions.  

The supporter of CIS security initiatives is the CSTO23 to which Armenia is a founding 
member. This mutual defense pact was established in May, 1992 five months after the estab-
lishment of CIS. Conclusion of the Collective Security Treaty was an attempt to build up an 
integration strategy in security. The purposes prescribed in the Charter of the organization 
are to strengthen peace, international and regional security and stability and to ensure the 
collective defense of the independence, territorial integrity and sovereignty of the member 
States, in the attainment of which the member States shall give priority to political measures24.

By many authors this defense alliance was seen as a counter existing alliance, or a 
‘response’ to NATO. These arguments speak in favor of some advocates’ justifications that 
there still remains a silent confrontation between the west and the current Russia’s ambi-
tions which it is trying to tame through the assistance and cooperation with FSU states. 
CSTO is seen as a developing defense framework strengthening the linkages between Rus-
sia and post–soviet states as well as it is more a political organization rather than military, 
as it prevents its members from being incorporated in another defense pact. 

Strategic partnership with the Russian Federation, active and practical participation 
in the programs of the CSTO is among the priority directions for military–technical co-
operation of the Republic of Armenia25.

Almost every weaker country in the world has a bilateral military treaty with at least 

22 First President of Russia Boris Yeltsin, First President of Ukraine Leonid Kravchuk and the Supreme 
Soviet Chairman and Head of Belarus Soviet Socialist Republic Stanislav Shushkevich.

23 Collective Security Treaty was created in 1992 and was renamed into Collective Security Treaty 
Organization in 2003.

24 Article 3, Chapter II Purposes and Principles, Charter of the CSTO.

25 Chapter V, The Military Doctrine of the Republic of Armenia, 2007.
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one major power (Singer, 1972). With the current conditions that Armenia faces today: the 
attitude and behavior of the two neighboring countries with their borders closed up until 
today: namely Azerbaijan and Turkey, it is of strategic importance for Armenia to remain 
an ally of Russia and have it guard its borders. Armenia needs security to a great extent, 
and considering the theory on inescapable reliance on a closest ally in the region in order 
to have the cherished security; Russia can be considered the best candidate in this region. 

“Up to 1997 the American diplomacy had not considered the former Soviet republics 
of the South Caucasus as an area of its special strategic interest, recognizing the lead-
ing role of the Russian Federation in the post–soviet space”26. Russia’s main role on a 
post–soviet territory can be considered due to two different perspectives – Russian and 
non–Russian: the first one exercising an unwelcome approach toward Russian policies in 
the region, and the second being the logical continuation of history, which is also a con-
venient perspective for Russia of today. 

Ensuring stability in the Russian Caucasus is unthinkable and indivisible from stabil-
ity in all the representative countries of the South Caucasus. That is why since the disso-
lution of the USSR the Russian Federation took the burden of the geo–political leadership 
in the South Caucasus (Markedonov, 2007). It is a common and agreed upon understand-
ing that Caucasus is a region where interests of different states clash. Its geographical 
location can be considered one of the main factors for this development. “The Caucasus 
is in Russia’s backyard and that is at least partly why it is in everybody’s interest today” 
(Oskanian, 2008, p.450). 

The establishment of Russian military bases in Armenia as well as additional protocols 
amending the treaty, thus prolonging of the period of their existence, can be considered 
to remain a pivotal issue for Armenia in its security cooperation with Russia. There have 
been signed five protocols amending different provisions concerning the existence and 
operation of the Russian military bases in Armenia. In total 31 bilateral Agreements were 
signed between the two countries in the field of security comprising almost every pos-
sible dimension on cooperation and strengthening mutual ties.

Analysis: recognizing reality

With an aggressive Azerbaijan to the east, unfriendly Turkey to the west, and, most of 
the times unpredictable Georgia to the north, Armenia has had to struggle to establish it-
self as a new state after being under Soviet rule for nearly a century. Caucasus has proved 
to be a region where plenty of interests of different states clash. The historical chain of 
events in Armenia has created conditions for collaborative activities to be promoted by 
the relevant interested powers: the major ones among those being Russia and US.

The US has played an important role in political and economic life of Armenia since 
its independence. It has provided support through humanitarian means which have 
gradually evolved into broader sectors of involvement which in their turn have become 

26 Regional Security Issues, The US and the EU in the South Caucasus: Between Idealism and 
Pragmatism, 2007.
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prospects for current bilateral cooperation. USAID is a tool spreading US foreign policy 
interests overseas by expanding democracy and free markets throughout the world. It 
is the main US government representative organization that supports projects aimed at 
promotion of good governance in the RA. The role of international NGOs must be men-
tioned as a means through which US implements its aid policies with those organizations 
inserting bricks into the democratization blocks of the country. By providing assistance, 
US also expects Armenia to follow through on certain promises. Policy reforms should 
be implemented in accordance with the rules and procedures establishing the process in 
advance. Compliance must be an obvious condition. However at the same time Armenia’s 
geographic location is also being recognized. 

US understand that Armenia is making foreign policy decisions based on its in-
terests. With the two borders closed Armenia’s ‘en–route’ ally remains Iran, and the 
importance of Iran – Armenia dialogue is being recognized by US. Reality is being 
recognized and applied through the cautious and prudent US foreign policy toward 
Armenia. Rule of law stands as an area of highest priority as the successful implementa-
tion and operation of other components considered inevitably stem from it. The way 
civil society is being treated is very important and this is the reason that huge financial 
assistance and attention is being paid to the development of civil society initiatives. US 
is not imposing but influencing the events in a given state by trying to make people 
appreciate the developments in their country. The challenge of democracy is that it can 
neither be applied nor imposed, and most certainly never practiced, if a country doesn’t 
want. Armenia is one of the oldest nations and youngest ‘democracies’ in the world. Of 
course there is still a long way to go to democracy, but it has taken steps toward the 
cherished condition.

Bilateral cooperation with US in the security sphere has started since the second 
decade of Armenia’s independence with the introduction of security dialogue between 
Armenia and US. Although there have been signed several bilateral provisions in the se-
curity sector between Armenia and US, intense defense cooperation was implemented on 
multilateral basis through international security organizations aimed at providing stabil-
ity in different regions of the world. Defense reforms, democratization of armed forces 
through military education and provision of technical assistance were the main security 
spheres of US bilateral cooperation with Armenia since 1991. NATO is the major frame-
work for US and Armenia’s involvement on a multilateral level.

The US is actively engaged in the OSCE Minsk Group process of peaceful settlement of 
Nagorno–Karabakh conflict as a co–chair, along with Russia and France. Being an agent 
in normalizing relations between Armenia and Turkey can be considered to represent 
a priority policy in Armenia due to the significance of border issue which is to a great 
extent related to Armenia’s economic growth. US sees its long term goal the opening of 
Turkish border as it represents the necessity for Armenia’s development both economic 
and political. 

Whether due to a non–involvement strategy, geopolitical incapability to be intensely 
involved in other areas, or a simple unwillingness, US main role today in Armenia is to 
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promote democratic values and invest resources in the development of projects aimed 
at raising the level of awareness on democratic values among the population as well as 
initiate reforms. Promoting good governance by assistance through various sources is the 
main field of US operation in Armenia. With this main interest inherent in US foreign 
policy as a priority, US follow its prudent strategy. Despite the fact that several US ad-
ministrations have changed during the twenty years of Armenia’s statehood, the policies 
toward it have remained the same. The significance of the US presence in Armenia can 
be observed with the establishment of the largest embassy in the region, as well as with 
the amounts of investments highlighting bilateral relations of two countries. During the 
twenty years of Armenia’s independence USG has provided almost two billion dollars of 
humanitarian aid and development assistance for Armenia´s economic, social and gover-
nance sectors according to the US Embassy in Armenia.

In the context of OSCE Armenia receives equal type of support from both US and 
Russia. However the type of the support differs with US putting stress on promoting 
and increasing democratic assistance, and with Russia primarily stressing economic and 
environmental concerns. Technical assistance and democratization of armed forces are of 
priority areas for OSCE politico–military dimension in Armenia. US and Russian interests 
in the context of OSCE do not interfere each other.

Russia’s presence in the region is far more powerful than any other foreign states’. 
Russia has not been active in the promotion of good governance and policy reforms aimed 
at democratic form of governance in the country. Its presence in Armenia can be distin-
guished among various spheres of cooperation and investments. Establishment of Russian 
military base in Armenia continues to represent a priority for the cooperation between two 
countries. Amendments on the prolongation of this cooperation indicate willingness of both 
parties to continue the bilateral security partnership. Notwithstanding the fact of Russia’s 
involvement in other industries, Russian forces, considering Armenia’s current geopolitical 
situation, are seen as guarantors of Armenian security. Security cooperation with Russia on 
multilateral level can be distinguished between being a member of CIS and CSTO. The CIS, 
a Russian centric strategic system, was established to show that, among others, the Cauca-
sus is a part of Russia’s sphere of influence. However as an organization CIS has not proved 
to stay strong on a world scene. CSTO represents an undertaking uniting CIS members in a 
joint defense pact with Russia’s leadership. CSTO, a Russian ‘enterprise’, is often titled as a 
counter alliance to NATO. However the case of Armenia represents that cooperative frame-
works of CSTO and NATO are not in conflict, but even complement each other by creating 
an additional security guarantees for both Armenia and the region as a whole.

Together with intense bilateral cooperation by establishing firm mutual ties through 
friendship agreements, other industries were of major concern for Russia’s involvement such 
as transport, energy and telecommunications. Investment cooperation has been successfully 
developing between Russia and Armenia. During the period from 1991 to April, 2009 it has 
accumulated $ 3168 million according to the Armenian Ministry of Foreign Affairs. 

The prevalence of bilateral agreements on strengthening ties and cooperation in vari-
ous spheres was a primary goal for the countries’ cooperation since 1991.Тwo countries 



220

maintain regular contacts at governmental, departmental and regional levels. It is hard 
to indicate a single sphere of Russia’s interest in cooperation with Armenia. Noting the 
extensive partnership framework almost in every possible area, the military cooperation 
remains of priority as the security of the nation remains a priority for each and every 
state first and foremost. 

According to the development of bilateral cooperation between US and Armenia it can 
be inferred that the promotion of good governance stands to represent the main area of US 
involvement, whereas Russia continues to be primary interested in investing in strengthen-
ing Armenian defense framework. US doesn’t ‘interfere’ in military structure of Armenia 
except for the provision of technical assistance, as opposed to Russia that remains to play 
a major role as a partner in provision of military assistance. Russia is actively cooperating 
and investing in Armenia’s military sphere while US invests in democratic projects imple-
mented heavily throughout Yerevan and its regions. A phenomenon of two countries not 
interfering in each other’s agenda seems to be signed upon a silent agreement.

The spheres of assistance and cooperation considered are non contradictory allowing 
both countries to be involved in the region with their own agendas. Relations of both 
spheres are tried to be balanced and developed. An important point lies in the capabil-
ity to fulfill one sphere of cooperation with another and build mutually profitable ap-
proaches in every undertaking initiated by major foreign players such as US and Russia.

Conclusion

Ad astra per aspera.

The nature of ties which exist between weak and powerful states has been a point of 
extensive research since the twentieth century. The paper has looked at the development 
in the foreign policies of two major countries in their cooperation with Armenia since 
1991 to 2011. Almost every possible instrument of foreign policy including aid, assistance, 
cooperation and investment – was operated in various spheres on behalf of both coun-
tries. Twenty years of the existence as an independent republic have shown that power-
ful states, with their interests in the region were seeking to initiate and develop policies 
that suit those interests and principles. Bilateral cooperation between countries based on 
agreements and implementation of programs have confirmed the seriousness of interests 
and proved the importance of the countries’ involvement in Armenia. 

Friendly relations constitute the basis for economic, political, and social development of 
countries with an ideal condition being hidden in the word of balance aimed at managing 
mutual ties with other countries. Does this balance have a say in the reality of Armenian 
relations with the two world powers today? It is difficult for the United States to play a role 
in Armenia because of the depth of Russian involvement there. But, on the other hand, 
policies of both countries do silently co–exist with each other, with no actor interfering in 
the area of another. While US is promoting its programs on better governance Russia is re-
establishing its traditional role in one of the representative countries of the South Caucasus.
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Interests do orient states toward a better strategy, and introduce new policies such as 
establishing cooperative relationships by exploring new areas of cooperation and involve-
ment. In the case of US the policies were being prioritized according to the non–involve-
ment in the Russia’s affairs, but being near all the time by a foreign policy of prudence. 
Russian policies toward Armenia were being prioritized according to the history and 
geography. The foundations for political involvement in the region may differ from the 
inevitable historical aspects to tastes, interests raised by the current world order and 
enormous opportunities. Armenia’s current extensive reliance on Russia is a factor con-
firming the theory on cooperation considered in the outset that countries do cooperate 
based on the historical implications and ties. 

Foreign aid, assistance, investments and cooperation between nations are the sus-
taining blood vessels of the economies across the world. All of the factors are of vital 
importance especially for a small and developing state. However with such facts in place 
a genuine challenge becomes the prospect of balancing relations with powers involved 
with their own interests. Most certainly, applying this balance for a twenty years old state 
constitutes an obvious challenge and difficulty. But the attainment of it is the foundation 
for a truly happier life for each representative of the country, because we can only be 
appreciated and respected when we stand strong, even though we are small. 

Համեմատական վերլուծություն՝ 

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի Դաշնության ծրագրերը 
Հայաստանում 1991–2010 թթ. 

Ամփոփագիր

Սույն հետազոտությունը դիտարկում է երկու գերտերությունների` Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի Դաշնության դերը Հայաստանի 
Հանրապետությունում (ՀՀ) 1991–2010 թթ.` կիրառելով համեմատական վերլու-
ծության մեթոդաբանությունը: Երկու գերտերությունների ներկայությունը 
ՀՀ–ում մաս նավորապես դիտարկվում է երկու բնագավառներում, որոնք են 
ժողովրդա վարությունը/արդյունավետ կառավարումը և անվտանգությունը: 
Վերլու ծությանն ուղղված աղբյուրներ են հանդիսացել նշված երկրների միջև 
կնքված երկկողմանի պայմանագրերը և ծրագրերը, որոնք իրականացվել են 
վերը նշված ոլորտների զարգացմանն ուղղված: Հետազոտությունը դիտարկում 
է նաև այն բազմակողմանի պայմանագրերը, որոնք ստորագրվել են վերը 
նշված ոլորտներում տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հետ: 
Հետազոտությունը կատարվել է ժամանակագրական կարգով` նպատակ 
ունենալով բացահայտել սույն ոլորտներում իրականացված զարգացումները, 
ինչպես նաև կարևորել ԱՄՆ–ի և Ռուսաստանի ներգրավվածության աստիճանը 
ՀՀ–ում և այն շահերը, որոնք հետապնդվում են սույն գերտերությունների կողմից 
այս համագործակցության ընթացքում: 
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