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  Պրակ   Ա 

  Выпуск A 

  Issue    A  

ՀՏԴ 911.3:33 

Ա Շ Խ Ա Ր Հ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՑԻԱԼ- ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ XXդ.  ՎԵՐՋԻՆ ԵՎ XXI դ. ՍԿԶԲԻՆ 

Բոյաջյան Ա. 

Բանալի բառեր՝ բնակչության վերարտադրություն, արտագաղթ, տնտե-

սական ճգնաժամ, ապրանքային արտադրություն, կայուն զարգացում, գոր-

ծազրկություն, բնակչության գնողունակություն, բնակչության զբաղվածություն, 

ընտանեկան նպաստ, էքստենսիվ գյուղատնտեսություն: 

Սույն հոդվածում նպատակ ունենք ներկայացնելու Շիրակի մարզի սո-

ցիալ-տնտեսական փոփոխությունների վրա ազդող շարժառիթներն ու դրդա-

պատճառները: Կատարված ժողովրդագրական և սոցիալ-տնտեսական վերլու-

ծությամբ պարզել ենք, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում Շիրակի մարզի 

սոցիալ-տնտեսական փոփոխություններով են պայմանավորված այն հիմնա-

խնդիրները, որ նպաստում են բնակչության արտագաղթին և խոչընդոտում 

տնտեսության կայուն զարգացումը:  

1980-ական թվականներին Շիրակն արդյունաբերական արտադրության 

ծավալով հանրապետությունում զիջում էր միայն Երևանին, իսկ այժմ զիջում է 

ոչ միայն Երևանի, այլև Արարատի, Սյունիքի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզերի 

արդյունաբերական արտադրության ծավալին: Եթե XXդ. վերջին Շիրակը զար-

գացած արդյունաբերական շրջան էր, ապա ներկայումս վերածվել  է էքստենսիվ 

գյուղատնտեսական մարզի: 

Շիրակի ժամանակակից տնտեսության հիմքերը դրվել են 1990-ական 

թվականներին: Մարզը մինչև 1988թ. Սպիտակի աղետալի երկրաշարժը մեր 

հանրապետության խոշոր արդյունաբերական  տարածաշրջաններից մեկն էր: 

Շիրակի մարզի արդյունաբերական ձեռնարկությունների թողարկած ապրան-

քային արտադրության ծավալը 1985թ. կազմել է հանրապետությունում թողարկ-

ված ընդհանուր ծավալի 13,4%-ը[3], 1997թ.՝ միայն 3,2%-ը[2, էջ 2], 2003թ.՝ 2,7%-ը 
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[1, էջ 103] և 2014թ.՝ 3,8%-ը[6]: 1987թ.  մարզում զբաղվածություն ունեցող մարդ-

կանց թիվը 139,3 հազար էր, իսկ Գյումրիում՝ 75,2 հազար, 2001թ.՝ համապատաս-

խանաբար 79,4 և 29,8 հազար[4, էջ 121], 2014թ.՝ 103,5 ու 34,1 հազար մարդ[7]: 

Վերջին երեք տասնամյակում բնակչության զբաղվածության շեշտակի անկում 

գրանցվել է արդյունաբերական ոլորտում: Մարզի՝ զբաղվածություն ունեցող 

բնակչության թիվը պակասել է 35,8 հազարով, իսկ Գյումրիում՝ 40,3 հազարով: 

Հաշվի առնելով  XXդ. վերջին  և  XXIդ. սկզբին Շիրակի մարզում տեղի ունեցած 

սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները՝ ժամանակահատվածները պայմա-

նականորեն բաժանում ենք հետևյալ հաջորդական փուլերի. 

1. 1985-1988թթ.-նախաաղետյան փուլ,

2. 1989-1992թթ.-հետաղետյան փուլ,

3. 1993-2000թթ. համատարած սեփականաշնորհման և բնակչության առաջին

զանգվածային արտագաղթի տարիներ,

4. 2001-2008թթ. սոցիալ-տնտեսական վերելքի և կայունացման տարիներ,

5. 2009թ. մինչ օրս սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի և բնակչության երկրորդ

զանգվածային արտագաղթի տարիներ:

Նախաաղետյան փուլում Շիրակը զարգացած ինդուստրիալ շրջան է եղել: 

Միայն Գյումրի (նախկինում՝ Լենինական) քաղաքում գործել է 30-ից ավելի ար-

դյունաբերական ձեռնարկություն, որտեղ զբաղվածների թիվը, ըստ պաշտոնա-

կան վիճակագրության, 45 հազար էր: Արդյունաբերական ձեռնարկություննե-

րում աշխատողների կեսից ավելին բաժին է ընկել թեթև արդյունաբերությանը: 

Գյումրու տեքստիլ կոմբինատում աշխատողների թիվը գերազանցել է 10 հազա-

րը, մեքենաշինական ձեռնարկություններում՝ 12 հազարը, ոչ նյութական ոլոր-

տում՝ 30 հազարը: Արդյունաբերական ձեռնարկությունները գործում էին ոչ 

միայն քաղաքային, այլև մարզի բազմաթիվ գյուղական բնակավայրերում: Ար-

դյունաբերության զարգացման առաջատար ճյուղերն էին թեթև արդյունաբե-

րությունը, մեքենաշինությունը, սննդի և շինանյութերի արդյունաբերությունը, 

իսկ գյուղատնտեսության մեջ՝ հացահատիկային բույսերի, շաքարի ճակնդեղի և 

կարտոֆիլի մշակությունը, Աշոցքի և Ամասիայի վարչական շրջաններում՝ 

անասնապահությունը: 

1988թ. Սպիտակի երկրաշարժը ծանր հարված հասցրեց տնտեսությանը: 

Նյութական վնասները գնահատվել են 13-14 մլրդ ռուբլի, որի հիմնական մասը 

բաժին է ընկել Գյումրուն [5, էջ 123]: Աղետի հետևանքով ոչնչացվեց արդյունա-

բերական ձեռնարկությունների հիմնական արտադրական ֆոնդերի 70%-ը, 

կտրուկ նվազեցին արտադրական հզորությունները: Դրան գումարվեցին էներ-

գետիկ ճգնաժամը, տրանսպորտային շրջափակումը, սեփականաշնորհման 
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անարդյունավետ իրականացման գործընթացը: Որպես հետևանք՝ արդյունա-

բերական ձեռնարկությունները հիմնականում դադարեցին գործելուց,  և տասն-

յակ հազարավոր քաղաքացիներ դարձան գործազուրկներ՝  բռնելով արտագաղ-

թի ճանապարհը: Եթե մինչև երկրաշարժը մարզի արդյունաբերական ձեռնար-

կություններում աշխատել են 50 հազարից ավելի մարդ, ապա այժմ այն չի գերա-

զանցում ըստ պաշտոնական տվյալների 7 հազարը (տե՛ս աղյուսակ 1):  

 Ռուսաստանի Դաշնության շինարարները 1993թ. հեռացան Աղետի գո-

տուց՝ իրենց հետ տանելով շինարարական տեխնիկայի զգալի մասը: Դրա հե-

տևանքով, փաստորեն, իրականացվող աշխատանքների ամբողջ ծանրությունն 

ընկավ մեր հանրապետության շինարարական համալիրի ուսերին: Բացի այդ, 

վերականգնողական աշխատանքներին մեծ վնաս հասցրին Ադրբեջանի իրա-

կանացրած շրջափակումը՝ 1989թ. սեպտեմբերից սկսած, պատերազմը Լեռնա-

յին Ղարաբաղում, փախստականների առկայությունը և հանրապետությունում 

տիրող սոցիալ-տնտեսական ու էներգետիկ ճգնաժամը:  

Աղյուսակ 1 

Շիրակի մարզի բնակչության զբաղվածության թվի շարժընթացը 

1988թ. և 2015թ. 

1988թ. 2015թ. 

Շիրակի 

մարզ ք. Գյումրի Ընդամենը 
Շիրակի 

մարզ ք. Գյումրի Ընդամենը 

Զբաղվածների թիվը 64125 75230 139355 50182 29289 79471 

Արդյունաբերություն 12354 37877 50231 1439 2059 3498 

Գյուղատնտեսություն 29265 757 30022 27791 445 28236 

Շինարարություն 1125 4353 5478 704 1656 2360 

Առևտուր և հասարակա-

կան սնունդ 
1345 5867 7212 413 2499 2912 

Տրանսպորտ և կապ 2224 7038 9262 422 1675 2097 

Առողջապահություն և 

սոցիալական ոլորտ 
1036 3425 4461 908 2326 3234 

Կրթություն 2534 8864 11398 3005 5881 8886 

Պետական կառավարում 2090 497 2587 4996 3128 8124 

Կոմունալ տնտեսություն 547 1630 2177 237 1024 1261 

Տնտեսական գործունեու-

թյունը չնշած անձինք 
- - - 10232 8384 18616 

Տնտեսության այլ ոլորտ-

ներ 
11605 4922 16527 35 212 247 

Աղյուսակը կազմելիս օգտագործվել են ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական ծառայության նյութերը 
և Ա. Բոյաջյան, Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մի քանի հարցեր, ՀՀ ԳԱԱ, 
Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ.9, 
Եր., 2006թ., էջ 121: 
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Ընդհանուր առմամբ 1990-ականների կեսերն արդյունաբերական ձեռնար-

կությունների պարապուրդային տարիներ էին, և Շիրակի մարզում, մասնավո-

րապես Գյումրու արդյունաբերական համալիրում գրանցվեց ինստիտուցիոնալ 

գործազրկություն: Ճիշտ  է,  Համաշխարհային բանկի միջոցների հաշվին փոքր 

ծավալով շինարարություն իրականացվեց, սակայն աշխատանքները կատար-

վում էին թերի, շենքերը շահագործման էին հանձնվում անավարտ, որոնք էլ 

իրենց հերթին ստեղծում էին նոր հիմնախնդիրներ: Անկասկած, մարզի և, մաս-

նավորապես, Գյումրու առաջընթացն ու առկա հիմնախնդիրների լուծումը նախ 

և առաջ պայմանավորված էին արտադրատնտեսական ոլորտի, հատկապես 

արդյունաբերության զարգացմամբ: Շիրակի տարածքում գործող արդյունաբե-

րական ձեռնարկությունների արտադրական հզորությունները ներկայումս օգ-

տագործվում են 5-10%-ով, իսկ գրեթե երեք տասնյակ ձեռնարկություններն ընդ-

հանրապես արտադրանք չեն թողարկում: 1990թ. հետո ձեռնարկություններում 

չեն ներդրվել ո՛չ նոր սարքավորումներ, ո՛չ էլ առաջատար տեխնոլոգիաներ: 

Ձեռնարկությունների մեքենասարքավորումների միջին տարիքը 45-ից բարձր է. 

եթե դրանք նույնիսկ ֆիզիկապես գործարկելի են, ապա բարոյապես վաղուց 

մաշված են: Ֆինանսական միջոցների անբավարարությունը, հումքային պա-

շարների սակավությունը և հատկապես բնակչության ցածր գնողունակությունն 

խոչընդոտում են ձեռներեցության զարգացումը: Տնտեսության ներկա պայման-

ներում արդյունաբերական հզորությունների վերականգնումը նախևառաջ 

պետք է հիմնվի հանրապետության ներքին հնարավորությունների վրա: Այսօր, 

առանց պետական աջակցության, հարկային բարենպաստ տարածքային 

քաղաքականության և ֆինանսավորման արտաքին աղբյուրների, անհնար են 

արդյունաբերության զարգացումը, շուկայի ընդլայնումը և մարզի բնակչության 

զբաղվածության հիմնախնդիրների լուծումը:  

Այսպիսով, տարիներ անց էլ Աղետի գոտու հիմնախնդիրը  չի կարելի հա-

մարել լուծված: Գյումրին ունի լուրջ ուշադրության կարիք իշխանությունների 

կողմից, նաև նոր աշխատատեղերի ստեղծման լուրջ խնդիր: Իհարկե, այս գոր-

ծում միայն օրենքներ ընդունելով, հարցը չի լուծվի, քանզի որքան էլ որ կատա-

րյալ լինեն այդ  օրենքները, եթե չեն վերահսկվում, չեն կատարվում ըստ պատ-

շաճի:  Քանի դեռ օրենսդիր, գործադիր ու տեղական ինքնակառավարման մար-

մինների միջև չի հաստատվել հստակ կանոնակարգված աշխատանք, Աղետի 

գոտու հիմնահարցը  այդպես  էլ  կմնա չլուծված, իսկ  օրենքները՝  թղթի  վրա:  

Ինչպիսի՞ն է զբաղվածության և գործազրկության պատկերը Գյումրիում: 

Ըստ պաշտոնական վիճակագրության՝ 1996թ. գործազուրկների թիվը 29 հազա-

րից պակասել և 2014թ. կազմել է  12 հազար կամ նվազել է 2,4 անգամ: Նշենք, որ 
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գործազուրկների թվի նվազումը պայմանավորված չէ նոր աշխատատեղերի 

ստեղծումով, այլ աշխատուժի արտագաղթով: 

 Գյումրու զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տվյալներով՝ 2000թ. 

նոյեմբերին հաշվառման էր կանգնած աշխատանք փնտրող մոտ 29 հազար անձ. 

նրանցից 21388-ը կամ 69,2%-ը կանայք էին: Գյումրիում 1992-2014թթ. զբաղվա-

ծությունն ու գործազրկությունն ունեցել  են հետևյալ պատկերը. զբաղվածների 

թվի շեշտակի նվազում գրանցվել է միայն արտադրական ոլորտում, իսկ սպա-

սարկման ոլորտում զբաղվածների թիվը, համեմատած նախաաղետյան շրջանի 

հետ, գրեթե չի փոխվել, դեռ ավելին՝ կան ոլորտներ, որտեղ աճ է գրանցվել, 

մասնավորապես կրթության, առողջապահության ու կառավարման ոլորտնե-

րում, ինչն էլ իր ազդեցությունն է ունեցել Շիրակի մարզի տնտեսության հիմ-

նական ճյուղերի կառուցվածքի փոփոխության վրա (տե՛ս աղյուսակ 2): 

Աղյուսակ 2 

Շիրակի մարզի 1987թ.,  2008թ. և 2015թ.  տնտեսության հիմնական 

ճյուղերի տեսակարար կշիռները հանրապետության համապատասխան 

ճյուղերի ընդհանուր ծավալում (%-ով) 

Տնտեսության ճյուղեր 1987թ. 2008թ. 2015թ 

արդյունաբերություն 7,2 2,4 3,0 

գյուղատնտեսություն 11,1 10,1 10,9 

շինարարություն 3,5 1,5 2,2 

մանրածախ առևտուր 2,4 2,4 3,5 

ծառայություններ 2,9 1,9 2,2 

  Աղյուսակը կազմելիս օգտագործվել են ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական ծառայության նյութերը: 

Ի վերջո վերջին երեք տասնամյակում Շիրակն արդյունաբերական շրջա-

նից վերածվեց  էքստենսիվ գյուղատնտեսականի: Եթե  1987թ. տնտեսության հա-

մախառն արդյունքի 70%-ից ավելին բաժին է ընկել արդյունաբերությանը, իսկ 

20%-ը՝ գյուղատնտեսությանը, ապա  2014թ. նույն ցուցանիշը համապատասխա-

նաբար կազմել է 25% և 57%: Անկասկած, մարզի սոցիալ-տնտեսական հետագա 

առաջընթացը և հիմնախնդիրների լուծումը նախևառաջ պայմանավորված են 

արտադրատնտեսական ոլորտի և մասնավորապես արդյունաբերության զար-

գացմամբ: 
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Социально-экономические изменения Ширакского марза  

в конце XX в. и в начале XXI в. 

Бояджян А. 

На протяжении последних десятилетий социально-экономические измене-

ния в Ширакском марзе породили такие проблемы, которые способствуют миг-

рации населения и препятствуют стабильному развитию экономики. 

В 1980-х гг. по обьему промышленного производства Ширак в республике 

уступал только Еревану, а сейчас уступает не только Еревану, но и таким марзам 

как Арарат, Сюник, Армавир и Котайк. Если в конце XXв. Ширак являлся ре-

гионом с развитой промышленностью, то сейчас он превратился в регион с 

экстенсивным сельским хозяйством. 

Social and Economic Changes in Shirak Region at the end  

of the XX and the Beginning of the XXI Centuries 

Boyajyan A. 

During the recent decade social and economic changes in Shirak region have 

proposed such issues that contribute to the emigration and make obstacles for the stable 

development of the economy. 

In the 1980-s Shirak in production volume yielded only to Yerevan in the 

republic, but now it yieds also to regions of Ararat, Syuniq, Armavir and Kotayq. If at 

the end of the XX century Shirak was a developed industrial area, now it has turned to 

an extensive agricultural one. 
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