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թույլ է տալիս կանխատեսել գալիք պատկերը: Տարաբնակեցման 

համակարգի վերլուծության ընթացքում վեր հանված հիմնախնդիրները 

և դրանք ծնող գործոնների ուսումնասիրումը այդ հիմնախնդիրների  

կանխման համար բանալի է հանդիսանում: Հաշվի առնելով 

տարաբնակեցման համակարգաստեղծ գործընթացներում սոցիալական 

գործոնների դերի մեծացումը՝ տարաբնակեցման հետազոտության 

ժամանակ կարևորում ենք  բնակչության տարածաժամանակային 

կենսագործունեության պայմանների բազմակողմանի  գնահատումը: 

Տարաբնակեցման քաղաքականություն մշակելիս անհրաժեշտ է 

օգտագործել գիտականորեն հիմնավորված   արդյունքները: 
 

АНАЛИЗ СИСТЕМ РАССЕЛЕНИЯ ТАВУШСКОЙ ОБЛАСТИ 

Матосян М. Р., Абовян Ш. Е.  

 

В статье представлена система расселения Тавушской области, 

анализированы факторы, которые формируют систему расселения и 

условия пространственно-временной деятельности населения в разных 

населенных пунктах, было представлено расширение сообществ, 

расширение сообщества и его негативные последствия. 
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  Պրակ   Ա       
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  Issue    A       

         

ՀՏԴ 910.2                                                                   ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԻ ՍՈՑԻԱԼ-ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Դայան Ս. Ծ., Թաթոյան Ն. Ա. 

 

Հոդվածում ներկայացվել են Հայաստանում առկա թրաֆիքինգի 

սոցիալ-աշխարհագրական ասպեկտները. վերլուծվել են Հայաստանի 

Հանրապետությունում «թրաֆիքինգ» երևույթի առաջացմանը և 

տարածմանը նպաստող սոցիալ-աշխարհագրական նախադրյալները, 

տարածման ուղղությունները, տեսակները և ներկայացվել պետության 

կողմից իրականացվող միջոցառումների համակարգը: 

Բանալի բառեր. թրաֆիքինգ, հանցագործություն, աշխատանքային 

շահագործում, սեռական շահագործում, երեխաների առք ու վաճառք, 

քրեական օրենսգիրք: 

 

Նախաբան: Աշխատանքի նպատակն է վերլուծել թրաֆիքինգի 

սոցիալ-աշխարհագրական առանձնահատկությունները, տարածմանը 

նպաստող նախադրյալները, ուսումնասիրել Հայաստանը որպես 

տարանցիկ, սկզբնաղբյուր և վերջնակետ հանդիսացող երկիր՝ 

բացահայտելով թրաֆիքինգի տարածման ուղղությունները, նշել 

կրթական համակարգում նրա դեմ պայքարի ուղիները: 

 Աշխատանքի արդիականությունը թրաֆիքինգի սոցիալ-

աշխարհագրական առանձնահատկությունների բացահայտումն ու 

գնահատումն է, քանի որ այն հանդիսանում է ներկայիս 

հասարակության մեծագույն չարիքներից մեկը: 

Աշխատանքի վրա աշխատելիս օգտագործվել են 

տեղեկատվության ստացման տարբեր աղբյուրներ, այդ թվում՝ տպագիր 

գրքեր, տեղեկատվական և ուսումնաօժանդակ ձեռնարկներ, 

ուղեցույցներ, զեկույցներ, տեղեկանք-հաշվետվություններ, 

էլեկտրոնային կայքեր (պետական գերատեսչությունների, ՀՀ ազգային 

վիճակագրական կոմիտեի, ՀՀ ոստիկանության, հասարակական 
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կազմակերպությունների և լրատվության), հեռուստահաղորդումներ, 

ինչպես նաև անմիջական շփում՝ երիտասարդության զբաղվածության, 

միգրացիայի, թրաֆիքինգի, հարկադիր աշխատանքի հարցերով 

փորձագետ Անի Մակարյանի հետ:  

 

«Թրաֆիքինգ» հակամարդկային երևույթն անցել է զարգացման 

երկարատև ուղի, ունի հին պատմություն և լայն աշխարհագրություն, 

տարածված է ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի 

Հանրապետությունում: Այն կարելի է բնութագրել որպես ժամանակակից 

ստրկության տեսակ, որն ուղեկցվում է մարդու իրավունքների 

ամենադաժան խախտումներով՝ սեռական և աշխատանքային 

շահագործմամբ, մարդկանց օրգանների և հյուսվածքների վաճառքով, 

երեխաներին հակահասարակական աշխատանքների (այդ թվում՝ 

մուրացկանության) մեջ ներգրավմամբ: 

Ժամանակակից ստրկության հարցերով առաջատար մասնագետ 

Քեյվին Բեյլզի կարծիքով ժամանակակից աշխարհում ավելի քան 27 մլն. 

մարդ գտնվում է ստրկության մեջ [1, էջ 5]:  

Առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց 

առք ու վաճառքի մասին բարձրաձայն խոսվեց 1999 թվականին, երբ 

Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության հայաստանյան 

գրասենյակի աջակցությամբ իրականացվեց ուսումնասիրություն՝ 

Հայաստանից մարդկանց ապօրինի փոխադրումների և թրաֆիքինգի 

վերաբերյալ: 

Հայաստանի Հանարապետությունում դիտվում է ինչպես 

ընդհանուր հանցագործությունների, այնպես էլ թրաֆիքինգի դեպքերի 

մեծ աճ, որի մասին կարելի է պատկերացում կազմել ՀՀ ոստիկանության 

և ԱՄՆ պետքարտուղարության ամենամյա հաշվետվություններից: 

Հայաստանում արձանագրվել են թրաֆիքինգի հետևյալ ձևերը.  

1. Հայաստանի քաղաքացիների շահագործում այլ երկրներում 

(արտաքին թրաֆիքինգ),  

2. Հայաստանի քաղաքացիների և օտարազգիների շահագործում ՀՀ-

ում (ներքին թրաֆիքինգ): 

Հայաստանը «սկզբնակետ» և «վերջնակետ» երկիր է 

աշխատանքային և սեռական թրաֆիքինգի ենթարկվող տղամարդկանց, 

կանանց և երեխաների համար:  

Ահագնացող խնդիր է հայաստանաբնակ կանանց և երեխաների 

սեռական ու աշխատանքային թրաֆիքինգը, ինչպես նաև երեխաներին 
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հակահասարակական աշխատանքների մեջ ներգրավելու դեպքերը  

երկրի ներսում:  

ՀՀ-ում առկա թրաֆիքինգի հատկանիշներով հարուցված քրեական 

գործերը 2008-2017թթ. ընթացքում կազմել են 436, առավելագույն 

քանակը դիտվել է 2009 թվականին՝ 65 քրեական գործ, նվազագույնը՝ 

2014 թվականին՝ 29 քրեական գործ [2]:  
 

Դիագրամ 1. Արտաքին թրաֆիքինգի ուղղությունները 

 
 

Մարդկանց շահագործման կամ թրաֆիքինգի երևույթն ունի մի 

քանի ուղղություններ: ՀՀ 2008-2017թթ. դեպքերի վերլուծության 

արդյունքում՝ մեր կողմից առանձնացվել են արտաքին թրաֆիքինգի 6 

ուղղություններ, որոնք ներկայացված են դիագրամի տեսքով: Արտաքին 

թրաֆիքինգի դեպքերի քանակի հիմնական մասը բաժին է ընկնում 

առաջին երեք ուղղություններին [տես՝ դիագրամ 1]: 

Արտաքին թրաֆիքինգի 51 բացահայտված դեպք սեռական 

շահագործման բնույթի են, որոնք արձանագրվել են Թուրքիայի 

Հանրապետությունում և Արաբական Միացյալ Էմիրություններում: 

Ռուսաստանի Դաշնությունում և Վրաստանում ՀՀ-ից տարված «զոհերը» 

գլխավորապես ենթարկվել են աշխատանքային շահագործման:  

2012 թվականին հարուցված 62 քրեական գործերից մեկը 

վերաբերում էր մարդու օրգանները և հյուսվածքները վերցնելուն, որի 

դեպքում «վերջնակետ» երկիր է  հանդիսացել  Շրի Լանկան:  

Եվս մեկ քրեական  գործ  հարուցվել  և բացահայտվել է  2009 

թվականին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 168 հոդվածի հատկանիշներով՝ 

«Երեխայի առք ու վաճառք», այս դեպքում «վերջնակետ» երկիր 

հանդիսացել է Ֆրանսիան, որի դեպքում տուժող անձինք եղել են 4-ը [2]:  
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Վերջին տարիներին ավելացել են նաև ներքին թրաֆիքինգի 

դեպքերը, որոնց զոհ են դառնում ինչպես հայաստանաբնակ, այնպես էլ 

այլ երկրների քաղաքացիները:  

2008-2017թթ. ՀՀ-ում օտարերկրյա անձանց շահագործման 

դեպքերից բացահայտվել են 5-ը, որոնցից 3-ը Ռուսաստանի 

Դաշնության քաղաքացիների, իսկ 2-ը Չինաստանից և Թայլանդից 

Հայաստան եկած անձանց շահագործման դեպքեր են: Նշված բոլոր 

դեպքերում օտարերկրյա քաղաքացիները ՀՀ-ում ենթարկվել են 

սեռական շահագործման: 
 

Դիագրամ 2. Թրաֆիքինգի դրսևորման ձևերը (ըստ հարցման) 

 
 

Երիտասարդության շրջանում թրաֆիքինգի վերաբերյալ 

իրազեկման մակարդակի բացահայտման նպատակով 2018 թվականի 

ապրիլի տասնյոթից քսանն ընկած ժամանակահատվածում մեր կողմից 

իրականացվել է սոցիոլոգիական հարցում Խ. Աբովյանի անվան 

հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության, Կրթության, 

հոգեբանության և սոցոլոգիայի, Օտար լեզուների, Մաթեմատիկայի, 

ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետների ուսանողների 

շրջանակներում:  Հարցմանը մասնակցել են 50 ուսանողներ:  

Հարցման ընթացքում փորձել ենք բացահայտել, թե ՀՀ-ում 

թրաֆիքինգի ինչ դրսևորումներ են առկա: Սոցիոլոգիական հարցման 

արդյունքում արձանագրեցինք հետևյալ տվյալները. հարցմանը 

մասնակիցների գերակշիռ մասի՝ 78%-ի կարծիքով ՀՀ-ում առկա են 

աշխատանքային և սեռական շահագործման և հարկադիր 

մուրացկանության դեպքեր [տե՛ս դիագրամ 2]:  
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ՀՀ-ում թրաֆիքինգի ձևավորմանն ու տարածմանը նպաստում են 

մի շարք սոցիալ-տնտեսական գործոններ, մասնավորապես՝ 

գործազրկություն, սոցիալ-տնտեսական ցածր մակարդակ: 

Գործազրկությունը ՀՀ-ում հրատապ լուծում պահանջող 

հիմնախնդիրներից է իր բացասական հետևանքներով՝ աղքատությամբ, 

արտագաղթով, հանցագործությունների թվի ավելացմամբ, 

հոգեբանական խնդիրներով և այլն: Այդ մասին են ստորև նշված 

փաստերը: 

Ըստ պաշտոնական տվյալների՝ ՀՀ-ում գործազրկության 

մակարդակը 2016թ. կազմել է 18% կամ 220200 մարդ, որից 116900-ը կամ 

53%-ը տղամարդիկ են, 103300-ը կամ 47%-ը՝ կանայք: 2016 թվականին 

ՀՀ-ում տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը կազմել է 1226300 մարդ [4]:  

ՀՀ մարզերի թվում գործազուրկների բացարձակ արժեքով աչքի են 

ընկնում  Կոտայքի, Շիրակի և Լոռու  մարզերը, որտեղ 2016 թվականին 

համապատասխանաբար գրանցվել են գործազուրկների հետևյալ 

ցուցանիշները՝  24 000, 22 200 և 13 500: Նվազագույն ցուցանիշներ 

դիտվել են Վայոց Ձորի /1900 մարդ/ և Գեղարքունքի /2800 մարդ/ 

մարզերում: ՀՀ ընդհանուր գործազուրկների թվի ավելի քան 50%-ը 

բաժին է ընկնում մայրաքաղաք Երևանին: 

Գործազրկության մակարդակն ինքնին հանգեցնում է բնակչության 

աղքատության մակարդակի բարձրացմանը: Ըստ ՀՀ Ազգային 

վիճակագրական ծառայության տվյալների՝ 2016 թվականին 

Հայաստանում աղքատության մակարդակը կազմել է 29.4%՝ 2008թ.-ին 

արձանագրված 27.6%-ի և նախորդ տարվա արձանագրված 29.8%-ի 

դիմաց:  

Նախորդ տարվա համեմատությամբ այն նվազել է 0.4%-ով, սակայն 

աղքատության մակարդակը վիճակագրորեն չի փոփոխվել: 

Թրաֆիքինգի զարգացմանը նպաստող գործոնների թվին է 

դասվում նաև ամուսնալուծությունների քանակը, որի հիմնավորումն 

այն է, որ թրաֆիքինգի զոհերի գերակշիռ մաս կազմում են 

ամուսնալուծված կանայք: ՀՀ-ում 2017 թվականին 2006 թվականի 

համեմատությամբ ամուսնալուծությունների քանակը ավելացել է 28,5%-

ով: Ամուսնալուծությունների քանակի աճին զուգահեռ դիտվում է 

ամուսնությունների քանակի նվազում, ամուսնացողների միջին տարիքի 

աճ (1995 թվականին արձանագրված 27,1-ի փոխարեն ամուսնացողների 

միջին տարիքը ներկայումս կազմում է 30,8 տարի): 
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Դիագրամ 3. Թրաֆիքինգի առաջացման պայմանները /ըստ հարցման/ 

 

 

ՀՀ-ում թրաֆիքինգի զարգացմանը նպաստող գործոնների 

վերլուծության արդյունքում պարզ դարձավ, որ ամենաբարձր 

ցուցանիշները գրանցվել են մայրաքաղաք Երևանում, Լոռու, Կոտայքի 

մարզերում: Համեմատաբար ցածր ցուցանիշներ են գրանցվել   Վայոց 

Ձորի և Սյունիքի մարզերում:  Ցուցանիշները մշակվել են մեր կողմից:  

Պաշտոնական տվյալների վերլուծությանը զուգահեռ վերը նշված 

հարցման ընթացքում փորձեցինք բացահայտել հարցվողների կարծիքը 

թրաֆիքինգի առաջացման պատճառների վերաբերյալ:  

Թրաֆիքինգի առաջացման պատճառների շարքում 15-ական 

հարցվողներ նշեցին բնակչության գործազրկությունը և աղքատությունը, 

նաև երկրի սոցիալ-տնտեսական մակարդակը: Մասնակիցների 16%-ի 

կարծիքով միգրացիաները, 14%-ի կարծիքով՝ ամուսնալուծություններն 

են հանդիսանում թրաֆիքինգի առաջացման պայման [տե՛ս դիագրամ 3]:  

ՀՀ-ում թրաֆիքինգի տարածմանը նպաստող ենթակա-

ռուցվածքների շարքում կարող ենք առանձնացնել օդային և 

ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեսակները,  կապի բոլոր միջոցները, 

տաքսու վարորդների, հյուրանոցային տների կողմից առկա 

ծառայությունները և այլն:                            

ՀՀ Ոստիկանության հրապարակած պաշտոնական տվյալների 

վերլուծության և սեփական դիտարկումների արդյունքում մշակված 

աղյուսակում արտացոլված են Հայաստանի Հանարապետությունում 

թրաֆիքինգի առաջացման պատճառները և դրա հետևանքները [տե՛ս 

աղյուսակ 1]: 
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Աղյուսակ 1. Թրաֆիքինգի առաջացման պատճառները և դրա 

հետևանքները ՀՀ-ում 

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ 

Տնտեսական ճգնաժամ 

Միգրացիա 

Աշխատաշուկայի անկայունություն 

Գործազրկություն, աղքատություն 

Արդյունավետ և իրատեսական 

հեռանկարների բացակայություն 

Որակյալ կրթության և 

առողջապահության ոչ մատչելի 

որակ  

Ցածր իրազեկություն 

թրաֆիքինգի վտանգների 

մասին,  էմոցիոնալ 

անհասունություն, 

անգրագիտություն 

Սեռական ոչ ճիշտ 

դաստիարակություն 

Կոռուպցիա Քաղաքական, սոցիալական, 

տնտեսական կայունության 

պակաս, 

հեշտ գումար վաստակելու 

ձգտում 

Ստվերային տնտեսություն 

Իրավական և դատական 

համակարգերի թերացումներ 

Բռնություն ընտանիքում Հոգեբանական տրավմաներ,  

գենդերային 

անհավասարություն 

Խտրականություն և կարծրատիպեր 

Ավանդույթներ 

 

Պետության կողմից իրականացվում է թրաֆիքինգի դեմ պայքարի 

ռազմավարություն, առանձնակի ուշադրություն է հատկացվում նաև 

թրաֆիքինգի դեմ պայքարին կրթական համակարգում. 

 Ամրապնդվում է միջազգային համագործակցությունը տարբեր 

երկրների հետ: 

 «Մարդու թրաֆիքինգ և շահագործում» ուսուցչի ձեռնարկը 

երաշխավորված է որպես ուսումնաօժանդակ գրականություն: 

 Թեման ներառված է դպրոցական ծրագրերում (8-12 դասարաններ): 

Մարդկանց թրաֆիքինգը հանդիսանում է մտահոգության առարկա 

ողջ հասարակության համար, բազմաթիվ և բազմաբնույթ են դրա 

առաջացման պատճառներն ու տեսակները: Անհրաժեշտ է զգոն լինել և 

աշխատանքներ տանել երևույթի կանխման, ինչու ոչ՝ նաև վերացման 

ուղղությամբ: 
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Եզրահանգում: Մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման խնդիրը 

դարձել է մտահոգության առարկա ողջ հասարակության համար: Թեև 

շատերի կարծիքով երևույթը մնացել է անցյալում, նորագույն 

պատմությունը վկայում է, որ այն մեր օրերում էլ լայնորեն տարածված է: 

Թրաֆիքինգի տարածման տեսանկյունից Հայաստանի 

Հանրապետությունը հանդիսանում է ինչպես տարանցիկ, այնպես էլ 

սկզբնաղբյուր և նպակատակետ երկիր: 

Արտաքին թրաֆիքինիգի դեպքերի հիմնական ուղղություններն են 

հանդիսանում Թուրքիան, Ռուսաստանի Դաշնությունը և Արաբական 

Միացյալ Էմիրությունները: Արտաքին թրաֆիքինգի ընդհանուր 

ծավալում գերակշռում են սեռական և աշխատանքային շահագործման 

դեպքեր, առավել նվազ չափով դրսևորվում են նաև երեխայի առք ու 

վաճառքի, մարդկանց օրգանների և հյուսվածքների կորզման դեպքեր: 

ՀՀ-ում առկա ներքին թրաֆիքինգի առավել տարածված ձևերն են 

սեռական և աշխատանքային շահագործումը, հարկադիր 

մուրացկանությունը, երեխաների առքն ու վաճառքը: 

ՀՀ-ում պետության կողմից մշակված է ռազմավարություն 

թրաֆիքինգի դեմ պայքարի համար, որն անհրաժեշտ է տարեցտարի 

բարելավել և փորձել Հայաստանից վերացնել մարդկության այդ մեծ 

չարիքներից մեկը՝ մարդկանց շահագործումը: 

 

СОЦИАЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАФИКИНГА В 

РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

Даян С. Ц., Татоян Н. А. 

 

В статье представлены социально-географические аспекты 

трафикинга в Армении. Проанализированы социально-географические 

предпосылки возникновения и распространения явления «торговли 

людьми» в Республике Армения, направления и виды распространения, 

проанализирована система мер, осуществляемых государством. 

Ключевые слова: торговля людьми, преступление, трудовая 

эксплуатация, сексуальная эксплуатация, торговля детьми и их продажа, 

уголовный кодекс. 
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SOCIAL-GEOGRAPHICAL ASPECTS OF TRAFFICKING IN THE REPUBLIC 

OF ARMENIA 

Dayan S. Ts., Tatoyan N. A.  
 

The article represents the socio-geographical aspects of trafficking in 

Armenia. The socio-geographical prerequisites for arising and spreading 

"trafficking" phenomena in the Republic of Armenia, the directions and types 

of dissemination have been analyzed and the system of measures implemented 

by the state has been studied. 

Keywords: trafficking, crime, labor exploitation, sexual exploitation, 

children trade and sale, criminal code.  
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  Պրակ   Ա       

  Выпуск A      

  Issue    A       

         

 

ՀՏԴ 330.831(479.25)                                                                                ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ   

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ 

(SEDA) ՈՐՊԵՍ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ՆՈՐ 

ԵՂԱՆԱԿ (ՀՀ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ) 

Վարդանյան Գ. Վ., Քեշիշյան Գ. Հ. 

 

Հոդվածում ուսումնասիրվել է SEDA ցուցանիշի հաշվարկման 

մեթոդաբանությունը, միաժամանակ ուսումնասիրվել են նրա 

կառուցվածքային բնութագրերը ՀՀ տվյալներով: Որպես 

հետազոտության ժամանակահատված է ընտրվել 2009-2017թթ.: Սույն 

հոդվածում նպատակ է դրված բացահայտել գործազրկության 

մակարդակի և բնակչության մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի ազդեցությունը 

SEDA ցուցանիշի վրա: Կառուցվել է բազմագործոնային ռեգրեսիոն 

մոդել, որի վճռումը ցույց է տվել, որ չնայած ՀՀ-ում տվյալ 

ժամանակահատվածում ՀՆԱ-ն ցուցաբերել է աճի միտումներ, սակայն 

այն չի բերել հանրապետության բնակչության բարեկեցության 

բարձրացմանը: 

Բանալի բառեր. SEDA ցուցանիշ, գործազրկության մակարդակ, 

բնակչության մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ, կոռելյացիայի գործակից, 

բազմագործոնային ռեգրեսիոն մոդել, կոռելյացիոն մատրիցա, 

բարեկեցության մակարդակ, փոխկախված ժամանակային շարքեր, 

տնտեսական աճ: 

 

Նախաբան: Հայտնի է, որ ցանկացած երկրի տնտեսական 

զարգացումը և բնակչության կենսամակարդակը բնութագրող 

ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանության մշակումը և դրա 

հետագա կատարելագործումը վիճակագրության հիմնախնդիրներից է: 

Տարբեր հասարակական կազմակերպությունների, անհատների կողմից 

պարբերաբար ներկայացվել են վերը նշված ցուցանիշների 

հաշվարկման մեթոդներ, որոնք համակողմանիորեն բնութագրել են 
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երկրի տնտեսական և սոցիալական զարգացումը: Այդ ցուցանիշներից 

են. 

 Ջինիի գործակիցը (1912թ. Կորրադո Ջինի), 

 Մարդկային զարգացման ինդեքսը (1990թ.,Մահբուբ ալ Հաք, 

Ամարտյա Սեն), 

 Տնտեսական ազատության ինդեքս (1995թ., Ժառանգություն 

հիմնադրամ (The Heritage Foundation )), 

 Կայուն տնտեսական բարեկեցության ինդեքս (1972թ.,                  

Ու. Նորդհաուս, Ջեյմս Թոբին), 

 Տնտեսական կայուն զարգացման գնահատման ցուցանիշ (SEDA) 

(2012թ. Բոստոնի խորհրդատվական խումբ BCG): 

Սույն հետազոտության նպատակն է պարզաբանել ՀՀ-ում 2009-

2018թթ. գործազրկության մակարդակի, բնակչության մեկ շնչին ընկնող 

ՀՆԱ-ի ազդեցությունը տնտեսական կայուն զարգացման գնահատման 

ցուցանիշի՝ SEDA-ի վրա, ինչպես նաև ցույց տալ վերջինիս 

ազդեցությունը ՀՀ բնակչության բարեկեցության բարձրացման վրա: 

2012թ.-ին BCG-ն մշակեց Տնտեսական կայուն զարգացման 

գնահատման ցուցանիշը (այսուհետև՝ SEDA), որի նպատակն էր օգնել 

երկրներին ազգային ռազմավարական ծրագրերը մշակել բնակչության 

բարեկեցության համակողմանի և օբյեկտիվ գնահատականի հիման 

վրա: 

Աղյուսակ 1. 

SEDA ցուցանիշի բաղադրիչները [7] 
Խմբերը Բնութագրիչներ 

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Եկամուտներ 

Տնտեսական կայունություն 

Զբաղվածություն 

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ 

Առողջապահություն 

Կրթություն 

Ենթակառուցվածքներ 

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Հավասարություն 

Քաղաքացիական հասարակություն 

Կառավարում 

Շրջակա միջավայր 

Գործնականում տնտեսական զարգացումը հենվում է բնակչության 

բարեկեցության ապահովման և տնտեսական աճի խթանման վրա: SEDA 

ցուցանիշը ցույց տվեց, որ երկրները միայն կայուն տնտեսական աճի 

պայմաններում կարող են ապահովել բնակչության ընդհանուր 
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բարեկեցություն: 2012թ.-ին առաջին անգամ հաշվարկված SEDA 

ցուցանիշը թույլ տվեց ներկայացնել, թե ինչպես են մի շարք երկրների 

հարստությունը արդյունավետ փոխակերպվում բարեկեցության [7]: 

SEDA ցուցանիշը օբյեկտիվ մեծություն է, իր հաշվարկները չեն 

պարունակում սուբյեկտիվ ընկալում ունեցող մեծություններ (ինչպիսին 

է «Երջանկության ինդեքսը»): SEDA ցուցանիշը հաշվարկվում է երեք 

խմբերով ներկայացվող 10 չափումների հիման վրա, որոնք իրենց 

հերթին բնութագրվում են վիճակագրական ցուցանիշներով      

(աղյուսակ 1): SEDA ինտեգրալ ցուցանիշը հաշվարկվում է ներքոհիշյալ 

բնութագրիչները արտացոլող ցուցանիշների նորմավորման հիման վրա:  

SEDA ինտեգրալ ցուցանիշը գնահատվում է 0-ից 100 միավոր 

սանդղակով (0-ի դեպքում երկրում տնտեսական աճը չի նպաստում 

բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը, 100-ի դեպքում 

տնտեսական աճը անմիջականորեն նպաստում է բնակչության 

կենսամակարդակի բարձրացմանը): 

Սույն հետազոտության նպատակն է բացահայտել, թե ՀՀ-ում 2009-

2018թթ. գործազրկության մակարդակը, բնակչության մեկ շնչին ընկնող 

ՀՆԱ-ն ինչպես են ազդում  SEDA ինտեգրալ ցուցանիշի վրա: 

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված տվյալներից երևում է, որ 2009-

2011թթ. համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով 

պայմանավորված ՝ ՀՀ-ում  գրանցվել է գործազրկության  բարձր 

մակարդակ (2010թ.-ին՝ 19.0%),  բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի 

նվազագույն մակարդակ (2009թ.-ին՝968.5 հազար դրամ), իսկ 2011-

2012թթ. նվազել է SEDA ինտեգրալ ցուցանիշը (2011թ.-ին կազմել է 49.94 

միավոր, 2012թ.-ին՝ 49.31 միավոր): 2018թ.-ին 2009թ.-ի 

համեմատությամբ ՀՀ-ում գործազրկության մակարդակը նվազել է 2.4 

տոկոսային կետով, բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն ավելացել է 

1054.1 հազար դրամով: Նույն ժամանակահատվածում  SEDA ինտեգրալ 

ցուցանիշը բարձրացել է 1.6 միավորով:  

Ուսումնասիրվող ժամանակաընթացքում ՀՀ-ում SEDA ինտեգրալ 

ցուցանիշի վրա գործազրկության մակարդակի և բնակչության մեկ շնչի 

հաշվով ՀՆԱ-ի ազդեցության գնահատման համար կառուցվել է 

ժամանակի գործոնը ներառող ռեգրեսիոն մոդել՝ 

                                              btxaxaay ttt  22110
ˆ                                         (1), 

որտեղ՝ 

ttt xxy 21 ,, - արդյունքային և գործոնային հատկանիշներն են, 

t - ժամանակի գործոնն է, ( nt ;.....3;2;1 ), 
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baaa ,,, 210
-ն՝ պարամետրերն են [1]: 

Աղյուսակ 2. 

ՀՀ-ում գործազրկության մակարդակը, բնակչության մեկ շնչի հաշվով 

ՀՆԱ-ն և SEDA ինտեգրալ ցուցանիշը 2009-2018թթ.  

[2, 3, 4, 5, 6] 

Տարիներ 
Գործազրկության 

մակարդակը, % 

Բնակչության մեկ 

շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն, 

հազար դրամ 

SEDA ինտեգրալ 

ցուցանիշը, 

միավոր 

2009 18.7 968.5 50.05 

2010 19.0 1062.7 50.28 

2011 18.4 1252.8 49.94 

2012 17.3 1410.8 49.31 

2013 16.2 1507.5 50.21 

2014 17.6 1602.2 50.26 

2015 18.5 1678.6 49.83 

2016 18.0 1693.4 50.02 

2017 17.8 1869.1 50.17 

2018 16.3 2022.6 51.66 

 

Քանի որ ուսումնասիրվող ցուցանիշները իրենցից ներկայացնում 

են փոխկապակցված ժամանակային շարքեր, ապա դրանց զարգացման 

միտումների չեզոքացման նպատակով մոդելում ընդգրկվել է նաև 

ժամանակի գործոնը [1]: 

Կատարվել են հետևյալ նշանակումները՝ 

ty - SEDA ինտեգրալ ցուցանիշն է t-րդ տարում, միավոր, 

tx1
- գործազրկության մակարդակն է t-րդ տարում,%, 

tx2
-բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն է t-րդ տարում, հազար դրամ: 

Ուսումնասիրվող երևույթների միջև ձևավորված կապի սերտության 

աստիճանի գնահատման համար կառուցվել է կոռելյացիոն մատրիցա: 

Աղյուսակ 3. 

Կոռելյացիոն մատրիցա 

 

SEDA 

ինտեգրալ 

ցուցանիշ 

Գործազրկության 

մակարդակ 

Բնակչության 

մեկ շնչի հաշվով 

ՀՆԱ 

SEDA ինտեգրալ 

ցուցանիշ 
1.0 - - 

Գործազրկության 

մակարդակ 
-0.442 1.0 - 

Բնակչության մեկ 

շնչի հաշվով ՀՆԱ 
0.467 -0.603 1.0 
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Աղյուսակ 3-ում ներկայացված վերլուծության արդյունքներից 

երևում է, որ ուսումնասիրվող տարիներին ՀՀ-ում գործազրկության 

մակարդակի և բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի միջև ձևավորվել է 

հակադարձ ուժեղ կապ: SEDA ինտեգրալ ցուցանիշի և գործազրկության 

մակարդակի միջև նույնպես ձևավորվել է հակադարձ, սակայն միջին 

ուժգնության կապ: Բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի և SEDA 

ինտեգրալ ցուցանիշի միջև ձևավորվել է ուղիղ միջին ուժգնության կապ:  

 Աղյուսակ 4-ում ներկայացված են ուսումնասիրվող երևույթների 

միջև ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքները: 

 

Աղյուսակ 4. 

ՀՀ-ում գործազրկության մակարդակի, բնակչության մեկ շնչի հաշվով 

ՀՆԱ-ի և SEDA ինտեգրալ ցուցանիշի միջև ռեգրեսիոն վերլուծության 

արդյունքները 2009-2018թթ. տվյալներով 

 
Ցուցանիշներ Արդյունքներ 

Ռեգրեսիոն մոդելը txxy ttt 61.0005.039.078.61ˆ
21   

Բազմակի կոռելյացիայի գործակիցը 627.0R  

Բազմակի դետերմինացիայի գործակիցը 392.02 R  

Մոդելի նշանակալիության 

գնահատականը 

29.1F
 

(   76.462;31;05.0  kkcritF 
) 

 

Աղյուսակ 4-ում ներկայացված ռեգրեսիոն վերլուծության 

արդյունքներից երևում է, որ ուսումնասիրվող երևույթների միջև 

ձևավորվել է ուժեղ կապ ( 627.0R ): Կառուցված ռեգրեսիոն մոդելի 

համաձայն՝ 2009-2018թթ. ՀՀ-ում գործազրկության մակարդակի մեկ 

տոկոսով կրճատումը հանգեցրել է SEDA ինտեգրալ ցուցանիշի 0.39 

միավորով բարձրացմանը ( 39.01 a ): Նույն ժամանակահատվածում ՀՀ-

ում բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի յուրաքանչյուր հազար 

դրամով ավելացմանը զուգընթաց՝ SEDA ինտեգրալ ցուցանիշը նվազել է 

0.005 միավորով ( 005.02 a ): Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում 

SEDA ինտեգրալ ցուցանիշը, բացի մոդելում ընդգրկված գործոններից, 

այլ գործոնների ազդեցության արդյունքում տարեկան միջին հաշվով 

բարձրացել է 0.61 միավորով ( 61.0b ): 

 Կատարված վերլուծության արդյունքները փաստում են, որ 

գործազրկության մակարդակի կրճատումը ավելի նշանակալի 

ազդեցություն է թողել SEDA ինտեգրալ ցուցանիշի բարձրացման վրա, 
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քան բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի փոփոխությունը: 

Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում ՀՆԱ-ն ունեցել է աճի 

միտումներ, սակայն այն գրեթե չի նպաստել ՀՀ-ում բնակչության 

բարեկեցության բարձրացմանը: 

Եզրահանգում: Կատարված վերլուծության արդյունքները 

փաստում են, որ գործազրկության մակարդակի կրճատումը ավելի 

նշանակալի ազդեցություն է թողել SEDA ինտեգրալ ցուցանիշի 

բարձրացման վրա, քան բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի 

փոփոխությունը: Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում ՀՆԱ-ն 

ունեցել է աճի միտումներ, սակայն այն գրեթե չի նպաստել ՀՀ-ում 

բնակչության բարեկեցության բարձրացմանը: 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ (SEDA) КАК НОВЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (ПО ДАННЫМ РА) 

Варданян Г. В., Кешишян Г. А. 

 

В статье рассмотренна методология расчета показателя SEDA, 

одновременно проанализированы его структурные харастеристики по 

данным РА. Анализируемый период включает в себя 2009-2018 г.г. Целью 

данного исследования было расскрытие воздействия уровня безработицы 

и ВВП в расчете на душу населения в РА на интегральный  показатель 

SEDA в исследуемом периоде. Была построена многофакторная 

регрессионная модель, решение которой показало следующее: несмотря 

на то, что в данном периоде ВВП имеет тенденцию к росту, он не ведет к 

росту благосостояния населения. 

Ключевые слова: показатель SEDA, уровень безработицы, ВВП на 

душу населения, коэффициент корреляции, модель многомерной 

регрессии, корреляционная матрица, уровень благосостояния, 

взаимосвязанные временные ряды, экономический рост. 
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SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT ASSESMENT INDICATOR 

(SEDA) AS A NEW METHOD FOR MEASURING THE WELL-BEING OF 

THE POPULATION (BY DATA OF RA) 

Vardanyan G. V., Keshishyan G. H. 

 

The methodology of calculating the indicator SEDA has been studied 

and the structural characteristics have been simultaneously analyzed in this 

article by the data of RA. The studied period includes from 2009 to 2018. The 

main aim of this research is to disclose the influence of unemployment rate 

and GDP per capita on the integral indicator of SEDA in the studied period. 

For this purpose the multivariate regression model has been built. According 

to the regression model, despite the fact that in studied period GDP per capita 

has had increasing tendency, all the same it hasn't assisted the increase of well-

being of the population of RA. 

Keywords: the indicator SEDA, unemployment rate, GDP per capita, 

coefficient of correlation, multivariate regression model, correlation matrix, 

well-being rate,  correlated time series, economic growth. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И     Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C  P R O C E E D I N G S  
 

  Պրակ   Ա       

  Выпуск A      

  Issue    A       

        

ՀՏԴ 336                                                   ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐԱՑԻՈՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

Հայրապետյան Ա. Մ. 

  

Ունենալ փակ տնտեսություն, նշանակում է օտարվել 

համաշխարհային տնտեսական և տեխնոլոգիական զարգացումներից: 

Ինչպե՞ս է Հայաստանը ներգրավված միջազգային ինտեգրացիոն 

գործընթացներին, ինչպիսի՞ն է դրա արդյունքը մեր երկրի տնտեսության 

զարգացման վրա, ի՞նչ հիմնախնդիրներ, վտանգներ ու միտումներ կան 

այդ գործընթացներում, որո՞նք են տարբեր ինտեգրացիոն կառույցներին 

Հայաստանի անդամակցության հեռանկարները և այլն: Սյս հարցերն են 

ուսումնասիրվել սույն հոդվածում, որի նպատակն է գնահատել 

տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության մոդելի 

արդյունավետությունը Եվրամիության Ասոցացման համաձայնագի՞ր, 

թե՞ Եվրասիական տնտեսական միություն (ԵԱՏՄ) երկընտրանքում: Ընդ 

որում՝ արդյունավետությունը գնահատելու համար ուսումնասիրվել են 

արտաքին առևտրաշրջանառության, ներդրումների, արտադրական 

գործընթացներին մասնակցության, տեխնոլոգիական առաջընթացի և 

գիտատար ոլորտների համատեղ ֆինանսավորման հիմնահարցերը: 

Բանալի բառեր. ինտեգրացիա, ինտեգրացիոն միավորում, 

Եվրասիական տնտեսական միություն, Եվրամիության Ասոցացման 

համաձայնագիր, առևտրային քաղաքականություն, տնտեսական 

համագործակցություն: 

 
Ելնելով դեռևս Եվրասիական տնտեսական համայնքի 

սահմանած դրույթներից՝ ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում ընթացող 

ինտեգրացիոն գործընթացները ենթադրում են տնտեսության 

ճյուղերի զարգացում, նոր տնտեսական միջավայրի և զարգացման 

նոր հեռանկարների ստեղծում, շուկաների ընդլայնում, որտեղ 
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անդամ-երկրների ապրանքների փոխադարձ առևտրում չեն կիրառվելու 

ներմուծման և արտահանման մաքսատուրքեր, ոչ սակագնային 

կարգավորման միջոցներ, հակադեմփինգային ու փոխհատուցման 

միջոցներ [14]: Իրական պատկերը ստանալու համար  ներկայացնենք 

ԵԱՏՄ-ի առավելությունները և թերությունները՝ մատնանշելով մի 

շարք փաստարկներ: 

Նախ պետք է նշել, որ ԵԱՏՄ-ի, ինչպես և ԱՊՀ-ի ստեղծումը 

հետապնդում է առավելապես քաղաքական նպատակ: Ռուստատանը 

փորձում է վերականգնել Խորհրդային Միության տարիների իր 

գերիշխանությունը: Ռուսաստանը, ինչպես միշտ, Հայաստանում 

փնտրում է իր քաղաքական շահը: Մի կողմից՝ Հայաստանը 

անփոխարինելի ռազմական հենակետ է Ռուսաստանի համար, մյուս 

կողմից՝ Հայաստանը կարևոր խաչմերուկի վրա է գտնվում, այն 

խաչմերուկի, որով իրանական նավթը և գազը կարող են հասնել 

Եվրոպա: Այսպիսով, Ռուսաստանը Հայաստանի՝ ԵԱՏՄ-ին 

անդամակցությամբ փակում է Իրանի այդ հնարավորությունը, որը 

կնշանակեր Եվրոպա արտահանվող ռուսական գազի ծավալների 

կրճատման հետևանքով միլիարդավոր դոլարների կորուստ: ԵԱՏՄ-ն չի 

կարող լուծել անդամ-երկրների տնտեսական հետամնացության 

խնդիրը, եթե հաշվի առնենք, որ տնտեսական զարգացման և 

տեխնոլոգիական առաջընթացի խոշոր բևեռները ԱՄՆ-ն, Ճապոնիան և 

եվրոպական զարգացած երկրներն են: Հետևաբար, եթե Հայաստանը չի 

զարգացնում այս երկրների հետ տնտեսական համագործակցության 

հարաբերություններ, ապա զերծ կմնա համաշխարհային զարգացման 

գործընթացներից և տեխնիկական առաջադիմության միտումներից: Այս 

իմաստով կա մի կանխադրույթ, ըստ որի՝ Եվրամիության (ԵՄ) հետ 

Հայաստանի տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը ունի 

ավելի լուրջ նախադրյալներ և հեռանկարներ: 

ԵԱՏՄ անդամ-պետությունների հետ Հայաստանի տնտեսական 

հարաբերությունները առավել կայացած են առևտրային 

հարաբերություններում, եթե չասենք՝ մեծ հաշվով սահմանափակվում 

են առևտրի ազատականացման քաղաքականության շրջանակներում:  

ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության դրական կողմը կամ 

առավելությունը արտոնյալ (միասնական) մաքսային տարածքի 

ստեղծումով առևտրային ծավալների աճի հնարավորությունների 

ապահովումն է: Այս փաստը հիմնավորելու կամ հերքելու համար 
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ուսումնասիրվել են ՀՀ արտաքին առևտրի՝ վերջին հինգ տարիների 

վիճակագրական ցուցանիշները:  

Աղյուսակ 1. 

ՀՀ արտաքին առևտրաշրջանառությունը ԵԱՏՄ և ԵՄ երկրների հետ 

(մլն. դոլար) [6, էջ 114-115], [7, էջ 124-125] 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

աճի 

տեմպ 

(%) 

2019 

հունվար-

հունիս  

ԵԱՏՄ 

երկրներ,  

այդ թվում՝ 

- - - 1 787,4 1 989,5 111.3 982,2 

ՌԴ  1 431,1 1174, 0 1 358,3 1 730,5 1 924,4 111.2 946,1 

Բելառուս  40,1 39,3 36,7 46,1 50,3 109.1 31,3 

Ղազախս-

տան 
7,5 5,1 5,6 9,0 13,5 150.0 3,3 

Ղրղզստան  - - - 1,8 1,3 68.6 1,5 

ԵՄ 

երկրներ 
1 599,9 1 120,6 1 218,1 1 537,6 1 830,1 119.0 756,3 

 

Առևտրաշրջանառության դինամիկայի ուսումնասիրությունը թույլ 

է տալիս ասել, որ թե՛ ԵԱՏՄ շրջանակներում, թե՛ ԵՄ երկրների հետ 

Հայաստանի արտաքին առևտուրը 2016-2019թթ. հիմնականում ունեցել է 

աճի միտումներ: 2018թ.-ի տարեվերջի դրությամբ զգալի աճ է գրանցվել 

Հայաստան-Ղազախստան առևտրային հարաբերություններում: Աճը 

տեղի է ունեցել արտահանման ծավալների գրեթե կրկնակի ավելացման 

արդյունքում (9,8 մլն. դոլար՝ նախորդ տարվա 4,9 մլն. դոլարի դիմաց): 

Հայաստանի արտահանվող հիմնական ապրանքը ոգելից խմիչքն է՝ 

հիմնականում կոնյակը: 

Հայաստանի  առևտրաշրջանառությունը ԵՄ-ի հետ ունեցել է աճի 

ավելի բարձր տեմպեր (119.0%), քան ԵԱՏՄ երկրների հետ (111.3%): 

Սակայն 2019թ. առաջին կիսամյակում նախորդ ժամանակահատվածի 

նույն ցուցանիշների համեմատությամբ ցուցանիշի աճի տեմպերը 

համեմատաբար ցածր են եղել ԵԱՏՄ-Հայաստան մասով, իսկ ԵՄ 

երկրների մասով գրանցվել է առևտրային ծավալների անկում 16.6%-ով 

(2018թ. առաջին կիսամյակում ցուցանիշը կազմել է 906,8 մլն. դոլար): 

Ընդ որում՝ անկում է արձանագրվել թե՛ ներմուծման, թե՛ արտահանման 

կառուցվածքում: Արտահանումը կրճատվել է 26%-ով (369,6 մլն. դոլարից 

դառնալով 273,2 մլն. դոլար), իսկ ներմուծումը՝ 1,1%-ով (537,1 մլն. 

դոլարից դառնալով 483,1 մլն. դոլար):  
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ՀՀ առևտրաշրջանառության կառուցվածքի ուսումնասի-

րությունը ցույց է տալիս, որ հիմնական ուղղությունը ԵԱՏՄ-ն է, որը 

2019թ. առաջին կիսամյակում ունեցել է աճի միտում:  

 

2017-2018թթ.-ին թե՛ արտահանումը, թե՛ ներմուծումը ունեցել 

են դինամիկ զարգացում: 

 

 
Գծապատկեր 1. ՀՀ արտաքին առևտրաշրջանառության 

կառուցվածքի դինամիկան (տոկոս) 

 

 
Գծապատկեր 2. ՀՀ արտաքին առևտուրը ԵԱՏՄ երկրների հետ     

(մլն. դոլար) 
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Գծապատկեր 3. ՀՀ արտաքին առևտուրը ԵՄ երկրների հետ          

(մլն. դոլար) 

 

ԵԱՏՄ երկրներից ներմուծումը գրեթե երկու անգամ գերազանցում 

է արտահանումը: Ցուցանիշների համեմատությունը թույլ է տալիս ասել, 

որ ներմուծումը ԵԱՏՄ-ից ավելի շատ է եղել, քան ԵՄ-ից, միաժամանակ 

ԵՄ ավելի շատ ենք արտահանել, քան ԵԱՏՄ, թեև 2018թ. դեպի ԵԱՏՄ 

արտահանումը  (689 մլն. դոլար), որը 20%-ով աճել է նախորդ տարվա 

համեմատ, գերազանցել է դեպի ԵՄ արտահանման ցուցանիշը (684 մլն. 

դոլար): Այս փաստը պայմանավորված է միության երկրների միջև 

առևտրային խթանների ու մեխանիզմների բարելավման հանգամանքով: 

Ուշագրավ է այն, որ արտահանման գերակշիռ մասը՝ 684 մլն. դոլարի 

97%-ը (666,5 մլն. դոլարը) պատկանում է ռուսական շուկային: 

Դիտարկվող ժամանակահատվածի համար դրական միտումը՝ 

դեպի ԵՄ երկրներ արտահանման ծավալների առումով, ակնհայտ է: 

2016-2018թթ. ցուցանիշը աճել է 1.4 անգամ (479 մլն. դոլարից հասնելով 

684 մլն. դոլարի): Սակայն 2019թ. հունվար-հունիսին նախորդ 

ժամանակահատվածի համեմատ ցուցանիշը կրճատվել է 

արտահանման մասով 26%-ով (370 մլն. դոլարից իջնելով 273 մլն. 

դոլար), իսկ ներմուծման մասով կրճատվել է 10%-ով (537 մլն. դոլարից 

իջնելով 483 մլն. դոլար): 

Եվրոպական տնտեսական համագործակցության կարևոր 

նախադրյալներից է ԵՄ Արտոնությունների ընդհանրացված «GSP+» 

համակարգը, որի շնորհիվ 6300 հայկական ապրանքներ արտահանվում 

են ԵՄ առանց մաքսատուրքի: Այս հանգամանքով է բացատրվում դեպի 

եվրոպական շուկա արտահանման համեմատաբար բարձր 

մակարդակը: 
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Վերջին երկու հաշվետու տարում Հայաստանից արտահանվող 

ապրանքների ցանկում դարձյալ առաջատարը հանքահումքային 

ապրանքներն են և պատրաստի արտադրանքը [10]: Հայաստանից 

Ռուսաստան ամենաշատն արտահանվում են ոգելից և ոչ ոգելից 

ըմպելիքներ, որոնց 94%-ը բաժին է ընկնում սպիրտային խմիչքներին՝ 

հիմնականում կոնյակի և օղու տեսականուն [11, էջ 27]: Այս իմաստով էլ 

հաճախ ԵԱՏՄ ինտեգրացման առավելությունը նույնացվում է 

հայկական ոգելից խմիչքների՝ դեպի Ռուսաստան արտոնյալ 

պայմաններով արտահանման մեխանիզմների ստեղծման հետ: 

Բացի Ռուսաստանից, ԵԱՏՄ մնացած երկրների հետ 

տնտեսական բոլոր հարաբերությունները ներկա փուլում գտնվում 

են զարգացման շատ ցածր մակարդակի վրա:  

ԵԱՏՄ-ն արտահանում է հանքահումքային և վառելիքաէներգետիկ 

ապրանքներ և ներմուծում պատրաստի տեխնոլոգիական արտադրանք, 

ինչը փաստում է ԵԱՏՄ-ի արդյունաբերական պոտենցիալի ցածր և 

անմրցունակ մակարդակի մասին [12]: 

Հասկանալի է, որ ամբողջական շուկայի ձևավորման և լիարժեք 

ինտեգրման համար առկա են ներքին և արտաքին մի շարք 

խոչընդոտներ. մի կողմից՝  դա Հայաստանի աշխարհագրական դիրքն է, 

ճանապարհային ու տրանսպորտային փոխադրումների դժվարութ-

յունները և տնտեսական շրջափակումը, մյուս կողմից՝ դեռևս առկա է 

եվրոպական ստանդարտներին համապատասխանեցման խնդիր: Բացի 

այդ, միջազգային տնտեսական գործարքներն առայժմ շրջանցում են 

խոշոր ներդրումային ծրագրերը: 

Պետք է հաշվի առնել, որ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների 

ցուցանիշով հետխորհրդային երկրների շարքում Հայաստանը գտնվում 

է ցածր դիրքերում: 2017թ.-ին հինգ տարվա ընթացքում ցուցանիշը 

ունեցել է միայն նվազման միտում՝ կազմելով 246 մլն. դոլար [3, էջ 187]:  

Ուսումնասիրելով ներդրումների բաշխվածության ցուցանիշները՝ 

ըստ տնտեսության ճյուղերի, կտեսնենք, որ ռուսական ներդրումների 

ամենամեծ բաժինը կենտրոնացված է էներգետիկայի ոլորտում, 

մասնավորապես էլեկտրաէներգիայի արտադրության ոլորտում, 

սակայն ներդրումային հոսքերի աշխարհագրական կառուցվածքում 

գլխավոր ուղղությունը վերջին տարիներին շարունակում են մնալ 

օֆշորային երկրները [5, էջ 515-522]: Այսպիսով, կարելի է մեկ անգամ ևս 

փաստել, որ տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության 
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այս մակարդակը դեռևս շատ ցածր է՝ Հայաստանի տնտեսության 

իրական հատվածի վրա դրական ազդեցություն ունենալու առումով:  

Եթե ուզում ենք հզորացնել ազգային տնտեսությունը, ապա    21-րդ 

դարի տնտեսագիտական մտածելակերպով՝ պետք է զարգացնել 

գիտատար ոլորտները, այսինքն՝ մտածել՝ ինչպես ապահովել մեր տեղը 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային շուկայում: Թեև 

ԵԱՏՄ-ի առավելությունը արտաքին առևտրաշրջանառության 

խթանումն է, երբ տեղական ապրանքները անդամ-երկրների շուկաներ 

են արտահանվում արտոնյալ ռեժիմով՝ առանց մաքսատուրքերի, 

հետևաբար դառնում են մրցունակ, միաժամանակ Հայաստանը 

ներմուծում է ավելի էժան, այսինքն՝ առանց մաքսատուրքերի, 

այնուամենայնիվ ընդամենը չորս երկրի հետ անմաքս 

առևտրաշրջանառություն զարգացնելու քաղաքականությունը, մեղմ 

ասած, արդյունավետ չէ և անհեռանկարային է, մանավանդ, երբ 

արտահանման մեջ գերակշռում են հանքահումքային և մետաղական 

պաշարներն ու գյուղատնտեսական ոլորտի ապրանքները: 

Արդյունաբերական ապրանքների փոխադարձ առևտրի աճը 2017թ. 

կազմել է 12.6%, իսկ սննդի և գյուղատնտեսական ապրանքների 

արտահանման աճը՝ 23,7%, որը կազմում է ընդհանուր արտահանման 

57.6%-ը [1, էջ 54]:  

ԵԱՏՄ երկրների միջև ֆինանսական հոսքերի և ապրան-

քաշրջանառության կառուցվածքի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս 

պնդել, որ առայժմ չկա առաջավոր փորձի՝ ինովացիոն տեխնոլո-

գիաների ներհոսքի և գիտատար ապրանքների ներմուծման ու 

արտահանման լուրջ հեռանկար: 

Այսօրինակ առևտրային միտումները նշանակում են հետ մնալ 

գիտատեխնիկական առաջընթացի տեմպերից:  

Միասնական առևտրային քաղաքականության սահմաններում 

ԵԱՏՄ-ին անդամակցումը որոշակիորեն զրկում է անդամ-երկրներին 

տնտեսական որոշումների կայացման ինքնուրույնությունից:  

Արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող 

պատժամիջոցները Եվրասիական տնտեսական միությանն 

անդամակցող երկրների վրա ունեն երկակի ազդեցություն: Հայտնի է, որ 

պատժամիջոցների արդյունքում ռուսական ռուբլին արժեզրկվում է, իսկ 

նավթի գները՝ նվազում: Արդյունքում կրճատվում է Ռուսաստանի հետ 

առևտրաշրջանառությունը: Միաժամանակ, պատժամիջոցները կարող 

են դրական ազդեցություն ունենալ արտաքին առևտրի վրա այն 
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իմաստով, որ դեպի Ռուսաստան արգելված ապրանքների 

փոխարինումը միության անդամ-երկրներից ներմուծվող ապրանքներով 

բերում է այդ երկրների առևտրային հաշվեկշիռների բարելավման:  

Կան հակասություններ ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում առևտրային 

համաձայնագրերի և ԵՄ Ասոցացման համաձայնագրի միջև, քանի որ 

դրանցից յուրաքանչյուրը ենթադրում է տարբեր իրավական ռեժիմներ: 

ԵԱՏՄ օրենսդրական դրույթներով ենթադրվում է, որ միության անդամ 

որևէ երկրի և այլ ինտեգրացիոն կառույցների միջև ընթացող 

հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի  որոշումներով: Հարվածի տակ է 

հայտնվում Եվրոպական երկրների հետ առևտրային պայմանագրերով 

հաստատված արտոնյալ առևտրի ռեժիմը: 

Պետք է հաշվի առնել նաև շուկաների տարողության տարբե-

րությունները. ԵՄ-ն ունի 512 մլն. բնակչությամբ շուկա, ԵՏՄ-ն՝ 183 մլն.: 

Տնտեսության չափերի տարբերությունն ավելի մեծ է. համախառն 

ներքին արդյունքով ԵՄ-ն 8.5 անգամ գերազանցում է ԵՏՄ-ին: 2017թ. 

դրությամբ Եվրամիության ՀՆԱ-ն կազմել է 17 տրլն. դոլար [2], իսկ 

ԵԱՏՄ-ի ՀՆԱ-ն՝ 2 տրլն. դոլար [15]:  

Ընդհանրացնելով ուսումնասիրությունները՝ պետք է նշել տարա-

ծաշրջանային ինտեգրացիոն գործընթացներում առկա մի շարք դրական 

և բացասական կողմեր, որոնք բխում են ԵԱՏՄ կառույցի և ԵՄ 

Ասոցացման համաձայնագրի պահանջներից: 

1. ԵԱՏՄ-Հայաստան առևտրատնտեսական համագործակցության 

շրջանակներում Ռուսաստանը դեռևս մնում է ոչ միայն հիմնական 

գործընկերը, այլև կարելի է ասել՝ գրեթե միակ երկիրը, հատկապես 

Ղազախստանի ու Ղրղզստանի հետ տնտեսական կապերի 

բացակայության ֆոնին:  

2. ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցմամբ խթանվում է մի շարք, 

հատկապես ավանդական ապրանքների (գյուղատնտեսական 

ապրանքների, այդ թվում՝ կոնյակի) իրացումը Ռուսաստանում: 

3. ԵԱՏՄ-Հայաստան ինտեգրացման տնտեսական բաղադրիչը կրում է 

պայմանական և որոշ չափով՝ ձևական բնույթ: 

4. Շատ ցածր մակարդակի վրա է գտնվում ԵՄ երկրների հետ 

Հայաստանի տնտեսական համագործակցության մակարդակը, ինչը 

ուղղակիորեն մատնանշում է Հայաստանի մեկուսացվածությունը 

զարգացած տնտեսություն ունեցող արևմտյան աշխարհից: 
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5. ԵՄ Ասոցացման համաձայնագրում շոշափելի չէ տնտեսական 

բաղադրիչի դրական էֆեկտը, փոխարենը ակնհայտ է մարդու 

իրավունքների անվան տակ քողարկված եվրոպական նորմերի 

պարտադրումը, ինչը հակասություններ ունի մեր ազգային 

արժեհամակարգի հետ: 

6. ԵՄ հետ տնտեսական սերտացումը կարող է ապահովել 

ներդրումների և գիտատար ոլորտների  հաշվին ՀՀ տնտեսության 

զարգացման իրական խթաններ: 

7. ԵՄ հետ առևտրային կապերի ամրապնդումը կախված է 

եվրոպական ստանդարտացման մակարդակից: 

Ելնելով վերոնշյալ արձանագրումներից՝ մատնանշենք Հայաստանի 

ինտեգրացիոն կապերի բարելավման մի քանի պայմաններ. 

1. Հայաստանը պետք է զարգացնի այնպիսի տնտեսական 

հարաբերություններ, որտեղ կա գործընկերություն և ոչ թե 

շահագործում, որտեղ կգործի  փոխհամագործակցության 

էֆեկտը, այլ կերպ ասած՝ արդյունաբերական շղթայի օղակները 

կգտնվեն համագործակցող երկրներում, և համագործակ-

ցությունից կշահի երկրներից յուրաքանչյուրը:  

2. ՏՏ ոլորտի հաշվին տնտեսության զարգացումը պետք է դառնա 

մեր գերակա խնդիրներից մեկը: Ի վերջո փորձի փոխանակման 

արդյունքում առաջավոր տեխնոլոգիաների յուրացման 

հնարավորություններն ու հեռանկարները ավելի շատ գտնվում 

են եվրոինտեգրման տիրույթում:   

3. Եվրոինտեգրման  հեռանկարները չպետք է սահմանափակվեն 

միայն առևտրային հարաբերությունների բարելավմամբ: 

Կենսական է այն հարցը, թե ինտեգրման արդյունքում ինչ 

առաջավոր փորձ ենք ձեռք բերելու, ինչպես ենք օգտագործելու 

այդ ինտեգրման ընձեռած հնարավորությունները՝ զարգացնելու 

մեր տնտեսությունը, ինչ համատեղ նախաձեռնություններով ենք 

հանդես գալու, ինչ արտադրական կոոպերացիաների մեջ ենք 

մտնելու, ինչպես ենք օգտվելու գյուղատնտեսության 

զարգացման եվրամիության ծրագրերից, ներդրումներից և այլն:  

4. Համագործակցային հարաբերությունները անհրաժեշտ է 

հնարավորինս խորացնել միայն տնտեսական դաշտում, իսկ 

քաղաքական դաշտում, միգրացիոն պարտավորություններում և 

մարդու իրավունքների պաշտպանության  հանձնառություն-

ներում հարկավոր է դրսևորել չափազանց զգուշավորություն, 
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անհրաժեշտության դեպքում՝ մերժողական դիրքորոշում: 

Եվրոպան չպետք է լինի այն կենտրոնը, որից ղեկավարվելու են 

մեր ազգի հասարակական-քաղաքական կյանքը կարգավորող 

ինստիտուցիոնալ միավորները կամ Եվրոպային չպետք է նայել 

իբրև բարոյական և իրավական նորմեր, օրակարգ և մշակու յթ 

ձևավորողի, այլ Եվրոպան մեզ համար պետք է լինի ընդամենը 

հնարավորություն՝ դուրս գալու ազատ շուկա, զարգացնելու մեր 

տնտեսությունը և ամրապնդելու մեր երկրի դիրքը արևմտյան 

գործարար աշխարհում: Իսկ առանց տնտեսական հզորացման ՝ 

շարունակվելու է մեզ վրա այս կամ այն երկրի ճնշումը և 

տարածաշրջանում մեր շահերի անտեսումը:  

5. Չպետք է առաջնահերթություն  տալ հանքարդյունաբերության 

ոլորտի ներդրումային  ծրագրերին, փոխարենը նախապատ-

վությունը պետք է տրվի կանաչ տնտեսության աճի ապահովման 

և այլընտրանքային էներգետիկայի արտադրության  գաղա-

փարներին: 

Եվ, ի վերջո, Հայաստանի ազգային և տնտեսական 

անվտանգության  և զարգացման խնդիրները տնտեսական, 

առևտրային միություններով կամ ասոցացման համաձայնագրերով 

չեն լուծվելու, չեն լուծվելու այս կամ այն երկրի հովանավորությունը 

վայելելով, ոչ էլ լուծվելու են այս կամ այն երկրի տնտեսական 

կցորդների, էժան աշխատուժ մատակարարողների դերը 

ստանձնելով կամ նրանց իսկ ռազմավարական ծրագրերի իրագործ -

ման համար ընդունվող փաստաթղթերի տակ ստորագրություններ 

դնելով: Համաձայնագրեր, պայմանագրեր, հուշագրեր, արձանա-

գրություններ ստորագրելուց առաջ անհրաժեշտ է նախ ստեղծել 

կուռ պետական, ազգային ծրագրերի փաթեթ,  որի մեջ իր 

առանձնահատուկ տեղը պետք է ունենա տնտեսական զարգացման 

ռազմավարական  ծրագիրը: Այն պետք է տա հետևյալ հարցերի 

պատասխանը՝ ի՞նչ ենք մենք ուզում աշխարհից՝ որպես ազգ, ի՞նչ 

ենք տալու աշխարհին, ինչպե՞ս ենք հզորանալու, ի՞նչ կշիռ ենք 

ունենալու և ո՞րն է մեր երկրի դերը աշխարհաքաղաքական այս 

բարդ զարգացումների և շահերի բախման համատեքստում: Քանի 

դեռ մենք չունենք ազգային տեսլական, ցանկացած ինտեգրացիա 

վաղ թե ուշ կվերածվի ազգային անվտանգության լուրջ 

սպառնալիքի: Այս կամ այն ինտեգրացիոն միավորի հետ 

սերտացման հարցում մեր տնտեսական-քաղաքական կողմնորո-
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շիչները և օրակարգային հարցերը պետք է լինեն մեր քաղաքական 

շահերի հետապնդումը, այդ թվում՝ տարածքային ամբողջա-

կանության ապահովումը և այդ ճանապարհին ծառացած 

խոչընդոտները մեր օգտին լուծելու դիվանագիտությունը: Հակառակ 

պարագայում աշխարհայացքային դիրքորոշման բացակայությունը  

վտանգի կենթարկի մեր երկրի միջազգային վարքն ու 

հեղինակությունը: 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА АРМЕНИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ИНТЕГРАЦИОННЫМИ СОЮЗАМИ 

Айрапетян А. М. 

 

B данной статье aнализ направлен на оценку экономической 

эффективности участия Армении в интеграционных процессах и 

выявление выгод, перспектив, барьеров и скрытых проблем 

экономической интеграции.  

Изучение товарооборота и динамики инвестиций показало, что ни 

вступление Армении в ЕЭС, ни соглашение об ассоциации с Европейским 

союзом пока не дали ожидаемых результатов. 

Ключевые слова: интеграция, интеграционный союз, Евразийский 

экономический союз, Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, 

торговая политика, экономическое сотрудничество. 

 

THE PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF ARMENIA'S ECONOMIC 

COOPERATION WITH INTERNATIONAL INTEGRATION UNIONS 

Hayrapetyan A. M. 

 

The analysis in this article aims at assessing the economic efficiency of 

the participation of Armenia in integration processes and identifying the 

benefits, prospects, barriers and hidden challenges of economic integration.  

The study on trade turnover and investment dynamics revealed that 

neither the accession to the EAEU nor the Association Agreement with the 

European Union have yielded the expected results so far. 

Keywords: integration, integration union, Eurasian Economic Union, 

European Union Association Agreement, trade policy, economic cooperation. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И     Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C  P R O C E E D I N G S  
 

  Պրակ   Ա       

  Выпуск A      

  Issue    A       

         

ՀՏԴ 314(479.25)                                                                                       ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  

 

ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Մովսիսյան Ա. Մ. 

 

Հոդվածում վերլուծվել է ՀՀ բնակչության բնական շարժի 

հիմնական ցուցանիշների դինամիկան, ներկայացվել է 2017թ-ին ՀՀ-ում 

գրանցված ամուսնությունները և ամուսնալուծություններն ըստ 

մարզերի և Երևան քաղաքի, ինչպես նաև ուսումնասիրվել է գրանցված 

ամուսնալուծությունների բաշխումն ըստ ամուսնության տևողության : 

ՀՀ-ում գրանցված ամուսնալուծությունների քանակի և ծնելիության 

ընդհանուր գործակցի միջև եղած փոխկախվածության բացահայտման 

նպատակով կառուցվել է լագային բաշխմամբ  ռեգրեսիոն մոդել: 

Բանալի բառեր. բնական հավելաճ, ծնելիության ընդհանուր 

գործակից, ամուսնության տևողություն, գրանցված 

ամուսնալուծություններ: 

 

Նախաբան:  Հայտնի է, որ ծնելիությունը և մահացությունը 

ժողովրդագրական այն գործընթացներն են, որոնք ապահովում են 

բնակչության սերնդափոխությունը՝ ձևավորելով բնակչության բնական 

շարժը: Բնակչության վերարտադրության գործընթացները իրենց  

ազդեցությունն են թողնում  երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա: 

Սույն հետազոտության նպատակն է վերլուծել ՀՀ բնակչության բնական 

շարժի ցուցանիշների դինամիկան, բացահայտել ՀՀ-ում գրանցված 

ամուսնալուծությունների քանակի և ծնելիության ընդհանուր գործակցի 

միջև եղած փոխկախվածությունը: 

Ցանկացած ժողովրդագրական վերլուծություն սկսվում է երկրի 

բնակչության թվաքանակի դինամիկայի ուսումնասիրությամբ: Ինչպես 

գիտենք, բնակչության թվաքանակի ընթացիկ գնահատականը 

միջմարդահամարային ժամանակահատվածներում ստացվում է վերջին 
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մարդահամարի և բնական շարժի ընթացիկ հաշվառման տվյալների 

հիման վրա:  

Հոդվածում ներկայացվել է ՀՀ մշտական բնակչության 

թվաքանակի դինամիկան 2008-2017 թվականների դրությամբ: 

 
Գծապատկեր 1.  ՀՀ բնակչության թվաքանակի դինամիկան, հազ.մարդ [3] 

 

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված տվյալների վերլուծությունը 

վկայում է, որ ՀՀ բնակչության թվաքանակը ուսումնասիրվող 

ժամանակահատվածում տարեկան միջին հաշվով նվազել է 11.6 հազ. 

մարդով կամ 0.4% -ով: 

Հարկ է նշել, որ ՀՀ  բնակչության ընդհանուր թվաքանակի շուրջ 

64%-ը կազմում է քաղաքային բնակչությունը, իսկ գյուղականը՝ 36%-ը:  

Ինչպես հայտնի է, ծնելիությունը և մահացությունը 

ժողովրդագրական այն գործընթացներն են, որոնք ապահովում են 

բնակչության սերնդափոխությունը` ձևավորելով բնակչության բնական 

շարժը: 

Բնակչության բնական շարժը բնութագրվում է մի շարք 

ցուցանիշներով, որոնցից կարևորագույններն են ծնելիության, 

մահացության գործակիցները, բնակչության բնական շարժի գործակիցը, 

մանկական մահացության գործակիցը, կյանքի սպասվող միջին 

տևողությունը ծննդյան պահին [5]:  

Բնակչության բնական շարժի բացարձակ ցուցանիշները լիարժեք 

չեն բնութագրում երևույթների ինտենսիվությունը, քանի որ դրանք 

կախված են միայն բնակչության բացարձակ թվաքանակից: Ուստի 

բնական շարժը բնութագրող ցուցանիշները պետք է վերլուծել միայն 

հարաբերական մեծություններով [5]: 
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Աշխատանքում ներկայացվել է ՀՀ բնակչության բնական շարժը 

բնութագրող ցուցանիշների դինամիկան 2008-2017թթ. կտրվածքով: 
 

 
Գծապատկեր 2.  ՀՀ բնակչության բնական շարժի ցուցանիշների դինամիկան 

հազար բնակչի հաշվով [2, 3] 

 

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված տվյալներից ակնհայտ է, որ     

ՀՀ-ում ծնելիության գործակցի բարձր մակարդակ գրանցվել է 2014 

թվականին, ներկայացված տվյալների վերլուծությունից ելնելով՝ կարող 

ենք ասել, որ ՀՀ-ում ծնելիության ընդհանուր գործակիցը 2017թ-ին 

2014թ-ի համեմատ նվազել է շուրջ 12.0%-ով: Մահացության ընդհանուր 

գործակիցը 2017թ.-ին 2008թ.-ի համեմատ բարձրացել է շուրջ 7.1%-ով, 

հետևաբար բնական հավելաճի գործակիցը նույն ժամանա-

կահատվածում տասը հազար բնակչի հաշվով կրճատվել է 7-ով: 

Հայտնի է, որ բնակչության բնական շարժը բնութագրվում է նաև 

ամուսնություններով և ամուսնալուծություններով: Ինչպես գիտենք, 

ամուսնությունները բերում են ծնվածների թվի ավելացման և 

բարենպաստ պայմաններում կրճատում մահացությունը: Հակառակ 

դրան՝ ամուսնալուծությունները կրճատում են ծնելիությունը և 

ավելացնում մահացությունը [6]: 

Աշխատանքում ուսումնասիրվել և վերլուծվել է  ՀՀ-ում գրանցված 

ամուսնությունների և ամուսնալուծություններրի թվի դինամիկան 2008-

2017թթ. կտրվածքով, որից պարզ է դարձել, որ գրանցված 

ամուսնությունները տարեկան միջին հաշվով կրճատվել են 1.8-ով՝ 
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հազար մարդու հաշվով, իսկ ամուսնալուծությունները հազար մարդու 

հաշվով ավելացել են շուրջ 3-ով: 

Հոդվածում ներկայացվել է 2017թ.-ին ՀՀ-ում գրանցված 

ամուսնությունները և ամուսնալուծությունները՝ ըստ մարզերի և Երևան 

քաղաքի [3]:  

 
Գծապատկեր 3.  2017թ.-ին գրանցված ամուսնություններն ըստ ՀՀ մարզերի և 

Երևան քաղաքի, 1000 բնակչի հաշվով 

 

Գծապատկեր 3-ում ներկայացված տվյալներից ակնհայտ է, որ  

2017թ-ին Երևան քաղաքում գրանցված ամուսնությունները հազար 

մարդու հաշվով կազմել են 5,8, որը ամենաբարձր ցուցանիշն է, 

մայրաքաղաքին հաջորդում է Վայոց ձորի մարզը՝ 5,7 գործակցով: 

Գրանցված ամուսնությունների ցածր մակարդակով աչքի է ընկնում 

Շիրակի մարզը՝  1000 բնակչի հաշվով 3,9 ամուսնություն: 

Ուսումնասիրությունները վկայում են, որ ՀՀ-ում առաջին անգամ 

ամուսնացած կանանց միջին տարիքը 2017թ.-ին կազմել է 26,6 իսկ 

տղամարդկանցը՝ 29,9 տարի [3], որը 2008թ.-ի համեմատ բարձրացել է 

համապատասխանաբար 2,1 և 1,5 տարով: 

Գծապատկեր 4-ում ներկայացված տվյալներից ելնելով՝ կարող ենք 

ասել, որ 2017թ.-ին գրանցված ամուսնալուծությունների բարձր 

մակարդակ գրանցվել է մայրաքաղաքում, որին հաջորդում է Լոռվա 

մարզը՝ 1.4 գործակցով: Կոտայքի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերում 

գրանցվել է ամուսնալուծության գործակցի միևնույն մակարդակը: 

Ամուսնալուծության գործակցի ցածր մակարդակ գրանցվել է 

Գեղարքունիքի մարզում՝ 10000 բնակչի հաշվով 7 դեպք: 
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Գծապատկեր 4. 2017թ.-ին գրանցված ամուսնալուծություններն ըստ ՀՀ 

մարզերի և Երևան քաղաքի, 1000 բնակչի հաշվով 

 

Ինչպես հայտնի է, ամուսնալուծության ժողովրդագրական 

գործոններից է ամուսնության տևողությունը: Ուստի աշխատանքում 

անդրադարձ է կատարվել ՀՀ-ում գրանցված ամուսնալուծությունների 

բաշխվածությանն ըստ ամուսնության տևողության: 

ՀՀ-ում 2017թ.-ի տվյալներով 1-4 տարի ամուսնության 

տևողությամբ ամուսնալուծություններն ընդհանուր ամուսնա-

լուծությունների քանակի մեջ կազմել են 25,9%, իսկ մինչև 1 տարի 

տևողությամբ ամուսնալուծությունները՝ 6,3 %: Հարկ է նշել, որ 2017թ.-ին 

1-4 տարի ամուսնության տևողությամբ ամուսնալուծությունների 

քանակը 2008թ.-ի համեմատ ավելացել են շուրջ 2 անգամ, իսկ 15-19 

տարի ամուսնության տևողությամբ ամուսնալուծությունները նվազել են 

192-ով կամ շուրջ 35 %-ով: 

Հիմք ընդունելով գրանցված ամուսնալուծությունների բաշխումն 

ըստ ամուսնության տևողության՝ հաշվարկվել է ամուսնության հաճախ 

հանդիպող տևողությունը մինչև ամուսնալուծությունը: 2008թ.-ի 

տվյալներով մեր երկրում ամուսնության մոդայական տևողությունը 

մինչև ամուսնալուծությունը կազմել է 21 տարի, իսկ 2017թ.-ին՝ շուրջ 3 

տարի:  
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Գծակատկեր 5.  ՀՀ-ում գրանցված ամուսնալուծությունների բաշխումն ըստ 

ամուսնության տևողության, տարի [3] 

 

ՀՀ-ում գրանցված ամուսնալուծությունների քանակի և ծնելիության 

ընդհանուր գործակցի միջև եղած փոխկախվածության բացահայտման 

նպատակով կառուցվել է լագային բաշխմամբ  ռեգրեսիոն մոդել: 

Ուսումնասիրվող երևույթների միջև փոխկախվածությունը 

ներկայացվել է կոռելյացիոն դաշտի միջոցով: 

Վերլուծությունները ցույց են տվել, որ ՀՀ-ում 

ամուսնալուծությունների քանակի փոփոխությունը սկսում է ազդել 

ծնելիության մակարդակի վրա երկու տարի անց, հետևաբար որպես 

գործոնային հատկանիշ ընտրվել է 2007-2015թթ. գրանցված 

ամուսնալուծությունների քանակը (xt-2), իսկ արդյունքային հատկանիշ՝ 

2009-2017թթ. ծնվածների թիվը հազար մարդու հաշվով (yt): 

Գծապատկեր 6-ում ներկայացված արդյունքներից երևում է, որ 

ուսումնասիրվող երևույթների միջև կապը հակադարձ է և միջին 

ուժգնության: Կառուցված ռեգրեսիոն մոդելի համաձայն՝ ՀՀ-ում 

գրանցված ամուսնալուծությունների թվի մեկով ավելացումը՝ հազար 

մարդու հաշվով, ծնվածների թիվը կրճատել է շուրջ երկուսով՝ հազար 

մարդու հաշվով:  
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Գծապատկեր 6.  ՀՀ-ում ծնվածների թվի և  գրանցված ամուսնալուծությունների 

քանակի միջև փոխկախվածությունը 

 

Եզրահանգում: Հոդվածում ներկայացված վերլուծությունների 

արդյունքում կատարվել են հետևյալ եզրահանգումները, որ ՀՀ-ում 

ծնելիության գործակցի բարձր մակարդակ գրանցվել է 2014 թ.-ին, ՀՀ-ում 

ծնելիության ընդհանուր գործակիցը 2017թ.-ին 2014թ.-ի համեմատ 

նվազել է շուրջ 12.0%-ով: Մահացության ընդհանուր գործակիցը    

2017թ.-ին 2008թ.-ի համեմատ բարձրացել է շուրջ 7.1%-ով, հետևաբար 

բնական հավելաճի գործակիցը նույն ժամանակահատվածում տասը 

հազար բնակչի հաշվով կրճատվել է 7-ով: 2008թ.-ի տվյալներով մեր 

երկրում ամուսնության մոդայական տևողությունը մինչև 

ամուսնալուծությունը կազմել է 21տարի, իսկ 2017թ.-ին՝ շուրջ 3 տարի: 

2017թ.-ին 1-4 տարի ամուսնության տևողությամբ ամուսնա-

լուծությունների քանակը 2008թ.-ի համեմատ ավելացել է շուրջ 2 անգամ, 

իսկ 15-19 տարի ամուսնության տևողությամբ ամուսնալուծությունները 

նվազել են 192-ով կամ շուրջ 35 %-ով: 

ՀՀ-ում գրանցված ամուսնալուծությունների թվի մեկով 

ավելացումը՝ հազար մարդու հաշվով, ծնվածների թիվը կրճատել է շուրջ 

երկուսով՝ հազար մարդու հաշվով:  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ 

Мовсисян А. М. 

 

В статье анализируется динамика основных показателей 

естественного движения населения РА, представлено число 

зарегистрированных браков и разводов в РА в 2017 году по марзам и по 

городу Еревану. Также было изучено распределение зарегистрированных 

разводов их продолжительности. Чтобы выявить корреляцию между 

количеством разводов, зарегистрированных в Республике Армения, и 

общим уровнем рождаемости, была построена регрессионная модель с 

распределением лагов. 

Ключевые слова: естественный прирост, общий коэффициент 

рождаемости, продолжительность брака, зарегистрированные разводы. 

 

STATISTICAL ANALYSIS OF MAIN INDICATORS OF NATURAL 

MOVEMENT OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

Movsisyan A. M. 

 

The article analyzes the dynamics of the main indicators of the natural 

movement of the population of the Republic of Armenia; it presents the 

number of registered marriages and divorces in the Republic of Armenia in 

2017, by region and the city of Yerevan. The distribution of recorded divorces 

by marriage duration has also been studied. In order to disclose the correlation 

between the number of registered divorces and the general birth rate  in RA, 

the regression model has been built with the distributed lags. 

Keywords: natural growth, crude birth rate, duration of marriage, 

registered divorces. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
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У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И     Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C  P R O C E E D I N G S  
 

  Պրակ   Ա       

  Выпуск A      

  Issue    A       

         

ՀՏԴ 33                                                              ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  

Կարապետյան Ծ. Ջ., Մուրադյան Ա. Հ. 

 

Ուսումնասիրվել են ՀՀ Շիրակի մարզի սոցիալական ոլորտի մի 

շարք ցուցանիշներ, մասնավորապես՝ առողջապահության, 

նախադպրոցական կրթության, նպաստառու ընտանիքների և 

կենսաթոշակառուների բացարձակ և համեմատական ցուցանիշների 

շարժընթացի վերլուծության արդյունքում գնահատվել է առկա 

իրավիճակը և ՀՀ համապատասխան ցուցանիշներից դրական ու 

բացասական շեղումները: Վերլուծության արդյունքում եզրահանգումն 

այն է, որ վերջին տարիների որոշ դրական փոփոխությունները դեռևս 

չեն լուծել մարզի սոցիալական ոլորտի առջև ծառացած խնդիրները, և 

անհրաժեշտ են լրացուցիչ ներդրումներ և հասցեագրված 

միջոցառումներ: 

Բանալի բառեր. մարզ, սոցիալական, կրթություն, 

առողջապահություն, նպաստ, կենսաթոշակառու, շարժընթաց: 

 

Սպիտակի երկրաշարժից անցել է ավելի քան 30 տարի, 

այդուհանդերձ, հատկապես սոցիալական ոլորտում Շիրակի մարզը 

դեռևս շատ անելիքներ ունի, և մեր հետազոտության նպատակն է 

վերլուծել մարզի սոցիալական ցուցանիշների շարժընթացը,  գնահատել 

համապատասխան ձեռքբերումները և բացասական դրսևորումները, 

համեմատել հանրապետական միջին ցուցանիշների հետ, ցույց տալ 

առկա շեղումները և առաջադրել դրանց հաղթահարման հնարավոր 

ուղիները:  

Հաճախ բնական աղետների տնտեսական հետևանքներն ավելի 

երկարատև և համակարգային բնույթ են կրում, քան 

ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերինը: Դրանց արդյունքում երկիրն 

ունենում է ոչ միայն ֆինանսական կորուստներ, այլև զգալիորեն 

կրճատվում են արտադրության գործոնները, հատկապես՝ մարդկային 
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կապիտալի լուրջ կորուստներ են նկատվում: Նման իրավիճակի հետ 

բախվեց ՀՀ տնտեսությունը սպիտակյան երկրաշարժի արդյունքում, որի 

բացասական հետևանքները զգացվում են առայսօր, հատկապես 

Շիրակի և Լոռվա տարածաշրջաններում: Սակայն կյանքը 

շարունակվում է, և կառավարության կարևորագույն նպատակներից է 

օր առաջ հաղթահարել դրանք ու հնարավորինս բարենպաստ 

պայմաններ ստեղծել հետագա զարգացման համար: 

Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ միայն մասնավոր 

սեփականության հիմքի վրա սոցիալ-մշակութային ոլորտի ճյուղերի 

զարգացումը կամ շահավետ չէ, կամ էլ անհնար է (1): 

Մարդկային կապիտալի ձևավորման և զարգացման հարցում 

ուրույն տեղ ունեն սոցիալական ոլորտի կառույցները: Հետաքրքրական 

է ուսումնասիրել Շիրակի մարզի սոցիալական ոլորտի ցուցանիշների 

շարժընթացը վերջին տասնամյակում, որպեսզի հասկանանք, թե 

որքանով են հաղթահարված ավելի քան երեսուն տարի առաջ տեղի 

ունեցած հսկայածավալ աղետի բացասական հետևանքները: 

Չանտեսելով մնացյալ ոլորտների կարևորությունը՝ մեր ուշադրությունը 

կենտրոնացրել ենք հատկապես առողջապահության և կրթության 

ոլորտի վրա՝ հաշվի առնելով, որ վերջիններս մարդկային կապիտալի 

ձևավորման անհրաժեշտ և կարևոր պայմաններ են :  

ՀՀ Շիրակի մարզի առողջապահության ոլորտի հիմնական 

ցուցանիշների շարժընթացը 2007-2017թթ. ընթացքում ոչ միշտ է 

դրսևորել դրական միտում:  

Ներքոնշյալ աղյուսակից ակնհայտ է, որ 2007-2017թթ. ընթացքում 

Շիրակի մարզում 10 000 բնակչի հաշվով բժիշկների թվաքանակը, թեև 

որոշ տատանումներով, այդուհանդերձ դրսևորել է դրական տեղաշարժ: 

Սակայն այն ՀՀ միջին ցուցանիշին զգալիորեն զիջում է (ավելի քան 1.9 

անգամ): Մինչդեռ միջին բուժանձնակազմի թվաքանակի 

համապատասխան ցուցանիշը 2007թ.-ի համեմատությամբ 2017թ.-ին 

որոշ չափով կրճատվել է և՛ Շիրակի մարզում, և՛ ՀՀ-ում: Թեև այս 

դեպքում ևս Շիրակը մարզը զիջում է ՀՀ համապատասխան ցուցանիշին, 

սակայն այդ տարբերությունը չնչին է (համապատասխանաբար՝ 55.9 և 

56.5 մարդ 10 000 բնակչի հաշվով): Շիրակի մարզում որպես դրական 

տեղաշարժ կարելի է գնահատել նաև հիվանդանոցային մահճակալների 

քանակի ավելացումը դիտարկվող ժամանակահատվածում (31.8-ից այն 

հասել է 35.9-ի), ինչը պայմանավորված է տվյալ ժամանակահատվածում 

կառավարության կողմից մարզի առողջապահական ոլորտի 



287 

 

զարգացմանն ուղղված ծախսերի ավելացմամբ, ինչպես նաև 

հիվանդացությունների աճով: Սակայն այս ցուցանիշով ևս մարզը ետ է 

մնում հանրապետական միջինից: Մինչդեռ Շիրակի մարզում 10 000 

բնակչի հաշվով առողջության առաջնային պահպանման ծառայություն 

մատուցող հաստատությունների քանակը դիտարկվող ժամանակա-

հատվածում մնացել է անփոփոխ, իսկ ՀՀ-ում այն գրանցել է որոշ աճ: 

 

Աղյուսակ 1. 

ՀՀ և Շիրակի մարզի առողջապահության հիմնական ցուցանիշները       

10 000 բնակչի հաշվով 2007-2017թթ. (2) 

 

Տարի-

ներ 
Բժիշկների 

թվաքանակը 

Միջին 

բուժանձնա-

կազմի 

թվաքանակը 

Հիվանդանո-

ցային 

մահճակալների 

քանակը 

Առողջության 

առաջնային 

պահպանման 

ծառայություն 

մատուցող 

հաստատութ-

յունների 

քանակը 

 
Շիրակի 

մարզ 
ՀՀ 

Շիրակի 

մարզ 
ՀՀ 

Շիրակի 

մարզ 
ՀՀ 

Շիրակ

ի 

մարզ 

ՀՀ 

2007 19.8 37.9 57.1 57.6 31.8 40.6 1.3 1.4 

2008 19.8 39.9 54.3 57.4 31.1 38.1 1.3 1.5 

2009 19.6 40.6 53.9 57.0 31.0 37.1 1.2 1.5 

2010 19.5 41.7 53.7 57.2 30.7 37.3 1.2 1.5 

2011 19.4 41.2 53.7 57.5 29.9 37.4 1.1 1.5 

2012 22.7 42.7 60.4 62.1 33.5 40.4 1.3 1.7 

2013 22.5 42.0 58.6 61.1 35.5 40.7 1.3 1.7 

2014 22.1 42.8 58.0 60.0 35.6 41.6 1.3 1.7 

2015 23.4 43.7 57.4 58.8 36.1 41.8 1.3 1.7 

2016 22.7 44.0 58.5 58.5 36.1 41.8 1.3 1.7 

2017 22.7 43.6 55.9 56.5 35.9 41.9 1.3 1.7 

 

Առողջ և զարգացած սերնդի վերարտադրության հարցում կարևոր 

է նաև նախապատրաստական հաստատությունների գործունեությունը: 

Շիրակի մարզում այդ հաստատությունների գործունեության ամփոփ 

ցուցանիշները ներկայացված են Աղյուսակ 2-ում: 
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Աղյուսակ 2. 

ՀՀ և Շիրակի մարզի նախադպրոցական հաստատությունների  

գործունեության հիմնական ցուցանիշները 2007-2017թթ. (3) 

 

Տարի-

ներ 

Նախա-

դպրոցական 

հաստատութ-

յունների 

քանակը 

Հաճախող 

երեխաների 

թվաքանակը 

Մանկավարժ-

ների 

թվաքանակը 

Մեկ ՆԴՀ միջին 

հաշվով 

հաճախում են 

Մեկ մանկա-

վարժին 

ընկնող 

երեխաների 

թվաքանակը 

 

Շ
ի

ր
ա

կ
ի

 

մ
ա

ր
զ

 

Հ
Հ

 

Շ
ի

ր
ա

կ
ի

 

մ
ա

ր
զ

 

Հ
Հ

 

Շ
ի

ր
ա

կ
ի

 

մ
ա

ր
զ

 

Հ
Հ

 

Շ
ի

ր
ա

կ
ի

 

մ
ա

ր
զ

 

Հ
Հ

 

Շ
ի

ր
ա

կ
ի

 

մ
ա

ր
զ

 

Հ
Հ

 

2007 46     637   3 516  50 491  506  5 160    76.4  79.3  6.9  9.8  

2008 47 628 3 801 53 718 523 5 337 80.9 85.5 7.3 10.1 

2009 45 622 3 711 53 877 253 5 414 82.5 86.6 14.7 10.0 

2010 45 639 3 759 58 316 494 5 346 83.5 91.3 7.6 10.9 

2011 46 660 3 928 63 542 626 5 370 85.4 96.3 6.3 11.8 

2012 45  683  3 809  69 465  354  5 293  84.6  101.7  10.8  13.1  

2013 50 697 4 129 68 911 551 5 645 82.6 98.9 7.5 12.2 

2014 51  713  4 546  72 729  570  5 827  89.1  102.0  8.0  12.5  

2015 51 717 4 385 72 373 618 5 971 86.0 100.9 7.1 12.1 

2016 50  721  4 131  72 286  686  6 016  82.6  100.3  6.0  12.0  

2017 101 868 5 200 76 412 628 6 132 51.5 88.0 8.3 12.5 

Վերոնշյալ աղյուսակից ակնհայտ է, որ Շիրակի մարզի 

նախադպրոցական հաստատությունների քանակը մինչև 2016թ. 

ավելացել է չնչին չափով, սակայն 2017թ.-ին այն գրանցել է աննախադեպ 

աճ՝ շուրջ 2.2 անգամ: (Ի դեպ,  2013թ.-ի տվյալներով Շիրակի մարզի 

«նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ընդգկված 

երեխաների թիվը դեռևս չէր գերազանցում նախադպրոցական տարիքի 

երեխաների թվի 35%-ը» (4): Բնականաբար, վաղուց արդեն հասունացել 

էր նախադպրոցական ոլորտին պատշաճ ուշադրություն հատկացնելու 

հարցը, և արդեն 2017թ.-ին Շիրակի մարզում այս ոլորտին հատկացվող 

ծախսերի ընդհանուր գումարն անցել է մեկ մլրդ. դրամի շեմը (1.003.620 

հազար դրամ) (5): ՀՀ-ում ևս վերոնշյալ ցուցանիշը լուրջ դրական 

տեղաշարժ է գրանցել, սակայն համեմատական առումով այն զգալիորեն 

հետ է մնում Շիրակի մարզի ցուցանիշից (աճը կազմել է ընդամենը 36%): 

Ընդ որում նախադպրոցական հաստատությունների թվի աճի զգալի 

մասը (շուրջ 24 %-ը) բաժին է ընկել Շիրակի մարզին: Այս ցուցանիշի 

դրական տեղաշարժն էլ ավելի է կարևորվում, երբ համեմատվում է այդ 

հաստատություններ հաճախող երեխաների թվաքանակի 

փոփոխության հետ: Այս դեպքում շատ ուրախալի է, որ զգալիորեն աճել 
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է նաև երեխաների թվաքանակի ցուցանիշը (2007-2017թթ.-ի կտրվածքով 

այդ աճը Շիրակի մարզում կազմել է 48%, իսկ ՀՀ-ում՝ 51,3 %): Սակայն 

նման դրական տեղաշարժերի արդյունքում կարծես թե ունենք 

աշխատանքի արդյունավետության կորուստ, քանի որ Շիրակի մարզում 

գրանցվել է միջին հաշվով մեկ նախադպրոցական հաստատություն 

հաճախող երեխաների թվաքանակի նկատելի կրճատում: Սա կարող է 

լրացուցիչ ֆինանսական բեռ լինել՝ հատկապես աշխատողների 

աշխատավարձի ընդհանուր գումարի ավելացման պատճառով: 

Միաժամանակ նման գործընթացը կարելի է դրական գնահատել՝ 

լրացուցիչ աշխատատեղերի ավելացման տեսանկյունից, ինչը 

հատկապես շատ կարևոր է մարզի հետագա զարգացման և աշխատուժի 

միգրացիայի կանխարգելման առումով: 

Անհերքելի փաստ է, որ 1988թ.-ի երկրաշարժից հետո կտրուկ 

անկում ապրեց մարզի բնակչության կենսամակարդակը, բազմաթիվ 

ընտանիքներ հայտնվեցին աղքատության շեմից ցածր կարգավիճակում 

և հետագայում ընդգրկվեցին նպաստառուների ցուցակում: Նպաստառու 

ընտանիքների քանակի տեղաշարժը ներկայացված է Գծապատկեր       

1-ում: 

 
Գծապատկեր 1. Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված 

ընտանեկան և սոցիալական նպաստ ստացող ընտանիքների քանակը1 

(դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ) 

 

                                                   
1Գծապատկերը կազմվել է հեղինակների կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության 

Շիրակի մարզը թվերով, 2009, էջ 145, 2013, էջ 49, 2018, էջ 57, տվյալների հիման վրա 
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Գծապատկեր 1-ից երևում է, որ նպաստառու ընտանիքների 

քանակը 2007-2011թթ. ընթացքում աստիճանաբար կրճատվել է ինչպես 

ՀՀ-ում, այնպես էլ Շիրակի մարզում: Չնայած 2012թ.-ից այդ ցուցանիշը 

որոշ աճ է գրանցել, այդուհանդերձ արդեն 2017թ.-ին Շիրակի մարզում 

գրանցվել է դիտարկվող ժամանակահատվածի ամենացածր 

մակարդակը՝ 2007թ.-ի համեմատությամբ կրճատվելով ավելի քան 1100 

ընտանիքով (թեև այս կրճատումը մասնավորապես պայմանավորված է 

նաև նպաստառուների հաշվառման ոլորտում իրականացվող 

ճշգրտումներով): Ընդ որում՝ Շիրակի մարզի նպաստառու 

ընտանիքների մասնաբաժինը ՀՀ նպաստառուների կառուցվածքում 

2007թ.-ին կազմել է 18.5 %, ինչը բացասական առումով բավականին 

բարձր ցուցանիշ է, իսկ արդեն 2017թ.-ին՝ 14.2 %: Այսինքն՝ կարող ենք 

փաստել, որ և՛ բացարձակ, և՛ հարաբերական առումով գրանցվել է որոշ 

դրական տեղաշարժ:   

Կենսաթոշակառուների թվաքանակի շարժընթացը, հատկապես 

1000 բնակչին ընկնող կենսաթոշակառուների թվաքանակի 

փոփոխությունը հնարավորություն է տալիս գնահատել 

ժողովրդագրական իրավիճակը և դրանով պայմանավորված 

մարտահրավերները (տես՝ Աղյուսակ 3): 

Աղյուսակ 3. 
Կենսաթոշակառուների  թվաքանակը, տարեվերջ՝ 1 000 բնակչի հաշվով (6) 

 
Տարիներ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ՀՀ 162.0 162.0 161.2 159.8 155.5 167.9 

Շիրակի 

մարզ 
176.2 176.2 174.8 172.6 168.4 187.1 

 
Տարիներ 2013 2014 2015 2016 2017 

ՀՀ 170.8 153.8 155.3 156.6  

Շիրակի 

մարզ 
189.5 167.6 169.3 169.8 168.0 

 

Աղյուսակ 3-ից ակնհայտ է, որ դիտարկվող ժամանակահատվածի 

ընթացքում մշտապես Շիրակի մարզի 1000 բնակչին ընկնող 

կենսաթոշակառուների թվաքանակը զգալիորեն գերազանցել է ՀՀ միջին 

ցուցանիշը, ինչը խոսում է մարզի բնակչության ծերացման ավելի բարձր 

աստիճանի և դրանից բխող անցանկալի հետևանքների մասին: Թեև 

2007-2017թթ. ընթացքում այդ ցուցանիշն ապահովել է որոշ դրական 
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տեղաշարժ, ինչպես ՀՀ ողջ տարածքում, այնպես էլ Շիրակի մարզում, 

սակայն այն շարունակում է մնալ բավականին բարձր: 

ՀՀ Շիրակի մարզի սոցիալական ոլորտի վերոնշյալ ցուցանիշների 

ուսումնասիրության արդյունքները վկայում են, որ թեև վերջին 

ժամանակահատվածում նկատվում են դրական տեղաշարժեր, սակայն 

դրանք դեռևս գոհացուցիչ չեն և պահանջում են համակարգային 

փոփոխություններ, հասցեագրված միջոցառումներ և լուրջ 

ներդրումներ՝ հատկապես ժողովրդագրական իրավիճակի 

բարելավման, մասնավորապես առողջապահության ոլորտներում: 

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ШИРАКСКОГО МАРЗА 

Карапетян Ц. Дж., Мурадян А. А.  

 

Изучен ряд показателей социальной сферы Ширакского марза 

Республики Армения. В частности, в результате анализа абсолютных и 

сравнительных показателей здравоохранения, дошкольного образования, 

получателей  пособий, пенсий, была оценена текущая ситуация, 

положительные и отрицательные отклонения от соответствующих 

показателей Республики Армения. Анализ показал, что некоторые из 

позитивных изменений последних лет еще не решили проблемы, стоящие 

перед социальным сектором Ширакского марза, что необходимы 

дополнительные инвестиции и целенаправленные меры. 

Ключевые слова: марз, социальный, образование, здравоохранение, 

пособие, пенсионер, динамика. 
 

SOCIAL DEVELOPMENT OF SHIRAK REGION 

Karapetyan Ts. J., Muradyan A. H. 
 

A number of indicators of the social sphere of the Shirak region of the 

Republic of Armenia were studied. In particular, as a result of the analysis of 

absolute and comparative indicators of healthcare, pre-school education, 

recipients of benefits, pensions, the current situation and positive and negative 

deviations from the corresponding indicators of the Republic of Armenia were 

evaluated. The analysis shows that some of the positive changes in recent years 

have not yet solved the problems facing the social sector of the Shirak region, 

and that additional investments and targeted measures are needed. 

Keywords:  region, social, education, healthcare, allowance, pensioner, 

dynamics. 
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