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Աշխատանքում ներկայացվել է ավանդական տնտեսությունից 

շրջանաձև տնտեսության անցման փորձը ԵՄ երկրներում, 

ցուցանիշների համադրման միջոցով հաշվարկվել է շրջանաձև 

տնտեսության զարգացման ինդեքսըֈ 

Բանալի բառեր. շրջանաձև տնտեսություն, զարգացման ինդեքս, 

վերամշակումֈ 

 

Նախաբանֈ Համաշխարհային զարգացող տնտեսությունը 

հրամայականորեն պարտադրում է նոր ռազմավարություն ներկայիս 

արագ զարգացող տնտեսական համակարգում: Շրջանաձև 

տնտեսության զարգացումը կարևորագույն նախադրյալ է հանդիսանում 

ոլորտում առկա բազմաթիվ հիմնախնդիրների լուծման առումովֈ 

Մասնավորապես այն  կհանգեցնի կայուն պարենային համակարգի 

ձեռքբերմանը բոլոր երեք հարթություններով՝ տնտեսական և 

սոցիալական միջավայր, շրջակա միջավայրի պաշտպանություն: Հենց 

վերոնշյալն էլ հանդիսանում է շրջանաձև տնտեսության անցման 

արդիականությունը: Կան բազմաթիվ ուսումնասիրություններ, որոնք 

իրականացնում և գնահատում են առկա չափման եղանակները և 

սուբյեկտների առաջընթացը դեպի շրջանաձև տնտեսություն  տարբեր 

մակարդակներում կամ առաջարկում են չափման նոր 

հնարավորություններ: Սույն հոդվածի նպատակն է իրականացնել 

բազմաչափ համեմատական վերլուծություն ԵՄ երկրների կողմից 

շրջանաձև տնտեսության վերաբերյալ:  

    2 0 2 2  № 2 



155 

 

Գրականության ակնարկ: Շրջանաձև տնտեության միջազգային 

փորձի ուսումնասիրության ու վերլուծությունների համար հիմք են 

հանդիսացել ոլորտի փորձագետների կողմից տպագրված գիտական 

ուսումնասիրություններն ու միջազգային կազմակերպությունների 

կողմից հրապարակված տվյալներըֈ 
Հետազոտության մեթոդաբանություն: Հետազոտության շնորհիվ 

Եվրամիության անդամ երկրները (ԵՄ-28), կենտրոնանալով ընտրված 

ցուցանիշների վրա, ընդունել են շրջանաձև տնտեսությունը որպես 

հիմնական հետազոտական խնդիր: Հետազոտությունն իրականացնելու 

համար ստեղծվել է շրջանաձև տնտեսության զարգացման ինդեքս 

(IDCE)՝ օգտագործելով մի քանի վիճակագրական մեթոդներֈ Սա թույլ 

կտա մեզ պատկերացում կազմել  ԵՄ երկրների կողմից իրականացրած 

զգալի փոփոխությունների մասինֈ Որպես մեթոդաբանություն 

օգտագործել ենք համեմատական վերլուծության և փորձագիտական 

գնահատման մեթոդներըֈ 

  Չնայած բնական միջավայրի աճող դեգրադացմանը՝ ամբողջ 

աշխարհի տնտեսությունների մեծ մասը գործում է ավանդական գծային 

տնտեսության հիման վրա, կարճ ասած՝ հիմնված «վերցնել-

օգտագործել-տնօրինել» մոդելի վրա: Սակայն գծային մոդելը չի 

անդրադառնում չվերականգնվող ռեսուրսների սպառմանը(օրինակ՝ 

վառելիքներ կամ օգտակար հանածոներ), և դա հանգեցնում է 

ռեսուրսների անսահանափակ օգտագործման: Գծային տնտեսության 

մոդելը արդյունավետ չի համարվում: Շրջանաձև տնտեսության (ՇՏ) 

հայեցակարգը, որն իր հիմքերն ունի դեռևս 1960-ական թթ.-ից, 

ընդունվել է գիտնականների և տեսաբանների կողմից որպես գծային 

մոդելի այլընտրանքային տարբերակֈ Այս պահին այս հիմքերը հիմնված 

են բոլորովին նոր պարադիգմայի վրա, ըստ որի՝ անհրաժեշտ է 

մանրակրկիտ վերլուծել գոյություն ունեցող տնտեսական 

համակարգերը և վերակազմավորել դրանք՝ բարձրացնելու բնական 

ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունը՝ միաժամանակ 

նվազագույնի հասցնելով արտադրական ցիկլի բացասական 

ազդեցությունը բնական միջավայրի վրաֈ  

Ընդունված են հետևյալ մեկնաբանությունները շրջանաձև 

տնտեսության վերաբերյալ. 

1. Շրջանաձև տնտեսությունը (ՇՏ) կարող է սահմանվել որպես 

տնտեսական մոդել, որն ուղղված է արդյունավետությանը. 

ռեսուրսների օգտագործում՝ թափոնների նվազագույնի հասցնելու, 
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արժեքի երկարաժամկետ պահպանման, շրջակա միջավայրի 

պաշտպանության հասնելու համարֈ 

2. Տնտեսական համակարգի ներդրում՝ նպատակ ունենալով 

իրականացնել կայուն զարգացումը՝ դրանով իսկ միաժամանակ 

ստեղծելով շրջակա միջավայրի որակ, տնտեսական բարգավաճում 

և սոցիալական հավասարություն՝ ի շահ ներկա և ապագա 

սերունդների: 

3. Շրջանաձև տնտեսությունը տնտեսական զարգացման եղանակ է, 

որը նպատակ ունի պաշտպանել շրջակա միջավայրը և կանխել 

աղտոտումը՝ դրանով իսկ նպաստելով կայուն տնտեսական 

զարգացմանըֈ 

Շրջանաձև տնտեսությունը ուղղակիորեն կապված է կայուն 

զարգացման հետֈ Սա ռեսուրսների օգտագործման համակարգ է, որտեղ 

գերակշռում է նյութերի կրճատումը, վերաօգտագործումը և 

վերամշակումը՝ նվազագույնի հասցնելով թափոնները, 

կենսաքայքայվող արտադրանքի օգտագործմամբ վերամշակված 

նյութերի ամբողջությունը  վերադարձնելով շրջակա միջավայր [1]:          

ՇՏ-ի հետ սերտ կապված շրջանաձև գյուղատնտեսության 

ռազմավարության ընդունումը կարող է կարևոր ազդեցություն ունենալ 

աղքատության կրճատման և պարենային անվտանգության 

ապահովման գործում և ստեղծել նոր զբաղվածության 

հնարավորություններ, հատկապես գյուղաբնակ կանանց համար: Ըստ 

FAO-ի՝ կանայք կազմում են գյուղատնտեսական զբաղվածության 48 

տոկոսը [2] ցածր եկամուտ ունեցող երկրներում, սակայն ավելի մեծ 

սահմանափակումների են հանդիպում, քան տղամարդիկ՝ 

արտադրական ռեսուրսների և ծառայությունների, տեխնոլոգիաների՝ 

շուկայական տեղեկատվության և ֆինանսական ակտիվների 

հասանելիության հետ կապված: 

Ենթադրվում է, որ ՇՏ-ի շրջանակներում ձեռնարկված 

գործողությունները կհանգեցնեն առավել կայուն և տնտեսական 

համակարգերի մրցակցային գործունեությանը միկրո մակարդակում: 

Դա նաև նկատելի է մեզո մակարդակում, այսինքն՝ առանձին ճյուղերի 

համատեքստում՝ հաշվի առնելով, օրինակ, շարժիչ գործոնները, կայուն 

արտադրողականության պրակտիկաները և ցուցանիշներըֈ 

Սկզբունքորեն, շրջանաձև տնտեսության ներդրումը նպատակ ունի 

բերելու տնտեսական, սոցիալական  և  բնապահպանական օգուտներ և, 

ի վերջո, կառուցել համակարգ, որտեղ տնտեսությունը, 
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հասարակությունը և բնական միջավայրը համակարգված են 

կայունության տեսանկյունից: ԵՄ-ն մեծ ջանքեր է գործադրում իր 

տնտեսությունները շրջանաձև տնտեսության վերածելու համարֈ Դրա 

համար Եվրահանձնաժողովը (ԵՀ) ձեռնարկել է մի շարք միջոցառումներ 

և ընդունել  մի քանի նշանակալից փաստաթղթեր և կանոնակարգեր, 

որոնք թույլ են տալիս տնտեսությանը անցում կատարել շրջանաձև 

տնտեսության՝ բարձրացնելով մրցունակությունը և ապահովելով 

ապագա տնտեսական աճըֈ Շրջանաձև տնտեսության 

գործողությունների ծրագրին  վերնագրված փաստաթուղթը հիմնարար 

նշանակություն ունի, ու այն ներառում է առաջիկա տարիներին 

գործողությունների մի շարք առաջարկներ, որոնք պետք է իրականան 

ԵՄ-ի կողմից, և որոնք պետք է նպաստեն տնտեսական զարգացման 

մոդելի փոփոխությանըֈ Այս գործողությունները կենտրոնանում են մի 

քանի առաջնահերթ ոլորտների վրա, ինչպիսիք են՝ պլաստիկը, սննդի և 

այլ շինարարական թափոններըֈ Սրա միջոցով փաստաթղթում 

առաջարկվել է ԵՄ անդամ բոլոր երկրներին անցում կատարել գծային 

մոդելի տնտեսությունից դեպի շրջանաձև տնտեսությունֈ 

Այնուամենայնիվ, պետք է ընդգծել, որ առաջին հերթին ՇՏ-ի 

ասպեկտները ԵՄ քաղաքականության և կանոնակարգերի մեջ 

հայտնվել է դեռևս 1970-ական թթ.ֈ Դրանցից են, օրինակ, թափոնների 

վերաբերյալ կանոնակարգեր, որոշ պետական և մասնավոր ձեռնար-

կությունների ազդեցության գնահատականը շրջակա միջավայրի 

վերաբերյալ, բնական ռեսուրսների կայուն օգտագործումը, 

արդյունավետության հետ կապված խնդիրների կարգավորում, 

ռեսուրսների կառավարումը: Վերջին երկու տարում Եվրահանձնա-

ժողովն առաջարկել է ՇՏ-ի մոնիտորինգի շրջանակ  և ընդունել է 

փաստաթուղթ՝ «Նոր Շրջանաձև տնտեսության գործողությունների 

ծրագիր. ավելի մաքուր և մրցունակ Եվրոպայի համար»: ԵՄ-ի դեպքում 

եվրոպական մակարդակով գրեթե յուրաքանչյուր նախագծին տրվում է 

«ցուցանիշների հավաքածու», այսինքն՝ յուրաքանչյուր ծրագիր 

արդյունավետ իրականացնելու համար ՇՏ-ի հայեցակարգից դուրս 

անհրաժեշտ է ստեղծել համապատասխան գործիքներ՝ դրա 

մոնիտորինգի և գնահատման համար, այսինքն՝ շրջանաձև 

տնտեսության իրականացման առաջընթացը չափելու ցուցանիշներ:  

Հետազոտությունն ընդգրկում է ԵՄ անդամ 28 երկրներ (ԵՄ-28), 

որը հանդիսանում է տարածքային ոլորտի հետազոտություն՝              

2012–2018թթ.-երի համարֈ Դասակարգված օբյեկտները (պետություն-
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ները) նկարագրվում են մի շարք ցուցանիշների միջոցովֈ Ամենակարևոր 

չափանիշը վերլուծության մեջ կիրառված փոփոխականների 

բովանդակային չափանիշն էր: Այս փոփոխականների գնահատումն 

իրականացվել է՝ հաշվի առնելով չափելիություն, քանակական 

տվյալների առկայության պայմանները: Հետազոտության համար 

ընտրվել են շրջանաձև տնտեսության ցուցանիշներֈ Դրանք են՝ 

 մեկ շնչի հաշվով քաղաքային թափոնների առաջացում, 

 թափոնների առաջացում՝ կենցաղային նյութերի սպառում, 

 քաղաքային թափոնների վերամշակման մակարդակ, 

 բոլոր թափոնների վերամշակման մակարդակը, բացառությամբ 

հիմնական հանքային թափոնների, 

 կենսաթափոնների վերամշակում, 

 շինարարական և այլ թափոնների վերականգնման մակարդակըֈ  

Իրականացված վերլուծությունը հիմնված է Եվրամիության 

երկրների շրջանաձև տնտեսության առաջընթացի մակարդակի 

գնահատման վրաֈ Որքան ցուցանիշը մոտ է 1-ին, այնքան տվյալ երկիրը 

ապահովում է  դրական  արդյունք: Աղյուսակում ներառված տվյալները 

ցույց են տալիս, որ բացի 2012թ.-ից, մյուս բոլոր դեպքերում  շրջանաձև 

տնտեսության անցման լավագույն արդյունքներն ունեցել են 

Գերմանիան, Ֆրանսիան և Նիդեռլանդները: Ամենավատ արդյունքները 

գրանցել են Մալթան, Հունաստանը, Կիպրոսը և Խորվաթիանֈ  

Աղյուսակ 1. 

ԵՄ-28 երկրների IDCE փոփոխականի արժեքները 2012–2018 թթ. [3] 
 

Երկիր/Տարի 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Բելգիա  0,530 0,510 0,536 0,469 0,618 0,548 0,591 

Բուլղարիա   0,305 0,330 0,379 0,345 0,454 0,379 0,329 

Չեխիա  0,486 0,326 0,483 0,318 0,537 0,381 0,377 

Դանիա  0,490 0,371 0,522 0,357 0,567 0,380 0,403 

Գերմանիա  0,763 0,725 0,668 0,665 0,598 0,690 0,739 

Էստոնիա  0,325 0,307 0,289 0,272 0,315 0,338 0,315 

Իռլանդիա  0,442 0,159 0,457 0,125 0,476 0,314 0,004 

Հունաստան  0,238 0,200 0,236 0,198 0,393 0,289 0,089 

Իսպանիա  0,535 0,531 0,547 0,465 0,590 0,536 0,614 

Ֆրանսիա  0,598 0,545 0,626 0,513 0,609 0,553 0,497 

Խորվաթիա  0,329 0,190 0,383 0,252 0,467 0,325 0,297 

Իտալիա  0,581 0,514 0,568 0,481 0,590 0,501 0,577 

Կիպրոս  0,305 0,157 0,303 0,165 0,349 0,151 0,000 

Լատվիա  0,281 0,258 0,363 0,222 0,404 0,297 0,320 

Լիտվա  0,430 0,279 0,478 0,271 0,563 0,384 0,540 
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Լյուքսեմբուրգ  0,538 0,380 0,531 0,347 0,555 0,414 0,466 

Հունգարիա  0,366 0,276 0,418 0,262 0,473 0,325 0,386 

Մալթա  0,305 0,126 0,304 0,079 0,337 0,098 0,105 

Նիդեռլանդներ  0,630 0,568 0,639 0,562 0,693 0,685 0,719 

Ավստրիա  0,584 0,479 0,585 0,444 0,621 0,519 0,605 

Լեհաստան  0,440 0,295 0,482 0,404 0,498 0,359 0,399 

Պորտուգալիա  0,442 0,324 0,479 0,299 0,523 0,351 0,445 

Ռումինիա  0,363 0,239 0,358 0,215 0,420 0,224 0,307 

Սլովենիա  0,490 0,320 0,485 0,343 0,575 0,418 0,496 

Սլովակիա  0,363 0,297 0,399 0,265 0,437 0,339 0,373 

Ֆինլանդիա  0,398 0,339 0,464 0,319 0,489 0,350 0,380 

Շվեդիա  0,581 0,490 0,537 0,416 0,559 0,459 0,533 

Միացյալ 

Թագավորություն  
0,556 0,493 0,566 0,477 0,612 0,421 0,430 

 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ԵՄ բոլոր երկրների շարքում 

«հին Եվրամիության» (ԵՄ-15) երկրները շատ դեպքերում ՇՏ-ի անցման 

տեսանկյունից ամենաառաջադեմն են (Գերմանիա, Բելգիա, 

Նիդեռլանդներ, Իսպանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա, Միացյալ 

Թագավորություն), իսկ  ամենացածր արդյունքները ցուցաբերել  են 

Պորտուգալիան, Իռլանդիան և Հունաստանը: Այն երկրները, որոնք 

միացել են ԵՄ-ին 2004թ.-ից հետո (ԵՄ-13), ավելի ցածր արդյունքներ 

ունեն՝ համեմատած ԵՄ-15-ի հետ: 

Հարց է ծագում, թե որն է պատճառը, որ Գերմանիայում և 

Նիդեռլանդներում շրջանաձև տնտեսության անցումն առավել արագ է 

զարգացել: Պատճառներից մեկը այն է, որ խիտ բնակեցված 

արդյունաբերական երկրներում ավելի մեծ նշանակություն են տալիս 

հումքի արդյունավետ օգտագործմանը և նյութերի շրջանաձև 

օգտագործմանըֈ 

Գծապատկերից պարզ է դառնում, որ թափոնների կառավարումը, 

ջրի մաքրումը, սակավ ապրանքները և պլաստիկները առաջատար դեր 

են խաղում շրջանաձև տնտեսության զարգացմանն ուղղված 

հետազոտությունների և նորարարությունների մեջ՝ պահանջելով 

բավականին մեծ ներդրումներ: 
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Գծապատկեր 1. ԵՄ երկրներում շրջանաձև տնտեսության առաջնահերթ 

ոլորտները [4]: 

 

Ազգային իրավական մակարդակում աշխարհի տարբեր երկրներ 

որոշ չափով ավելի ակտիվորեն են զարգացնում շրջանաձև 

տնտեսության հայեցակարգը և դրա իրավական հաստատումըֈ 

Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, Ֆինլանդիան, Դանիան, Շոտլանդիան և 

եվրոպական այլ երկրներ ակտիվորեն արդիականացնում են իրենց 

օրենսդրությունը՝ խթանելու շրջանաձև տնտեսությունըֈ Այսպիսով, 

Գերմանիայում 2012 թվականին ընդունվեց Շրջանաձև տնտեսության 

մասին օրենքը [5]ֈ Այս համատեքստում պետք է նշել, որ ԵՄ-ն 

ամրապնդել է շրջանաձև տնտեսության քաղաքականության դերը 

կանոնադրությունների և օրենսդրությունների միջոցով, և չնայած դրանք 

դեռևս հատուկ չեն ագրոպարենային ոլորտին, սակայն հանդիսանում են 

որպես տվյալ ոլորտը ներկայացնող բաղկացուցիչ մաս [6]:  

Ակնհայտ է, որ եվրոպական տնտեսության միտումը դեպի 

շրջանաձև տնտեսություն, իրենից ներկայացնում է երկար ճանապարհ՝ 

կապված երկրների, նրանց տարբեր օրենսդրությունների, ինչպես նաև 

հասարակության, բիզնեսի և պետական կառավարման մարմինների 

իրազեկվածության մեջ զգալի տարբերությունների հետֈ 

Եզրակացություն: Շրջանաձև տնտեսության հաջող 

իրականացումը ինքնանպատակ չէ: Համակարգային նախագծված և 

կայուն շրջանաձև տնտեսությունը միջազգային պրակտիկայում 

համապարփակ ներդրում կունենա ԵՄ նպատակների իրագործման 

հարցում՝ապահովելով կյանքի որակի բարելավում, համագործակցային 

և միջազգային արժեքների ստեղծումֈ Աշխարհի բնակչությունն աճում է 

և դրա հետ մեկտեղ բերում հումքի նկատմամբ պահանջարկի 
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ավելացմանֈ Միջոցառումները, ինչպիսիք են թափոնների 

կանխարգելումը, էկոնախագծումը և վերօգտագործումը, կարող են 

խնայել ԵՄ ընկերությունների գումարները՝ հիմքում ունենալով 

շրջանաձև տնտեսության ներդրման գաղափարախոսությունը: 

 

ОПЫТ ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА В ЕВРОПЕЙСКОМ 

СОЮЗЕ 

Арутюнян Г. О., Арутюнян М. М., Карапетян Дж. З., Кочарян И. А. 

 

В работе представлен опыт перехода от традиционной экономики к 

экономике замкнутого цикла в странах ЕС; путем сравнения показателей 

рассчитан индекс развития экономики замкнутого цикла. 

Ключевые слова: экономика замкнутого цикла, индекс развития, 

рециклинг. 

 

THE EXPERIENCE OF CIRCULAR ECONOMY DEVELOPMENT IN EU 

COUNTRIES 

Harutyunyan G. H., Harutyunyan M. M., Karapetyan J. Z., Kocharyan I. A. 

 

In the work, the experience of transition from traditional economy to 

circular economy in EU countries was presented, the circular economy 

development index was calculated by comparing the indicators. 

Keywords: circular economy, development index, recycling. 
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