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Հայաստանի ազգաբնակչության կրճատման հրամայականը 
 

Իմ երկրում ներքին ցեղասպանություն է տեղի ունենում: Կառավարությունը երիտասարդներին ոչ մի 
հնարավորություն չի թողնում՝ նրանց խեղդելով այնքան ժամանակ, մինչև  թողնեն երկիրը և հեռանան: 
Խնդիրն արդեն վաղուց անցել է միայն քաղաքական խնդիր լինելու սահմանը. այն արդեն դարձել է 
համամարդկային հիմնախնդիր,  ինչը պետք է անհապաղ լուծվի: Կառավարությունը մատը մատին չի տալիս 
իր սեփական ժողովրդին օգնելու համար:  
Շառլ Ազնավուր 
Բարերար, շանսոնյե, Յունեսկոյում և Շվեյցարիայում, Հայաստանի Հանրապետության դեսպան 
2011թ. դեկտեմբեր 

* * * 
 

Մենք պետք է շարունակենք Հայաստանը բոլոր միջազգային ծրագրերից մեկուսացած պահելու 
միտված քաղաքականությունը: Այս մարտավարությունը արդյունքներ է տալիս…  

Եթե մենք մի քիչ առաջ նայենք, կտեսնենք, որ ժողովրդագրական իրավիճակը նույնպես դրական դեր է 
կարտարելու, և ներկայումս նույնպես կատարում է: Այսօր Ադրբեջանի ազգաբնակչությունը հասնում է 9.5 
միլիոնի: Հայաստանում 2 միլիոնից քիչ մարդ է ապրում: Եթե մեր ազգաբնակչությունը շարունակի այս 
տեմպով աճել, իսկ Հայաստանինը՝ նվազել, ապա մոտ 5-7 տարուց մեր ազգաբնակչությունը տասն անգամ 
կգերազանցի: Սա ինքնին ուժի աղբյուր է: Եթե մենք նաև հաշվի առնենք մեր էներգետիկ քաղաքականությունը, 
ապա կարծում եմ մենք կհասնենք մեր ուզածին:  
Իլհամ Ալիև 
Ադրբեջանի նախագահ 
2013թ. մայիս 

* * * 
 

Մենք կորցնում ենք գյուղը՝ բնական վերարտադրության առանցքային հատվածներից մեկը: Եվ եթե 
առաջիկա 5-7 տարվա ընթացքում Հայաստանում իրավիճակը չփոխվի, մեր պատմության ընթացքում առաջին 
անգամ ունենալու ենք այն խնդիրը, որ բնական վերարտադրություն չի լինելու: Այսինքն` մահերի թիվը 
գերազանցելու է ծնունդների թվին… Հայաստանից հեռանում են հիմնականում ինտելեկտուալ, մտավոր և 
կարող ուժերը: Մնում են հիմնականում պետական համակարգում աշխատող և արտագաղթելու 
հնարավորություն չունեցող մարդիկ:  
Բագրատ Ասատրյան  
ՀՀ Կենտրոնական Բանկի նախկին նախագահ  
2013թ. հունիս 

* * * 
 

Մեր երկրի ամենամեծ պրոբլեմը մարդկանց մեջ չի, մեր երկրի ամենամեծ պրոբլեմը կաշառակերները 
չեն, մեր երկրի ամենամեծ պրոբլեմները հանցագործները չեն, մեր երկրի ամենամեծ պրոբլեմը գաղջ 
մթնոլորտն է: Այդ գաղջ մթնոլորտը պետք է վերանա… Դա միայն իշխանությունների պատասխանատվության 
ոլորտում չի: Արտագաղթի համար առաջին պատասխանատուն իշխանությունն է, բայց միայն իշխանությունը 
չի, որովհետև Հայաստանից արտագաղթում են ոչ թե նրա համար, ինչպես հաճախ ասում եք՝ արդարության 
պակասի կամ աշխատատեղ չլինելու հետևանքով: Արտագաղթի բուն պատճառը հենց այդ գաղջ մթնոլորտն է, 
այն, որ մարդիկ լույս չեն տեսնում, հույս չեն տեսնում… Եթե չկա քաղաքացիների ակտիվությունը, ինչպե՞ս 
վարվեմ: Եթե չկա ձեր օժանդակությունը, միայն խոսում եք, կոնկրետ չեք օգնում, ինչպե՞ս դա անեմ: Անելու եմ, 
բայց եթե օգնեք, ավելի արագ մեր գործը կստացվի: 
Սերժ Սարգսյան 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ 
2013թ. Մարտ 
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ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐԻՍ 
2013թ., հոկտեմբեր 

Հարգելի´ հայրենակիցներ.  
 

Հայաստանի բնակչության նվազումը  խիստ լուրջ խնդիր է: 
Ցեղասպանությունից և բոլշևիկյան հեղափոխությունից ի վեր` 70 
տարուց ավելի, համայն հայության պայքարն ընթացել է «Մի օր մենք 
կունենանք ազատ, անկախ Հայաստան» կարգախոսով: Երբ Հայաստանը 
1991 թվականին անկախություն նվաճեց, երկրի բնակչությունը շուրջ 4 
միլիոն էր: Այսօր այն 3 միլիոնից պակաս  է: Ազատ, անկախ Հայաստան 
ունեցանք, սակայն այսօր ականատեսն ենք, թե ինչպես են հայերն 
աննախադեպ արտագաղթի արդյունքում սփռվում աշխարհով մեկ: 
Մարդկանց զանգվածային արտահոսքը հանգեցրել է ճգնաժամային 
իրավիճակի: Այն կարող է սպառնալ երկրի գոյությանը: Հայաստանի 
թշնամիները չարախնդությամբ են այս ամենին հետևում: Նրանք 
շարունակում են շրջափակումը և գոհունակությամբ հետևում, թե 
ինչպես է Հայաստանը դատարկվում:  
 
Հետազոտական աշխատանքի նկարագրություն 

Հեշտ է քննադատության ալիքը, հատկապես սփյուռքի կողմից, ուղղել 
Հայաստանի ներկայիս կառավարությանը. մինչդեռ մենք գիտակցում 
ենք, որ անհրաժեշտ է խնդրին առավել կառուցողական եվ գիտական 
մոտեցում ցուցաբերել: Անհրաժեշտություն կար Հայաստանի 
ժողովրդագրական իրավիճակի եվ բնակչության նվազման վերաբերյալ 
հենց Հայաստանի ներսից հետազոտական աշխատանք իրականացնելու: 
Երևանում գործող՝ Մարդկային Զարգացման Միջազգային Կենտրոնի 
(ՄԶՄԿ) հետ համագործակցելով` հետազոտական աշխատանք 
իրականացնելու հայտարարություն է տարածվել, ինչի արդյունքում 
ընտրվել են հետևյալ հետազոտական խմբերը՝  
 

1. Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարանի հետազոտական խումբ 
2. Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի 

հետազոտական խումբ  
3. Հետազոտական խումբ (Արշակ Բալայան, Արմեն Գաքավյան և Ավետիք 

Մեջլումյան) 
4. Հետազոտողներ` Հրայր Մարուխյան հիմնադրամից:  
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Գոլոլեան Հիմադրամի դերը հետազոտական աշխատանքներն ու 
հարակից ծախսերը ֆինանսավորելն էր: Ողջ ծրագրի ընթացքում 
պահպանվել է հետազոտական խմբերի անկախությունը:  
 
Հետազոտական աշխատանքի նպատակը  

Հայաստանի բնակչության նվազման հիմնական 
դրդապատճառները բացահայտելու նպատակով գիտական եվ 
առարկայական մոտեցում ցուցաբերելու  հրամայականը: 
 
Հետազոտական աշխատանքի սահմանափակումները  

Սույն հետազոտական աշխատանքին աջակցողների  և այն 
իրականացնողերի իրական ցանկությունն այս  հետազոտությամբ խնդրի 
վերաբերյալ համազգային քննարկումների հիմք դնելն է, որոնք ոչ թե 
մատնացույց կանեն կամ կփնտրեն մեղավորների, այլ թույլ կտան   
մեզանում քննարկում ծավալելու և հասկանալու, թե խնդիրը լուծելու 
համար պետական և ոչ պետական մարմինների կողմից ի´նչ պետք է 
ձեռնարկվի Հայաստանում և սփյուռքում: Միայն այն բանից հետո, երբ 
կարողանանք հաղթահարել բոլոր տաբուները և մեկմեկու հետ պարզ 
խոսել, կարող կլինենք սկսել մարդկանց՝ Հայաստանից դուրս մղող 
գործոնները քննարկելու գործընթացը: 

 
Առկա է որոշակի դրական տեղաշարժ  
  Ողջունելի են ներկայիս կառավարության հանձն առած որոշ 
նախաձեռնություններ: Նման նախաձեռնություններից է ՀՀ Սփյուռքի 
նախարարության կողմից իրականացվող՝ սիրիահայերի ընդունման 
ծրագիրը: Դեռ վաղ է արդյունքների մասին խոսելը, սակայն հարց է 
մնում, թե արդյոք սիրիահայերը կմնա՞ն Հայաստանում այն բանից հետո, 
երբ պատերազմական գործողություններն ավարտվեն Սիրիայում, և 
այնտեղ վերահաստատվի խաղաղություն:  
 Տնտեսության զարգացման ոլորտում կա որոշակի դրական 
տեղաշարժ, ինչում էական դերակատարություն ունի նաև մասնավոր 
ոլորտը: Որոշ բանկեր առաջարկում են նաև միկրովարկեր, ինչը 
խրախուսում է ձեռնարկատիրության զարգացումը և նպաստում 
աշխատատեղերի ստեղծմանը: Այսպես, օրինակ, «Արցախ» բանկը մեծ 
տեղ է հատկացնում ձեռնարկատիրական նպատակներով 
միկրովարկերի տրամադրմանը: Միկրովարկեր տրամադրելու շնորհիվ 
հաջողություններ են արձանագրվել գյուղատնտեսության և մանր 
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ձեռնարկատիրության զարգացման ոլորտներում: Եվ որ ամենակարևորն 
է, սույն ծրագրի ձախողման գործակիցը խիստ ցածր է, և դրական 
արդյունքները սպասվածից ավելին են:  

 

Հետագա աշխատանքի անհրաժեշտությունը  
Այս հետազոտությունը  բոլոր հարցերին չի անդրադառնում և չի 

պարունակում բոլոր խնդիրների լուծումները: Սույն զեկույցում տեղ չեն 
գտել և դեռևս խորն ու մանրակրկիտ ուսումնասիրության կարիք ունեն 
հետևյալ խնդիրները.  

− Կազմակերպված և արդյունավետ խորհրդարանական ընդդիմություն  
ունենալու անհրաժեշտությունը: 

− Մարդկանց գնողունակության մակարդակի խորն ուսումնասիրությունը, 
ինչը հնարավորություն կտա  պարզելու, թե ինչու են Հայաստանում որոշ 
ապրանքների գներ 3-4 անգամ ավելի թանկ, քան հարևան որոշ 
երկրներում: Հարկ է նաև ուսումնասիրել շրջափակման հետևանքները, 
առևտրի իրականացման խոչընդոտները և տարիֆները: Հարցը, որին 
պետք է պատասխան տրվի,  հետևյալն է. «Արդյոք կա՞ հասարակության 
մի հատված, որը շահում է առևտրային սահմանափակումներից՝ գները 
բարձրացնելով և դրանք  բարձր պահելով»: 

− Հայաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտի վերլուծությունը, որում 
շեշտադրում պիտի կատարվի ոչ այնքան ընդհանուր գիտությունների 
հաղորդման, որքան արհեստների գծով կրթության վրա:  

− Հողերի հատկացման պայմանների մշակում, ինչի  շնորհիվ հնարավոր 
կլինի հողեր նվիրաբերել գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու ունակ 
ընտանիքներին՝ պայմանով, որ այդ սեփականությունն օգտագործեն 
գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալելու նպատակով (1800 – 
1900թ.թ. Հյուսիսային Ամերիկայում իրականացված այսպիսի ծրագրի 
նմանությամբ): Նման ծրագրերը կարող են հովանավորվել սփյուռքի 
կողմից:  

− Սփյուռքի աջակցության ավելի արդյունավետ համակարգում: 
Անկախությունից ի վեր սփյուռքի կողմից հովանավորվող 
կազմակերպությունները (որոնցից են Հայաստան Համահայկական 
Հինադրամը, Հայ Օգնության Միությունը և Հայկական Բարեգործական 
Ընդհանուր Միությունը) գումարներ են նվիրաբերել շինարարական 
ծրագրերի, դպրոցների և հիվանդանոցների համար: Արդյոք ժամանակը 
չէ՞, որ պետությունն ստանձնի ենթակառուցվածքները ֆինանսավորելու 
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գործը, իսկ սփյուռքը՝ առողջապահական, բնակարանաշինության, 
աշխատատեղեր  ստեղծելու, վերաբնակեցման և, որ ամենակարևորն է, 
մարդկանց  Հայաստան բերելու և նրանց ընդունելուն  վերաբերող 
ծրագրերի ֆինանսավորումը:  
 

Սույն հետազոտական աշխատանքի հովանավորը և 
իրականացնողները բոլոր շահագրգիռ անձանց և 
կազմակերպություններին  հրավիրում են մասնակցելու այս հարցերի 
քննարկմանը  և հանդես գալու Հայաստանի ապագան կերտելու իրենց 
առաջարկություններով:  
 
 
Եկեք լավատես լինենք  

Կարևոր է, որ Հայաստանի համար ցավոտ հարցերին մենք 
մոտենանք լավատեսության զգացումով: Բացասական մոտեցումը և 
վերաբերմունքը նույնպիսի բացասական արդյունքներ են ծնում: Հիշենք 
Վիլյամ Սարոյանի խոսքերը.  
 

«Համարձակեցէ՛ք բնաջնջել Հայաստանը: Տեսէ՛ք թէ կրնա՞ք։ 
Աքսորեցէ՛ք դէպի անապատները առանց հացի եւ ջուրի: 
Յետոյ տեսէ՛ք, թէ անոնք արդեօք կրկին չեն խնդա, երգէ կամ աղօթէ: 
Որովհետև երբ անոնց երկուսը աշխարհի որեւէ մասում հանդիպէ, 
Տեսէ՛ք, թէ անոնք արդեօք մի Նոր Հայաստան չեն ստեղծէ»: 

 
Հայերի տոկունությունն ու հաստատուն կամքն առասպելական են: 

ՈՒրեմն, եկե՛ք այս հատկություններն ուղղենք Հայաստանի 
սոցիալական խնդիրների լուծմանը:  
 
 
Հարգանքներով`         
 
 
 
Վահան Գոլոլեան 
Գոլոլեան Հիմնադրամ  
Տորոնտո, Կանադա 
Էլ-փոստ՝ vk@kololianfoundation.com          2013թ., հոկտեմբեր 

mailto:vk@kololianfoundation.com
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Հետազոտական աշխատանքում ներգրավված կազմակերպությունները և 
խմբերը 
 
Ծրագիրը ֆինանսավորել է Գոլոլեան Հինադրամը (Կանադա): Իրականացրել 
են հետևյալ կազմակերպությունները.  
 
Մարդկային Զարգացման Միջագային Կենտրոն 
Հետազոտական խմբերի ընտրության գործընթացի ղեկավար  
Թևան Պողոսյան, Վահան Ասատրյան  
 
Հետազոտությունն իրականացվել է հետևյալ խմբերի կողմից՝ 
 
Ռուս-հայկական (Սլավոնական)     123 Հովսեփ Էմինի փ., 
համալսարանի հետազոտական խումբ.     0051, Երևան, Հայաստան: 
Անի Ավետիսյան, Ելենա Մուրադյան      Էլ-փ.՝ rauresearch@gmail.com 
Էլինա Սահակյան, Վերոնիկա Աղաջանյան,     Հեռ.՝ +37410.22.92.54 
Տաթևիկ Հովհաննիսյան, Ելենա Կոժեմյակինա    Ֆաքս՝ +37410.28.97.01 
                    
Երևանի պետական համալսարանի      Աբովյան փ. 52, 0025, 
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի      Երևան, Հայաստան 
հետազոտական խումբ            Էլ-փ.`kristine_antonyan@ysu.am 
Հայկ Սարգսյան, Քրիստինե Անտոնյան,     Հեռ.՝ +37410.54.41.00 
Կառլեն Խաչատրյան  
 
Հետազոտական խումբ      Աբովյան փ. 52, 0025,  
Արշակ Բալայան, Արմեն Գաքավյան,     Երևան, Հայաստան       
Ավետիք Մեջլումյան      Էլ-փ.`abalayan@ysu.am       
         Հեռ.՝ +37491.01.14.42       
                
Հրայր Մարուխյան Հիմնադրամ     Մհեր Մկրտչյանի փ., 
Դոկտոր Խաչիկ Դեր-Ղուգասյան     0010, Երևան, Հայաստան  
                   Էլ-փ.՝info@hrayrmaroukhian.com 
         Հեռ.՝ +37410.52.18.90  

  Ֆաքս՝ +37410.52.14.53 
 
 
 
Գոլոլեան Հիմնադրամի կողմից զեկույցների համակարգող՝ Կամո Մայիլյան   

mailto:abalayan@ysu.am
mailto:info@hrayrmaroukhian.com
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Ներածություն 
 
Ծանուցում 
 

Հայաստանից արտագաղթի ծավալներն աննախադեպ չափերի են հասել: Գելլափ 
կազմակերպության վերջին ուսումնասիրության համաձայն՝ Հայաստանի 
բնակչության 40 տոկոսի մոտ առկա է արտագաղթելու ցանկություն: Այս ցուցանիշն 
ամենաբարձրն է նախկին Խորհրդային Միության այն մեկ տասնյակից ավելի 
երկրների շարքում, որոնցում կատարվել է տվյալ ուսումնասիրությունը:1 Այս 
միտումը Հայաստանի համար լուրջ սպառնալիք է պարունակում: «Ուղեղների 
արտահոսքը» զրկում է երկիրն այն մտավոր կարողությունից, որը կարող էր 
օգտագործվել գիտելիքահենք արտադրանքի ստեղծման և արտահանման, ինչպես 
նաև տնտեսական աճի խթանման համար: Վերջին շրջանում զգացվում է 
ընտանիքներով արտագաթելու միտման աճ, ինչպես նաև ծնելիության  մակարդակի 
անկում և բնակչության ծերացման միտում, ինչը Հայաստանի ժողովրդագրական 
հեռանկարը վտանգի առաջ է կանգնեցնում:  

Սույն զեկույցում ներկայացվում է Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակը՝ 
ներկայիս միտումների դրդապատճառները բացահայտելու և ժողովրդագրական 
ճգնաժամի հետագա միտումները կանխելու նպատակով: Հետազոտությունն 
իրականացվել է հայաստանյան խմբերի կողմից, որոնք ընդհանուր միտումները 
բացահայտելու նպատակով ուսումնասիրել են վիճակագրական տվյալներ, այլ 
հետազոտական աշխատանքներ, ինչպես նաև` ֆոկուս խմբերի քննարկումների և 
հարցումների արդյունքներ: Հետազոտական խմբերի կողմից նաև ուսումնասիրվել են 
հեռավոր շրջանների վերաբնակեցման և սփյուռքից բնակչության ներհոսքի 
ապահովման հաջողված օրինակներ: Նման բազմակողմանի ուսումնասիրությունը 
հնարավորություն է տալիս հանդես գալու առաջարկություններով, որոնց օգնությամբ 
Հայաստանի կառավարությունը և այլ շահառուները կարող են կանգնեցնել 
Հայաստանում բնակչության նվազման միտումը:  

Սույն զեկույցի վրա աշխատել են վեց հետազոտողներ` Հայ-ռուսական 
(Սլավոնական) համալսարանից, երեք հետազոտողներ` Երևանի պետական 
համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Հետազոտության և բիզնեսի 
կենտրոնից», երեք անկախ հետազոտողներ` Հայաստանից, և մեկ հետազոտող` Հրայր 
Մարուխյան հիմնադրամից:  
 
Արտագաղթի սուբյեկտիվ պատճառները  
 

Չնայած 1991թ.-ին Խորհրդային Միության փլուզմանը հաջորդած տնտեսական 
զարգացման փուլերին` Հայաստանում դեռևս ցածր մակարդակի վրա են 
                                                           
1 Ն. Էսիպովա, Ա.Պուգլիս: Նախկին Սովետական Միության երկրներում արտագաղթելու 
ցանկությունը տարբեր է: Գելլափ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.gallup.com/poll/161591/desire-leave-fsu-ranges-widely-across-
countries.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=syndication&utm_content=mo
relink&utm_term=All+Gallup+Headlines+-+World> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-
ին) 

http://www.gallup.com/poll/161591/desire-leave-fsu-ranges-widely-across-countries.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=syndication&utm_content=morelink&utm_term=All+Gallup+Headlines+-+World
http://www.gallup.com/poll/161591/desire-leave-fsu-ranges-widely-across-countries.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=syndication&utm_content=morelink&utm_term=All+Gallup+Headlines+-+World
http://www.gallup.com/poll/161591/desire-leave-fsu-ranges-widely-across-countries.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=syndication&utm_content=morelink&utm_term=All+Gallup+Headlines+-+World
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կառավարման որակը և շուկայական կանոնակարգումները: Հայաստանում 
առողջապահության, կրթության և հասարակական ծառայությունների վրա 
կատարած ծախսերի մակարդակը աշխարհում ամենացածրերից է (ՀՆԱ-ի 
համեմատությամբ): Ապրանքների ներմուծման և այլ տնտեսական 
հարաբերություններում մենաշնորհների և օլիգարխիկ վերահսկողության մեծ դերը 
սահմանափակում են աճի և արտադրության հնարավորությունները, ինչն իր հերթին 
հանգեցնում է գների աճին և մանր բիզնեսների հնարավորությունների 
սահմանափակմանը: Հայաստանի բնակչության շուրջ մեկ երրորդը աղքատ է:  

Ուստի, վերը նշված փաստերը հաշվի առնելով, պատահական չէ, որ 2010թ. 
Ազգային Վիճակագրական Ծառայության տվյալների համաձայն, հայերի՝ 
արտագաղթելու որոշման հիմնական պատճառները տնտեսական են: Եկամուտների 
հայթայթման խնդիրն առաջին տեղում է, ինչին  հաջորդում են ընտանիքների 
միավորման և այլ հարցեր:  

Սույն զեկույցի համար կատարված հարցումների շնորհիվ կարելի է ավելի խորը 
պատկերացում կազմել արտագաղթելու որոշման հիմքում ընկած դրդապատճառների 
վերաբերյալ:  

• Համեմատաբար երիտասարդ և կրթված երիտասարդների շրջանում 
կատարված հարցումներից մեկի տվյալների համաձայն, տնտեսական 
դրդապատճառներից բացի, արտագաղթելու որոշումը պայմանավորված է նաև 
մասնագիտական աճի և զարգացման հնարավորությունների պակասով, 
ինչպես նաև` իրավունքի պաշտպանության, ժողովրդավարության և 
կառավարման ավելի բարձր մակարդակ ունեցող հասարակություններում 
ապրելու ցանկությամբ:  

• Հայաստանի ամբողջ տարածքը ներառող մեկ այլ ուսումնասիրության 
արդյունքների համաձայն, հարցվածների շուրջ մեկ երրորդը նախատեսում են 
լքել երկիրը հաջորդ երկու տարվա ընթացքում: Հարցումների ժամանակ 
զբաղվածություն ունեցող հարցվածների մեծ մասն այլ երկրներ մեկնելու 
հնարավորություն են որոնում՝ ավելի բարձր վարձատրվող և իրենց 
մասնագիտական ունակությունները լիարժեքորեն օգտագործելու 
հնարավորություն տվող հեռանկարների համար: Երկիրը լքելու ցանկությունը 
հիմնականում պայմանավորված է երկարաժամկետ նպատակներով, որոնց 
հասնելու համար մարդիկ որոնում են արտագաղթելու և այլ երկրներում 
(ավելի հաճախ Ռուսաստանում, ԵԽ երկրներում և ԱՄՆ-ում) հիմնական 
բնակութուն հաստատելու հնարավորություններ: 

 
Արտագաղթը խթանող համակարգային խնդիրներ 
 

Մարդկանց արտագաղթելու ցանկության և ընկալումների հիմքում ընկած են 
Հայաստանի տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական իրավիճակին վերաբերող 
ավելի խորքային համակարգային խնդիրներ: Նման նախադրյալների 
ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս ավելի պարզ պատկերացում 
կազմելու այն նախադրյալների վերաբերյալ, որոնք մարդկանց ստիպում են 
արտագաղթելու որոշում կայացնել՝ սեփական երկրում իրենց ընտանիքների և 
երեխաների ապագան կառուցելու փոխարեն: 
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Տնտեսության և բիզնես մթնոլորտին վերաբերող խնդիրներից են. 

• Բիզնեսների կենտրոնացումը և մենաշնորհը. Բիզնես ոլորտները վերահսկվում 
են մի խումբ մարդկանց կողմից, ովքեր նաև ուղղակիորեն ներգրավված են 
պետական կառավարման գործում՝ վերահսկելով առանձին տարածքներ կամ 
տնտեսության ոլորտներ: Մենաշնորհային կառավարման նման համակարգը 
փոքր մրցակիցներին խոցելի է դարձնում (հաճախ դուրս մղելով շուկայից), 
հանգեցնում է գործազրկության, ինչպես նաև` հասարակությունում 
ֆինանսական միջոցների խիստ անհավասար բաշխմանը: Նման շուկայական 
անհավասար պայմաններում չկան ներդրումների և աճի խրախուսման 
համապատասխան պայմաններ:  

• Գործարար ոլորտին վերաբերող խնդիրներ. Հարկարարությունը, 
ընկերությունների գործունեության կանոնակարգումը, 
ներմուծման/արտահանման ոլորտի քաղաքականությունը, ֆինանսների 
կառավարման, սեփականության իրավունքի և պայմանագրերի կիրարկման 
գործընթացները դեռևս արդյունավետության բավարար մակարդակի վրա չեն 
գտնվում և արդար չեն:  

• Դատարանների անկախության մակարդակը լուրջ մտահոգության տեղիք է 
տալիս: Դատական համակարգը պետք է կառավարությունից և ազդեցություն 
ունեցող տնտեսական շահերից ամբողջապես անկախ լինի: Քաղաքացիական 
իրավունքների պաշտպանության, ներդրումների ներգրավման, ինչպես նաև 
ներդրողների  սեփականության պաշտպանության և տնտեսական վեճերի 
արդար լուծման երաշխիքներ ապահովելու համար դատական համակարգը 
պետք է անկախ լինի:  

• Արդյունավետ տնտեսական ինստիտուտների անհրաժեշտությունը. 
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության նպատակով գործող 
ինստիտուտները (օրինակ, ՀՀ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 
պետական հանձնաժողովը) արդյունավետ չեն տնտեսական 
հարաբերությունները վերահսկելու և ազատ մրցակցություն ապահովելու 
գործում, մանր բիզնեսները զգալի դերակատարում չունեն, իսկ 
քաղաքացիական հասարակությունը և զանգվածային լրատվամիջոցները չեն 
կարողանում ապահովել հասարակության և տնտեսության մասնակիցների 
ավելի լայն շրջանակի մասնակցությունը կառավարման գործընթացում: 

• Կրթական համակարգի խնդիրները. Բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունները շրջանավարտներին չեն ապահովում շուկայում բարձր 
պահանջարկ ունեցող գիտելիքներով, ինչպես նաև տեխնիկական ոլորտի 
շրջանավարտներին չեն ապահովում մասնագիտական զարգացման 
անհրաժեշտ հնարավորություններով:  
 

Օրենքի իշխանության հետ կապված խնդիրները հիմնականում վերաբերում են 
ներկայիս դատական և իրավապաշտպան համակարգում օրենքների կիրարկմանը: 
Քրեական նախաքննության փուլերը շատ խոցելի են կոռուպցիայի և ոստիկանության 
կողմից չարաշահումների տեսանկյունից, իսկ իրավաբանների դերը 
պաշտպանության գործընթացում սահմանափակված է:  
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Հայաստանի կառավարման համակարգը միջազգային դիտորդների կողմից թույլ է 
գնահատվում: Կառավարման գործընթացում հասարակության մասնակցությունը 
սահմանափակված է ընտրություններով, իսկ որոշումների կայացման գործընթացը 
թափանցիկ չէ և չի ապահովում հասարակության լայն շերտերի մասնակցությունը:  
Անկախ կազմակերպված հասարակական խմբերը դեռևս բավարար չափով 
զարգացած չեն և հաճախ արդյունավետ գործունեություն չեն կարողանում 
իրականացնել: Խորհրդարանական ընդդիմությունը շարունակում է մասնատված 
մնալ՝ առանց միասնական կազմակերպված գործելաոճի:  

Հայաստանի կառավարության կողմից հիմնախնդիրների վերացման՝ վերից վար` 
ուղղահայաց գործողութունները կարող են երկարաժամկետ արդյունավետություն 
ապահովել միայն այն դեպքում, երբ բոլոր մակարդակներում գործեն հորիզոնական 
վերահսկման արդյունավետ ինստիտուտներ:  

• Հայաստանում անհրաժեշտություն կա ստեղծելու և ամրապնդելու 
ինստիտուտներ, ինչպիսիք կարող են լինել, օրինակ, իրավաբանների և մարդու 
իրավունքների կազմակերպությունների, հասարակական 
կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվամիջոցների կոալիցիաները, 
որոնք կարող են արդյունավետ գործունեություն ծավալել օրենքի 
իշխանության, սեփականության իրավունքի պաշտպանության, հավասար 
տնտեսական հնարավորությունների ապահովման, արդյունավետ հանրային 
ծառայությունների մատուցման, ինչպես նաև թափանցիկ որոշումների 
կայացման ապահովման ոլորտներում:  

• Հայաստանում արդյունավետ գործող տնտեսական ինստիտուտների կարիք 
կա, ինչպիսիք կարող են լինել, օրինակ, տնտեսական օմբուդսմենի և 
տնտեսական մրցակցության, սեփականության իրավունքի պաշտպանության 
կազմակերպությունների կոալիցիան: Նման գործունեությունը պետք է 
ուղղված լինի շուկաներում ազատ գործունեության և մրցակցության 
ապահովմանը, մանիպուլյացիաների կանխարգելմանը, նորարարությունների 
և աճի խրախուսմանը, ինչպես նաև ներդրողներին ռիսկերից պաշտպանելուն:  

• Թափանցիկ զանգվածային լրատվամիջոցների գործունեությունն ու առավել 
հզոր քաղաքացիական հասարակությունը կարող են օգնել ավելի արագ 
ձևավորել ինստիտուտներ և կառավարությանը հաշվետու դարձնել հանրային 
եկամուտների ավելացման, առողջապահության, կրթության, հանրային 
ծառայությունների մատուցման, ինչպես նաև հավասար տնտեսական և 
սոցիալական պայմանների ապահովման հարցում: 

 
Իսրայելի փորձը` որպես օրինակ  
 

Քանի որ Հայաստանի ժողովրդագրական ճգնաժամը հաղթահարելու ուղիներից  
մեկը սփյուռքից մարդկանց ներհոսքն ապահովելու հնարավորությունն է, 
Հայաստանը կարող է ուսումնասիրել այդ գործում Իսրայելի հաջողված օրինակը: Դեռ 
1948թ.-ին անկախություն հայտարարելուց առաջ էր, երբ Իսրայելը նոր երկիրը 
մարդկանցով լցնելու նպատակով սկսեց հրեաների ներգաղթի քաղաքականություն 
մշակել: Աշխարհասփյուռ հրեական համայնքներից ստացվող լուրջ ֆինանսական 
հոսքերն Իսրայելը ներդրեց ենթակառուցվածքների և գյուղատնտեսության 
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զարգացման ծրագրերի մեջ, իսկ ներգաղթյալներին առաջարկեց բնակարանային 
պայմաններ և ժամանելուն պես` քաղաքացիություն ստանալու հեռանկար: Լավ 
պլանավորված ռազմավարական մոտեցումը, հստակ նպատակաուղղված 
քաղաքականությունը և արդյունավետ կառավարումը հաջողություն բերեցին 
Իսրայելին: Ներկայումս ամբողջ աշխարհից հայրենիք վերադարձող հրեաներին 
ընդունելու և կազմակերպելու հարցերով զբաղվում է Իսրայելի Ներգաղթյալների 
Ընդունման Նախարարությունը, որն աջակցություն է ցուցաբերում սկսած այն պահից, 
երբ անձն  իր երկրում բնակություն հաստատելու ցանկություն է հայտնում:  

Հայաստանը և Իսրայելն ունեն մի շարք ընդհանրություններ, որոնցից են 
կոնֆլիկտային տարածաշրջաններում աշխարհաքաղաքական դիրքը, քիչ ռեսուրսներ 
ունեցող փոքր տարածքները, ինչպես նաև` աշխարhով մեկ տարածված սփյուռքի 
առկայությունը: Չնայած այս ամենին, ի տարբերություն Իսրայելի, որտեղ սփյուռքն 
ակտիվ գործունեություն է ծավալում՝ կառավարության հետ համագործակցելով և 
տնտեսությունում լայնածավալ ներդրումներ կատարելով, այսօր հայկական սփյուռքը 
ձեռնպահ է մնում Հայաստանում ներդրումներ կատարելուց (բիզնես միջավայրի և 
օրենքի հետ կապված խնդիրների պատճառով):  

Հայաստանը կարող է Իսրայելի փորձը գործածել`  օրինակ վերցնելով մի շարք 
հիմնական հարցերում.  

• Բիզնես և կառավարման ոլորտի բարեփոխումների միջոցով սփյուռքի 
ներդրումների ներգրավում, որի արդյունքում տնտեսությունն ավելի հիմնված 
կլինի գիտելիքի, նորարարությունների, տեխնոլոգիաների և ներդրումների 
վրա: Այս նպատակով խիստ առանցքային է օրենքի իշխանության 
ապահովումը: Օրենքի իշխանության հետ կապված խնդիրների առկայության 
դեպքում Հայաստանում ներդրումների ռիսկայնությունը բարձր կմնա. 

• Ներդրումային հոսքի ուղղորդում դեպի ենթակառուցվածքներ, միևնույն 
ժամանակ սփյուռքի կողմից նվիրաբերված կամ ներդրված գումարների 
նպատակային և թափանցիկ օգտագործում.  

• Սփյուռքից նվիրատվություններ ներգրավող կազմակերպությունների 
(Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամ, ՀԲԸՄ և այլն) համակարգված 
գործունեություն՝ հայրենադարձությանն աջակցելու նպատակով 
դրամահավաքի կազմակերպման համար.  

• Սփյուռքահայության շրջանում Հայաստանում բնակություն հաստատելու 
վերաբերյալ ակտիվ քարոզչություն` Սփյուռքի Նախարարության կողմից: 

 
Հաջողված օրինակներ. Քաշաթաղի և Շահումյանի վերաբնակեցումը  
 

Արցախի երկու շրջաններում վերաբնակեցման ծրագրերում արձանագրված 
հաջողությունը հնարավորություն է տալիս ավելի պարզ պատկերացում կազմելու 
վերաբնակեցման հնարավորությունների վերաբերյալ: 1990-ականների վերջից 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջաններում 
բնակչության աճի միտումներ են արձանագրվել` 1991-94թ.թ.-ի համեմատ, երբ 
պատերազմի հետևանքով տարածքի բնակչության թիվն անկում էր ապրել: Չնայած 
քաղաքականապես զգայուն տարածաշրջանային իրավիճակի պարագայում դժվար է 
վերաբնակեցման ադմինիստրատիվ քաղաքականության մանրամասն քայլեր անել,  
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այդուհանդերձ վերաբնակեցման փուլերում տարբեր գործիքներ են  կիրառվել,  
որոնցից են արտոնությունների տրամադրումը, զբաղվածությունը, նյութական, 
ինչպես նաև ձեռնարկատիրական օգնությունը:  

Այս շրջաններ տեղափոխված  մարդկանց մեծ մասը վերաբնակվելու որոշում են 
կայացրել հիմնականում Հայաստանի սոցիալական և բնակարանային խնդիրներից 
ազատվելու համար: Այդ մարդկանց որոշումների վրա ազդել է նաև իրենց՝ արդեն 
տեղափոխված և տեղավորված բարեկամներից և ծանոթներից ստացված 
տեղեկատվությունը: Թեև այս շրջանների բնակիչների զգալի մասը ևս հետագայում 
մեկնել է, այնուամենայնիվ ներկայումս արտագաղթի ցուցանիշներն  այնտեղ  ցածր 
են:  
 

Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջանների վերաբնակեցման փորձից ելնելով, 
վերաբնակեցումն ավելի գրավիչ դարձնելու համար անհրաժեշտ է.  

• Մշակել վերաբնակեցման ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր.  
• Բարելավել տեղի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը՝ մինչ վերաբնակեցման 

համար նոր խմբեր հրավիրելը.  
• Հետևողական աջակցություն ապահովել տեղի համայնքների բնական աճը 

(ծնելիության բարձր մակարդակը) և զարգացումը խրախուսելու ուղղությամբ:  
 

Արդյունավետ կառավարումը, բնակարանային խնդիրների լուծումը, 
սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը և ակտիվ քարոզչությունը, վերը 
նշված առաջարկությունները կարող են նպաստել այս և Հայաստանի այլ հեռավոր 
շրջաններում հաջողակ վերաբնակեցում իրականացնելուն:  
 
 
Վերաբնակեցում Միջին Արևելքից  
 

Վերջին ժամանակաշրջանում Միջին Արևելքում բախումների մեջ հայտնված մի 
խումբ հայերի շրջանում հարցումներ են անցկացվել՝ պարզելու, թե ինչն է իրենց 
ստիպել գալ Հայաստան, և ինչը կդրդի  նրանց մնալ Հայաստանում: Չնայած 
հարցվածների մեծ մասը մինչ բնակության համար վերադառնալը եղել է 
Հայաստանում, սակայն տեղափոխվելիս նրանք դժվարություններ են ունեցել 
(հիմնականում ընդունելու և տեղի կյանքին հարմարվելու նպատակով 
համակարգված ծրագրի բացակայության պատճառով): Հայաստանի համար խոսուն 
օրինակ կարող է ծառայել Իսրայելի Ներգաղթյալների Ընդունման Նախարարության 
քաղաքականությունը:  
 
 
Առաջարկություններ  
 

Հայաստանի ներկայիս իրավիճակի և պոտենցիալի վերլուծության արդյունքում 
Հայաստանի կառավարությանը ներկայացվում են հետևյալ առաջարկությունները.  
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• Զբաղվածություն և կրթական համակարգ 
o Աշխատատեղեր կարող են ստեծվել ներդրումների ներգրավման 

արդյունքում, ինչն էլ իր հերթին պահանջում է բարեփոխումներ՝ մանր 
ձեռնարկատիրության և ներդրումների համար Հայաստանի բիզնես 
մթնոլորտն ավելի բարենպաստ դարձնելու համար.  

o Կրթական համակարգը պետք է բարեփոխվի՝ շուկայի կողմից պահանջարկ 
վայելող մասնագետներ պատրաստելու նպատակով: Արհեստների և 
տեխնիկական ոլորտներում նոր կրթական ծրագրերի անհրաժեշտություն 
կա:  

 
• Բիզնես մթնոլորտ 

o Մանր և միջին ձեռնարկատրության համար պետք է ավելի բարենպաստ 
գործունեության պայմաններ տրամադրվեն՝ բիզնես գործընթացների, 
հարկարարության, մաքսային ոլորտի, ինչպես նաև նախկինում 
իրականացված բարեփոխումների հետևողական կիրարկման միջոցով:  
 

• Տնտեսական և դատական ոլորտի բարեփոխումներ  
o Տնտեսական վեճերի ներկայիս անարդյունավետությունը վերացնելու 

համար պետք է ստեղծվեն նոր ինստիտուտներ, ինչիպիսիք են 
միջնորդների և ֆինանսական օմբուդսմենի ինստիտուտները, որոնք 
կոչված են պաշտպանելու տնտեսվարող սուբյեկտների և ներդրողների 
իրավունքները:  

 
• Օրենքի իշխանություն և դատաիրավական համակարգ  

o Դատաիրավական համակարգը պետք է բարեփոխվի, որպեսզի բոլոր 
բիզնեսները` փոքր թե մեծ, օրենքի առաջ հավասար իրավունքներ 
ունենան: Բոլոր մարդիկ պետք է օրենքի առաջ հավասար լինեն՝ առանց 
ոստիկանության կամ ազդեցություն ունեցող որևէ անձի կողմից 
անպատժելի արարքի որևէ նախադեպի:  

 
• Հաշվետու կառավարություն  

o Կառավարման մարմինները պետք է թափանցիկ լինեն իրենց 
գործունեությունում, ինչպես նաև պետք է հանրային կյանքին վերաբերող 
կարևոր որոշումներն ընդունեն համայնքների մասնակցությամբ 
քննարկումների արդյունքում: Կառավարության՝ ներկայիս 
բարեփոխումների ընթացքը պետք է արագացվի,  որպեսզի նկատելի 
դառնա հասարակության կյանքի որակի վրա դրանց դրական 
ազդեցությունը:  

 
• Սփյուռքի հետ փոխհարաբերությունները  

o Հայաստանի կառավարությունը պետք է առավել նախաձեռնող դիրքերից 
հանդես գա սփյուռքի հետ հարաբերությունների զարգացման գործում՝ 
Սփյուռքի նախարարության օգնությամբ ավելի արդյունավետ 
միջոցառումներ կազմակերպելու միջոցով: Կառավարությունն իր հերթին 
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պետք է ցույց տա, որ Հայաստանում սեփականության իրավունքը 
պաշտպանված է, որպեսզի  սփյուռքահայերը պատրաստակամ լինեն 
ներդրումներ կատարելու:  

  
• Հայրենադարձության և վերաբնակեցման ռազմավարություն  

o Անհրաժեշտ է Սփյուռքի նախարարության կողմից հայրենադարձության և 
հայրենիք վերադարձած հայերի ընդունման հստակ ռազմավարության և 
գործողությունների պլանի մշակումը: 
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Գլուխ 1. Ժողովրդագրական ճգնաժամը Հայաստանում  

1.1. Նախաբան 

 
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն` բնակչության 

թվաքանակը չի աճել վերջին 10 տարիների ընթացքում ծնելիության ցածր և 
արտագաղթի բարձր մակարդակների պատճառով:  

«Ուղեղների արտահոսքը» և վերջին տարիների`ընտանեկան 
արտագաղթի միտումը  սպառնալիք են երկրի ժողովրդագրական պատկերի 
համար: Վերջին տասնամյակների ընթացքում մարդիկ լքում էին Հայաստանը` 
այլ երկրներում աշխատելու և, չնչին գումարներ վաստակելով,  տուն 
վերադառնալու նպատակով: Չնայած շատ հաճախ նրանք հաստատվում էին 
ընդունող երկրներում և հետագայում այնտեղ տեղափոխում նաև իրենց 
ընտանիքները, այդ միտումը լայն տարածում չուներ: Վերջին տարիներին, 
սակայն, մարդիկ սկսել են արտագաղթել ընտանիքներով:  

2009թ. Ռուսաստանի Դաշնությունը ՀՀ-ում ներկայացրեց 
«Հայրենակիցներ» ծրագիրը, որի նպատակը Ռուսաստանի հյուսիս 
ներգաղթողների թվաքանակը մեծացնելն էր: Ծրագիրն առաջարկում էր 
դրամաշնորհներ, աշխատանք և արտոնություններ սեփականության 
ձեռքբերման գործարքներում, ինչպես նաև ռուսաստանյան քաղաքացիություն 
ստանալու հեռանկար: ՀՀ միգրացիոն պետական ծառայության տվյալների 
համաձայն` վերջին չորս տարվա ընթացքում  26 000 հայաստանցի է դիմել այդ 
ծրագրին: Նրանցից 1 500-ը հրաժարվել է հայաստանյան քաղաքացիությունից 
և մեկնել Ռուսաստան: Դիմողների ճնշող մեծամասնությունը մտադիր էր 
մեկնել ընտանիքներով, և նրանց մեծ մասը որակավորված երիտասարդներ 
էին (ինչը ծրագրի պահանջներից մեկն էր): 

Այդ ծրագրով արտագաղթելու պահանջարկն այնքան մեծ էր, որ 
Հայաստանի կառավարությունը կոչ արեց Ռուսաստանի կառավարությանը 
փակել ծրագրի հայաստանյան գրասենյակը: ՀՀ վարչապետ Տիգրան 
Սարգսյանն ասաց, որ «այն ծրագիրը, որը խրախուսում է արտագաղթը, 
անընդունելի է Հայաստանի համար»:2 2013թ.-ին ծրագրի իրականացումը 
Հայաստանում կասեցվել է: «Ազատություն» ռադիոկայանի հայաստանյան 
ծառայությունը հաղորդեց, որ «ներգաղթի ծրագրի համաձայնագրի ժամկետը 

                                                           
2 Ջ. Հակոբյան: «Հայրենակիցներ» ծրագրի ավարտը. Կառավարությունն անընդունելի է 
համարում ռուսաստանյան ներգաղթի ծրագիրը Հայաստանի համար: ArmeniaNow 
էլեկտրոնային լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.armenianow.com/society/40234/russian_program_compatriots_concerns_armenia_labor_
migration> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://www.armenianow.com/society/40234/russian_program_compatriots_concerns_armenia_labor_migration
http://www.armenianow.com/society/40234/russian_program_compatriots_concerns_armenia_labor_migration
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Հայաստանում լրացել է ապրիլի 1-ին, և համաձայնագիրը չի 
վերաստորագրվել»:3  

Արտագաղթի միտումների կտրուկ աճն անհանգստացնում է ոչ միայն 
Հայաստանի կառավարությանը, այլ նաև միջազգային 
կազմակերպություններին: Օրինակ, 2013թ. ԵՄ պատվիրակությունը և 
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, ինչպես նաև 
Տարածքային կառավարման նախարարությունների հետ համատեղ մեկնարկ 
տվեցին եռամյա նախագծի, որն ուղղված էր  մեղմելու աշխատանքային 
միգրացիայի սոցիալական հետևանքներն ընտանիքների և համայնքների 
համար:4  

 
 

1.2 Ժողովրդագրական միտումները 

 
Համաձայն վերջին մարդահամարի տվյալների` 2011թ.-ին Հայաստանի 

բնակիչների թվաքանակը կազմել է  3 041 000, իսկ համաձայն ԱՄՆ 
Կենտրոնական Հետախուզական Գործակալության տվյալների (CIA World 
Factbook)` 2013թ. Հայաստանի բնակիչների թվաքանակը կազմում է 2 970 495:5 
Ստորև բերված գծապատկերի համաձայն` 1991-1998թթ. Հայաստանի 
բնակչության թիվը նվազել էր 11%-ով: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Ա.Մկրտչյան (2013թ., 24-ը մայիսի). «Հայրենակիցներ» ծրագիրը ժամանակավորապես 
դադարեցվել է»: Ազատություն ռադիոկայան: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.azatutyun.am/content/article/24996140.html> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին)  
4 «ԵՄ-ն և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը հայտարարում են Հայաստանում աշխատանքային միգրացիայի 
ծրագրի մեկնարկը»: ՄԱԿ-ի hայաստանյան գրասենյակ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.un.am/en/News/1188> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
5 ԿՀՎ՝ երկրների վերաբերյալ տվյալների բազա. Հայաստան: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/am.html> (վերջին անգամ 
դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://www.azatutyun.am/content/article/24996140.html
http://www.un.am/en/News/1188
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/am.html
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Գծապատկեր 1: 1988-2011թ.թ. բնակչության թվաքանակի դինամիկան` ըստ 
Համաշխարհային Բանկի տվյալների6 

 
Այս տվյալները չեն համապատասխանում Հայաստանի Ազգային 

վիճակագրական ծառայության (ԱՎԾ) հրապարակած տվյալներին: Ըստ ԱՎԾ 
տվյալների, մինչև 2000թ.-ը բնակչության թիվը կայուն աճել է:  Միայն 2001թ. 
Հայաստանում գրանցվել էր բնակչության թվաքանակի գրեթե 15% նվազում, և 
2001-2010թ.թ. ընկած ժամանակահատվածում զգալի աճ չի գրանցվել:7 

 
Գծապատկեր 2: Բնակչության թվաքանակի դինամիկան, 1989 – 2011թ.թ.`ըստ 
ՀՀ ԱՎԾ տվյալների8 

 
 

Արտագաղթի աճի միտումների հետ միաժամանակ նվազում է 
ծնելիության մակարդակը: Հայաստանում 2010թ.-ին ծնելիության ցուցանիշը 
կազմել է 1.7 երեխա մեկ կնոջ հաշվով, ինչը վկայում է ժողովրդագրական 
անկման մասին:9 Ստորև բերված գծապատկերը ցույց է տալիս, որ 
բնակչության բնական աճի մակարդակը 2000 թվականից ի վեր աննշան է եղել, 
մինչդեռ մահացության ցուցանիշը գրեթե նույն մակարդակին է մնացել, ինչ որ 
2002թ. սկզբին էր: 

 

                                                           
6 Համաշխարհային Բանկ: Ազգաբնակչության տվյալների բազա: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-
ին)  
7 ՀՀ ԱՎԾ: «Ժողովրդագրության և առողջապահության հետազոտություն», 2010թ. 
(Ծնելիություն): Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.armstat.am/en/?nid=80&id=1338> (վերջին 
անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
8 ՀՀ ԱՎԾ Տարեգրքեր 2000-2012, «Բնակչություն»: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.armstat.am/en/?nid=45> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
9 ՀՀ ԱՎԾ, «Ժողովրդագրության և առողջապահության հետազոտություն», 2010թ. 
(Ծնելիություն): Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.armstat.am/en/?nid=80&id=1338> (վերջին 
անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
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Գծապատկեր 3: Բնակչության թվաքանակի դինամիկայի ցուցանիշները, հազ. 
մարդ: 

 
Համաձայն ստորև բերված տվյալների` բնակչության 72%-ն 

աշխատունակ է: Սակայն ժողովրդագրական փոփոխության դինամիկան 
ծերացման միտում ունի, ինչը բացասաբար կանդրադառնա սոցիալական 
ծախսերի և խնայողությունների վրա:  
 
Գծապատկեր 4: ՀՀ բնակչության տարիքային կառուցվածքը 2012թ.-ին 
(աղբյուր` ԱՎԾ, Տարեգրքեր, “Բնակչություն”) 

 
 

1.2.1 Միգրացիոն հոսքերի դինամիկան 

 
Հայաստանից իրական միգրացիոն հոսքերը դժվար է հաշվել, քանզի 

առկա են որոշ անհամապատասխանություններ ՀՀ ԱՎԾ և Համաշխարհային 
Բանկի տվյալների միջև: Ժամանումների և մեկնումների ընդհանուր քանակի 
տվյալները տրամադրվում են ՀՀ Միգրացիոն պետական ծառայության կողմից, 
որը չի դասակարգում արտագաղթի առանձին տեսակները: Այդ պատճառով ՀՀ 
ԱՎԾ-ի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունն այս գլխի համար հիմք է 
ընդունվել` որպես հիմնական աղբյուր: Վերլուծությունը հիմնվում է նաև 
ակադեմիական հետազոտությունների և միջազգային կազմակերպությունների 
(ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի, Աշխատանքի Միջազգային Կազմակերպության 
և այլն) հրապարակած տվյալների վրա:  
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Գծապատկեր 5: Միգրացիոն հոսքեր, 1995-2010թ.թ. (աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ, 
Տարեգիրք, 2010) 

 
Քանի որ դժվար է հստակ հաշվարկել արտագաղթողների քանակը, 

ուստի արտագաղթի և ներգաղթի գնահատականները մոտավոր են: Աղյուսակ 
6-ը ցույց է տալիս, որ 1998-2001թ.թ. միգրացիայի բացասական հաշվեկշիռը 
(այսինքն, մեկնողների և ժամանողների թվաքանակի միջև եղած 
տարբերությունը) կազմել է մոտավորապես 1,3 միլիոն մարդ, ինչը հավասար է 
ՀՀ բնակչության ներկայիս թվաքանակի 40%-ին:  

  
Գծապատկեր 6: 1989-2001թ.թ. միգրացիոն հոսքեր (աղբյուր՝ Հայաստանում ՄԱԿ-ի 
Զարգացման ծրագրի «Միգրացիա և մարդկային զարգացում. հնարավորություններ և 
մարտահրավերներ» զեկույց, 2009թ.) 
  

  
1988 198

9 
199
0 1991 1992 1993 1994 

1995
-
2001 

Փախստական-
ներ 

Ներհոսք 420         
Արտա հոսք   170           

Երկրաշարժի 
գոտու 
բնակչության 
տարհանում 

Ներհոսք     150           

Արտահոսք   200             

Հանրային-
քաղաքական 
պատճառներով 
արտագաղթ 

Ներհոսք     30       

Արտա հոսք 250       

Զանգվածային 
միգրացիա 

Ներհոսք         370 350 
Արտահոսք         980 600 

 
 

Արտագաղթի գնահատման որպես մի այլ ցուցանիշ կարող է դիտարկվել 
օդային տրանսպորտային միջոցներով մեկնումների և ժամանումների 
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թվաքանակների տարբերությունը: Համաձայն Քաղաքացիական ավիացիայի 
ընդհանուր բաժնի տվյալների` 1992-2000թ.թ. օդային տրանսպորտային 
միջոցներով մեկնողների և ժամանողների թվաքանակների տարբերությունը 
կազմել է 644 000 մարդ:  

Համաձայն ՄԱԿ-ի` Հայաստանում մարդկային զարգացման զեկույցի` 
1988-2001թ.թ. երկրից մեկնել է մինչև 1.1 միլիոն մարդ, իսկ 2002-2007թ.թ. 
մեկնողների և ժամանողների թվաքանակի միջև եղած տարբերությունը կազմել 
է 150 000: Այդ ժամանակահատվածում մեկնողների և ժամանողների միջև 
միջին տարբերությունը կազմել է 25 000 մարդ, որոնցից 9 000-ը դուրս է եկել 
հայաստանյան հաշվառումից և մեկնել այլ երկիր` մշտական բնակություն 
հաստատելու նպատակով: 2008թ. սկսած արտագաղթի հոսքը մեծացել է և 
մեկնումների ու ժամանումների միջև տարբերությունը ներկայումս կազմում է 
35,000 (տես աղյուսակ 7): 

 
Աղյուսակ 7: 1992-2011թ.թ. ուղևորափոխադրումների քանակը10(հազ. մարդ) 

Տարի Ժամանումներ Մեկնումներ Տարբերություն 
(+,-) 

1992 636.9 865.5 -228.6 
1993 689.9 831.0 -141.1 
1994 470.0 597.8 -127.8 
1995 469.5 507.0 -37.5 
1996 496.9 517.4 -20.5 
1997 473.6 504.9 -31.3 
1998 415.3 439.7 -24.4 
1999 311.4 318.6 -7.2 
2000 399.7 457.2 -57.5 
2001 508.2 568.6 -60.4 
2002 590.7 593.4 -2.7 
2003 618.3 628.5 -10.2 
2004 739.9 737.8 2.1 
2005 845.8 833.3 12.5 
2006 983.7 962.0 21.7 
2007 1293.6 1296.8 -3.2 
2008 1397.2 1420.2 -23.0 
2009 1432.0 1457.0 -25.0 

                                                           
10 Տվյալները հիմնված են ՀՀ ԱՎԾ և  Միգրացիոն պետական ծառայության հրապարակումների 
վրա: Ուղևորափոխադրումների քանակը ներառում է բոլոր տրանսպորտային միջոցներով 
տեղափոխվող ուղևորների քանակը: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.smsmta.am/?menu_id=3> <http://www.armstat.am/en/> (վերջին անգամ դիտվել է 
2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://www.smsmta.am/?menu_id=3
http://www.armstat.am/en/
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2010 1754.2 1800.9 -46.7 
2011 1945.1 1988.9 -43.8 

 
Ըստ ակադեմիկոս Վլադիմիր Խոջաբեկյանի անցկացրած ոչ 

պաշտոնական հետազոտության, 1991-2000թ.թ. ընթացքում Հայաստանի 
բնակչության թվաքանակը նվազել է մոտավորապես 1.27 միլիոնով` ներառյալ 
թե՛ օրինական և թե՛ անօրինական միգրացիան (աղյուսակ 8):11 
 
Աղյուսակ 8: Ուղևորափոխադրումներ, 1992-2000թ.թ. (հազ. դրամ) 

Տարի Արտահոսք Ներհոսք Տարբերություն 
1992 865,5 636,9 - 228,6 
1993 831 689,9 - 141,1 
1994 597,8 470 - 127,8 
1995 507 469,5 - 37,5 
1996 517,4 496,9  - 20,5 
1997 504,9 473,6 - 31,1 
1998 439,7 415,3 - 24,4 
1999 318,6 311,6 - 7 
2000 318,5 292,8 - 25,7 

 
Օդային տրանսպորտային միջոցներով մեկնումների և ժամանումների միջև 
տարբերությունը շարունակում է մնալ միգրացիոն միտումները բնութագրող 
հիմնական ցուցանիշը, մինչ դեռ առկա է Հայաստանից Ռուսաստան 
ավտոբուսներով մեկնող մարդկանց մեծ արտահոսք, ինչը հնարավոր չէ 
հաշվարկել: Հայաստանի հյուսիսից  Ռուսաստան մեկնողները, իբրև 
տրանսպորտային առավել մատչելի միջոց, նախընտրում են ավտոբուսները: 
Հայաստանի՝ մեծությամբ երկրորդ քաղաք Գյումրիում գործող «Ասպարեզ» 
հասարակական կազմակերպության նախագահ, լրագրող Լևոն Բարսեղյանը 
գրում է.«Գյումրիում ապրում է 1988-ի բնակչության թվի միայն 40-45 տոկոսը: 
Գյումրիում ամեն 2-րդը պաշտոնապես աղքատ է, այսինքն` մոտ 13 000 երեխա 
սոված/կիսասոված է քնում: Գյումրիում ամեն 3-րդ աշխատունակը 
գործազուրկ է: Գյումրիից օրական 1-4 ավտոբուս մարդ է արտագաղթում»:12  

 
                                                           
11 Ա. Պոտոսյան, Ա.Խոյեցյան, Մ.Մանասյան: ՀՀ բնակչության արտագաղթի 
առանձնահատկությունները: Միգրացիայի Հետազոտության Կենտրոն (Մոսկվա, 
Ռուսաստան): Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://migrocenter.ru/publ/konfer/kavkaz/m_kavkaz045.php> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին)  
12 Լ.Բարսեղյան (2013թ. մայիսի 19): Գյումրիում հումանիտար ճգնաժամ է: Լրագրողների 
«Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.asparez.am/gyumri-hy/human-
crisis/> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://migrocenter.ru/publ/konfer/kavkaz/m_kavkaz045.php
http://www.asparez.am/gyumri-hy/human-crisis/
http://www.asparez.am/gyumri-hy/human-crisis/
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2013թ. հունիսի 10-ին «Հետք» լրատվական գործակալության լրագրողը 
Վրաստանի սահմանի մոտ հանդիպել է արտագաղթողներին, ովքեր 
պատրաստվել են սահմանը հատել ավտոբուսով` Ռուսաստանում 
աշխատանք գտնելու համար: Մարդիկ հուսալքված ասել են, որ չեն ուզում 
մեկնել: Ըստ սահմանն ավտոբուսով հատող այդ մարդկանց, նրանք ստիպված 
են եղել մեկնել, քանզի Հայստանում որևէ բան փոխելու հնարավորություն 
չունեն:13 

2013թ. Նկատվել է արտագաղթի զգալի աճ, ինչը հասել է վերջին 
տարիների բարձրագույն ցուցանիշին: Համաձայն ՀՀ Միգրացիոն Պետական 
Ծառայության տվյալների` 2013թ. հունվար–փետրվար ամիսներին 
մեկնողների թիվը կազմել է 272 918, իսկ ժամանողներինը` 250 79: Այսպիսով, 
նշված ժամանակահատվածում մեկնողների և ժամանողների թվերի միջև 
տարբերությունը կազմել է 22 122:14  

 
Գծապատկեր 10: 2000-2013թ.թ. հունվար–փետրվար ամիսներին մեկնումների 
և ժամանումների թվի միջև տարբերությունը  (մարդ)15 

 
 
 

1.2.2 Արտագաղթի պատճառները 

 
Ինչպես երևում է գծապատկեր 11-ից, 1991-1998թ.թ. ընկած 

ժամանակահատվածում Հայաստանից մեկնած տղամարդկանց 

                                                           
13 Հետք հ/ա (2013թ., 10-ը հունիսի): Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MNDYZUYhXws#at=160> (վերջին 
անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)    
14 ՀՀ սահմանահատումների ընթացիկ իրավիճակը: ՀՀ Տարածքյին կառավարման 
նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.smsmta.am/?menu_id=17> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
15  ՀՀ  սահմանահատումների ծավալներն ըստ տարիների (2013թ., 08-ը փետրվարի): ՀՀ 
Միգրացիոն պետական ծառայություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.smsmta.am/?menu_id=18> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MNDYZUYhXws#at=160
http://www.smsmta.am/?menu_id=17
http://www.smsmta.am/?menu_id=18
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մեծամասնությունը երկիրը լքել է գործազրկությունից և նյութական 
դժվարություններից դրդված:  
 
Գծապատկեր 11: 1991-1998թ. արտագաղթի պատճառները (աղբյուրը` ՀՀ ԱՎԾ) 

a) Տղամարդիկ b) Կանայք 

  
 
 

Աղյուսակ 12-ը ցույց է տալիս, որ արտագաղթի դրդապատճառները 
նույնն են եղել  նաև 2010թ.-ին (հարցման մասնակիցների 37.6% ուներ 
բարձրագույն, իսկ մնացածը` միջին մասնագիտական կրթություն): 
 
Աղյուսակ 12: Արտագաղթի պատճառները 
 Պատասխանների 

քանակը 
Տոկոսը 

Աշխատատեղերի բացակայություն 762 22.6 
Մասնագիտական աշխատանքի 
բացակայություն 

78 2.3 

Բարձր վարձատրվող աշխատանք 
ստանալու ակնկալիքներ 

814 24.1 

Ընտանիքի վերամիավորում 691 20.5 
Սոցիալական, տնտեսական և 
քաղաքական անկայունություն   

101 3 

 Հայաստանի ապագայի հանդեպ 
անորոշության զգացում 

49 1.5 

46% 

5% 
18% 

5% 
2% 

5% 4% 

8% 
7% 

Աշխատատեղերի բացակայությունը 

Մասնագիտական աշխատանքի բացակայությունը 

Բավարար կենսամակարդակի համար  վաստակելու 
անհնարինությունը 
Սոցիալական, բարոյա-հոգեբանական անառողջ մթնոլորտը 

Աշխարհաքաղաքական անկայուն իրավիճակը 

Հայաստանում զարգացման հեռանկարների նկատմամբ հավա
բացակայությունը 
Ձեռներեցությամբ զբաղվելու դժվարությունները 

Ընտանիքի վերամիավորում 

Այլ 

24% 

3% 

12% 

6% 
1% 3% 1% 

40% 

10% 

Աշխատատեղերի բացակայությունը 

Մասնագիտական աշխատանքի բացակայությունը 

Բավարար կենսամակարդակի համար  վաստակելու անհնարինութ

Սոցիալական, բարոյա-հոգեբանական անառողջ մթնոլորտը 

Աշխարհաքաղաքական անկայուն իրավիճակը 

Հայաստանում զարգացման հեռանկարների նկատմամբ հավատի 
բացակայությունը 
Ձեռներեցությամբ զբաղվելու դժվարությունները 

Ընտանիքի վերամիավորում 

Այլ 
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Կրթություն 144 4.3 
Այլ 733 21.7 
Ընդամենը 3372 100 

 
Գծապատկեր 13: Գործազուրկներն` ըստ տարիքի, 201116 (աղբյուր` ՀՀ ԱՎԾ) 

 
 

 

1.2.3   Ծնելիության մակարդակը 

 
ՄԱԿ-ի Բնակչության Հիմնադրամի՝ 2009թ. հետազոտության 

արդյունքների համաձայն` հայաստանյան 1139 ընտանիքների 68,3%-ը չի 
պլանավորում երկրորդ երեխան ունենալ, 16,4%-ը` ընդհակառակը, իսկ 13,6%-
ը` չի կարողացել պատասխանել հարցին:17 Հետազոտությունը ցույց է տալիս, 
որ երեխա չունենալու հիմնական պատճառներն են ֆինանսական խնդիրները 
և ապագայի հանդեպ անորոշության զգացումը: Ավելին, համաձայն 
հարցումների` գնալով ավելի շատ կանայք են մասնագիտական աճին ավելի 
շատ տեղ հատկացնում, քան ընտանիք ձևավորելուն և երեխա ունենալուն: 
Տղամարդ/կին հարաբերակցությունը Հայաստանում հավասար է 0,89-ի 
(կանայք ավելի շատ են, քան տղամարդիկ): 1990-ականներին ծնված 
վերարտադրողական տարիքի կանանց  թվաքանակն ավելի քիչ է, քան 1980-
ականներին ծնվածներինը: Բոլոր այս գործոնները նպաստում են ծնելիության 
մակարդակի նվազմանը:  

ՀՀ կառավարությունը որոշում է ընդունել մինչև 7 տարեկան 
երեխաներին և հղի կանանց անվճար բժշկական ծառայություններ մատուցելու 
վերաբերյալ: Չնայած այդ զգալի բարելավմանը, բազմաթիվ ընտանիքներ 
դեռևս նորածին երեխաների խնամքի հետ կապված դժվարություններ ունեն: 

                                                           
16 ՀՀ ԱՎԾ,  Տարեգիրք 2012 (Զբաղվածություն): ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն: 
Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.armstat.am/en/?nid=45&year=2012> (վերջին անգամ 
դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
17 «Ըստ փորձագետների, 2050թ. Հայաստանի բնակչությունը կկազմի 2,5 մլն մարդ»: 
Panarmenian.net էլեկտրոնային լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.panarmenian.net/rus/news/74183/> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

15-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

65-74 

http://www.armstat.am/en/?nid=45&year=2012
http://www.panarmenian.net/rus/news/74183/
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Շատ ընտանիքների համար դժվար է, անգամ, երեխաներին սնունդով 
ապահովելը, ինչը շատ դեպքերում զանազան հիվանդությունների պատճառ է 
դառնում: Չնայած այն փաստին, որ կանայք ստանում են սոցիալական նպաստ 
հղիության արձակուրդի համար, այդ գումարը բավարար չէ անհրաժեշտ 
ծախսերը հոգալու համար:  

Ծնելիության մակարդակի աճին և առողջ սերնդի դաստիարակությանը 
կարող է նպաստել մի հիմնադրամի ստեղծումը, որը, տրամադրելով 
ֆինանսական աջակցություն, մանկական սնունդ և այլն կխրախուսի 
ընտանիքներին երեխա ունենալ: Օրինակ, 2007թ. Ռուսաստանի 
Դաշնությունում մեկնարկեց «Մայրական կապիտալ» անվանումով ծրագիրը, 
ըստ որի, ընտանիքներին գումար է վճարվում  երեխա ունենալու կամ 
որդեգրելու համար: Այս ծրագիրն ապացուցել է իր արդյունավետությունը:18  

Հայաստանում ընտանիքները ստանում են 50 000 դրամ առաջին և 
երկրորդ երեխայի համար, և 430 000 դրամ՝ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխան 
ունենալու համար:19 Ընտանիքներին հատկացվող հիմնական սոցիալական 
նպաստը, որը դասակարգվում  է` որպես սոցիալական օգնություն, կազմում է 
16 000 դրամ: Դեռահաս երեխա ունեցող ընտանիքները ստանում են հավելյալ 
գումար՝ յուրաքանչյուր երեխայի համար 6 500 դրամի չափով (կամ 7 000 դրամ` 
հեռավոր լեռնային գոտիներում ապրող ընտանիքների դեպքում): Այսպիսով, 
նման հիմնադրամի ստեղծումը կարող է օգնել ծննդաբերության հետ կապված 
ծախսերը հոգալուն և դառնալ երեխա ունենալու ևս մեկ դրդապատճառ:     

  
  

1.3  Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ  

 
Մինչև 2008թ. Հայաստանի տնտեսությունն ապրում էր տնտեսական աճ, 

ինչին հաջորդեց գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը (տե՛ս գծապատկեր 
14-ը):  
 
 
 
 
                                                           
18 «22 տարվա մեջ ծնելիության ամենաբարձր մակարդակը» (2013թ.): Էքսպերտ 
գործակալություն (Ռուսաստան) և Ռուսաստանի Դաշնային Վիճակագրական Ծառայություն: 
Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://expert.ru/data/public/393979/393995/expert_822_021-2.jpg> 
(վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
19 «2012թ. պետական նպաստների չափերը, ընտանեկան նպաստի հաշվարկման կարգը»: ՀՀ 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.mss.am/home/index.php?code_id=320&menu_id=317> (վերջին անգամ դիտվել է 
2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://expert.ru/data/public/393979/393995/expert_822_021-2.jpg
http://www.mss.am/home/index.php?code_id=320&menu_id=317
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Գծապատկեր 14: Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն՝ ըստ գնողունակության 
պարիտետի, գնաճի մակարդակ20: 

 
1993 թ. Հայաստանն ընդունեց ազգային արժույթը, ինչին հետևեց կտրուկ 

գնաճը: 2006 թվականից ի վեր Հայաստանի Կենտրոնական Բանկն 
իրականացնում է թիրախավորված գնաճի քաղաքականություն՝ 5-7%-ի 
սահմաններում: 1990 թվականին Հայաստանը ներգրավվեց գլոբալ 
քաղաքական և տնտեսական գործընթացներում` անցում կատարելով 
շուկայական տնտեսությանը: Բաց սահմանների հետ մեկտեղ ի հայտ եկան 
նաև մի շարք բացասական երևույթներ, մասնավորապես` կենսամակարդակի 
անկումը, ինչը նպաստեց արտագաղթի ակտիվացմանը:   

Հայաստանում տնտեսական ցուցանիշների վատթարացումը (տե՛ս 
գծապատկեր 15-ը) նպաստում է արտագաղթի աճին:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 Ցուցանիշներ: Համաշխարհային Բանկ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://data.worldbank.org/indicator> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
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Գծապատկեր 1521 
ա) Տնտեսական ազատություն և 
գլոբալիզացիա 

բ) Տնտեսական ազատության 
ցուցանիշի բաղադրիչները 

  

 

Տնտեսական համակարգի մեկ այլ կարևոր թերություն բխում է ոչ 
պաշտոնական հարաբերությունների ավանդույթից. տնտեսության բազմաթիվ 
գործընթացներ կառավարվում են ոչ թե օրենքներով, այլ` տարբեր խմբերի և 
անձանց հարաբերություններով, ինչը խեղաթյուրում է տնտեսական 
համակարգի արդյունավետությունը և, այսպիսով, վատթարացնում  
հասարակության բարեկեցությունը (16-րդ գծապատկերում ներկայացված են 
մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի աճը): 
 
Գծապատկեր 16: Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի դինամիկան: 22 
 

 

                                                           
21 2013 Տնտեսական ազատության ինդեքս: The Heritage Foundation (ԱՄՆ): Դիտվել է հետևյալ 
կայքից՝ <http://www.heritage.org/index/> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
   KOF գլոբալիզացիայի ինդեքս: KOF շվեյցարական տնտեսական ինստիտուտ (Շվեյցարիա): 
Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://globalization.kof.ethz.ch/> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին)  
22 Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ- ի մակարդակը (ԱՄՆ դոլար): Համաշխարհային Բանկ: Դիտվել է 
հետևյալ կայքից՝ <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD> (վերջին անգամ դիտվել 
է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
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1.4 Անկախությունից մինչ ներկան 

 
1994թ. նախկին խորհրդային հանրապետություններից Հայաստանը 

առաջինը գրանցեց դրական տնտեսական աճ, ինչը կարևոր ձեռքբերում էր, 
քանի որ տնտեսությունը դեռևս հաղթահարում էր ավերիչ երկրաշարժի և 
Ադերբեջանի հետ լայնածավալ պատերազմի հետևանքները:23 Տնտեսական 
աճը հիմնականում բացատրվում է փոքր և միջին պետական 
ձեռնարկությունների` այդ շրջանում կատարված արագ 
սեփականաշնորհմամբ:  

Դրան հաջորդած  շրջանում հետագա առաջընթացին խոչընդոտել են 
արդյունավետ շուկայական տնտեսության պատշաճ պայմանների և 
պետության խելամիտ ու արդյունավետ դերի բացակայությունը: Տնտեսական 
աճն արգելակող հանգամանքների թվում են, մի կողմից` ժառանգություն 
մնացած ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված  արդյունաբերական 
ենթակառուցվածքները, մյուս կողմից` արդյունավետ կառավարման 
բացակայությունը: Բազմաթիվ գործարաններ սեփականաշնորհվելուն պես 
մաս առ մաս վաճառվեցին, ինչն ուղեկցվեց աշխատատեղերի և 
արտադրություն կազմակերպելու հնարավորությունների կրճատումով: 

Չնայած այն հանգամանքին, որ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո 
Հայաստանում գրանցվել է երկնիշ տնտեսական աճ, այնուամենայնիվ, երկրում 
բացակայում են արդյունավետ կառավարումը և պատշաճ գործող շուկայական 
համակարգը: Շինարարական ոլորտը կլանել է հսկայական քանակությամբ 
վարկային և աշխատանքային ռեսուրսներ` նպաստելով տոկոսադրույքների և 
աշխատավարձերի բարձրացմանն ամբողջ տնտեսությունում:  

Քանի որ ներդրումները հիմնականում ուղղվել են դեպի շինարարական 
ոլորտ, իսկ կառավարությունը որևէ կերպ չի ուղղորդել ներդրումային 
հոսքերը, տնտեսության դիվերսիֆիկացիան մնացել է ցածր մակարդակի վրա: 
Այնուամենայնիվ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և գյուղատնտեսության 
ոլորտները նույնպես աճ են գրանցել: 

2009 թվականին ՀՆԱ-ն կտրուկ նվազեց, քանի որ տնտեսությունը 
բավարար չափով դիվերսիֆիկացված չէր, և հիմնական անկումը գրանցվեց 
հենց շինարարության և անշարժ գույքի ոլորտներում:  

Դրամական փոխանցումները, որոնք սնում էին շինարարական վերելքը, 
դժվարացնում էին մակրոտնտեսական կառավարումը՝ ստեղծելով 
վտանգավոր կախվածություն միկրո (տնային տնտեսությունների) 
մակարդակում: Այս շրջանը բնութագրվում է ընդլայնողական 
                                                           
23 Գրիգորյան, Դ. (2012թ.): Հայաստանի տնտեսությունն անկախությունից ի վեր: Արժույթի 
Միջագային Հիմնադրամ և Հայաստանի Քաղաքականության Ֆորում (Լոնդոնում գործող 
արտաքին քաղաքականության կենտրոն): Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://fpc.org.uk/fsblob/1426.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://fpc.org.uk/fsblob/1426.pdf
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հարկաբյուջետային քաղաքականությամբ. անգամ երկնիշ տնտեսական աճի 
պարագայում պետական բյուջեն պակասորդ ուներ: Հայաստանում պետական 
հատկացումներն  առողջապահության, կրթության և պետական ներդրումների 
ոլորտներում շարունակեցին ՀՆԱ–ի համեմատ զգալիորեն ցածր մնալ: 
Հարկային քաղաքականությունը չէր ապահովում անհրաժեշտ բյուջետային 
մուտքեր, իսկ մենաշնորհները խաթարում էին տնտեսական զարգացումը: 

Աղքատության մակարդակը շարունակում է մնալ բարձր: 2010թ. 
տվյալներով, երկրի բնակչության 35.1%-ը համարվում է աղքատ: 
Կանխատեսվում է, որ 2013 թ.-ին  այն կկազմի մոտ 32-33 %:24  
 
Աղյուսակ 17:  Աղքատության ցուցանիշներ 25 

 Աղքատ Ոչ աղքատ 
2004 53.5 46.5 
2008 27.6 72.4 
2009 34.1 65.9 
2010 35.8 64.2 

  
 

1.5 Հարցման արդյունքները. հարցաշար 1 
 

Աշխատության այս հատվածը նվիրված է  մի հետազոտության, որի 
հիմնական նպատակն է բացահայտել երիտասարդների արտագաղթի 
գլխավոր դրդապատճառները (հարցմանը մասնակցել են հիմնականում բարձր 
որակավորում ունեցող անձինք): Հարցման համար ընտրվել է 445 մարդ, ընդ 
որում` 392 ՀՀ քաղաքացի, որոնք իրենց ողջ կյանքի ընթացքում ապրել են 
Հայաստանում, և 53 ՀՀ քաղաքացի, որոնք սովորել են արտասահմանում և 
վերադարձել հայրենիք: Հարցման թիրախային խումբն են կազմել 18-30 
տարեկան` տարբեր ոլորտներում աշխատող և տարբեր կրթական մակարդակ 
ունեցող երիտասարդներ: Հարցման աշխարհագրական բաշխումն ընդգրկում է 
Հայաստանի երեք խոշորագույն քաղաքները` Երևանը, Վանաձորն ու 
Գյումրին: Առանձին հարցում է անցկացվել`  հավաքագրելու այն ուսանողների 

                                                           
24 Հայաստանի աղքատության ցուցանիշն անփոփոխ է մնացել (2012, 24-ը դեկտեմբերի): 
PanArmenianNet էլեկտրոնային լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.panarmenian.net/eng/news/139051/> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
25 Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը և աղքատությունը 2011 թ-ին: Ազգային 
վիճակագրական ծառայություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.armstat.am/en/?nid=82&id=1301> <http://www.worldbank.org/en/news/press-
release/2011/11/29/social-snapshot-and-poverty-in-armenia> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին)  

http://www.panarmenian.net/eng/news/139051/
http://www.armstat.am/en/?nid=82&id=1301
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2011/11/29/social-snapshot-and-poverty-in-armenia
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2011/11/29/social-snapshot-and-poverty-in-armenia
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կարծիքները, ովքեր ուսման նպատակով մեկնել են օտար երկիր և չեն 
ցանկացել վերադառնալ:  

Անցկացված կլոր սեղան-քննարկումները ցույց են տվել, որ 
հարցվածներից առավել տարիքավորներն առաջնային են համարում բարձր 
աշխատավարձը, մինչդեռ երիտասարդ հարցվածներին գրավում է ակտիվ 
աշխատանքը, ինչը կարող է սեփական անձի կայացման և հետագայում 
արտասահմանում ուսում ստանալու հնարավորություն ընձեռնել: Այս խմբի 
մոտ առկա է տուն վերադառնալու և իրենց երկրի սոցիալական իրավիճակը 
բարելավելու մտադրություն:  Չնայած այն հանգամանքին, որ երիտասարդ 
հարցվածների մեծ մասը մտահոգված է այնպիսի խնդիրներով, ինչպիսիք են 
սոցիալական ապահովությունը, կոռուպցիան և սեփականության իրավունքի 
պաշտպանությունը, այնուամենայնիվ այս երիտասարդ զանգվածը հավատում 
է իր երկրի բարգավաճմանը: Սա նշանակում է, որ ներկայիս 
երիտասարդությունը կարող է հանդիսանալ այն  հզոր  ուժը, որը կարող է 
փոխել Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը:  

Ամփոփելով հարցվածների պատասխաններն ու թիրախային խմբերի հետ 
անցկացված քննարկումների արդյունքները` ստորև ներկայացնում ենք 
արտագաղթի հիմնական պատճառները (ի հավելումն աշխատատեղերի 
բացակայության և այն տնտեսական խնդիրների, որոնք այսօր առկա են).  

• Զարգացման և մարդու իրավունքների պաշտպանության համար 
բարենպաստ պայմանների բացակայություն (հարցվածների 40%-ը), 

• Ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության բացակայություն 
(հարցվածների մոտ 60%-ը),  

• Հոգեբանական բարդույթներ և խնդիրներ (հարցվածների մոտ 20%-ը):  
 

Այն հարցին, թե ինչն է իրենց աշխատանքի/կարիերայի կարևորագույն 
շարժառիթը, հարցվածների 40%-ը պատասխանել է, որ դա մասնագիտական 
աճն է, իսկ 27%-ը նշել է հետաքրքիր և ոգեշնչող աշխատանքը: Հարցվածների 
20%-ն է միայն նշել աշխատավարձը` որպես կարևորագույն շարժառիթ: 
Հարցումը ցույց է տվել նաև, որ հարցվածների 65%-ի համար կարևոր է բարձր 
աշխատավարձը` որպես բարեկեցիկ ապագա ապահովելու և 
խնայողություններ կուտակելու միջոց:   

Բոլոր վերը նշված կետերը չափազանց կարևոր են համարվում հնարավոր 
արտագաղթողների խմբի համար: Նրանցից ոմանք ուսանողներ են, ովքեր 
հեռանում են Հայաստանից` որակյալ ուսում ստանալու և տուն  
վերադառնալու նպատակով: Սակայն, հետագայում շատերը որոշում են 
կայացնում մնալու ընդունող երկրներում, քանի որ  ստանում են ավելի շատ 
հնարավորություններ մասնագիտական աճի և անձնական բարեկեցության  
համար:   

Վերը նշված դրդապատճառները բացահայտելու նպատակով որպես 
թիրախային խումբ են ընտրվել նաև արևմտյան երկրներում կրթություն 
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ստացած 53 անձ: Տվյալ հարցման նպատակն էր պարզել այլ երկրներում 
հաստատվելու նրանց դրդապատճառները, քանի որ նրանք արևմուտքում 
ապրելու մեծ փորձ ունեին և կարող էին ներկայացնել իրավիճակը տարբեր 
տեսանկյուններից: Հարցվածներից միայն 5-ն են  նշել, որ հայրենիքը լքելու 
իրենց շարժառիթը եղել է արտասահմանում բարձր վարձատրվող աշխատանք 
գտնելը, մինչդեռ ճնշող մեծամասնությունը (37 անձ) պատասխանել է, որ 
իրենց նպատակը որակյալ կրթություն ստանալը և մասնագիտության մեջ 
կատարելագործվելն է: Ի պատասխան այն հարցին, թե ինչը կարող է այսօր 
իրենց համար Հայաստանից հեռանալու շարժառիթ հանդիսանալ, այն 
դեպքում, երբ իրենք այստեղ ունեն բարձր վարձատրվող աշխատանք, միայն 
17-ն են ասել, որ չեն լքի հայրենիքը, մինչդեռ 50%-ը պատասխանել է, որ 
միևնույն է` կհեռանար, քանի որ իրենք նախընտրում են աշխատել 
միջազգային ոլորտում և ավելի մեծ կազմակերպություններում (12 անձ), կամ 
որովհետև իրենց ավելի հաճելի  է արտասահմանում ձևավորված սոցիալ-
մշակութային մթնոլորտը (15 անձ): Հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ 
չնայած նրան, որ ուսանողներն ի սկզբանե չեն պատրաստվում հաստատվել 
արտասահմանում, այնուամենայնիվ, Հայաստան վերադառնալուց հետո 
նրանց գրեթե կեսը ցանկանում են արտագաղթել26:  Ընդ որում, ֆինանսական 
խնդիրն այս պարագայում որոշիչ դեր չի կատարում, քանի որ 53 
հարցվածներից միայն 11-ն են նշել այն` որպես  արտագաղթի հիմնական 
դրդապատճառ: Ավելին, հարցվածներից 19-ը պատասխանել է, որ Հայաստան 
վերադառնալուց հետո ամենամեծ խոչընդոտն իրենց համար տեղական  
կենսակերպին նորից հարմարվելն էր:   

Ի պատասխան այն հարցին, թե ինչպիսի փոփոխություններ կդրդեին 
նրանց մնալու և ապրելու Հայաստանում, հարցվածների մեծամասնությունը 
(28-ը) նշել է քաղաքական և սոցիալական բարեփոխումները՝ «ազատ 
հասարակության» արժեքների զարգացման հետ մեկտեղ: Հարցվածներից 
միայն 3-ն է բարձր աշխատավարձը որպես առաջնային հանգամանք նշել:   
Հարցվածների մեծամասնությունը (37-ը) նշել է, որ իրենց Հայաստան 
վերադառնալու հիմնական դրդապատճառը եղել է հարազատներին չլքելու 
կամ երկրի զարգացմանը մասնակցելու ցանկությունը:  
 
 
 

                                                           
26 Արտասահմանյան հեղինակավոր բուհերում սովորած երիտասարդների 54 տոկոսն է 
վերադառնում Հայաստան. «Լույս» հիմնադրամի տնօրեն: News.am էլեկտրոնային 
լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://news.am/arm/news/154174.html> (վերջին 
անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

http://news.am/arm/news/154174.html
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1.6 Հարցման արդյունքները. hարցաշար 2   

 
Այս բաժինը ներառում է մեկ այլ հարցման արդյունքները, որոնք ստացվել են 

Հայաստանի ամբողջ տարածքից:27 Ի սկզբանե հարցվածները բաժանվել են 
երկու խմբի. առաջին խմբում ընդգրկվել են 18-50 տարեկանները, իսկ 
երկրորդում` հայրենիք վերադարձած անձինք, որոնք հեռացել են 
Հայաստանից իրենց 18 տարին լրանալուց հետո, աշխատել են արտերկրում 
առնվազն երեք ամիս և վերադարձել հայրենիք ոչ ավելի, քան տասը տարի 
անց: «Չմեկնածների» խմբում հարցման մասնակցածների 35,6%-ը եղել են 
տղամարդիկ, իսկ 64.4%-ը` կանայք: Հայաստանից արտագաղթելու 
մտադրություն չունեցողները կազմել են այդ խմբի 66,1 %-ը, իսկ 33,9 %-ը նշել 
են, որ ունեն այդպիսի մտադրություն: (տե՛ս գծապատկեր 18-ը): 
 
Գծապատկեր 18. «Չմեկնածների» խմբում Հայաստանից առհասարակ մեկնելու 
մտադրություն ունեցող անձանց տոկոսային հարաբերակցությունը 

 
Դեռևս արտագաղթողի կարգավիճակում երբևէ չհայտնվածների 66%-ը, 

թերևս, առհասարակ մտադրություն չունի մեկնելու արտերկիր, 27%-ը 
հավանական է համարում, որ կմեկնի առաջիկա երկու տարվա ընթացքում: 
Ստացվում է, որ մեկնելու մտադրություն ունեցողների (33,9 %-ի) 79.3%-ը 
հավանական է համարում առաջիկա երկու տարվա ընթացքում 
արտագաղթելը (տե՛ս գծապատկեր 19-ը): 
 
 
 
 
 

                                                           
27Քանակական հետազոտության հիմքում ՀՀ ողջ տարածքում կատարված հարցումն է, որը 
պատվիրել է Եվրոպական Վերապատրաստումների Հիմնադրամը (ETF, www.etf.eu) և 
իրագործել Հետազոտական Ռեսուրսների Կովկասյան Կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակը 
(CRRC Armenia, www.crrc.am): Նախապես սահմանված մեթոդաբանությամբ ընտրանքում 
ընդգրկվել է 2630 և 1426 պատասխանող համապատասխանաբար: 

33.9 

66.1 Այո 

Ոչ 

http://www.crrc.am/
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Գծապատկեր 19: «Չմեկնածների» խմբում ներկայումս աշխատանք 
ունեցողների` Հայաստանից առհասարակ մեկնելու մտադրություն 
ունեցողների տոկոսային հարաբերակցությունը 

 
 
  Հարցվածներին նաև հարցեր են ուղղվել աշխատավարձերի 
ակնկալիքների վերաբերյալ: Միջին և բարձրագույն կրթություն ունեցող 
հարցվածների կեսը նշել է, որ իրենք ավելի բարձր որակավորում պահանջող 
աշխատանքի դիմաց ցանկանում են բարձր աշխատավարձ:  

Հետազոտությունը վկայում է, որ մեկնելու ցանկություն ունեցողների մոտ 
դեռևս առավել նախապատվելի երկիրը շարունակում է մնալ Ռուսաստանը 
(57%): Երկրորդ տեղում է Եվրամիությունը (մինչև 20%), ապա ԱՄՆ-ը (13%):  
«Պոտենցիալ արտագաղթողները» գլխավորապես 18-30 տարիքային խմբում 
գտնվողներն են, և նրանք առավելապես նախընտրում են երկարաժամկետ 
հեռանկարային հնարավորություններ ընձեռող  երկրները: «Պոտենցիալ 
արտագաղթողների» հաջորդ տարիքային խումբը 41-50-ն է, որն իբրև 
ուղղություն իր համար ընտրում է առավելապես Ռուսաստանը, ինչը, 
հավանաբար, պայմանավորված է այդ տարիքում մշակութային և լեզվական 
նախապատվություններով:   
 
Գծապատկեր 20. Երկիրը լքելու հիմնական պատճառները՝ ըստ 18-30 
տարիքային խմբում գտնվող պոտենցիալ արտագաղթողների  

 

32.9 

67.1 

Այո 

Ոչ 

60 

38 

52 

29 

41 

19 

30 

29 

57 
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Աշխատանքի և եկամուտներ ունենալու 
առավել լայն հնարավորություն 

Դրամական խնայողություններ 
ունենալու համար 

Սոցիալական ապահովության 
համակարգ 

Ամուսնանալու նպատակով/ նոր եմ 
ամուսնացել 

Կողակցին, ծնողներին ուղեկցելու 
համար 

Ռուսաստան ԵՄ ԱՄՆ 
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Հետազոտության ընթացքում բացահայտվել է, որ աշխատանք ունեցող 

պոտենցիալ արտագաղթողները մտահոգված են ներկա աշխատավարձի ցածր 
մակարդակով, իսկ բարձրագույն կրթություն ունեցողները համարում են, որ 
իրենց գիտելիքները լիովին չեն կիրառվում:  

«Վերադարձածների» խմբում, ի տարբերություն «չմեկնածների» խմբի, 
գերակշիռ մասը նախընտրում է կրկին մեկնել (տե՛ս գծապատկեր 21-ը): 
 
Գծապատկեր 21: Վերադարձող միգրանտների արտագաղթելու 

մտադրությունները  (%) 
 
 
 
 
 
 

Գծապատկեր 22. «Վերադարձած արտագաղթողների» խմբում կրկին մեկնելու 
մտադրություն ունեցողների տարիքային կառուցվածքը (տոկոսներով, ըստ 
տարիքային միջակայքերի) 

 
Վերադարձած արտագաղթողների 33,2%-ը հայրենիքում աշխատանք է 

գտել, իսկ 42.8%-ն աշխատանք չի կարողանում գտնել: Աշխատանք 
ունեցողների 37.5 տոկոսը նշել է, որ իրենց աշխատանքը ցածր վարձատրվող է 
(տե՛ս գծապատկեր 23-ը): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.0 

34.2 

38.8 
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68.4 
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Գծապատկեր 23: «Վերադարձած» և աշխատանք ունեցող միգրանտների 
աշխատավարձի մակարդակի կապը նրանց՝ մեկնելու ցանկության հետ 
(տոկոսներով, ըստ աշխատավարձի մակարդակի) 
 

 
Աշխատողների աշխատավարձի մակարդակի ավելացմանը զուգընթաց 

նրանց մեկնելու մտադրութjուններն ավելանում են, ինչը վկայում է այն մասին, 
որ աշխատավարձի ավելացումը բավարար չէ` երկիրը չլքելու մտադրության 
առումով:  

Վերադարձածների մոտ 40 տոկոսը երկու և ավելի անգամ մեկնել է երկրից 
առնվազն երեք ամիս ժամկետով: Այս միգրանտների գերակշիռ մասը (մոտ 85 
տոկոսը) մեկնում է Ռուսաստան, իսկ վերջիններիս կեսը «սեզոնային» 
միգրանտներ են:   
 
Գծապատկեր 24: «Սեզոնային» միգրանտների ընտրած երկրները և 
մենկումների հաճախականությունը (տոկոսներով՝ ըստ երկրների) 
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«Վերադարձած» արտագաղթողների խմբում հարցվածների գերակշիռ 
մասը տղամարդիկ են: Հիմնական քննարկված գործոնները, որոնք կապված են 
արտագաղթելու մտադրության հետ, աշխատավարձի և եկամուտների չափն է, 
կրթության մակարդակը և աշխատանքի առկայությունը: 

Հետազոտության արդյունքները  հուշում են Հայաստանի ապագա 
ժողովրդագրական կառուցվածքը: Պրոբիտ ռեգրեսիոն մոդելի միջոցով 
վերլուծվել և համադրվել են տարբեր սցենարներ` ամենաիրական 
եզրակացությունները ստանալու նպատակով: Վերլուծության ընթացքում 
պարզվել է, որ բոլոր թիրախային խմբերի համար  կրթական մակարդակի և 
աշխատավարձի/եկամտի մակարդակի փոփոխություններն էական 
ազդեցություն չունեն արտագաղթելու որոշում կայացնելու վրա: Աշխատանքի 
առկայությունը մեկնելու մտադրության վրա որոշիչ ազդեցություն չունի: 
Մարդկանց՝ արտագաղթելու որոշման հիմքում ընկած են շատ ավելի այլ 
պատճառներ, քան աշխատանքի առկայությունը կամ բացակայությունն է: 

Հետազոտության ընթացքում նաև պարզվել են սեռատարիքային 
օրինաչափությունները. արտերկիր արտագաղթելու ցանկություն ունեցողների 
գերակշիռ մասը կա´մ երիտասարդ տղամարդիկ են, կա´մ ավելի տարիքով 
կանայք:  Կանանց մեկնելու մտադրությունների հիմքում ընկած են, նախ, 
ընտանիքի վերամիավորման և ապա` արտերկրում կայուն և բարձր 
վարձատրությամբ աշխատանք գտնելու հեռանկարները :  
 
 

1.6.1 Ընդհանուր  դիտարկումներ 

 
Հարցվածների հիմնական մասն արտագաղթելու 

պատրաստակամություն է հայտնել: Վերջին շրջանում էապես փոխվել են 
արտագաղթողների առաջնահերթություններն ու էմիգրացիոն հակումները: 
Եթե անկախության առաջին տարիներին արտագաղթողների առջև 
առավելապես ընտանիքի կենսապահովման խնդիրները լուծելու համար 
անհրաժեշտ դրամական միջոցներ հայթայթելու հարցն էր ծառացած, ապա 
վերջին տարիներին էմիգրանտներն իրենց առջև առավել հեռանկարային 
խնդիրներ են դնում, ուստի և նրանց շարքերում հետզհետե մեծանում է 
երկարաժամկետ կամ ընդմիշտ երկրից հեռացողների տեսակարար կշիռը:  

Արտագաղթի հիմքում ընկած են լինում տվյալ երկրից «դուրս մղող» և 
այլ երկրում «գրավիչ» գործոններ, որոնք և հանդիսանում են միգրացիոն վարքի 
շարժառիթներ:  

Տեղեկատվական ազդեցությունը  կարեւոր դեր ունի այս գործընթացում: 
Քննարկումները ցույց տվեցին, որ միգրացիոն տեսանկյունից երիտասարդների 
համար առավել գրավիչ են ԱՄՆ-ը, ԵՄ երկրները, Ռուսաստանը: Ընդ 
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որում`զգալի տարբերություններ են նկատվում ԱՄՆ-ի և եվրոպական 
երկրների ու Ռուսաստանի ընկալումների միջև: Երիտասարդների շրջանում 
ուրվագծվում է Արևմուտքի երկրների հավաքական առասպելացված 
ընկալում. արևմուտքը դիտվում է իբրև մի տարածք, որտեղ «ամեն ինչ լավ է»: 
Հիմնականում նման պատկերացումների ձևավորման հիմք է հանդիսանում 
ծանոթների` արտերկրում ապրելու փորձառությունը:  

 
Արտագաղթի հիմնական դրդապատճառներն են` 
 
Աշխատանք. Հարցվածների մեծ մասը ցանկանում է աշխատել այլ երկրներում, 
քանի որ համոզված է, որ  սեփական երկրում աշխատատեղերի քանակը 
բավարար չէ, և որ արտերկում աշխատանք գտնելու հնարավորությունները 
ավելի լայն են:  
 
Կրթություն. Երիտասարդների շրջանում տարածված է լայն ընկալումը, թե 
արևմտյան կրթական և գիտական համակարգերի մակարդակն ավելի բարձր է, 
իսկ կրթությունը՝ առավել որակյալ: 
 
Սոցիալական պաշտպանվածություն. Հարցվածները մատնանշել են երկու 
հիմնական գործոն, որոնք նպաստում են սոցիալական անբավարար 
պաշտպանվածությանը. (ա) կրթություն-աշխատաշուկա ակնկալվող կապի 
բացակայությունը, և (բ) մեր հասարակության «սոցիալական ավանդույթները». 
եթե արևմուտքում մասնագիտական առաջընթացը պայմանավորված է անձի 
որակավորմամբ և արժանիքներով, ապա Հայաստանում առաջընթացի 
հիմնական գործոն է ընկալվում «ծանոթ-բարեկամների» առկայությունը:  
 
Բարեկեցության ընկալումը. Երիտասարդների կողմից արևմտյան երկրներն 
ընկալվում են` իբրև անսահմանափակ բարիքների և հնարավորությունների 
երկրներ: Այդ ընկալումները, հիմնականում, խիստ չափազանցված են, ինչի 
պատճառով երիտասարդները հաճախ անտեսում են սեփական երկրում առկա 
հնարավորությունները:  
 
Օրենքի գերակայություն. Երիտասարդների կողմից հաճախ էր մատնանշվում 
իրավական երկրում ապրելու ձգտումը: Այս տեսանկյունից  երիտասարդները 
Հայաստանը հակադրում են արևմուտքին` հատկապես մատնանշելով մարդու 
իրավունքների պաշտպանվածության աստիճանը: 
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Գլուխ 2: Հայաստանի ժողովրդագրական ճգնաժամի պատճառներն 

ու լուծումները 
 

2.1 Ծանուցում  
 

Նախորդ գլխում նկարագրված են Հայաստանի ժողովրդագրական 
ճգնաժամին առնչվող փաստեր՝ մանրամասն ներկայացնելով արտագաղթի 
ծավալների վերաբերյալ ուսումնասիրության արդյունքները և հայերի՝ 
արտագաղթելու որոշման վերաբերյալ ընկալումները: Մարդկանց 
անհատական որոշումների հիմքում ընկած են երկրի ներկայիս տնտեսական, 
քաղաքական և սոցիալական իրավիճակին առնչվող համակարգային 
խնդիրները: Այս գլխում ավելի խորն անդրադարձ է կատարվում 
համակարգային խնդիրների էությանը՝ նպատակ ունենալով ավելի 
հանգամանալից  ուսումնասիրել մարդկանց որոշումների հիմքում ընկած 
դրդապատճառները և գտնել լուծումներ, որպեսզի հայերն իրենց ներդրումն 
ունենան և իրենց ընտանիքների ապագան կառուցեն իրենց իսկ երկրում:  

Արտագաղթի ներկայիս տեմպերի հիմքում ընկած է պետական 
կառավարման ձախողումների արդյունքում տարիների ընթացքում 
կուտակված և ձևավորված ամբողջական մթնոլորտը, որին գումարվում է նաև 
հասարակության՝ իր ձայնը լսելի դարձնելու և սոցիալական ինստիտուտների 
միջոցով փոփոխությունների հասնելու անկարողությունը: Արտագաղթի 
պատճառներից են աշխատատեղերի և տնտեսական հնարավորությունների 
բացակայությունը, թերզարգացած ենթակառուցվածքները, սեփականության 
պաշտպանվածության ցածր մակարդակը և օրենքի թույլ իշխանությունը:  

Հայաստանը Եվրոպայի Խորհրդի լիիրավ անդամ է 2001թ. հունվարի 25-
ից: Հայաստանը պարտավորություն է ստանձնել ընդունելու ԵԽ հիմնական 
սկզբունքներն ու արժեքները, իրականացնելու ժողովրդավարության 
զարգացմանը միտված բարեփոխումներ և առաջխաղացում գրանցելու 
ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ: 
Հայաստանը նաև հանձն է առել օրենքներ ընդունելու քաղաքական 
կուսակցությունների, զանգվածային լրատվամիջոցների և հասարակական 
կազմակերպությունների գործունեության ոլորտներում` օրենքի 
իշխանությունն ամրապնդելու նպատակով: Այս բարեփոխումներն ի  սկզբանե 
ներառում էին դատական իշխանության լիարժեք անկախության 
ապահովումը, բանտարկյալների իրավունքների պաշտպանությունը, ինչպես 
նաև ազգային հեռուստատեսությունը՝ անկախ վարչարարական խորհրդի 
կողմից կառավարվող հանրային հեռուստաալիքի վերածելը:  

1999-2001թ.թ.-ից ի վեր իրականացված հիմնական բարեփոխումները 
վերաբերում են շուկայական տնտեսության համատեքստում մասնավոր 
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հատվածի դերին (օրինակ, 1998թ.-ին ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 
ընդունումը)28, տնտեսական քաղաքականությանը (օրինակ, հարկային և 
մաքսային դաշտը կարգավորող օրենսդրությունը)29, ինչպես նաև գիտական ու 
կրթական ոլորտներում պետական քաղաքականության սահմանմանը 
(օրինակ, կրթության մասին օրենքի ընդունումը)30: Ընդունված նոր 
օրենսդրությունն ու օրենքները բարելավեցին ՀՀ մի շարք ոլորտներ՝ 
համապատասխանեցնելով դրանք ԵԽ չափանիշներին: Չնայած վերը նշված 
բարեփոխումներին` մի շարք պետական կառավարման ոլորտներ և 
ինստիտուտներ դեռևս շարունակում են իրենց անարդյունավետ 
գործունեությունը, ինչն իր հերթին նպաստում է Հայաստանի քաղաքացիների 
շարքերում արտագաղթի միտումների ավելացմանը:  
 
 

2.2 Տնտեսությունը և բիզնես միջավայրը 

 
Հայաստանի տնտեսության զարգացման հիմնական խոչընդոտներից են 

բիզնես ոլորտի շուկաների կենտրոնացումը և եկամտաբեր բիզնեսների 
մենաշնորհը: Դրանք կառավարվում են օլիգարխների և քաղաքական 
վերնախավի հետ սերտաճած խմբերի կողմից: Երկրում եկամտաբեր 
բիզնեսները կառավարվում են փոքր խմբերի կողմից, որոնցից յուրաքանչյուրն 
իր հերթին վերահսկում է առանձին ոլորտ և տարածաշրջան: Այս օլիգարխիկ 
խմբերն անմիջական մասնակցություն ունեն պետական կառավարման 
գործում, քանի որ դրանց սեփականատերերի մեծ մասն Ազգային Ժողովի 
պատգամավորներ, պետական պաշտոնյաներ կամ վերջիններիս 
փոխկապակցված անձինք են:  

Այսպիսի տնտեսական համակարգը, որում բացակայում են ազատ 
շուկայական մրցակցությունը պաշտպանող ինստիտուտները, 
գործազրկության և արտագաղթի հիմնական պատճառներից մեկն է: Խոշոր 
մենաշնորհներին արտոնություններ տրամադրելու միջոցով բիզնեսները 
կենտրոնացնելու արդյունքում համակարգը փոքր մրցակիցներին խոցելի է 

                                                           
28 Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրքը գործողության մեջ դնելու 
մասին օրենք (1998թ., 17-ը հունիսի): Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=547> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 
16-ին)  
29 Հայաստանի Հանրապետության Մաքսային օրենք: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1208&lang=arm&enc=utf8> (վերջին 
անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
30 Հայաստանի Հանրապետության օրենքը կրթության մասին: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1494&lang=arm&enc=utf8> (վերջին անգամ 
դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=547
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1208&lang=arm&enc=utf8
http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1494&lang=arm&enc=utf8
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դարձնում և որոշ դեպքերում նաև դուրս մղում շուկայից: Որոշ ապրանքների 
ներկրման իրավունքը վերապահված է օլիգարխիկ խմբերին՝ նրանց օգտին 
գերշահույթ ապահովելով և մրցակիցներին դուրս մղելով շուկայից: (Օրինակ, 
սննդի ոլորտում գործող ամենամեծ ընկերություններից մեկը, որը 
շաքարավազի և այլ սննդի ներկրման մենաշնորհ ունի, սուպերմարկետների 
ցանց է կառուցել, ինչի արդյունքում ոլորտի շատ բիզնեսներ մրցակցությունից 
դուրս են մղվել՝ հանգեցնելով աշխատատեղերի կրճատման): Նման 
համակարգն անհամաչափ է բաշխում ֆինանսական միջոցները՝ 
հասարակության լայն շերտերի հաշվին հարստացնելով մարդկանց փոքր 
խմբերի: 
 
2013թ. մայիսին Միջազգային արժույթի հիմնադրամի երևանյան գրասենյակի 
կողմից տարածված հայտարարությունը Հայաստանին կոչ է արել 
ազատականացնել բիզնես ոլորտները: Հայտարարությունում մասնավորապես 
ասված է.«Հարկավոր են հետագա հավակնոտ միջոցառումներ՝ խթանելու 
համար տնտեսական աճի գլխավոր շարժիչը հանդիսացող մասնավոր 
ներդրումները: Մասնավորապես, շատ բան է հարկավոր անել՝ պաշտպանելու 
համար ներդրողների`շահույթ վաստակելու արդարացի  իրավունքները: 
Դեռևս համատարած են այնպիսի իրավիճակները, երբ արտոնյալ շուկայական 
պայմաններ են ապահովվում լավ կապեր ունեցող մասնակիցների համար, 
կամ տնտեսվարող սուբյեկտներն ունենում են շահույթների անարդարացի 
կորուստներ: Քանի դեռ չկան վճռական քաղաքականություն և պատշաճ 
շարժառիթներ ռիսկ ստանձնելու համար, չեն լինի բավարար ներդրումներ, 
աշխատատեղեր կամ հույս Հայաստանի ապագայի նկատմամբ[:]31» 
 

Այս հայտարարությանը հաջորդեց ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆֆերնի 
հետևյալ հայտարարությունը.  

«Հայաստանի տնտեսության համար կարևոր են հարկային ու 
մաքսային ոլորտների թափանցիկությունը և ողջ տնտեսության 
մեջ ազատ մրցակցության կանոնների պահպանումը... Սա 
տնտեսագիտության ընդհանուր սկզբունք է, որ մրցակցության 
արդյունքում նվազում է գինը, և բարելավվում է որակը, 
ծառայությունը: Եվ այս տեսությունը կյանքում հենց այդպես էլ 
գործում է»:32 

                                                           
31 ԱՄՀ-ն Հայաստանից «արագության տեմպի» մեծացում է ակնկալում (2013թ., մայիսի 15): 
Ազատություն ռադիոկայան: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.azatutyun.am/content/article/24986915.html> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին)  
32 Հարությունյան, Ս. (2013թ., մայիսի 17): Ջոն Հեֆերնը կիսում է ԱՄՀ-ի ղեկավարների 
գնահատականը: Ազատություն ռադիոկայան: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 

http://www.azatutyun.am/content/article/24986915.html
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2012թ.-ին Համաշխարհային բանկի կողմից թողարկվող Doing Business 

վարկանիշային աղյուսակում Հայաստանը 32-րդ տեղն է զբաղեցրել:33 Այս 
հրապարակման մեջ Հայաստանը զգալի առաջընթաց է արձանագրել, քանի որ 
վարկանիշային աղյուսակում մեկ տարվա ընթացքում 55-րդ տեղից զգալի 
առաջխաղացում է գրանցել` զբաղեցնելով է 32-րդ տեղը: Չնայած զգալի 
առաջընթացին` զեկույցը նաև փաստում է, որ Հայաստանը դեռ զգալի 
առաջխաղացման կարիք ունի այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են 
ընկերությունների գրանցումը, միջազգային առևտրային գործառույթները և 
փոխառությունների տրամադրումը: Ինչ վերաբերում է սեփականության 
գրանցման, պայմանագրերի կատարման և սնանկության գործառույթներին, 
ապա այս ուղղություններում իրավիճակը Հայաստանում մնացել է անփոփոխ: 
Ըստ այս զեկույցի, Հայաստանը զգալի առաջխաղացում է արձանագրել որոշ 
այլ ուղղություններով, ինչպիսիք են շինարարական թույլտվությունների 
տրամադրումը, էներգիայի մատակարարման աղբյուրների հասանելիությունը, 
հարկային և ներդրումների պաշտպանության գործառույթները:  
 
 

2.2.1 Բիզնեսի կառավարման խոչընդոտները  

 
Վերջերս Հայաստանն ընդունեց ընկերությունների գրանցման նոր 

ընթացակարգ, որով զգալիորեն արագ և դյուրին դարձավ ընկերությունների 
գրանցումը: Հայաստանը նաև անցում է կատարել հարկային 
հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի: Չնայած այս 
բարելավումներին, դեռևս առկա են Հայաստանում բիզնեսի կառավարման 
խոչընդոտների վերաբերյալ դժգոհություններ`կապված, օրինակ, հարկային 
ոլորտի աշխատակիցների կողմից՝ առանց նախօրոք տեղյակ պահելու 
ստուգումների հետ, որոնք մեծ խոչընդոտ են հանդիսանում և ստիպում են 
գործարարներին անտեղի ժամանակ վատնել թղթաբանության և հարկային 
մարմինների ներկայացուցիչների հետ փոխհարաբերությունների վրա:  

Համաշխարհային Տնտեսական Ֆորումի կողմից հրապարակված 2012-
2013թ.թ. «Գլոբալ մրցունակության զեկույցում34» նշվում է, որ հարկային 
                                                                                                                                                                             
<http://www.azatutyun.am/content/article/24989393.html> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին) 
33 «Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվելու մատչելիությունը» 2013թ. զեկույց: 
Համաշխարհային Բանկ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/armenia/> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին)  
34 Գլոբալ մրցունակության զեկույց, 2012-2013թթ.:  Համաշխարհային Տնտեսագիտական 
Ֆորում: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 

http://www.azatutyun.am/content/article/24989393.html
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/armenia/


45 
 

վարչարարությունը և անարդյունավետ կառավարական բյուրոկրատիան 
Հայաստանում բիզնեսի կառավարման ամենամեծ խոչընդոտներից են 
(կաշառակերությունից բացի): Համաշխարհային Բանկի և Միջազգային 
Ֆինանսական Կորպորացիայի՝ 2009թ. «Ձեռնարկությունների 
ուսումնասիրությունների զեկույցը35» նույնպես պաշտպանում է այս 
տեսակետը:  Զեկույցում մասնավորապես ասվում է, որ ըստ իրենց 
հարցումների, հայկական ընկերությունների ղեկավարներն իրենց ժամանակի 
10%-ը ծախսում են կառավարության մարմինների հետ 
փոխհարաբերությունների վրա: Ըստ Եվրոպայի Վերակառուցման և 
Զարգացման Բանկի և Համաշխարհային Բանկի՝ «Բիզնես միջավայրի և 
ձեռնարկությունների գործունեության ուսումնասիրության 2008թ. զեկույցի» 
ընկերությունների ղեկավարների ժամանակի 12%-ը ծախսվում է պետական 
ծառայողների հետ՝ օրենքների կիրառման և մեկնաբանության շուրջ 
քննարկումների և հասարակական ծառայություններից օգտվելու ջանքերի 
վրա: Հարցված ընկերությունների շուրջ երկու երրորդը նշել է, որ 
Հայաստանում իրենց բիզնես գործունեության համար կանոնակարգող 
քաղաքականությունը խնդիրներ է առաջացնում:  
 
 

2.2.2 Օտարերկրյա ներդրումները 

 
Ըստ Հայկական Զարգացման Գործակալության տվյալների, 

օտարերկրացի ներդրողներին Հայաստանում տրամադրվում են հարկային և 
մի շարք այլ արտոնություններ:36 Օտարերկրյա ներդրումների մասին օրենքը 
ներդրողներին պաշտպանում է հողի պետականացման և բռնագրավման 
դեպքերից (բացառությամբ պետական արտակարգ դրության դեպքերի, որի 
պարագայում, ըստ ՀՀ Սահմանադրության, նախապես պետք է 
փոխհատուցում հատկացվի): Չնայած նշված արտոնություններին` 
օտարերկրյա ներդրողները կանոնակարգման դաշտում կատարվող 
փոփոխությունների առնչությամբ դեռևս խնդիրներ են ունենում:  
 
 
                                                                                                                                                                             
<http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/armenia/> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին)  
35 Հայաստանում բիզնեսի կառավարումը: Ձեռնարկությունների ուսումնասիրություն ըստ 
երկրների, Համաշխարհային Բանկ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.enterprisesurveys.org/~/media/FPDKM/EnterpriseSurveys/Documents/Country%20Notes
/Armenia-09.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
36 Զարգացման Հայկական Գործակալություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.ada.am/arm/about-ada/overview/> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)   

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/armenia/
http://www.enterprisesurveys.org/~/media/FPDKM/EnterpriseSurveys/Documents/Country%20Notes/Armenia-09.pdf
http://www.enterprisesurveys.org/~/media/FPDKM/EnterpriseSurveys/Documents/Country%20Notes/Armenia-09.pdf
http://www.ada.am/arm/about-ada/overview/
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2.2.3 Ներկրում / արտահանում 

 
Ապրանքներ ներմուծել կամ արտահանել ցանկացող ընկերությունները 

բախվում են հիմնականում բյուրոկրատական գործընթացներին և ոչ հստակ 
սահմանված ու հաճախ փոփոխվող կարգավորող հրամաններին և 
օրենքներին առնչվող խոչընդոտներին: Օրինակ, չնայած ՀՀ կառավարությունը 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը տնտեսության գերակա 
ուղղություններից է հռչակել, համակարգիչների և մի շարք այլ սարքերի 
համար ներմուծողները ստիպված են վճարել 32% հարկ:37 Ներմուծման 
գործընթացում բացակայում է մաքսային կենտրոնացված, թափանցիկ, հստակ 
սահմանված և անփոփոխ տվյալների ցանկ: Դրա փոխարեն մաքսազերծման 
հետ կապված գործընթացներն իրականացվում են մաքսային 
աշխատակիցների կողմից: Ներմուծած ապրանքը մաքսային պահեստից հանել 
ցանկացող ընկերության ներկայացուցիչը պետք է, պատուհանից պատուհան 
անցնելով, խոսի մաքսային տարբեր աշխատակիցների հետ, որոնց իրավունք է 
վերապահված իրենց ունեցած տվյալների ցանկի հիման վրա ներմուծման գին 
սահմանել, ինչից և գանձվում է հարկվող գումարը: Ներմուծվող ապրանքների 
գները հաճախ սահմանվում են տվյալների ցանկում առկա ամենաբարձր 
արժեքով (օրինակ՝ մի քանի տարի առաջ արտադրված համակարգչի համար 
ներմուծողը կարող է ստիպված լինել վճարելու հարկ, որը հաշվարկվում է այդ 
համակարգչի գնի հիման վրա, որը համակարգում գրանցվել է առաջին 
ներմուծման ժամանակ, երբ դրա գինն ավելի բարձր էր): Այսպիսի 
գործընթացները դժվարություններ են ստեղծում բիզնեսների համար և 
ավելացնում են կոռուպցիոն ռիսկերը, քանի որ օրենսդրական բացերի և 

                                                           
37 Փոստային ծառայությունով առաքված համակարգիչների և մի շարք այլ տեխնիկայի 
տեսակների մաքսազերծման համար ներմուծողից պահանջվում է այցելել Զվարթնոց 
օդանավակայանին հարակից մաքսային պահեստ, իսկ ներմուծողները տեղեկանում են իրենց 
ապրանքի ժամանման մասին նամակագրությամբ: Նույնիսկ մեկ համակարգչի համար 
ներմուծողը պետք է իր հաշվին մեկնի նշված մաքսային պահեստ՝ ներմուծման 
գործառույթներն իրականացնելու համար: Օրինակ, մեկ համակարգիչ պատվիրելու և 
ստանալու համար անձը պետք է վճարի ՀՀ Մաքսային օրենսգրքով (ընդունված 2000թ. հուլիսի 
6-ին) <http://www.customs.am/Shared/Documents/_CL/RA_Customs_Laws/or_2000_ho83.pdf>) 
սահմանված 10% ներմուծման մաքսավճար (ըստ այդ ապրանքի համար մաքսային 
համակարգում առկա սահմանված գնի), 20% ԱԱՀ և այլ վճարներ (ընդհանուր առմամբ` 32%): 
Մաքսային գրասենյակներում մաքսազերծման գործառույթները կենտրոնացված կերպով չեն 
իրականացվում, ուստի մարդիկ ստիպված են կամ պատուհանից պատուհան անցնել, կամ 
վճարել մաքսային բրոկերներին այդ ծառայության համար: Ի լրումն, փոստային 
ծառայությունով ստացված ապրանքների մաքսազերծման գործառույթները կառավարվում են 
կառավարության որոշումով (որոշում թիվ 4, ընդունված 2001թ. հունվարի 8-ին՝ 
<http://www.customs.am/Shared/Documents/_CL/RA_Government_Decrees/vr_hhk_2001_4.pdf>), 
որը հստակ չի սահմանում մաքսազերծման գները և վճարները, ուստի տեղ է թողնում 
մաքսային պաշտոնյաների կողմից որոշումներ կայացնելու և գներ սահմանելու համար:  

http://www.customs.am/Shared/Documents/_CL/RA_Customs_Laws/or_2000_ho83.pdf
http://www.customs.am/Shared/Documents/_CL/RA_Government_Decrees/vr_hhk_2001_4.pdf
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ընթացակարգային գործառույթների շնորհիվ մաքսային աշխատակիցներին 
իրավունք է վերապահվում (սուբյեկտիվ) որոշում կայացնել` այս կամ այն 
ապրանքի ներմուծման գինը սահմանելիս:  
 
 

2.2.4 Պետական / համայնքային գումարների անարդյունավետ 

կառավարումը  

 
Հայաստանում պետական և համայնքային բյուջետային կառավարումը 

թափանցիկ չէ, և հաճախ գումարները ծախսվում են առանց պատշաճ 
քննարկումների և բյուջետային ընթացակարգերի: Ըստ մամուլում տեղ գտած 
հրապարակումների, պետական մարմինները զգալի գումարներ են ծախսում 
ուղևորությունների և թանկ հյուրանոցների, ինչպես նաև կոռումպացված 
գնումների մրցույթների վրա: 2013թ. նախագահական ընտրությունների 
նախաշեմին ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը քննադատության ենթարկեց 
կառավարությանն անարդար մրցույթների և դրանց միջոցով պաշտոնյաների 
կողմից գումարների յուրացման համար: Չնայած Նախագահի 
քննադատությունը լայնորեն հեռարձակվեց լրատվամիջոցներով, և մի շարք 
պաշտոնյաներ ազատվեցին պետական գումարների յուրացման համար, 
պետության կողմից այս հարցի և նման գործառույթների կառավարումը 
համակարգային հիմքի վրա դրված չէ: Վերջերս Արժույթի միջազգային 
հիմնադրամի կողմից տարածած զեկույցը կառավարությանը հորդորում է 
պետական միջոցները չօգտագործել վատ կառավարվող ընկերությունները 
փրկելու համար:38 Պետական գումարների յուրացումը և նմանատիպ 
հանցագործությունները կանխելու համար Հայաստանին անհրաժեշտ են 
տնտեսական կառույցներ, որոնք կգործեն որպես ֆինանսական միջոցների և 
պետական ծախսերի թափանցիկությունն ապահովող ձևավորված 
համակարգեր՝ անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ուժն է հայտնվում 
իշխանության գլուխ:  
 

2.2.5 Առևտրային օրենսդրություն 

 
Հայաստանի բիզնես միջավայրի անբարենպաստ պայմանների 

պատճառներից մեկը ցածր արդյունավետություն, անկախություն և 
                                                           
38 ԱՄՀ-ն Հայաստանից արագության տեմպի մեծացում է ակնկալում (2013թ., մայիսի 15): 
Ազատություն Ռադիոկայան: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.azatutyun.am/content/article/24986915.html> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին)  

http://www.azatutyun.am/content/article/24986915.html
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արհեստավարժության մակարդակ ունեցող դատարաններն են: Օրենքով 
սահմանված է, որ ցանկացած դատարան կարող է բողոք ներկայացվել՝ 
պայմանով, որ Հայաստանի կառավարությունը բողոքի կողմ չի հանդիսանում: 
2008թ. հիմնված` Հայաստանի Տնտեսական դատարանի նպատակն է 
քննարկել առևտրային գործերին վերաբերվող բողոքները: Հայաստանի՝ 
Արբիտրաժային դատարանների և արբիտրաժային գործառույթների մասին 
օրենքը սահմանում է վեճերի արբիտրաժային կարգով հանգուցալուծման 
գործառույթները39, և Հայաստանը միացել է մի շարք միջազգային 
կոնվենցիաների, որոնցով կարգավորվում է միջազգային արբիտրաժային 
որոշումների կիրարկումը: Նման կոնվենցիաներից են 1958թ. նյույորքյան 
կոնվենցիան40 և 1965թ. վաշինգտոնյան կոնվենցիան41: Չնայած այս ամենին` 
Հայաստանում առևտրային պայմանագրի կիրարկմանը հասնելու համար 
ընկերությունը պետք է անցնի 49 գործառույթների միջով, ինչը խլում է միջինը 
440 օր և պահանջում վեճի առարկա հանդիսացող գումարի 19%-ի չափով 
ծախս:42 

Հայաստանի քաղաքացիները, սովորաբար, հակված չեն 
դատարաններին դիմելու, քանի որ դատական համակարգը համարվում է 
կոռումպացված, անարդյունավետ և քաղաքական ազդեցության ենթակա: Ըստ 
Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնի կողմից 2010թ. 
Հայաստանի տնային տնտեսությունների շրջանում անցկացված` 
կոռուպցիայի հետազոտության43 մասնակիցների, Հայաստանում 
ամենակոռումպացված ոլորտը դատական համակարգն է: 2012թ. ապրիլին 
կայացած հանդիպման ժամանակ ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը 

                                                           
39 Հայաստանի Հանրապետության օրենքը Միջնորդ Դատարանների և Միջնորդ 
Դատավարության մասին: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=531> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 
16-ին)  
40 Օտարերկրյա միջնորդ դատարանների որոշումների հարկադիր կատարման Ճանաչման 
Կոնվենցիա (Նյու-Յորք, 1958): Միջազգային առևտրային օրենսդրության՝ Միջազգային ազգերի 
հանձնաժողով: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html> (վերջին անգամ 
դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
41 Ներդրումային վեճերի լուծման միջազգային կենտրոնի կոնվենցիա (ICSID Convention): 
Ներդրումային վեճերի լուծման միջազգային կենտրոն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<https://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/RulesMain.jsp> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 
16-ին) 
42 «Հայաստանում բիզնեսի իրականացում» (Doing Business) զեկույց, 2012թ. Համաշխարհային 
Բանկ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-
business-2012> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
43 Հայաստանում կոռուպցիայի վերաբերյալ տնային տնտեսությունների՝ 2010թ. 
հետազոտություն: Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն: Դիտվել է հետևյալ 
կայքից՝ <http://www.crrc.am/research-and-surveys/completed-projects/armenia-corruption-surveys-
2008-2010?lang=en> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=531
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html
https://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/RulesMain.jsp
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2012
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2012
http://www.crrc.am/research-and-surveys/completed-projects/armenia-corruption-surveys-2008-2010?lang=en
http://www.crrc.am/research-and-surveys/completed-projects/armenia-corruption-surveys-2008-2010?lang=en
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նոտարական գրասենյակների աշխատանքը համեմատեց «օլիգարխիայի» հետ, 
որը քաղաքացիներին ստիպում է անել չարդարացված բարձր վճարներ: Այս 
հայտարարությանը հաջորդեց ՀՀ Արդարադատության նախարարությանը կից 
նոտարական ծառայության պետի և իր  աշխատակազմի հրաժարականը: 
Դատական կաշառակերության դեմ պայքարի համար ստեղծվել է նոր 
վերահսկող մարմին, իսկ Արդարադատության նախարարության Եվրոպական 
ինտեգրման վարչությանը տրվել են ավելի լայն իրավասություններ:44  

Չնայած կառավարության բարեփոխումներին և ջանքերին` մարդկանց և 
ներդրողների մեծ մասը դատական համակարգը վստահելի ծառայություն 
մատուցող մարմին չեն համարում: Գործարար ոլորտի ներկայացուցիչները 
կարծում են, որ դատարանների կողմից որոշումների ելքը հաճախ 
պայմանավորված է կաշառակերությամբ և կապերի ազդեցությամբ: Հաշվի 
առնելով դատարանի հանդեպ վստահության զգալի պակասը, վեճերի 
կարգավորման այլընտրանքային մեխանիզմների առկայությունը շատ կարևոր 
է օտարերկրյա ներդրողների համար: Հայաստանի կառավարության 
մասնակցությամբ վեճերի պարագայում միջազգային արբիտրաժային 
լուծումների տարբերակը բացառվում է, քանի որ վեճերի արբիտրաժային 
լուծման հնարավորություն տալիս են միայն երկկողմանի ներդրումային 
պայմանագրերը:  

Սեփականության իրավունքի և պայմանգրերի կիրարկման 
պաշտպանության ոչ բավարար մակարդակը նույնպես ռիսկեր է առաջացնում 
ընկերությունների, ներդրողների և ձեռնարկատերերի համար: Օրինակ, 
շինարարության ոլորտում առկա են նախադեպեր, երբ միևնույն տարածքները 
վաճառվել են տարբեր գնորդների՝ առանց մեղավորների պատշաճ կերպով 
պատասխանատվության ենթարկվելու:45 Հայաստանին անհրաժեշտ են 
արհեստավարժ ինստիտուտներ, որոնք կարող են կանխել նման 
նախադեպերը՝ ոլորտի ուսումնասիրության, ոլորտը կարգավորող օրենքի 
կատարելագործման առաջարկությունների, ոլորտում ներգրավված 
պետական մարմինների գործունեությունը և պայմանագրերի կիրառումը 
վերահսկելու, այլ կարգավորիչ գործողությունների միջոցով:  

 

                                                           
44 «Դատական համակարգ և անկախություն» զեկույց, 2012թ. Freedom House միջազգային 
կազմակերպություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.freedomhouse.org/report/nations-
transit/2012/armenia> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
45 Մկրտչյան, Գ. (2011թ., 12-ը դեկտեմբերի): Արամի փողոցի բնակարանների գնորդներն 
արդարություն են պահանջում: ArmeniaNow էլեկտրոնային լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ 
կայքից՝ 
<http://www.armenianow.com/social/human_rights/34109/armenia_housing_apartments_bilked_custo
mers> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2012/armenia
http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2012/armenia
http://www.armenianow.com/social/human_rights/34109/armenia_housing_apartments_bilked_customers
http://www.armenianow.com/social/human_rights/34109/armenia_housing_apartments_bilked_customers
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2.2.6 Փոքր ձեռնարկատիրության խնդիրները  

 
Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը և ներդրումային մթնոլորտին 

վնասում է նաև պետական կառավարման կարգավորման ենթակա բիզնես 
միջավայրի կայունության պակասը: Որոշումների կայացման 
թափանցիկությունն ապահովող և վերահսկող ինստիտուտների 
բացակայության պայմաններում կառավարությունը հաճախ անսպասելի 
հրամաններ և որոշումներ է կայացնում, որոնք իրենց ազդեցությունն են 
ունենում տարբեր ոլորտների վրա և բիզնես միջավայրը դարձնում անկայուն 
ու ռիսկային:  

Օրինակ, 2011թ.-ին Երևանի` իրար հաջորդող քաղաքապետերի կողմից 
առանց հանրային քննարկման արձակված՝ մայթեզրերին կառուցված 
կրպակները փակելու, քանդելու կամ տեղափոխելու վերաբերյալ որոշումների 
արդյունքում փակվեցին մի շարք փոքր բիզնեսներ: Փակված բիզնեսների 
շարքում էր նաև Երևանի հայտնի սրճարաններից մեկը, որը հանգեցրեց 
երիտասարդների կողմից զանգվածային բողոքի: Սրճարանի տնօրենը, ով 
Հայաստան էր վերադարձել և բիզնես էր հիմնել տասնվեց տարի առաջ, թողեց 
ամեն ինչ և մեկնեց Ֆրանսիա.  

«...Տասնվեց տարի ողջ ունեցվածքս ներդրել եմ Հայաստանում և 
համարվում եմ  առաջին ներդրողներից, սակայն մինչ օրս մեր 
իշխանությունը միայն խոչընդոտներ է ստեղծել թե՛ իմ և թե՛ իմ 
ղեկավարած ընկերությունների առջև… Հայաստանին երկիրը 
շտկելու համար օդի ու ջրի պես անհրաժեշտ է դրսի 
աջակցությունը: Իմ օրինակը դաս կլինի շատերի համար, ովքեր 
կզգուշանան Հայաստանում ներդրումներ անել… Ես ահավոր 
մտահոգված եմ, որ մարդիկ հիասթափված հեռանում են, ու 
հեռանում են գրագետ ու գործունյա մարդիկ»:46 
 
Մինչ փոքր և միջին ձեռնարկությունները փորձում են գոյատևել, 

մենաշնորհների համար շատ ավելի հեշտ է կառավարել իրենց 
ձեռնարկությունները և շրջանցել օրենքները՝ կառավարությունում իրենց 
ազդեցիկ կապերի շնորհիվ: Օլիգարխների կողմից վերահսկվող մեծ 
բիզնեսներն ագրեսիվ շուկայական քաղաքականություն են իրականացնում, 
ինչը ճնշում է փոքր ձեռնարկություններին: Տնտեսության զարգացումը 
խրախուսելու համար պարտադիր պայման է ազատ մրցակցության և շուկայի 
բոլոր մասնակիցների համար հավասար իրավունքների ապահովումը:  

                                                           
46 «Իշխանությունները ստիպեցին՝ Գործունյանը վաճառում է Փարիզյան սուրճը և լքում է 
Հայաստանը: (2011, 26-ը դեկտեմբերի). ePress էլեկտրոնային լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ 
կայքից՝ <http://www.epress.am/2011/12/26/«Իշխանությունները-ստիպեցին»-Գործու.html> 
(վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://www.epress.am/2011/12/26/
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Տնտեսական զարգացման և նորարարությունների խթանման 
ճանապարհին խոչընդոտ է նաև հեղինակային իրավունքների և մտավոր 
սեփականության անբավարար պաշտպանվածությունը:  
 
 

2.2.7 Արդյունավետ տնտեսական ինստիտուտների բացակայությունը  

 
Չնայած տնտեսությունը կարգավորելուն և ազատ մրցակցությունը 

խրախուսելուն կոչված մի շարք ինստիտուտների գոյությանը, ոլորտը դեռևս 
արդյունավետ չի կանոնակարգվում, և վերահսկողությունն արդյունավետ չէ: 
Օրինակ, Հայաստանի Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 
պետական հանձնաժողովը ստեղծվել է 2001թ-ին,47 սակայն օրենքում առկա 
բացթողումները և մասնակի կիրառումը դեռևս թույլ չեն տալիս, որ այս 
ինստիտուտը գործի իր հնարավորությունների ողջ զորությամբ: Թեև այս 
հանձնաժողովը զեկուցել է Հայաստանում վաճառվող կեղծ ապրանքների և 
սննդի վաճառքի վերաբերյալ,48 խախտումներն իրականացրած ընկերության 
վրա դրված չնչին տուգանքները շատ փոքր էին, որպեսզի կարողանային 
կանխել հետագայում նմանատիպ օրինախախտումները: Տնտեսական 
չարաշահումների օրինակներից է նաև գների մանիպուլյացիան: Օրինակ, եղել 
են դեպքեր, երբ ձու արտադրող ընկերությունները, ըստ մամուլում եղած 
հրապարակումների, ներքին պայմանավորվածությամբ Նոր Տարուց և Սուրբ 
Զատկի տոնից առաջ (երբ ձվերի օգտագործման ծավալները կտրուկ աճում են) 
օրենքի խախտումով մի քանի անգամ բարձրացրել են ձվերի վաճառքի գները:49 

Այսպիսի նախադեպերի արդյունքում Հայաստանում ընկել է 
ձեռնարկատիրական նախաձեռնությունների քանակը և մակարդակը: 
Տարածված կարծիքը, թե բոլոր բիզնեսները գտնվում են կառավարության հետ 
առնչություն ունեցող խմբերի վերահսկողության տակ, և փոքր բիզնեսները չեն 
կարող ծաղկել, այնպիսի մթնոլորտ է ստեղծել, որում բացակայում են 
նախաձեռնություններն ու աշխատանք խրախուսող խթանները:  Այն 
հասարակությունում , որտեղ թիկնապահը հիսուն անգամ ավելի շատ կարող է 
վաստակել, քան գիտնականը կամ ուսուցիչը, իրենց մտավոր 

                                                           
47 Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսական աջակցության պետական հանձնաժողով: 
Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.competition.am/index.php?menu=137&lng=2> (վերջին 
անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
48 Մինչև տարեվերջ Սամվել Ալեքսանյանի կեղծ օղիները կհանվեն վաճառքից (2011թ., 28-ը 
սեպտեմբերի): News.am էլեկտրոնային լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://news.am/eng/news/75721.html> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
49 Հայաստանում ձվի գները կտրուկ բարձրանում են (2010թ., 28-ը դեկտեմբերի): Arka.am 
էլեկտրոնային լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://arka.am/en/news/economy/23283/> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://www.competition.am/index.php?menu=137&lng=2
http://news.am/eng/news/75721.html
http://arka.am/en/news/economy/23283/
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կարողություններն օգտագործել և զարգանալ ցանկացող մարդիկ ընտրում են 
արտագաղթի ճանապարհը:   

Այս իրավիճակը փոփոխելու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն զարգացնել 
առկա օրենքներն ու ինստիտուտները, այլ նաև խթանել հասարակական 
կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվամիջոցների ակտիվ 
ներգրավվածությունը: Կայուն տնտեսական զարգացման արդյունավետ և 
գործող համակարգի զարգացման համար քաղաքացիական հասարակությունը 
և ԶԼՄ-ները պետք է ավելի ակտիվ մասնակցություն ունենան, իսկ 
կառավարությունը պետք է ավելի լայն հասարակական խմբերի թույլ տա 
մասնակցելու կառավարման գործընթացին:  
 
 

2.2.8 Գյուղատնտեսություն 

 
Զարգացած տնտեսական ինստիտուտներն օգնում են կայունացնել 

տնտեսական զարգացումը և նվազեցնում են ռիսկերը: Նման ինստիտուտների 
բացակայության պարագայում Հայաստանի կառավարությունը բախվում է 
անկանխատեսելի ճգնաժամերի: Օրինակ, 2013թ. մայիսին Հայաստանի մի 
քանի շրջաններ տուժեցին ուժեղ կարկուտից, ինչը մեծ վնաս հասցրեց 
ֆերմերային տնտեսություներին և փչացրեց բերքը: Գյուղացիները 
զանգվածային բողոքի ակցիաներ անցկացրեցին և փակեցին Հայաստանի 
հյուսիս տանող մայրուղին՝ պահանջելով երկրի Նախագահից և վարչապետից 
փոխհատուցել հասցված վնասը: Քանի որ գյուղացիներից շատերը բանկերից 
էին փոխառություն վերցրել, նրանք ստիպված էին լքել իրենց գյուղերը, 
որպեսզի կարողանան արտագնա աշխատանքի միջոցով մարել իրենց 
պարտքերը:50 Գյուղացիները մայրուղին մի քանի օր փակ պահեցին: 
Ճգնաժամից հետո Հայաստանի կառավարությունը դրամահավաք 
նախաձեռնեց և հայտարարեց փոխառությունների սառեցման մասին, որպեսզի 
փոխհատուցի գյուղացիների կրած վնասը: Չնայած այս իրավիճակային 
լուծումը կարող էր ինչ-որ չափով մեղմել ճգնաժամը, նման դեպքերի համար 
պետք է լինեն ինստիտուցիոնալ արդյունավետ կառավարման համակարգեր, 
որոնք ունակ են ապահովագրելու կառավարությանը և տնտեսության 
մասնակիցներին պոտենցիալ ռիսկերից:  

Գյուղատնտեսությունը Հայաստանի տնտեսության ամենակարևոր 
ոլորտներից մեկն է, և հաշվի առնելով այն փաստը, որ Հայաստանը 
շրջափակման մեջ է և գտնվում է պատերազմի սպառնալիքի ներքո, շատ 

                                                           
50 Արմավիրցի գյուղացիները կրկին ընդվզել են (2013թ., 20-ը մայիսի) Ilur.am էլեկտրոնային 
լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.ilur.am/news/view/13700.html> (վերջին 
անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://www.ilur.am/news/view/13700.html
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կարևոր է զարգացնել ներքին արդյունաբերությունն ու գյուղատնտեսությունը, 
որպեսզի հնարավոր լինի բավարարել ներքին պահանջարկը և անխոցելի լինել 
արտաքին ազդեցությունների հանդեպ: Ի տարբերություն 
գյուղատնտեսության, բանկային ոլորտը Հայաստանի տնտեսության 
ամենազարգացած ոլորտներից մեկն է, և նրանում առկա են բանկերի և իրենց 
հաճախորդների շահերը պաշտպանող ինստիտուտներ (մասնավորապես, 
առկա է ձևավորված ֆոնդ, ինչի նպատակն է հատուցել բանկերի 
հաճախորդներին՝ բանկերի սնանկացման, ավանդատուների գումարների 
կորստի և այլ դեպքերում): Նման ինստիտուտների անհրաժեշտություն կա 
գյուղատնտեսության և այլ ոլորտներում ևս: Այդ ինստիտուտները կարող են 
խթանել գյուղատնտեսության աճը և արդյունավետությունը, ինչից հետո 
կառավարությունը կարող է այս ոլորտից լրացուցիչ հարկային եկամուտներ 
ստանալ:  

Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Հայաստանում ֆինանսական ոլորտը 
զարգացած է, բանկերը պետք է խրախուսվեն և ոչ ֆինանսական ոլորտներին 
(ինչպիսին գյուղատնտեսությունն է) ապահովագրելու նպատակով 
ֆինանսական ծառայություններ մատուցելու համար աջակցություն ստանան: 
Նման  ծառայություններից կարող է լինել բերքի ապահովագրությունը:  
 
 

2.2.9 Անցումային տնտեսություն  

 
Ներկայումս Հայաստանի տնտեսությունը ծառայությունների վրա 

հիմնված տնտեսություն է, որում ներդրումների առումով ամենաակտիվ 
ոլորտներն են շինարարության և հանքարդյունաբերության ոլորտները: 
2009թ.-ին Հայաստանի արտահանման զգալի մասը (40%) բաղկացած է եղել 
հանքային ոլորտի արտադրանքից: 2012թ.-ին Հայաստանի ՀՆԱ-ի 19.2 տոկոսը 
բաժին է ընկել գյուղատնտեսությանը, 40.8 տոկոսը` արդյունաբերությանը, և 40 
տոկոսը՝ ծառայություններին:51  

Վերջին տարիներին շինարարության ոլորտը տուժել է տնտեսական 
ճգնաժամի ազդեցությունից, իսկ ծառայությունների ոլորտը մեծապես 
կախված է շուկայում տիրող իրավիճակից: Զարգացում ապահովելու համար 
Հայաստանը պետք է դիվերսիֆիկացնի իր տնտեսությունը, ինչը հնարավոր է 
իրականացնել արտադրության ոլորտը զարգացնելու միջոցով: 
Կառավարությունը կարող է հասնել այս նպատակին՝ խրախուսելով փոքր և 
միջին ձեռնարկություններին, ինչպես նաև` ներքին բիզնես ոլորտի 

                                                           
51 Հայաստանի Տնտեսական Նկարագիրը (2013թ.): Index Mundi տեղեկատվական ցանց: Դիտվել 
է հետևյալ կայքից՝ <http://www.indexmundi.com/armenia/economy_profile.html> (վերջին անգամ 
դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://www.indexmundi.com/armenia/economy_profile.html
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բարելավման ու տնտեսական ինստիտուտների զարգացման միջոցով նոր 
ներդրումների ներգրավմամբ:  
 
 

2.2.10 Գործազրկություն 

 
1991թ.-ին Խորհրդային Միության փլուզումից և Հայաստանի 

անկախացումից ի վեր կառուցվածքային գործազրկության մակարդակը 
Հայաստանում բարձր է եղել: Գործազրկության այս բարձր մակարդակի 
պատճառներն էին գործարանների և ձեռնարկությունների համատարած 
փակումը, Ադրբեջանի հետ պատերազմական պայմաններում տնտեսական 
պասիվությունը, շրջափակումը (Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից), և 
ժառանգված թույլ տնտեսական համակարգը:  

Կառավարության համար դժվար է պայքարել այս հանգամանքներից մի 
քանիսի դեմ, ինչպիսիք են պատերազմի թողած հետքը և անկայուն 
աշխարհաքաղաքական միջավայրը, շրջափակումը, ժառանգություն հասած՝ 
առանց ինստիտուցիոնալ վերահսկողության տնտեսական համակարգը, 
անարդյունավետ սեփականաշնորհման գործընթացը, ինչի արդյունքում 
բազում ընկերություններ պարզապես փակվեցին, ինչպես նաև` 
տրանսպորտային բարձր գները: Այնուամենայնիվ, կառավարությունը կարող է 
վերացնել գործազրկություն ծնող շատ պատճառներ, որոնց թվում են 
մենաշնորհները, հասարակական կազմակերպությունների և ԶԼՄ-ների 
կողմից տնտեսական հարաբերությունների վերահսկողության ցածր 
մակարդակը, ինչպես նաև անարդյունավետ հարկային և մաքսային 
քաղաքականությունը:  

Հայաստանում գործազրկության վերաբերյալ տվյալները տարբեր են: 
Զանազան աղբյուրներ տարբեր թվեր են հրապարակել գործազրկության 
մակարդակի վերաբերյալ: Ըստ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության 
(ԱՎԾ) տվյալների, Հայաստանում գործազրկության մակարդակը 2012թ.-ին 
կազմել է 17.3 տոկոս, 2011-ին՝ 18.4 տոկոս, 2008-ին՝ 16.4 տոկոս, 2007-ին՝ 28.7 
տոկոս, և 2001թ-ին՝ 38.4 տոկոս:52 Սույն տեղեկատվությունը հիմնված է 5,184 
տնային տնտեսությունների շրջանում անցկացված ուսումնասիրության վրա:53 
Հնարավոր է, որ 2007-2008թ.թ. գրանցված գործազրկության մակարդակի 
                                                           
52 Գործազրկության ցուցանիշներ (2013թ.): Հայաստանի Հանրապետության Ազգային 
Վիճակագրական Ծառայություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.armstat.am/en/?nid=126&id=08010> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
53 Սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներ: Հայաստանի Հանրապետության Ազգային 
վիճակագրական ծառայություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://armstat.am/file/article/f_sec_1_13_4.doc.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-
ին) 

http://www.armstat.am/en/?nid=126&id=08010
http://armstat.am/file/article/f_sec_1_13_4.doc.pdf
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կտրուկ նվազումը պայմանավորված է ԱՎԾ-ի կողմից վերլուծությունը 
պարունակող մեթոդաբանության փոփոխության հետ: Ըստ մեկ այլ 
ուսումնասիրության, որը հիմնված է այլ մեթոդաբանության վրա, 
Հայաստանում ներկայիս գործազրկության մակարդակը հասնում է 27.5 
տոկոսի:54 Ըստ այս վերլուծության, «գործազրկության խնդիրն ավելի սուր է 
գյուղական համայնքներում, որտեղ բնակչության շուրջ 61.5 տոկոսը թողել է իր 
բնակության վայրը՝ արտասահմանում ժամանակավոր աշխատանք գտնելու 
նպատակով»: 2011թ. Եվրոպական Հանձնաժողովի կողմից հրապարակված 
զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանում տնտեսապես ակտիվ չորս անձանցից 
մեկը գործազուրկ է, իսկ զբաղվածների երկու երրորդը կախված են ցածր 
եկամուտ ունեցող գյուղատնտեսական և առևտրային գործունեությունից 
ստացած եկամտից:55  

Հայաստանի քաղաքացիներն իրավունք ունեն գործազրկության նպաստ 
ստանալ՝  մի շարք պահանջների համապատասխանելու պայմանով: Նպաստի 
չափը հավասար է նվազագույն աշխատավարձի 60 տոկոսին, և կարող է 
վճարվել աշխատանքի կորստից հետո ամենաշատը 12 ամիս:56 Հայաստանում 
նվազագույն աշխատավարձը կազմում է 45 000 դրամ: Չնայած այն բանին, որ 
կառավարության կողմից այս ընթացակարգը սահմանված է, իրականում 
բյուրոկրատական խնդիրների պատճառով բարդ է դիմել և ստանալ 
գործազրկության նպաստ:  
 
 

2.2.11 Կրթություն 

 
Հայաստանում գործազուրկների մեծ մասը 15-35 տարեկան 

երիտասարդներ են: Աշխատատեղերի բացակայությունը պայմանավորված է 
նաև տեղական շուկայի փոքր ծավալներով և տրանսպորտային շրջափակման 
պատճառով դեպի արտաքին շուկաներ սահմանափակ մուտքով: 

                                                           
54 Վերլուծություններ և հետազոտություններ. Իրական գործազրկության մակարդակը 
Հայաստանում: Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://employment.am/en/38/free.html> (վերջին 
անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
55 Հայաստանի սոցիալական պաշտպանվածության և սոցիալական ծառայությունների 
հասանելիության վերաբերյալ զեկույց (2011թ.): Եվրոպական Հանձնաժողով: Դիտվել է հետևյալ 
կայքից՝ <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6881&langId=en> (վերջին անգամ դիտվել է 
2013թ. հուլիսի 16-ին) 
56 Գործազրկության նպաստի վճարում: «Զբաղվածության պետական ծառայություն» 
գործակալություն / ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն: Դիտվել է 
հետևյալ կայքից՝ <http://employment.am/en/27/free.html> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին)  

http://employment.am/en/38/free.html
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6881&langId=en
http://employment.am/en/27/free.html
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Գործազրկության բարձր մակարդակի հիմնական պատճառներից է նաև 
կրթական համակարգը, որն ադապտացված չէ կրթված մասնագետներ 
մատակարարելու շուկայի պահանջարկին:  

Հայաստանի 13 բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մեծ 
մասը սահմանափակ քանակով կրթական ոլորտներ են առաջարկում, որոնք 
շուկայում բարձր պահանջարկ վայելող հմտություններ չեն տալիս: 
Ամենատարածված և ցանկալի մասնագիտություններից են միջազգային 
հարաբերությունները, քաղաքագիտությունը, պատմությունը, 
տնտեսագիտությունը, կառավարումը, մարքետինգը և իրավաբանությունը: 
Երկրում տարբեր մասնագիտությունների տեր անձանց (օրինակ, 
շինարարների, ինժեներների) մեծ պահանջարկ կա: Պետական 
ճարտարագիտական համալսարանն այս մասնագիտությունների ուսուցում 
առաջարկում է, սակայն շրջանավարտների զգալի մասը կրկին չի 
կարողանում աշխատանք գտնել, ինչի հիմնական պատճառը 
մասնագիտական զարգացման և շարունակական կրթության (նաև պրակտիկ 
հմտությունների ձեռքբերման, փորձի փոխանակման, աշխատանքների 
մասնակցելու միջոցով զարգանալու) հնարավորության բացակայությունն է: 
 
 

2.3 Աղքատության բարձր մակարդակը. Գյումրին` երկրաշարժից 

25 տարի անց 

 
Հայաստանի ժողովրդագրական հիմնական խնդիրներից են 

բնակչության՝ քաղաքներում կենտրոնացվածության բարձր մակարդակը (ըստ 
պաշտոնական տվյալների, Հայաստանում ուրբանիզացիայի մակարդակը 
կազմում է 64%) և ծերացող բնակչությունը, ինչին մեծապես նպաստում է 
աղքատության բարձր մակարդակը: Բիզնեսների մեծ մասը կենտրոնացած են 
Երևանում, չնայած կառավարությունը հանդես է եկել նախաձեռնությամբ` 
զարգացնելու շրջանները, հատկապես զարգացնելու ՏՏ ոլորտի 
ընկերություններ և ենթակառուցվածքներ Հայաստանի շրջաններում, 
առանձնապես` Գյումրիում:57 Հայաստանի գյուղական և, հատկապես, 
հեռավոր, սահմանամերձ  քաղաքային ու գյուղական համայնքներում 
մասնագետների պակաս է զգացվում (ներառյալ` առողջապահության և 
կրթական ոլորտի), որովհետև մասնագետների մեծ մասը կենտրոնացած են 
                                                           
57 «Հայաստանում բիզնեսի իրականացում» զեկույց (Doing Business in Armenia): 2012թ. ԱՄՆ 
ընկերությունների համար՝ ըստ երկրների տնտեսական ուղեցույց: ԱՄՆ Արտաքին 
Տնտեսական Ծառայություն և ԱՄՆ Պետ. Դեպարտամենտ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://photos.state.gov/libraries/armenia/328666/key_reports/ccg2012.pdf> (վերջին անգամ դիտվել 
է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://photos.state.gov/libraries/armenia/328666/key_reports/ccg2012.pdf
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Երևանում և նրանց բաշխման համամասնությունը չի համապատասխանում 
բնակչության բաշխման համամասնությանը:58  

Հայաստանի ամենաաղքատ բնակչությունը կենտրոնացած է երկրի 
սահմանամերձ և լեռնային շրջաններում, ինչպես նաև Շիրակի մարզի` աղետի 
գոտի համարվող համայնքներում: Շիրակի, Լոռու և Կոտայքի մարզերը 
համարվում են երկրի ամենաաղքատ մարզերը:59 Աղքատության, անտնության 
և գործազրկության ամենաբարձր մակարդակը գրանցվել է Գյումրիում: Ըստ 
պաշտոնական տեղեկատվության, Գյումրիում աղքատության մակարդակը 
կազմում է 47,7%:60 Հայաստանում երեխաների աղքատության մակարդակը 
կազմում է 41,4%:61  

Չնայած 25 տարի է անցել 1988թ.՝ Շիրակի ավերիչ երկրաշարժից, 
տարբեր գնահատականների համաձայն` Շիրակում դեռևս մոտ 6 500 
ընտանիք ապրում է ժամանակավոր կացարաններում:  

1988թ. երկրաշարժը խլել է նվազագույնը 25 000 մարդու կյանք, ինչը 
միջին կարգի երկրաշարժի համար բացառիկ մեծ թիվ է կազմում: Երկրաշարժն 
իր հետևից թողել է 514 000 անօթևան և 31 000 վիրավոր անձանց:62 Թեև 
երկրաշարժից 25 տարի է անցել, Գյումրին` երբեմնի զարգացող 
արդյունաբերական քաղաքը և Հարավային Կովկասի մշակութային 
կենտրոններից մեկը, դեռ ոտքի չի կանգնել: Ժամանակավոր կացարաններում 
բնակվող շուրջ 6 500 անտուն ընտանիքների կեսից ավելին (շուրջ 3 500 
ընտանիք) չի գրանցվել նոր բնակարան ստանալու հերթում, քանի որ 

                                                           
58 Հակոբյան, Թ. և այլոք (2006թ.): Հայաստանի առողջապահական համակարգի 
ուսումնասիրություն: Անցումային շրջանում գտնվող առողջապահական համակարգեր, 8(6):1–
180. Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/96430/E89732.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 
2013թ. հուլիսի 16-ին)  
59 Հեռավոր համայնքների աղքատությունը Հայաստանում (2010թ.): Հեռավոր Աղքատության 
Տեղեկատվական Ցանց: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ < 
http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/armenia> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին) 
60 2008-2011թթ. Հայաստանի աղքատության նկարագիրը և աշխատանքային շուկայի 
զարգացումները: Հայաստանի Ազգային վիճակագրական ծառայություն: Դիտվել է հետևյալ 
կայքից՝<http://www.armstat.am/file/article/poverty_2012e_2.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին) 
61 Գյումրիում հազարավոր ընտանիքներ բնակվում են խոնավ տնակներում (2012թ., 26-ը 
ապրիլի) «Հետք »էլեկտրոնային լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://hetq.am/eng/news/13560/> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
62 Վուդ, Փ. Ռ. և այլոք (1989թ.): Նոր Զելանդիայի երկրաշարժների ուսումնասիրության 
միության զեկույցը 1988թ. դեկտեմբերի 7-ին Հայաստանում տեղի ունեցած երկրաշարժի 
վերաբերյալ: 1989թ. կատարված այցի վերաբերյալ զեկույց: Թիվ. 26, համար 3, 1993թ. 
սեպտեմբեր:  Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.nzsee.org.nz/db/Bulletin/Archive/26%283%290253.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 
2013թ. հուլիսի 16-ին) 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/96430/E89732.pdf
http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/armenia
http://www.armstat.am/file/article/poverty_2012e_2.pdf
http://hetq.am/eng/news/13560/
http://www.nzsee.org.nz/db/Bulletin/Archive/26%283%290253.pdf
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կառավարությունը նրանց որպես երկրաշարժից ուղղակի տուժածների չի 
ճանաչում:  

Ըստ «Շիրակ Կենտրոն» ՀԿ-ի կողմից իրականացված 
ուսումնասիրության, 2009թ.-ին Գյումրիում երկրաշարժից հետո անօթևան 
մնացած անձանց պաշտոնական ցուցակը բաղկացած է եղել 4 270 ընտանիքից: 
Այս ընտանիքների մեծ մասը վերջին երեք տարվա ընթացքում ապահովվել են 
բնակարաններով: Սակայն, դեռևս 1034 ընտանիք բնակարան չի ստացել և 
սպասում է իր հերթին: 300-400 ընտանիք մերժվել է բնակարան ստանալու 
հարցում, իսկ 300 ընտանիք այս կամ այն պատճառով չի կարողացել 
ներկայացնել անհրաժեշտ փաստաթղթեր, չնայած իրենք երկրաշարժի 
արդյունքում են կորցրել իրենց բնակարանները: Բացի պաշտոնական 
ցուցակից, շուրջ 3 500 ընտանիք գրանցված չէ բնակարան ստանալու համար: 
Ներկայումս Գյումրիում անօթևանի կարգավիճակով 4 500 ընտանիք կա, որոնց 
թվում են նաև այն ընտանիքները, որոնք իրավասու չեն նոր բնակարան 
ստանալու, սակայն սպասում են իրենց՝ վթարային վիճակում գտնվող շենքերն 
ամրացնելուն:63    

Ըստ «Շիրակ Կենտրոն» հասարակական կազմակերպության, 1988թ. 
երկրաշարժից ավերված բնակարանների/տների թիվը եղել է շուրջ 22 000, 
սակայն երկրաշարժից ի վեր կառուցվել է 18 000-19 000 բնակարան: 2001-
2008թ.թ. ընթացքում կառուցվել է ընդամենը 3 000 բնակարան: Նույն 
ժամանակահատվածում 13 347 ընտանիք իրենց բնակարանները 
վերանորոգելու և բարելավելու համար ֆինանսավորում են ստացել տարբեր 
աղբյուրներից (ԱՄՆ ՄԶԳ-ից՝ 6 596 ընտանիք, Լինսի Հիմնադրամից՝ 4 126, ՀՀ 
կառավարությունից՝ 2 282, համայնքային միջոցների հաշվին՝ 251, Ջոն և 
Հանթսման Հիմնադրամից՝ 64, և Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամից՝ 
28 ընտանիք):64    

2008թ. հունիսի 12-ի որոշմամբ Հայաստանի կառավարությունը 
ռազմավարություն է ընդունել, որով հանձն է առել մինչև 2013թ. Գյումրիում 
երկրաշարժի արդյունքում անօթևան մնացած բոլոր քաղաքացիներին 
ապահովել բնակարաններով: Չնայած վերը նշված խոստմանը և հաստատված 
ռամավարությանը` կառավարությունը ստանձնած պարտավորությունը չի 

                                                           
63 Թումասյան, Վ. (2013թ., 20-ը մարտի):  Գյումրիում անօթևանության թվային իրական 
պատկերը: Շիրակ Կենտրոն հասարակական կազմակերպություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://shirakcentre.org/hy/news/20141-shirak-centre-ngo> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին)  
64 Աղետի գոտում բնակարանների բաշխման գործընթացի մոնիտորինգ (2010թ., Գյումրի): 
Շիրակ Կենտրոն հասարակական կազմակերպություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.partnership.am/res/POS%20Publications_Arm/Monitoringi%20zekuyci%20girq.pdf> 
(վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

http://shirakcentre.org/hy/news/20141-shirak-centre-ngo
http://www.partnership.am/res/POS%20Publications_Arm/Monitoringi%20zekuyci%20girq.pdf
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կատարել, և վերջնաժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2014թ.:65 2013թ. մարտին 
Գյումրի քաղաքի ավագանու կողմից Հայաստանի վարչապետին նամակ է 
հղվել, որում նշվում է, որ Գյումրիում անօթևանների և աղքատության 
խնդիրները հանգեցնում են արտագաղթի և սոցիալական ճգնաժամի, ինչը 
կարող է անդառնալի արդյունքների հանգեցնել: Ըստ կառավարության 
պաշտոնական պատասխան-նամակի, Հայաստանում կան ժամանակավոր 
կացարաններում բնակվող և «անօթևանի» կարգավիճակով շուրջ 30 000 
քաղաքացի, և կառավարությունը (ըստ պաշտոնական նամակի) Գյումրիի 4300 
անօթևան քաղաքացիների հարցով զբաղվելու է հանրապետությունում 
նմանատիպ խնդիրների լուծմանն ուղղված և նախապես մշակված 
քաղաքականության շրջանակներում:66 

Երկրաշարժից 25 տարի անց անգամ Գյումրիում շատ մարդիկ դեռևս 
ապրում են ծայրահեղ աղքատիկ պայմաններում` այն նույն ժամանակավոր 
կացարաններում, որոնցում պատսպարվել էին երկրաշարժից անմիջապես 
հետո:67 Գյումրիում ենթակառուցվածքները և ճանապարհների 85%-ը գտնվում 
են անմխիթար վիճակում: Այս անընդունելի աղքատ պայմանները և 
կառավարության կողմից նշված խնդիրներն առանց լուծման թողնելը 
Հայաստանի հյուսիսային շրջաններից արտագաղթի հիմնական 
պատճառներից են: Շատ քաղաքացիներ մեկնել են տարբեր երկրներ` իրենց 
ընտանիքների ապրուստը հոգալու համար: Գյումրիից արտագաղթի 
մակարդակը շարունակում է բարձր մնալ: Թեև Գյումրիից արտագաղթի 
մակարդակի վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվություն չկա, սակայն 
տարբեր աղբյուրների փոխանցմամբ, այստեղից մարդիկ հեռանում են 
հիմնականում ավտոբուսներով և դեպի Ռուսաստան: Ըստ լրագրողների 
«Ասպարեզ» ակումբի, ամեն օր Գյումրիից մարդկանցով լի 1-4 ավտոբուս է 
մեկնում (որոնք ներառում են նաև սեզոնային աշխատողներին և 
արտագաղթողներին) դեպի Ռուսաստան:68  

                                                           
65 Շիրակի մարզում բնակարանաշինությունը դադարեցված է: «Շիրակ Կենտրոն» 
հասարակական կազմակերպություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://shirakcentre.org/hy/news/20337-shirak-centre-ngo> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին) 
66 Թումասյան, Վ. (2013թ., 20-ը մարտի):  Պետությունը ձեռքերը լվանում և մի կո՞ղմ է քաշվում 
Գյումրու անօթևանության խնդիրներից: «Շիրակ Կենտրոն» հասարակական 
կազմակերպություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://shirakcentre.org/hy/news/20139-shirak-
centre-ngo> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
67 Գյումրիի տնակներում կյանքն անտանելի է (2013թ., 6-ը օգոստոսի): 168 Ժամ թերթ: Դիտվել է 
հետևյալ կայքից՝ <http://168.am/2013/08/06/260231.html> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին) 
68 Բարսեղյան, Լ. (2013, 20-ը մայիսի). Հումանիտար ճգնաժամ է Գյումրիում. Գյումրիում 
օրական 1-4 ավտոբուս մարդ է արտագաղթում: 168 Ժամ թերթ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://168.am/2013/05/20/227240.html> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

http://shirakcentre.org/hy/news/20337-shirak-centre-ngo
http://shirakcentre.org/hy/news/20139-shirak-centre-ngo
http://shirakcentre.org/hy/news/20139-shirak-centre-ngo
http://168.am/2013/08/06/260231.html
http://168.am/2013/05/20/227240.html
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Հայաստանի հյուսիսային շրջաններ կատարած այցից հետո ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր և նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը մամուլում կիսվել 
է իր տպավորություններով.  

«Կիրակին [2013թ: ապրիլի 21-ը] անցկացրեցի հանրապետության 
հյուսիսում։ Ու տեսա մեր օրերում ցնցող մի տեսարան. 
հարյուրավոր ու հազարավոր հայեր ոտքով լքում են Հայաստանը։ 
Իրապես, վերջին տարիներին արտագաղթ միշտ է եղել, բայց 
այսպիսի բան ես չէի տեսել։ Ես նույնիսկ հարցրեցի, թե այս ի՞նչ 
է եղել։ Տղամարդ, կին, մեր, մանուկ ոտքով, իրերով (քառակուսի 
բրեզենտի նյութից սարքած բոխչաներով, ուր քնելու տեղաշորն է) 
լքում են Հայաստանը... Ինչևէ, ինձ մի ահավոր թիվ ասացին՝ 
ապրիլի 21-ին իբր թե Բագրատաշենի անցակետով 6000 մարդ է 
անցել։ Հայ սահմանապահներն ասում են, որ օրը 1000 մարդը 
հազվադեպ թիվ է։ Սովորաբար մի քանի հարյուր են անցնում 
(նկատի ունենք նրանց, ովքեր գնում են առանց մեքենաների՝ 
ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով և/կամ ոտքով)։ Ես էլ եմ 
կարծում, որ 6000-ը մեծ թիվ է։ Գուցե` պատահականությո՞ւն։ 
Սովորաբար այս մի անցակետով Հայաստանն օրական լքում է 
հավանաբար 400-500 մարդ»։69 

 
 
 

2.4 Հեռավոր շրջանները և անվտանգությունը 

 
Գործազրկության, աղքատության և արտագաղթի խնդիրն ավելի սուր է 

հատկապես հեռավոր շրջաններում: Ըստ այս զեկույցի, «Հայաստանի հեռավոր 
շրջաններում մարդկանց շուրջ 61.5 տոկոսը թողել են իրենց բնակության 
վայրը՝ աշխատանքի որոնման նպատակով»: Այս մարդկանց մեծ մասը 
երտասարդ տղամարդիկ են: Հայաստանի սահմանամերձ շրջանների 
անվտանգությունը ազգային խնդիր է, հատկապես այն պարագայում, երբ 
Հայաստանի հարևաններից երկուսը թշնամական հարաբերությունների մեջ են 
Հայաստանի հետ: Իր բնակչության թվաքանակով այսօր Հայաստանը 
ամենափոքր պետությունն է համարվում Կովկասում, ուստի այսօրվա 
հրամայականն է պահպանել բնակչությունը: Ցավալի է նշել, որ վերջերս իր 
արած հայտարարության մեջ Ադրբեջանի նախագահը, չթաքցնելով 

                                                           
69 Բագրատյանը ցնցող տեսարանի է ականատես եղել (2013թ., 30-ը ապրիլի): Lragir.am 
էլեկտրոնային լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.lragir.am/index.php/eng/0/society/view/29764> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին) 

http://www.lragir.am/index.php/eng/0/society/view/29764
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Հայաստանի ժողովրդագրական խնդիրների վերաբերյալ իր զվարճանքը, ասել 
է.   
 

Մենք պետք է շարունակենք Հայաստանը բոլոր 
միջազգային ծրագրերից մեկուսացած պահելուն միտված 
քաղաքականությունը: Այս մարտավարությունն արդյունքներ է 
տալիս…  

Եթե փոքր ինչ առաջ նայենք, կտեսնենք, որ դա 
ժողովրդագրական իրավիճակում ևս  դրական դեր է կատարելու, 
և արդեն իսկ ներկայումս կատարում է: Այսօր Ադրբեջանի 
ազգաբնակչությունը հասնում է 9.5 միլիոնի: Հայաստանում 2 
միլիոնից պակաս մարդ է ապրում: Եթե մեր ազգաբնակչությունը 
շարունակի այս տեմպերով աճել, իսկ Հայաստանինը՝ նվազել, 
ապա մոտավորապես  5-7 տարուց մեր ազգաբնակչությունը 
տասն անգամ կգերազանցի: Սա ինքնին ուժի աղբյուր է: Եթե 
հաշվի առնենք նաև մեր հաջողված տնտեսական 
քաղաքականությունը, Ադրբեջանի էներգետիկ 
քաղաքականությունը, ապա կարծում եմ` մենք կհասնենք մեր 
ուզածին:70 
 
Հայաստանի համար չափազանց կարևոր և օրհասական է 

առաջխաղացում արձանագրել տնտեսության, օրենքի իշխանության 
ոլորտներում, ինչպես նաև ավելի շատ ջանքեր գործադրել՝ սփյուռքի և այլ 
ներդրողների կողմից դեպի Հայաստանի հեռավոր շրջաններ ներդրումների 
ներգրավման ուղղութամբ: 
 
 
 

2.5 Օրենքի իշխանությունը 

 
Օրենքի իշխանությունը ցանկացած հասարակության  բարեկեցիկ 

կյանքի  և ապահովության հիմնական պայմաններից մեկն է: Ճիշտ է, 
Հայաստանի պես զարգացող երկրներում կարող են օրենսդրական բացեր 
լինել, սակայն իրական խնդիրը ոչ թե օրենքին է վերաբերում,  այլ դրա 
կիրառմանը: Հայաստանում հասարակությանն անհանգստացնող հիմնական 

                                                           
70 Ստամբուլցյան, Գ. (2013, 28-ը մայիսի): Յոթ տարի հետո Ադրբեջանի բնակչության 
թվաքանակը տասնապատիկ ավելին կլինի, քան Հայաստանինը: Ազատություն ռադիոկայան: 
Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.azatutyun.am/content/article/24999633.html> (վերջին 
անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://www.azatutyun.am/content/article/24999633.html
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խնդիրներից է կոռուպցիան, օրենքի անհամաչափ կիրարկումը և օրենքով ոչ 
հավասար պաշտպանվածությունը: Freedom House-ի 2012թ.՝ Հայաստանում 
քաղաքական իրավունքների և քաղաքացիական ազատությունների 
վերաբերյալ զեկույցում մասնավորապես նշվում է.  

«Կոռուպցիան համարվում է իրավական համակարգի ամենամեծ 
հիմնախնդիրներից մեկը: 2008թ. հայտարարված կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի հնգամյա ծրագիրը լուրջ առաջխաղացում չի 
ապահովել երկրում արմատացած կաշառակերության հարցում… 
Դատական համակարգը ենթարկվում է քաղաքական ճնշման 
գործադիրի կողմից, և ոլորտում առկա է խորը տարածված 
կաշառակերություն: Հանդիպում են ոստիկանության կողմից 
առանց համապատասխան փաստաթղթի կամայական 
ձերբակալության, հարցաքննության ժամանակ մարդկանց 
ծեծելու, ինչպես նաև խոստովանություն կորզելու նպատակով 
խոշտանգման  դեպքեր»:71  

 
Դատական համակարգում և երկրի օրենսդիր մարմնում առկա 

ինստիտուցիոնալ թերությունների արդյունքում նախաքննության ընթացքում և 
դատարաններում տեղի են ունենում չարաշահումներ և մարդու իրավունքների 
խախտումներ: Վերջին տարիներին Հայաստանը սկսել է իր դեմ ավելի շատ 
վճիռներ ստանալ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից (ՄԻԵԴ): 
ՄԻԵԴ ուղարկված դիմումների մեծ մասը վերաբերվում է Եվրոպական 
Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածին, որով երաշխավորվում է արդար 
դատաքննության իրավունքը: ՄԻԵԴ-ը վճիռներ է կայացրել, որոնցով 
Հայաստանի կառավարությունը պետք է փոխհատուցում կատարի  այն 
անձանց, ովքեր տուժել են հիմնականում Մարդու իրավունքների եվրոպական 
կոնվենցիայի 3-րդ (խոշտանգումը բացառելու վերաբերյալ) և 5-րդ 
(ազատության և անվտանգության իրավունքի վերաբերյալ) հոդվածների 
պահանջների խախտման արդյունքում:72 
 
 

                                                           
71 Ազատությունն աշխարհում զեկույց, Հայաստան, 2012թ. Freedom House. Դիտվել է հետևյալ 
կայքից՝ <http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/armenia> (վերջին անգամ 
դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
72 Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա: Մարդու իրավունքների եվրոպական 
դատարան: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին) 

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/armenia
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
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2.5.1 Դատական և ոստիկանական համակարգերում առկա 

չարաշահումները  

 
Ըստ նախկին դատավոր և ներկայումս հասարակական 

կազմակերպության ղեկավար Պարգև Օհանյանի, Հայաստանի 
քաղաքացիների կողմից ՄԻԵԴ-ին ուղարկված գործերի մեծ մասը 
վերաբերվում է քննչական մարմինների կողմից նախաքննության ընթացքում 
իրականացված անօրինական գործողություններին.  

«Բանն այն է, որ նախաքննության փուլում փաստաբանը շատ 
անգամ զրկված է լինում նույնիսկ իր պաշտպանյալին տեսնելու, 
նրա հետ խոսելու հնարավորությունից: Ավելորդ է նշել, որ մինչև 
նախաքննության ավարտը նա իրավունք չունի ներկայացնելու 
առարկություններ: Այսինքն, մեղադրական եզրակացությունն 
արդեն կազմված է լինում, երբ փաստաբանը սկսում է 
իրականացնել իր գործունեությունը, ինչը նշանակում է, որ կա 
լուրջ խնդիր: Ու թեև փաստաբանը կարող է առարկություն 
ներկայացնել նախքան դատաքննության փուլի սկսվելը, միևնույն 
է` նրա կողմից իր աշխատանքի ոչ լիարժեք իրականացումը և 
քննիչի ամենաթողությունն ու ինքնուրույնությունը, դատախազի 
«քավորությամբ» նրա գործելակերպը, զրկում են այս փուլն իր 
գործնական արդյունավետությունից»:73 
 
Գործող համակարգի պայմաններում քննիչներն անգամ իրավունք ունեն 

գործեր կասեցնել (մեղսունակության կամ անմեղսունակության վերաբերյալ 
որոշման իրավունքով, ինչը պետք է վերապահվի միմիայն դատարաններին): 
Քանի որ քննիչներն իրավունք ունեն մեղադրանք առաջադրել 
նախաքննության շրջանում, նրանք կամայական գործողությունների 
հնարավորություն են ստանում, ինչն իրենում կոռուպցիոն և այլ տեսակի 
ռիսկեր է պարունակում: Գործող համակարգը հեշտացնում է նախաքննության 
հենց սկզբնական փուլում գործեր «սարքելը», և այս պարագայում նման 
իրավիճակում հայտնված մարդկանց դժվար է պաշտպանել, քանի որ 
նախաքննության հենց սկզբնական փուլից կասկածյալին կարող են անվանել 
հանցագործ (ինչն անմեղության կանխավարկածի ուղղակի խախտում է):  

Գործող համակարգը կարելի է նորոգել և արդյունավետ դարձնել, եթե 
քննչական եզրակացություններ կայացնելու և հարցաքննելու իրավունքը 
վերցվի նախաքննության փուլից՝ առաջինը տալով դատարանին, իսկ 

                                                           
73 Օհանյան, Պ. (2012, 30-ը հունիսի): «Նախաքննության մարմինը չարորակ ուռուցք է, որից 
պետք է ազատվել», ասում է Պարգև Օհանյանը: 168 Ժամ թերթ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://archive.168.am/en/articles/8734> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://archive.168.am/en/articles/8734
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երկրորդը քննչական մարմնին: Վրաստանի քննչական համակարգն այս 
առումով կարող է Հայաստանի համար օրինակ ծառայել` որպես առավել 
արդյունավետ համակարգ:  
 Այս կառուցվածքային խնդրին զուգահեռ նաև դատապաշտպանների 
դերն է սահմանափակված նախաքննության ողջ գործընթացում: Քննչական 
մարմիններին իրավունք է վերապահված քննության ցանկացած փուլում 
կասկածյալին մեղադրանք առաջադրել, ինչի արդյունքում խիստ 
սահմանափակվում է դատապաշտպանների դերը, և թուլանում է 
պաշտպանությունը: 2012 և 2013թ.թ.-ին հայ դատապաշտպանները գործադուլ 
արեցին` բողոքելով Վճռաբեկ դատարանի կամայական, կողմնակալ և 
անկանխատեսելի որոշումների դեմ:74 

Դատական համակարգի հաջորդ բացը վերաբերում է քննչական 
մարմինների և ոստիկանների կողմից նախքան դատական նիստը 
տեղեկատվություն կամ խոստովանություն կորզելու նպատակով մարդու 
իրավունքների խախտումներին, ծեծին կամ խոշտանգմանը: Օրինակ, 2007թ. 
մայիսին երևանյան ռեստորաններից մեկի սեփականատեր Լևոն Գուլյանը 
տարվել է ոստիկանական համակարգ մարդասպանության գործով վկայի 
կարգավիճակով, սակայն մահացել է ոստիկանության բաժնում (շատերը 
համոզված են, որ դա ոստիկանության կողմից ծեծի արդյունք էր): Միջազգային 
իրավապաշտպան կազմակերպությունները և հայաստանյան հասարակական 
կազմակերպությունները մեղադրել են Հայաստանի ոստիկանությանը 
սպանության, իսկ կառավարությանը՝ մեղավորներին չպատժելու համար:  

Մեղավորներին պատժի չենթարկելու հանգամանքն անպատժելիության 
մթնոլորտ է առաջացրել, ինչի արդյունքում արձանագրվել են ոստիկանության 
կողմից դաժան ուժի կիրառման այլ դեպքեր ևս: Թերևս միայն ողբերգական 
ելքով դեպքերն են լայն արձագանք ստանում, մինչդեռ, հավանաբար, 
ոստիկանության կողմից բռնության և մարդու իրավունքների խախտման շատ 
այլ դեպքեր սպառնալիքի կամ ճնշման ներքո չեն բացահայտվում:  

Վերջին շրջանում ՄԻԵԴ-ի վճիռներից մեկը Հայաստանի 
կառավարությանը պարտավորեցրել է ընդդիմադիր ակտիվիստ Գրիշա 
Վիրաբյանին վճարել 31 000 եվրո՝ որպես բարոյական և ֆինանսական 
փոխհատուցում՝ 2004թ.-ին Արարատի ոստիկանությունում ծեծի ենթարկվելու 
և մարմնական վնասվածքներ ստանալու համար:75 2013թ.-ին նույն անձը՝ 

                                                           
74 Ալումյան, Հ. (2013, 25-ը մայիսի): Շուրջ հիսուն փաստաբան պատրաստվում է դատադուլ 
անել ընդդեմ վճռաբեկ դատարանի: Tert.am էլեկտրոնային լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ 
կայքից՝ <http://www.tert.am/en/news/2013/05/25/lawyers-strike/> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին)  
75 Գործ՝ Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի: Հայց թիվ 400 94/05 (Ստրասբուրգ, Վերջնական 
դատավճիռ, 2013, 02-ը հունվարի). Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան: Դիտվել է 
հետևյալ կայքից՝ <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-
113302#{"itemid":["001-113302"]}> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

http://www.tert.am/en/news/2013/05/25/lawyers-strike/
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113302#{
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113302#{
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Աշոտ Կարապետյանը, ով ըստ զեկույցների, մարդու իրավունքների նշված 
խախտման հեղինակն է, նշանակվել է Երևան քաղաքի ոստիկանապետ: Այս 
նշանակումը հայ երիտասարդության շրջանում զանգվածային բողոքի ակցիա 
առաջացրեց և խորացրեց ոստիկանական համակարգի հանդեպ 
անվստահությունը: Այս նախադեպը, որպես օրինակ, ցույց է տալիս դատական 
համակարգի անարդյունավետ աշխատանքը: Քաղաքացիները հարկ են 
վճարում այն անվտանգության ծառայության համար,  որն ինքն է, օրենքը 
խախտելով, անձի իրավունքների հանդեպ ոտնձգություն կատարում, ինչի 
համար դարձյալ  վճարում է հենց նույն հարկատուն:  
            2012թ. հունիսին ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանը Ռուբեն 
Հայրապետյանի (դեպքի ժամանակ՝ ԱԺ պատգամավոր) սեփական 
ռեստորանում Ռ. Հայրապետյանի  թիկնապահների կողմից ծեծի ենթարկվելու  
հետևանքով մահացավ:76 Սոցիալական ցանցերի և էլեկտրոնային մամուլի 
լայնածավալ օգտագործմամբ ակտիվիստները  խոշոր ցույց կազմակերպեցին: 
Ցույցի մասնակիցները հիմնականում երիտասարդներ էին, ովքեր պահանջում 
էին արդարադատություն և պատիժ հանցագործների համար: Nouvelles 
d'Arménie պարբերականին տված հարցազրույցում77 Ռուբեն Հայրապետյանը 
պատասխանեց՝ ասելով, որ «նրանք, ովքեր ահաբեկելով և սպառնալիքով 
անհանգստացրել են իր ընտանիքին, պատասխան են տալու իրենց 
ընտանիքներով»: Արդյունքում՝ հասարակական նախաձեռնության կողմից 
Երևանի Ընդհանուր իրավասության դատարան հայց ներկայացվեց Ռուբեն 
Հայրապետյանի դեմ:  

Այս օրինակները ցույց են տալիս, որ համակարգում առկա է 
կաշառակերություն, անարդյունավետ կառավարում, ոստիկանական ու 
դատական համակարգում չի գործում արդյունավետ վերահսկողության և 
պատժի համակարգ: ՈՒժի կիրառման դեպքերը շարունակվում են՝ չնայած 
կառավարության և ոլորտի համար պատասխանատու պաշտոնյաների կողմից 
ավելի խիստ վերահսկողություն սահմանելու մասին հավաստիացումներին: 
Հայաստան կատարած իր այցի ընթացքում Էստոնիայի արդարադատության 
նախարարն ասել է. «Հայաստանում առկա են դատական համակարգում 
բարեփոխումների գործում առաջ շարժվելու նախադրյալներ: Ինձ համար, 

                                                           
76 Վահե Ավետյանի սպանությունը: Մարդու իրավունքները Երևանում: Դիտվել է հետևյալ 
կայքից՝ <http://humanrightsinyerevan.wordpress.com/2012/07/04/the-killing-of-vahe-avetyan-
current-news/> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
77 «Վահե Ավետյան» հասարակական նախաձեռնութան ակտիվիստները հայց են ներկայացրել 
Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ (2012, 8-ը հոկտեմբերի): Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://armenianow.com/society/40288/ruben_hayrapetyan_threats_vahe_avetyan_group_court_case> 
(վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

http://humanrightsinyerevan.wordpress.com/2012/07/04/the-killing-of-vahe-avetyan-current-news/
http://humanrightsinyerevan.wordpress.com/2012/07/04/the-killing-of-vahe-avetyan-current-news/
http://armenianow.com/society/40288/ruben_hayrapetyan_threats_vahe_avetyan_group_court_case
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սակայն, և վստահաբար նաև Եվրոպայի Միության համար, հարցը ոչ թե 
օրենսդրությունն է, այլ դրա կիրարկումը»:78  
 
 

2.5.2 Քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածությունը 

 
Եթե կառավարությունը հանձն առնի բարեփոխումներ իրականացնելու 

պարտավորություն և բարելավի դատական համակարգը, ապա գործընթացն 
ավելի արագ և արդյունավետ կընթանա, եթե դրան մասնակցեն 
հասարակական կազմակերպությունները և ինստիտուտները: Ներկայումս 
Հայաստանում ձևավորվել և զարգանում են հիմնախնդիրներին արագ 
արձագանքող քաղաքացիական խմբեր, բայց  որպեսզի նրանց 
գործողություններն ավելի թիրախավորված և ազդեցիկ լինեն, նման 
հասարակական խմբերը պետք է ավելի բարձր իրավագիտակցություն 
ունենան, մարդկանց իրազեկեն իրենց իրավունքների մասին և 
համագործակցեն մամուլի հետ՝ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ 
իրականացնելու նպատակով: Նման համագործակցությունը ոչ միայն կօգնի 
կառավարությանը ժողովրդավարությունն ավելի արագ զարգացնելու, 
բարեփոխումներ իրականացնելու և կառավարումն արդյունավետ դարձնելու, 
այլ նաև կարող է վերահսկման և խախտումների հայտնաբերման 
ինստիտուցիոնալ հարթակ ձևավորել:  
 
 

2.6 Կառավարման համակարգի ինստիտուտները և ավելի լավ 

կազմակերպված խորհրդարանական ընդդիմության 

անհրաժեշտությունը  

 
Հայաստանի քաղաքական համակարգն իրենից ներկայացնում է 

ներկայացուցչական հանրապետություն, որի կառավարության գլուխը 
հանրապետության նախագահն է, և որում գործում է բազմակուսակցական 
քաղաքական համակարգ: Գործադիր իշխանությունն իրականացնում է 
կառավարությունը, իսկ օրենսդիր գործառույթը՝ Ազգային Ժողովը: ՀՀ Ազգային 
Ժողովը մեկ պալատանի մարմին է՝ 131 պատգամավորներով, ովքեր ընտրվում 

                                                           
78 Հայաստանի բնակիչները պետք է ավելի շատ իմանան իրենց իրավունքների մասին. 
Էստոնիայի արդարադատության նախարար (2013, 21-ը մայիսի): News.am էլեկտրոնային 
լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://m.news.am/eng/news/154543.html> (վերջին 
անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://m.news.am/eng/news/154543.html
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են հինգ տարի ժամկետով: Համամասնական ընտրական ցուցակներով 
ընտրված պատգամավորների թիվը  90 է, իսկ մեծամասնական համակարգով 
ընտրված պատգամավորների թիվը՝ 41:  

Ներկայումս Ազգային Ժողովում ներկայացված կուսակցություններն են 
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը (ՀՀԿ)՝ 70 մանդատով, 
Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցությունը (ԲՀԿ)՝  36, Հայ Ազգային Կոնգրեսը 
(ՀԱԿ)՝ 7, Օրինաց Երկիր Կուսակցությունը (ՕԵԿ)՝ 6, Հայ Հեղափոխական 
Դաշնակցությունը (ՀՅԴ)՝ 5, և Ժառանգություն կուսակցությունը՝ 5 մանդատով: 
Ազգային Ժողովում անկախ պատգամավորները երկուսն են:79  

ՀՀԿ-ն Ազգային Ժողովում, կառավարությունում, տեղական և մարզային 
իշխանություններում ամենամեծ ներկայացվածություն ունեցող 
կուսակցությունն է: ՀՀ Նախագահը, վարչապետը և ԱԺ նախագահը ՀՀԿ 
ներկայացուցիչներ են: Կառավարությունում և ԱԺ-ում երկրորդ ամենամեծ 
ներկայացուցչություն ունեցող կուսակցությունը ԲՀԿ-ն է: ԲՀԿ-ն իրեն 
համարում է «այլընտրանքային քաղաքական ուժ», որը ո՛չ իշխանամետ է,  ո՛չ 
էլ ընդդիմադիր: ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն և ՕԵԿ-ը միասին կազմում են երկրի 
քաղաքական էլիտան, և կառավարման ու քաղաքական հարցերում միմյանց 
հետ համագործակցում են կոնսենսուսի սկզբունքով:80 Freedom House-ն իր՝ 
«Անցումային շրջանում գտնվող երկրները» 2011թ. զեկույցում Հայաստանը 
դասակարգել է, որպես «կիսա-կոնսոլիդացված ավտորիտար ռեժիմ»:81  

Ներկայումս Հայաստանի ընդդիմությունը (ՀԱԿ, ՀՅԴ և Ժառանգություն 
կուսակցությունները) մեծ ներկայացվածություն չունեն Ազգային Ժողովում, 
ուստի միակ հարթակը, որի օգնությամբ մարդկանց ձայնը կարելի է լսելի 
դարձնել, ԱԺ նիստերն են, մամուլը և ցույցերը: Տնտեսությունը կառավարվում 
է կառավարության և Ազգային Ժողովում քաղաքական լծակներ և կապեր 
ունեցող օլիգարխների կողմից:82 ԱԺ պատգամավորների մեծամասնությունը 

                                                           
79 Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողով: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<www.parliament.am> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
80 Իսկանդարյան, Ա. (2012): Անցումային շրջանում գտնվող երկրներ 2012թ. զեկույց: Freedom 
House. Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Armenia_-
final.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
81 Անցումային շրջանում գտնվող երկրներ 2011թ. զեկույց: Նախկին Խորհրդային Միության 
ավտորիտար կարծրացած համակարգը: Freedom House.  Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/NIT-2011-Release_Booklet.pdf> 
(վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
82 ԱՄՀ՝ ըստ երկրների 2011թ-ի՝ թիվ 11/366 զեկույց (2011, դեկտեմբեր): Արժույթի Միջազգային 
Հիմնադրամ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11366.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին) 

http://www.parliament.am/
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Armenia_-final.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Armenia_-final.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/NIT-2011-Release_Booklet.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11366.pdf


68 
 

«ապահովված բիզնեսների ներկայացուցիչներ են, ովքեր մեծապես հիմնվում 
են կառավարական լծակների և ֆինանսական ռեսուրսների վրա»:83  

Հայաստանի իշխանությունները վերահաստատում են 
ժողովրդավարություն կառուցելու իրենց պատրաստակամությունը, սակայն 
միջազգային դիտորդները 1995թ.-ից ի վեր հարցականի տակ են առել 
Հայաստանի խորհրդարանական, նախագահական ընտրությունները և 
սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեն: Վերջին 
ընտրությունների ժամանակ տեղ գտած ընտրախախտումներից են 
կառավարությունում ներկայացված կուսակցությունների կողմից 
ադմինիստրատիվ ռեսուրսների օգտագործումը, ընտրողների կամքի վրա 
ներազդեցությունը, ընտրակաշառքի բաժանումը, ընտրացուցակներում տեղ 
գտած թերությունները և այլն:84  
        Հայաստանին վերաբերվող վերջին զեկույցում Freedom House-ը նշում է. 

«Հայաստանի քաղաքական համակարգը գործում է տնտեսական 
և քաղաքական ռեսուրսները վերահսկող վերնախավերի միջև 
կոնսենսուսային պայմաններում: Հասարակությունը մեծ 
ազդեցություն չունի օրենսդիր գործունեության, քաղաքական 
որոշումների կայացման գործընթացի վրա, ուստի պետական 
մարմիների հանդեպ վստահության մակարդակը ցածր է: 1995թ.-
ից ի վեր բոլոր համապետական ընտրությունները չեն ճանաչվել 
ընդդիմության կողմից, որն իր հերթին հիմնված է անհատի 
իշխանության վրա»:85 

 
Ընդունված կարծիքի համաձայն, անկախ Հայաստանի պատմության 

միակ արդար ընտրությունները եղել են 1991թ. նախագահական 
ընտրությունները:86 Հետագա բոլոր ընտրություններն ընդդիմության կողմից 
անարդար են հայտարարվել, և յուրաքանչյուր ընտրությանը հաջորդել են 

                                                           
83 Երկրների նկարագիրը. Հայաստան: Ժողովրդավարության և համերաշխության եվրոպական 
ֆորում: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.europeanforum.net/country/armenia> (վերջին 
անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
84 Ետընտրական միջանկյալ զեկույց. 2013թ. փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններ 
(2013, 2-ը մարտի) ԵԱՀԿ ժողովրդավարական ինստիտուտների և մարդու իրավունքների 
գրասենյակ. Ընտրությունների դիտարկման առաքելություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.osce.org/odihr/elections/99931> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
85 Իսկանդարյան, Ա. (2012թ.): Անցումնային շրջանում գտնվող երկրներ 2012թ. զեկույց: Freedom 
House. Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Armenia_-
final.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
86 Իշխանյան, Ա. (2008, 4-ը մարտի):Կիզակետում ժողովրդավարությունն է. Հայաստանի 
հինգերորդ նախագահական ընտրությունները: OpenDemocracy հասարակական լրատվության 
կայք: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.opendemocracy.net/article/democracy_power/caucasus/armenia_elections> (վերջին 
անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

http://www.europeanforum.net/country/armenia
http://www.osce.org/odihr/elections/99931
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Armenia_-final.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Armenia_-final.pdf
http://www.opendemocracy.net/article/democracy_power/caucasus/armenia_elections
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ցույցեր և բողոքներ: Ընտրությունների արդյունքները քննադատող 
ամենալայնածավալ ցույցը տեղի է ունեցել 2008թ. նախագահական 
ընտրությունից հետո, ինչի արդյունքում հակակառավարական ցուցարարների 
դեմ կիրառված անհամաչափ ուժի պատճառով տաս ցուցարար զոհվեց:87  

Անկախություն հռչակելուց ի վեր Հայաստանն ընտրել է մի 
քաղաքականություն, որը հասարակության հաշվին հարստացնում է 
քաղաքական վերնախավին՝ արմատավորելով փողի և ուժի վրա հիմնված, ոչ 
ֆորմալ փոխհարաբերություններով կառավարվող համակարգ: 
Իշխանությունը վերարտադրվում է՝ ընտրությունների ժամանակ որոշիչ 
դերակատարում ունեցող խմբերի աջակցությունը գնելով, բիզնես 
վերնախավին դրա դիմաց արտոնյալ պայմաններ տրամադրելով և 
ընտրությունների միջև ընկած ժամանակահատվածում դատական 
համակարգը և զանգվածային լրատվամիջոցները խիստ վերահսկելով: 
Ընտրությունները վերահսկվում են ոչ միայն նախագահական և 
խորհրդարանական ընտրությունների մակարդակով, այլ նաև տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մակարդակով: Երբեմն 
նույնիսկ լինում են դեպքեր, երբ օլիգարխները կամ «տեղական 
հեղինակություններն» անձամբ են իրենց տարածքներում վերահսկում 
ընտրական գործընթացները: Գրանցված իրավախախտումների շարքում եղել 
են ընտրողների ազատ կամարտահայտության վրա ներազդեցության, 
նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ադմինիստրատվ ռեսուրսների 
օգտագործման, ընտրողներին կաշառք բաժանելու և նմանատիպ այլ 
ընտրախախտումների դեպքեր:88 Յուրաքանչյուր ընտրական շրջանից հետո 
միջազգային դիտորդները զեկուցել են համեստ առաջընթացի մասին, սակայն 
Հայաստանի ընտրական համակարգը դեռևս բավականին անելիք ունի՝ ազատ 
և արդար ընտրություններ ապահովելու համար:  

Հաշվի առնելով այն փաստը, որ տեղական ինստիտուտները թույլ են և 
չեն կարողանում հասնել նրան, որ կառավարման մարմինները հաշվետու 
լինեն, արդյունքում Հայաստանի իշխանություններից քաղաքականության 
փոփոխություն և արդյունավետություն պահանջող հիմնական կառույցները 
միջազգային կազմակերպություններն են, որոնց թվում են Եվրոպայի 
Խորհուրդը, Համաշխարհային բանկը և Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամը: 
2013թ. մայիսին Հայաստան կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ ԱՄՀ 
պատվիրակության ղեկավարն ասաց.  
                                                           
87 Հայաստան. 2008թ. բախումների անհամաչափ հետաքննություն (2009, 25-ը փետրվարի): 
Human Rights Watch: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.hrw.org/news/2009/02/24/armenia-
skewed-prosecution-over-2008-clashes> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
88 Amnesty International-ը կոչ է անում իշխանություններին հետաքննել խախտումները (2013, 3-
ը մարտի): The Armenian Weekly: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.armenianweekly.com/2013/03/03/amnesty-international-authorities-in-armenia-must-
investigate-violations/> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://www.hrw.org/news/2009/02/24/armenia-skewed-prosecution-over-2008-clashes
http://www.hrw.org/news/2009/02/24/armenia-skewed-prosecution-over-2008-clashes
http://www.armenianweekly.com/2013/03/03/amnesty-international-authorities-in-armenia-must-investigate-violations/
http://www.armenianweekly.com/2013/03/03/amnesty-international-authorities-in-armenia-must-investigate-violations/
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«Հայաստանի կառավարությունը պետք է դադարեցնի առանձին 
գործարարների հանդեպ արտոնյալ վերաբերմունքը, 
կատարելագործի հարկարարությունը և հանձն առնի «խորը և 
սահուն բարեփոխումներ» … Արագ և բազմակողմանի, հիմնավոր 
փոփոխությունները պետք է այնպիսին լինեն, որ 
հայաստանցիներին և այլ երկրների ներկայացուցիչներին 
համոզեն, որ հասարակությունը պարգևատրում է նրանց, ովքեր 
աշխատում են, և որ Հայաստանում գործում են արդար, շարքային 
քաղաքացու շահից բխող խաղի կանոններ: Դեռևս համատարած է 
փոխկապակցված կողմերի համար արտոնյալ շուկայական 
դիրքերի ապահովումը, կամ այլ մասնակիցների եկամուտների 
չարդարացված կորուստը: Մինչև Հայաստանում վճռորոշ 
մոտեցում չցուցաբերվի, և ռիսկերի դիմաց կորուստների չափը 
խելամիտ սահմաններում չպահվի, չեն լինի բավարար չափով 
ներդրումներ, աշխատատեղեր կամ հույս՝ Հայաստանի ապագայի 
հանդեպ»:89   

 
2011թ. ապրիլին ԱՄՆ-ն հայտարարեց Հայաստանում իր կողմից 

հովանավորվող Հազարամյակների Մարտահրավերներ ծրագիրը կասեցնելու 
մասին, քանի որ Հայաստանը ժողովրդավարության զարգացման և շուկայի 
ազատականացման ուղղությամբ առաջընթաց չէր արձանագրել: Ծրագրի 
հաջորդ փուլի դադարեցումը (ինչի գումարը կազմում էր 235.6 մլն ԱՄՆ դոլար) 
ԱՄՆ դեսպանի կողմից մեկնաբանվեց հետևյալ կերպ. «Որոշման պատճառն 
այն է, որ Հայաստանն առաջընթաց չի արձանագրել կառավարման այնպիսի 
ոլորտներում, ինչպիսիք են մամուլի ազատությունը և հավաքների ազատ 
անցկացման իրավունքը»:90 

Կառավարության կողմից իրականացվող փոփոխությունների 
համատեքստում կառավարությունը համագործակցում է մի շարք միջազգային 
կազմակերպությունների հետ՝ պետական կառավարման ծառայությունների 
բարելավման նպատակով: 2010թ.-ին Հայաստանի կառավարությունը 
պետական կառավարման ծառայությունների բարելավման նպատակով վարկ 

                                                           
89 Դանիելյան, Ե. (2013, 15-ը մայիսի): ԱՄՀ-ն Հայաստանին կոչ է անում ժողովրդավարական 
փոփոխություններ իրականացնել: «Ազատություն» ռադիոկայան: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.azatutyun.am/content/article/24987273.html> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին) 
90 Գրիգորյան, Մ. (2011, 20-ը ապրիլի): Հայաստանը քննարկում է «Հազարամյակների 
մարտահրավերների» ֆինանսավորման դադարեցման պատճառները: EurasiaNet 
էլեկտրոնային լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.eurasianet.org/node/63337> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

http://www.azatutyun.am/content/article/24987273.html
http://www.eurasianet.org/node/63337
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է ստացել Համաշխարհային Բանկից,91 իսկ 2011թ.-ին միացել է Բաց 
Կառավարության Համագործակցություն նախաձեռնությանը, որով 
պարտավորություն է ստանձնել պետական կառավարման և հասարակական 
ծառայությունների մատուցման ոլորտը թափանցիկ և հաշվետու դարձնել:92 
2011թ.-ին ընդունված  «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանվում 
են էթիկայի կանոններ, որոնք կոռուպցիան կանխարգելելու նպատակով 
բարձրաստիճան պաշտոնյաներին պարտավորեցնում են գրանցել իրենց 
ունեցվածքը: 2012թ.-ին հիմնվեց ԱԺ Էթիկայի հանձնաժողովը և սահմանվեց 
քաղաքացիական ծառայության ոլորտում կոռուպցիոն դեպքերի 
բացահայտման հայեցակարգ:93  

Չնայած վերը նշված նախաձեռնություններին՝ թերևս միակ շոշափելի 
ինստիտուցիոնալ առաջխաղացումը էլեկտրոնային կառավարման 
համակարգի ներդրումն է, որը թույլ է տալիս մեկ առցանց համակարգի 
միջոցով մի շարք պետական ծառայություններ մատուցել: Թեև սա լուրջ 
առաջխաղացում է, բայց Հայաստանը դեռևս շատ բարեփոխումներ պետք է 
իրականացնի, քանի որ ներկայումս բացակայում են մոնիտորինգի, 
խախտումների բացահայտման և պատիժների կիրառման արդյունավետ 
մեխանիզմները: Ի լրումն, օրենքում կան շատ բացեր, և պետական 
պաշտոնյաների կողմից իրականացվում են օրենքի խախտումներ:  

Amnesty International կազմակերպության կողմից` «Անցումային 
շրջանում գտնվող պետությունների վերաբերյալ» 2012թ.-ին հրապարակված 
զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանի քաղաքական համակարգը կառավարվում 
է քաղաքական և տնտեսական ռեսուրսները վերահսկող վերնախավերի և 
նրանց աջակցող խմբերի միջև կոնսենսուսային համագործակցության 
միջոցով, հասարակությունը զգալի ազդեցություն չունի օրենսդիր 
գործունեության և որոշումների կայացման վրա, կառավարության հանդեպ 
վստահությունը շատ ցածր մակարդակի վրա է գտնվում, իսկ ընդդիմությունը 
հիմնված է անձի իշխանության վրա և ընտրությունների միջև ընկած 

                                                           
91 Համաշխարհային Բանկն աջակցում է Հայաստանին զարգացնելու հանրային կառավարման 
ոլորտի արդյունավետությունը: Համաշխարհային Բանկ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2010/03/16/world-bank-supports-armenia-in-
improving-public-sector-performance> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
92 Երկրների ստանձնած պարտավորությունները. Հայաստան (2011, 17 հոկտեմբերի): Բաց 
Հասարակության Համագործակցություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.opengovpartnership.org/countries/armenia> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 
16-ին) 
93 Հայաստանի առաջխաղացման վերաբերյալ զեկույց (2012, 20-ը փետրվարի): Տնտեսական 
համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն. Արևելյան Եվրոպայի և 
Կենտրոնական Ասիայի Հակակոռուպցիոն ցանց: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.oecd.org/corruption/acn/49910824.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-
ին) 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2010/03/16/world-bank-supports-armenia-in-improving-public-sector-performance
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2010/03/16/world-bank-supports-armenia-in-improving-public-sector-performance
http://www.opengovpartnership.org/countries/armenia
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հատվածում պասիվ է:94 Հայ Ազգային Կոնգրեսը՝ երբեմնի կոնսոլիդացված 
ընդդիմադիր քաղաքական ուժը, որն իր մեջ ներառում էր 13 
արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի և 2008թ. զանգվածային 
բողոքների հիմնական դերակատարն էր, կորցրեց իր երբեմնի համբավը և 
ազդեցությունն այն բանից հետո, երբ քաղաքական ուժի առաջնորդը 
հայտարարեց նախագահական ընտրություններին չմասնակցելու իր որոշման 
մասին: Այս ժամանակահատվածում «Ժառանգություն» կուսակցությունն 
սկսեց ակտիվ գործունեություն ծավալել և երկրի նախագահի հիմնական 
մրցակիցների՝ ընտրություններին չմասնակցելու որոշումից հետո 
առաջնորդեց ընդդիմադիր շարժումը:95 Ներկայումս ընդդիմադիր ուժերը քիչ 
թվով տեղեր ունեն խորհրդարանում և պետական քաղաքականության ու 
որոշումների կայացման գործընթացի վրա մեծ ազդեցություն չունեն: 
Արտախորհրդարանական ընդդիմությունը նույնպես թույլ է, քանի որ 
արտախորհրդարանական ընդդիմադիր դաշտում բացակայում է ուժերի 
կոնսոլիդացիան և այլ ուժերի հետ համագործակությունը: Անհրաժեշտ է, որ 
տարբեր ընդդիմադիր ուժերը միմյանց հետ համագործակցելով ձևավորեն մի 
քանի հիմնական ընդդիմադիր ուժեր, որոնք անձի առաջնորդության վրա 
հիմնված չեն լինի, կգործեն որպես ձևավորված մեխանիզմներ և իրենց շուրջ 
կհամախմբեն կառավարման և որոշումների կայացման գործընթացից դուրս 
մնացած այլ ուժերի:  
 
 
 

2.6.1 Պայքար կոռուպցիայի դեմ 

 
Հայաստանում կոռուպցիան տարածված է կառավարման տարբեր 

մակարդակներում, ուստի կառավարման և տնտեսական հարաբերությունների 
վերահսկման գործում մեծ դեր է կատարում: Ըստ Transparency International 
կազմակերպության, Հայաստանը 2012թ.-ին առաջընթաց է գրանցել 
կոռուպցիայի ինդեքսի հարցում, սակայն կոռուպցիայի մակարդակը 
շարունակում է զգալի բարձր մնալ, ինչի արդյունքում երկիրը կոռուպցիայի 
մակարդակով 176 երկրների շարքում զբաղեցնում է 105-րդ տեղը: Զեկույցում 
նշվում է, որ «չնայած ընտրությունների և կուսակցությունների 
                                                           
94 Իսկանդարյան, Ա. (2012): «Անցումային շրջանում գտնվող երկրներ» 2012թ. զեկույց: Freedom 
House. Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Armenia_-
final.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
95 Հայաստանի ընդդիմությունն ընտրություններում պարտվելուց հետո ակտիվ 
գործողությունների է անցնում: (2013, 27-ը մայիսի): «Ազատություն» ռադիոկայան: Դիտվել է 
հետևյալ կայքից՝ <http://www.rferl.org/content/armenia-opposition-takes-stock/24998864.html> 
(վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Armenia_-final.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Armenia_-final.pdf
http://www.rferl.org/content/armenia-opposition-takes-stock/24998864.html
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ֆինանսավորման հարցում օրենսդրական փոփոխություններին՝ կոռուպցիան 
կա´մ նույն մակարդակով է շարունակվում, կա´մ էլ ձևափոխվել է և այլ 
տեսքով է շարունակվում»:96 

Հայաստանի կառավարության հակակոռուպցիոն հիմնական 
ինստիտուտներն են «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը» (որը 
գլխավորում է հանրապետության վարչապետը) և «Հակակոռուպցիոն 
ռազմավարության իրականացման մոնիտորինգի հանձնաժողովը», որը 
հիմնվել է 2004թ.-ին՝ հակակոռուպցիոն քաղաքականությունն ուժեղացնելու 
նպատակով: Արդյունավետ գործունեություն ծավալելու համար այս 
հակակոռուպցիոն մարմինը պետք է լինի. 1. ապաքաղաքական/անկողմնակալ, 
2. քաղաքական ուժերից բացարձակապես անկախ գրասենյակ, 3. իր 
գործունեության մեջ ներգրավի Transparency International կազմակերպությանը:  

Հայաստանի կառավարությունը Հակակոռուպցիոն ռազմավարություն և 
իրականացման գործողությունների պլան է ընդունել 2003թ.-ին, որը ներառում 
է կոռուպցիայի դեմ պայքարի կազմակերպչական և իրավական գործիքներ 
այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են բանկային, հարկային, մաքսային, 
առողջապահական, կրթական, շրջակա միջավայրի պաշտպանության, 
լիցենզիաների տրամադրման, պետական գնումների, պետական 
կառավարման և դատական համակարգերը: Գործողությունների պլանն 
ընդունելուց հետո  կառավարությունը վերանայել է իր ռազմավարությունը, և 
2009-2012թ.թ. գործող Հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը97 կենտրոնացած է  
օրենքների կիրարկման վրա՝ հատկապես հարկային և մաքսային ոլորտներում 
(որոնք համարվում են կոռուպցիայից ամենաշատ տուժած ոլորտներ): Ըստ 
նշված քաղաքականության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ռազմավարության 
առաջնահերթություններից են փողերի լվացման դեմ պայքարի նպատակով 
օրենսդրության և ենթակառուցվածքների կատարելագործումը, պետական 
կառավարման ոլորտում թափանցիկության մեծացումը, ինչպես նաև 
կառավարության բոլոր ճյուղերի կողմից հաշվետու գործունեության 
ապահովումը: 2008թ.-ին ՀՀ Քրեական օրենսգիրքը փոփոխության է 
ենթարկվել՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար ավելի արդյունավետ 
մեխանիզմներ ապահովելու նպատակով: 2011թ.-ին որոշ 
նախարարություններում և պետական գործակալություններում կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի միջոցառումներ են իրականացվել, մասնավորապես՝ 
անձնագրերի, ընկերությունների գրանցման և վարորդական իրավունքի 

                                                           
96 Գլոբալ կոռուպցիայի հաշվետվություն, 2008թ. (Գլուխ 7, էջ 122): Transparency International: 
Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://archive.transparency.org/publications/gcr/gcr_2008> (վերջին 
անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
97 ՀՀ Հակակոռուպցիոն ռազմավարության 2009-2012թթ. միջոցառումների ծրագրի՝ 
2011թ.մոնիտորինգ: Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն: Դիտվել է հետևյալ 
կայքից՝ <http://www.gov.am/files/docs/915.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

http://archive.transparency.org/publications/gcr/gcr_2008
http://www.gov.am/files/docs/915.pdf
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ձեռքբերման նոր ընթացակարգեր են սահմանվել՝ նման փաստաթղթերի 
ձեռքբերման համար կոռուպցիոն սողանցքները վերացնելու նպատակով:  

Փորձը ցույց է տալիս, որ չնայած վերը նշված նախաձեռնություններին, 
հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը բավարար կամ արդյունավետ չէ: 
Չնայած, ըստ կառավարության, բարեփոխումները զգալի արդյունքներ են 
տալիս, 2011թ.-ին հրապարակված ԵԽ Կոռուպցիայի դեմ պայքարող երկրների 
խմբի (GRECO)՝ մեղադրանքների գնահատման զեկույցում98 նշվում է, որ 
Հայաստանը պետք է շարունակի օրենսդրության և դրա կիրարկման 
ուղղությամբ բարեփոխումները՝ ԵԽ Կոռուպցիայի վերաբերյալ Քրեական 
Օրենքի Կոնվենցիային համապատասխանելու նպատակով: Նշված 
բարեփոխումը Հայաստանին հնարավորություն կտա արտերկրի 
քաղաքացիների կողմից կաշառքի պահանջի և կաշառակերությանը 
վերաբերվող օրենքի խախտումները հետապնդել: Այդուհանդերձ, վերջին 
շրջանում Հայաստանում կաշառակերության համար ձերբակալված և 
պատասխանատվության ենթարկված պաշտոնյաների թիվն աճել է: 2011թ. 
նոյեմբերին վարչապետ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ մի շարք 
բարձրաստիճան պաշտոնյաներ՝ հիմնականում գյուղատնտեսության, 
ֆինանսների, կրթության և առողջապահության նախարարություններից, 
ազատվել են իրենց զբաղեցրած պաշտոններից :99   

Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի և բիզնեսների միջև 
առկա ամուր կապը կառավարությանը թույլ չի տալիս անկախ լինել: Օրենքով 
կառավարության պաշտոնյաներին թույլ չի տրվում ներգրավվել բիզնես 
գործունեության մեջ, սակայն իրական կյանքում նրանք հաճախ գործարար 
շահեր ունեն: Շատ ԱԺ պատգամավորներ և պետական պաշտոնյաներ 
սեփական ընկերություններ ունեն և բիզնես գործունեությամբ են զբաղվում: 
Բարձրաստիճան պաշտոնյաների՝  սեփականություն ունենալու զեկույցների 
շարքից են գործող գլխավոր դատախազի սեփականությունը հանդիսացող, 
կառուցվող էլեկտրակայանին վերաբերվող զեկույցը (չնայած  շրջակա գյուղերի 
բնակիչները բողոքում են, քանզի այն կարող է կտրել ջրի աղբյուրը100), ինչպես 
նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ (ներառյալ՝ եկեղեցու 
                                                           
98 Հայաստանի «մեղադրանքների (ETS 173 և 191, GPC 2)» գնահատական զեկույց (2010, 
նոյեմբեր-դեկտեմբեր): Կոռուպցիայի դեմ պայքարող երկրների խումբ (GRECO). Դիտվել է 
հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3%282010%294_Armenia
_One_EN.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
99 Իսկանդարյան, Ա. (2012): Անցումային շրջանում գտնվող երկրներ 2012թ. զեկույց: Freedom 
House. Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Armenia_-
final.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
100 Ենոքյան, Տ. (2013, 10-ը մայիսի): Աղվան Հովսեփյանը խուսափում է հարցերից: Lragir.am 
էլեկտրոնային լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.lragir.am/index/eng/0/society/24483/29845> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 
16-ին)  

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3%282010%294_Armenia_One_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3%282010%294_Armenia_One_EN.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Armenia_-final.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Armenia_-final.pdf
http://www.lragir.am/index/eng/0/society/24483/29845
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ներկայացուցչի) բազմամիլիոնանոց գործարքի վերաբերյալ զեկույցը 
(գործարքի արդյունքում մեկ այլ գործարարի սեփականությունն է 
կոնֆիսկացվել)101: Նման չարաշահումների, ինչպես նաև` գործարար ու 
քաղաքական գործունեության մեջ ներգրավվածության վերաբերյալ 
հրապարակումները, որոնք նաև վերաբերվում են Սուրբ Եկեղեցու 
ներկայացուցիչներին, սասանում են եկեղեցու հանդեպ հասարակության 
վստահությունը:  
 
 

2.6.2 Քաղաքացիական խմբերի մասնակցությունը որոշումների 

կայացմանը  

 
Հայաստանի հասարակությունում ներկայիս լարվածության զգալի 

մասը բխում  է նրանից, որ հասարակությունն օտարված է կառավարությունից: 
Հասարակության մասնակցությունը կառավարման գործընթացին 
սահմանափակված է ընտրություններով, քանի որ չկան այլ մեխանիզմներ և 
ինստիտուտներ, որոնք հնարավորություն կտան հասարակության ավելի լայն 
շրջանակների մասնակցելու կառավարման գործընթացին: Որոշումների 
կայացման գործընթացը թափանցիկ չէ և չի ապահովում հասարակության լայն 
շրջանակների և խմբերի մասնակցությունը: Նույնիսկ տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների գործունեության մակարդակում 
համայնքների կյանքին վերաբերող հիմնական որոշումները կայացվում են 
առանց քննարկումների կամ համայնքի մասնակցության: Կառավարման 
մարմինները հաշվետու չեն հասարակությանը և համայնքներին, ինչի 
արդյունքում քաղաքացիներն օտարված են կառավարությունից և այնպիսի 
զգացողություն ունեն, որ իրենք չեն իրենց երկրի կամ համայնքների տերը:  

Առանց քննարկումների և հասարակական մասնակցության կայացված 
որոշումների և կառավարման օրինակներից են կառավարության՝ Երևանի 
Երիտասարդական պալատը քանդելու որոշումը102, նոր շինություն կառուցելու 
նպատակով Փակ շուկան քանդելու որոշումը,103 ինչպես նաև` պետական 

                                                           
101 Հրապարակ. Միշա Քալանթարյանի ինքնասպանության հիմքում ֆինանսական խնդիրնե՞րն 
են (2012, 21-ը օգոստոսի): Lurer.com էլեկտրոնային լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://lurer.com/?p=36796&l=en> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
102 Tert.am: Երիտասարդական պալատը ինը տարի առաջ քանդեցին, որ տարածքը բազալտի 
խճի հանքավայր դարձնեն. ճարտարապետ (2013, 30-ը հունվարի): Ecolur.org էլեկտրոնային 
լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.ecolur.org/en/news/mining/youth-palace-
destroyed-9-years-ago-becomes-macadam-mine-architect-says/4521/> (վերջին անգամ դիտվել է 
2013թ. հուլիսի 16-ին)  
103 Սանենց, Ա. (2012, 10-ը սեպտեմբերի): Երևանի Փակ շուկայի անորոշ ապագան: The 
Armenian Weekly. Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 

http://lurer.com/?p=36796&l=en
http://www.ecolur.org/en/news/mining/youth-palace-destroyed-9-years-ago-becomes-macadam-mine-architect-says/4521/
http://www.ecolur.org/en/news/mining/youth-palace-destroyed-9-years-ago-becomes-macadam-mine-architect-says/4521/
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շենքերի շինարարական տեսքի փոփոխությանն առնչվող որոշումները, 
որոնցից մեկն էլ վերաբերվում է Պուշկինի 25 հասցեում գտնվող յուրօրինակ 
ճարտարապետական տեսք ունեցող շենքին:104  

Վերջին տարիներին հաճախացել են սոցիալական արդարություն 
պահանջող խմբերի կողմից կազմակերպվող ցույցերն ու բողոքները: Այս 
իրավիճակն այնքան հեռու է գնացել, որ նույնիսկ արցախյան պատերազմին 
մասնակցած ազատամարտիկներն են բողոքի ակցիաներ անցկացնում իրենց 
«սոցիալական խնդիրների» լուծման պահանջով: Ազատամարտիկները 
պահանջում են արդարադատություն և օրենք ու նշում են, որ իրենք 
անտեսվում են կառավարության կողմից և հայտնվել են ծայրաստիճան 
աղքատ վիճակում:105 Շատ փորձագետներ կարծում են, որ հենց նման 
երևույթներն են հիմնականում ընկած Հայաստանում սոցիալական 
հիասթափության հիմքում: Երբ պահանջներն անտեսվում են, և հանուն 
արդարադատության և առաջընթացի պայքարը ձախողվում է, միակ ելքը, որ 
մարդիկ  գտնում են, արտագաղթն է:  

Առկա իրավիճակում ավելի ակնառու է դառնում այն փաստը, որ 
Հայաստանում քաղաքացիական գիտակցությունը և ակտիվ մասնակցությունը 
բարձր մակարդակի վրա չեն: Ամեն տարի ավելի շատ թվով մարդիկ են 
ներգրավվում արդարություն և ժողովրդավարական կառավարում պահանջող 
միջոցառումներին: 2012թ.-ին Վահե Ավետյանի հետ կատարված ողբերգության 
առնչությամբ արդարադատություն պահանջող մարդկանց թիվն անհամեմատ 
մեծ էր, քան Լևոն Գուլյանի դեպքի առնչությամբ՝ 2007թ.-ին: Այս բողոքի 
ցույցերին և միջոցառումներին մասնակցող մարդկանց մեծ մասը նույն 
ակտիվիստներն են, ովքեր պայքարում են հանուն շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության և մարդու իրավունքների: Օրինակ, Մաշտոցի պողոտայի 
այգու շարժումն106 ինքնաբուխ էր և իր շուրջ համախմբել էր տարբեր 
քաղաքական և քաղաքացիական խմբեր ներկայացնող բազում 
երիտասարդների՝ առանց որևէ կենտրոնական համակարգման: Այս փաստը 

                                                                                                                                                                             
http://www.armenianweekly.com/2012/09/10/yerevans-pak-shuka-an-iconic-markets-uncertain-
future/> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
104 Սուքիասյան, Լ. (2013, 25-ը ապրիլի): Քաղաքացիները մտահոգ են Պուշկինի 25 շենքի 
պաշտպանության խնդրով: Aravot թերթ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.aravot.am/2013/04/25/235671/> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
105 Ազատամարտիկները նստացույց են անում Ազատության հրապարակում (2013թ., 04-ը 
հունիսի): Armtown.com էլեկտրոնային լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.armtown.com/news/en/prm/20130604/264257/> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին) 
106 Հայրումյան, Ն. (2012թ., 02-ը ապրիլի): Փորձագետներ. Մաշտոցի այգում վտանգված է 
օլիգարխների ճակատագիրը: ArmeniaNow էլեկտրոնային լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ 
կայքից՝ 
<http://www.armenianow.com/society/environment/37004/yerevan_mashtots_park_pavilions_dismant
ling> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://www.armenianweekly.com/2012/09/10/yerevans-pak-shuka-an-iconic-markets-uncertain-future/
http://www.armenianweekly.com/2012/09/10/yerevans-pak-shuka-an-iconic-markets-uncertain-future/
http://www.aravot.am/2013/04/25/235671/
http://www.armtown.com/news/en/prm/20130604/264257/
http://www.armenianow.com/society/environment/37004/yerevan_mashtots_park_pavilions_dismantling
http://www.armenianow.com/society/environment/37004/yerevan_mashtots_park_pavilions_dismantling
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հստակ ցույց է տալիս, որ տարիների ընթացքում կառավարման գործընթացից 
օտարվածության արդյունքում հասարակության մեջ մեծ լարվածություն և 
սոցիալական էներգիա է կուտակվել:  

Այնուամենայնիվ, փաստն այն է, որ քաղաքացիական ակտիվիզմը 
Հայաստանում չի կարողանում ինստիտուցիոնալ խնդիրներ լուծել, քանի որ 
նման շարժումներն ինքնաբուխ են և  չհամակարգված: Կառավարման 
գործընթացին հասարակության մասնակցությունը չապահովելու, ինչպես նաև 
կառավարության և հասարակության միջև առկա օտարվածության 
արդյունքում ծնվում են տարբեր վտանգներ կառավարության, 
հասարակության և պետության համար:  

Որպեսզի հետագայում Հայաստանում զանգվածային բողոքների և 
արտագաղթի ալիքները կասեցվեն, կառավարությունը պետք է թույլ տա 
որոշումների կայացման և կառավարման գործընթացից դուրս մնացած 
հասարակական խմբերին և առաջնորդներին մասնակցել այդ 
գործընթացներում՝ իրենց շուրջ համախմբելով հասարակության լայն 
շրջանակների:  

Հայաստանի կառավարությունը հասել է հասարակության 
կենտրոնացված վերահսկողության որոշակի մակարդակի և ի վիճակի է 
այնպիսի վերահսկողություն սահմանել գործընթացների հանդեպ, որ 
ներկայիս իշխանություններին սպառնացող սոցիալական շարժումները 
չվերածվեն անօրինությունների: ՈՒստի, ներկայիս քաղաքական 
ինստիտուտները հնարավորություն ունեն և կարող են հասարակության 
պահանջները համակարգել և թույլ տալ ավելի լայն խմբերի մասկացելու երկրի 
կառավարման գործում այնպիսի մեթոդներով, որոնք թույլ չեն տա, որ նման 
ընդդիմադիր շարժումները հեշտությամբ ճնշվեն իշխող խմբերի կողմից, և ոչ էլ 
այլ խմբերի համար իշխանությունը վերցնելու և նման կառավարման 
համակարգը շարունակելու միջոց դառնան :  Կառավարությունը պետք է թույլ 
տա քաղաքական խմբերին և քաղաքացիական շարժումներին զարգանալ և 
պայքարել իրենց ազատությունների համար, ստեղծել համապատասխան 
ինստիտուտներ այնպիսի մեթոդներով, որոնք թույլ կտան միաժամանակ և´ 
հասարակության լայն խմբերի ձայնը լսելի դարձնել, և´ թույլ չտալ, որ որևէ 
շարժում նման համակարգային վերահսկողությունից դուրս գա և 
անօրինության վերածվի: Այս նպատակին հնարավոր է հասնել միայն այնպիսի 
կառավարման դեպքում, որը թույլ է տալիս հասարակության լայն շերտերին 
մասնակցություն ունենալ երկրի և իրենց համայնքների կառավարմանը՝ 
իշխանության մի մասը փոխանցելով հասարակության լայն շրջանակներին, 
որոնք կիրացնեն իրենց իշխանությունը քաղաքացիական և այլ 
ինստիտուտների գործունեության միջոցով: Կառավարությունը նույնպես 
պետք է շահագրգռված լինի նման ինստիտուտների ձևավորման հարցում, 
քանի որ կառավարության ստորին մակարդակներում չարաշահումներ են 
տեղի ունենում, որոնք վերին մակարդակների կողմից չեն վերահսկվում: 
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Զարգացած քաղաքացիական ինստիտուտները կարող են ստորին 
մակարդակներում վերահսկել բյուրոկրատիայի կողմից կառավարման և 
որոշումների կայացման գործընթացը՝ այսպիսով իշխանական վերնախավից 
վերցնելով կառավարման պարտականության մի մասը և այն բաշխելով 
հասարակության ավելի լայն խմբերի միջև: 

Այս գործընթացը կարող է սկսել քաղաքացիական ոլորտի բոլոր 
մակարդակներում, իսկ կառավարման ոլորտում՝ տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների մակարդակով: Հայաստանի 
կառավարությունը պետք է խրախուսի հանրության մասնակցությունը 
համայնքային բյուջեների ձևավորման գործում, որը նաև հնարավորություն 
կտա իշխանություններին ավելի լավ պատկերացում կազմել իրենց 
համայնքներում առկա խնդիրների առաջնահերթության վերաբերյալ: 
Գյուղական և քաղաքային ինքնակառավարման մարմինները պետք է 
համայնքային բյուջեները քննարկումների միջոցով հաստատեն, իսկ 
նախարարությունների և ՏԻՄ մարմինների կողմից կատարվող ծախսերը 
պետք է թափանցիկ լինեն: Պետական մարմինները և գործակալությունները 
պետք է մամուլի և քաղաքացիական խմբերի համար թափանցիկություն 
ապահովեն՝ բյուջեներին և կառավարման այլ հարցերին վերաբերող 
քննարկումներ ծավալելու համար:  
 
 

2.6.3  Զանգվածային լրատվամիջոցներ  

 
Մամուլի դերն առանցքային է հասարակության համախմբման, 

պետականության շինարարության և զարգացման նպատակով 
տեղեկատվության տարածման համար: Հայաստանի զանգվածային 
լրատվամիջոցները (հատկապես հեռուստատեսությունը) շարունակում են 
կառավարության վերահսկողության տակ մնալ,107 սակայն թերթերն ու 
էլեկտրոնային լրատվամիջոցներն ունեն անկախության որոշակի մակարդակ: 
Սոցիալական ցանցերը (Facebook, Twitter և YouTube) սկսել են մեծ 
դերակատարություն ունենալ տեղեկատվության տարածման և խմբերի 
համախմբման գործում: Կառավարության շահերից է բխում նպաստել մամուլի 
անկախությանը և թափանցիկությանը՝ այսպիսով ավելի շատ մարդկանց 
խմբերի ներգրավելով որոշումների կայացման գործընթացում: ԶԼՄ-ների 

                                                           
107 «Մամուլի ազատությունը» զեկույց, Հայաստան, 2012թ. Freedom House. Դիտվել է հետևյալ 
կայքից՝ <http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/armenia> (վերջին անգամ 
դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/armenia
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հարցում նաև անհրաժեշտություն կա բարձրացնելու արհեստավարժության և 
էթիկայի մակարդակը:108  
 

 

2.6.4  Ինստիտուցիոնալ քաղաքացիական ակտիվ գործունեություն 

 
Հայաստանը կարիք ունի ինստիտուտների, որոնք կապահովեն 

հասարակության ավելի լայն շրջանակների մասնակցությունը որոշումների 
կայացման գործընթացում և կնպաստեն հասարակության կողմից 
կառավարության վրա խելամիտ և արդյունավետ ազդեցության մակարդակի 
բարձրացմանը: Երբ կառավարությունը խիստ ուղղահայաց վարչարարական 
կառավարում է իրականացնում, կառավարումն ու հաշվետու 
գործունեությունը չեն կարող արդյունավետ լինել՝ քաղաքացիական խմբերի և 
ինստիտուտների կողմից հորիզոնական վերահսկողության մեխանիզմների 
բացակայության պայմաններում:  

Ներկայումս Հայաստանում գործող հասարակական 
կազմակերպությունների շարքը բաղկացած է միջազգային 
կազմակերպությունների և դոնորների կողմից աջակցություն ստացող 
կազմակերպություններից, կառավարության կողմից հովանավորվող ստացող 
հասարակական կազմակերպություններից, ինքնակազմակերպվող, ինչպես 
նաև ակտիվիստների կողմից ձևավորված խմբերից և նախաձեռնություններից:  

Միջազգային դոնորների կողմից աջակցություն ստացող 
կազմակերպությունները ինստիտուցիոնալ զարգացվածության ավելի բարձր 
մակարդակ ունեն և իրենց գործունեությունը կենտրոնացնում են որոշակի 
կոնկրետ հարցերի շուրջ: Նման կազմակերպությունները բարձր 
արդյունավետություն կարող են ապահովել միջազգային 
կազմակերպությունների և այլ երկրների կողմից աջակցվող նպատակներին 
հասնելու համար: Սակայն նման կազմակերպությունները Հայաստանի 
քաղաքացիական ինստիտուտների բնականոն զարգացման համար շարժիչ ուժ 
չեն կարող հանդիսանալ, քանի որ նրանց գործունեությունը կախված է 
արտաքին ֆինանսավորման աղբյուրներից, և իրենց գործունեության 
ուղղություններն ընտրելիս կամ որոշումներ կայացնելիս,  մեծ մասամբ, հաշվի 
չեն առնվում հասարակական այլ խմբերի շահերը:  

Կառավարության կողմից աջակցություն ստացող հասարակական 
կազմակերպությունները հետապնդում են կառավարական առանձին 

                                                           
108 Լրագրողները, իրավաբանները և փորձագետները քննարկել են առցանց լրատվության 
էթիկան (2013, 10-ը հունիսի). News.am էլեկտրոնային լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ 
կայքից՝ <http://news.am/arm/news/157349.html> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

http://news.am/arm/news/157349.html
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մարմիններին հետաքրքրող շահեր և աշխատում են այդ ուղղություններով: 
Նման կազմակերպությունները կարող են կառավարության համար 
կարճաժամկետ նպատակների հասնելու արդյունավետ գործիք լինել, սակայն 
չեն կարող դիտվել՝ իբրև Հայաստանի հասարակական ոլորտի զարգացման 
շարժիչ ուժ: Կառավարության հետ իրենց կապի արդյունքում նման 
կազմակերպությունները չեն կարող անկախ գործել:  
    Ինքնակազմակերպվող հասարակական կազմակերպությունները 
բաժանվում են երկու խմբի՝ կազմակերպություններ, որոնք ստեղծված են 
որոշակի ոլորտներում գործունեություն ծավալելու համար (օրինակ, 
սոցիոլոգիայի, հարցումների և այլն), և միություններ: Առաջին խմբին 
պատկանող կազմակերպությունների ֆինանսավորումը գոյանում է 
մասնավոր ոլորտից՝ առանձին հարցերի ուսումնասիրության նպատակով: 
Միություններն իրենց ֆինանսավորումը հիմնականում ստանում են 
անդամավճարներից և գործում են առանձին ոլորտներում իրենց անդամների 
շահերը պաշտպանելու  նպատակով: Չնայած միությունները տնտեսական 
կարևոր ինստիտուտներ են և կարևոր դեր են կատարում տնտեսական ոլորտի 
մասնակիցների և այլ շահերի պաշտպանության հարցում, նման 
կազմակերպությունները քաղաքացիական շարժումների գործընթացին 
մեծապես չեն նպաստում:  

Ակտիվիստների կողմից ձևավորված խմբերն ու նախաձեռնությունները 
մարդկանց իրենց շուրջ են համախմբում տարբեր խնդիրներ լուծելու 
նպատակով (օրինակ՝ շրջակա միջավայրի պաշտպանության, մարդու 
իրավունքներին վերաբերվող հարցեր): Չնայած այս խմբերը չունեն 
ինստիտուցիոնալ զարգացածության և կազմակերպվածության բարձր 
մակարդակ, սակայն նրանք, տեղեկատվության տարածման և համախմբման 
համար օգտագործելով սոցիալական ցանցերը, իրավախախտումների դեմ 
պայքարում բարձր արդյունավետություն են արձանագրում: Նման խմբերը 
կարող են Հայաստանում զարգացած քաղաքացիական հասարակություն 
ձևավորելու համար շարժիչ ուժ դառնալ: Նման հասարակական խմբերն 
արդյունավետորեն են համախմբվում տարբեր հարցերի շուրջ և պայքարում 
իրենց նպատակներին հասնելու համար, բայց նրանք համակարգը 
բարեփոխելու նպատակով պլատֆորմներ կամ ինստիտուտներ ձևավորելու 
ուղղությամբ աշխատանքներ չեն տանում: Այլ կերպ ասած, նման 
կազմակերպություններն արդյունավետ պայքար են մղում առանձին 
երևույթների դեմ, սակայն համակարգված պայքար չեն մղում նման 
երևույթների կանխարգելման և համակարգային բարեփոխումների 
նպատակով ինստիտուտների ձևավորման համար: Հասարակական պայքարի 
արդյունքում առանձին անհատներ զրկվում են իրենց խորհրդարանական 
մանդատից կամ նմանատիպ այլ պատժի են արժանանում: Թեև դա կարող է 
որպես նախադեպ կարճ ժամանակահատվածում զսպող ազդեցություն 
ունենալ, բայց չի երաշխավորում, որ նման իրավախախտումներ հետագայում 
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այլ անձանց կողմից դարձյալ չեն կատարվի: ՈՒստի, նման հասարակական 
խմբերը պետք է իրենց ջանքերը կենտրոնացնեն նաև համակարգային 
փոփոխությունների և մշտապես համակարգված կերպով գործող 
ինստիտուտների ձևավորման վրա, որոնք կարող են բարձրաձայնել տարբեր 
մակարդակներում մարդու իրավունքների խախտումների մասին և կանխել 
անպատժելիության մթնոլորտի զարգացումը: Այսկերպ համակարգված 
պայքարը կարող է օգնել արմատախիլ անելու պետական պաշտոնյաների և 
այլոց կողմից իրավախախտումների պատճառները՝ լոկ հետևանքների դեմ 
պայքարելու փոխարեն:  

Հայաստանում ներկայումս այլ նախաձեռնություններ էլ են ձևավորվում, 
որոնք իրավունքների և սոցիալական հարաբերությունների պաշտպանության 
ինստիտուտներ դառնալու հնարավորություն ունեն: Օրինակ, վերջերս մի 
խումբ երիտասարդների կողմից էլեկտրոնային կայք է  ստեղծվել՝ 
դպրոցներում և համալսարաններում կաշառակերության և 
իրավախախտումների դեպքերը բացահայտելու և բարձրաձայնելու 
նպատակով:109 Նման նախաձեռնությունների հետագա զարգացումը, 
սոցիալական լրատվության ցանցերի ներգրավմամբ և մամուլի հետ 
համագործակցության հետ միասին, կարող են մի հարթակ ձևավորել, որը 
սկիզբ կդնի այլ նմանատիպ նախաձեռնությունների ձևավորմանը: Այդ 
գործընթացում մեծ դեր է հատկացվում զանգվածային լրատվամիջոցներին՝ 
տեղեկատվության տարածման և ավելի շատ քաղաքացիական ակտիվ խմբեր 
ներգրավելու համար:  

Հայաստանում առկա ներկայիս քաղաքական համակարգի 
պարագայում թերությունների լուծման՝ վերևից ներքև` ուղղահայաց ջանքերը 
չեն կարող երկարաժամկետ արդյունավետություն ապահովել, քանի դեռ բոլոր 
մակարդակներում վերահսկող ինստիտուտներ չեն ձևավորվել: Նման 
ինստիտուտներն անհրաժեշտ են՝ թափանցիկ և հասարակության լայն 
շերտերի մասնակցությամբ որոշումների կայացման միջոցով օրենքի 
իշխանության, սեփականության իրավունքի պաշտպանության, տնտեսական 
հավասար հնարավորությունների ապահովման և արդյունավետ պետական 
կառավարման ծառայությունների մատուցման համար: Տնտեսական 
ինստիտուտներն անհրաժեշտ են ազատ շուկայական մրցակցության 
ապահովման, շուկաների մանիպուլյացիաների բացառման, նորարարության և 
աճի խրախուսման, ինչպես նաև՝ ներդրողներին ռիսկերից պաշտպանելու 
համար: Թափանցիկ զանգվածային լրատվամիջոցները և քաղաքացիական 
հասարակությունը կնպաստեն նշված ինստիտուտների ավելի արագ 
ձևավորմանը, շուկայական ազատ մրցակցության արդյունքում եկամուտների 
աճին, առողջապահական, կրթական և հասարակական  ծառայությունների 
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հասանելիությանը, ինչպես նաև՝ հավասար տնտեսական և սոցիալական 
հնարավորությունների ապահովմանը:  
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Գլուխ 3. Իսրայելի ներգաղթի փորձը.  դասեր Հայաստանի համար 
 

Ներգաղթի միջոցով Իսրայելի զարգացման փորձի ուսումնասիրությունը 
կարող է բացահայտել Հայաստանում համապատասխան փորձի կիրառման 
հնարավորությունները: Իհարկե, երկրների միջև առկա են բազմաթիվ 
տարբերություններ՝ պատմություն, պետական կառավարման որակ, օրենքի 
գերակայություն, տնտեսական հնարավորություններ և այլն: Այնուամենայնիվ, 
կան նաև նմանություններ, ինչպիսիք են շրջապատող երկրների կողմից 
պատմականորեն թշնամանքի և ռազմական ուժի կիրառման հակվածությունը, 
անապահով աշխարհաքաղաքական տարածաշրջանները, պատմական 
ողբերգությունները, որ երկու երկրներում էլ միավորում է ընդհանուր 
գաղափարներ և նպատակներ կիսող, ողջ աշխարհով տարածված սփյուռքին: 
Այդ իսկ պատճառով Իսրայելի փորձի հետ համեմատությունները կարող են 
Հայաստանի համար օրինակ  ծառայել՝ հայրենադարձության միջոցով երկրի 
զարգացումը խրախուսելու ճանապարհին: 
 
 

3.1 Իսրայելի պետականությունը և հայրենադարձությունը 

Իսրայելն անկախացել է 1948 թվականի մայիսի 14-ին, սակայն անկախ 
պետության ձևավորման ու հայրենադարձության կազմակերպման հիմքերը 
դրվել են շատ ավելի վաղ: Ի սկզբանե հայրենադարձությունն Իսրայելի 
պետության հաջողության հիմնաքարն է եղել:  

Իսրայելի Արտաքին գործերի նախարարության տվյալների110 
համաձայն՝ 1948-1951թ.թ. երկիր է ներգաղթել մոտ 687 000 մարդ: Տասը տարվա 
ընթացքում Իսրայելի բնակչության թվաքանակը կրկնապատկվել է՝ 1960թ.-ին 
կազմելով 2 150 000, մինչդեռ 1949թ.-ին այն ընդամենը 1 174 000 էր: Քանի որ 
ներգաղթյալների մեծ մասն արաբական երկրներից ժամանած, գոյատևելու 
միջոցներ և բնակվելու վայր չունեցող փախստականներ էին, Իսրայելի 
կառավարությունը ստեղծել էր բնակարանով ապահովելու ծրագրեր և 
քաղաքացիություն էր շնորհում երկիր ժամանած բոլոր հրեա 
ներգաղթյալներին:  

                                                           
110 «Իսրայելի բնակչությունը. հիմնական միտումներն ու ցուցանիշները» (1998թ., դեկտեմբեր): 
Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/1998/Pages/POPULATION%20OF%20ISRAEL-
%20GENERAL%20TRENDS%20AND%20INDICATOR.aspx> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին)  
 

http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/1998/Pages/POPULATION%20OF%20ISRAEL-%20GENERAL%20TRENDS%20AND%20INDICATOR.aspx
http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/1998/Pages/POPULATION%20OF%20ISRAEL-%20GENERAL%20TRENDS%20AND%20INDICATOR.aspx
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3.2 Ամուր  հիմք և արդյունավետ  քաղաքականություն 

 
Ի տարբերություն անկախացման փուլում խորը սոցիալական և 

տնտեսական խնդիրների առաջ կանգնած բազմաթիվ այլ երկրների, Իսրայելն 
անմիջապես կարողացավ մշակել արդյունավետ քաղաքականություն և 
կառուցել ոլորտները կարգավորող ինստիտուտներ: Սփյուռքի կողմից  արված 
ֆինանսական խոշոր ներդրումներն ուղղված էին գյուղատնտեսության 
բարեփոխումների, ինչպես նաև ջրամատակարարման և ոռոգման 
համակարգերի կառուցման նախագծերի իրականացմանը:   

1951թ.-ին տեղի ունեցած Համաշխարհային Սիոնիստական 
Համաժողովի շրջանակներում հրեական սփյուռքի ներկայացուցիչները 
պատրաստակամություն հայտնեցին՝ աջակցելու Իսրայել ներգաղթածների 
ընդունման գործընթացին: Մինչ օրս էլ Իսրայելն  աշխարհում միակ երկիրն է, 
որ ունի ներգաղթյալների ընդունման հարցերով զբաղվող նախարարություն, 
որը ղեկավարում է ներգաղթյալների ժամանման և տեղի կյանքին 
հարմարվելու ողջ գործընթացը: Իսրայելն աշխատում է ներգաղթյալների հետ 
այն պահից սկսած, երբ վերջիններս ցանկություն են հայտնում վերադառնալ 
իրենց հայրենիք: Երկիրն աջակցում է հայրենադարձներին աշխատանքի և 
բնակավայրի որոնման հարցերում, ինչպես նաև օգնում է ամբողջապես 
ներգրավվել հայրենիքի սոցիալական և մշակութային կյանքում: 

Անկախացման  առաջին տասնամյակի ընթացքում Իսրայելի 
կառավարությունը կարողացավ կազմակերպել ներգրավված ռեսուրսների 
տեղաբաշխումը և ներդրումներ կատարել կապիտալ ակտիվների մեջ, 
որպեսզի բարելավվի երկրի ենթակառուցվածքը և հիմք ստեղծվի 
նորարարական տնտեսական զարգացման համար: Չնայած աննախադեպ 
ներգաղթին և պատերազմական իրավիճակին՝ կառավարությանը հաջողվեց 
հասնել իր նպատակներին:  

Հետևողական  քաղաքականության, ժողովրդավար կառավարության, 
ինչպես նաև արդյունավետ ենթակառուցվածքներ և ինստիտուտներ ստեղծելու 
միջոցով Իսրայելի տնտեսությունը կտրուկ վերելք ապրեց: Ներկայումս 
Իսրայելը համարվում է տնտեսության առավել նորարարական և առաջատար 
ճյուղեր ունեցող երկրներից մեկն աշխարհում: 

2005թ.-ին Իսրայելի կառավարությունն ընդունեց Գերագույն Պլանը111, 
որով նախատեսվում էր մինչև 2020 թվականը հասնել հետևյալ 
ժողովրդագրական նպատակներին՝  

                                                           
111 ՏԱՄԱ 35. Շինարարության, զարգացման և պահպանման ինտեգրացված ազգային 
նախագիծ: The Reut Institute: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://reut-
institute.org/en/Publication.aspx?PublicationId=3744> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-
ին)  

http://reut-institute.org/en/Publication.aspx?PublicationId=3744
http://reut-institute.org/en/Publication.aspx?PublicationId=3744
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- Ունենալ 9 միլիոնանոց բնակչություն Իսրայելում, ինչպես նաև 14 
միլիոն հրեական բնակչություն՝ Հորդանանի ու Միջերկրական ծովի 
միջև ընկած տարածքում. 

- Կառուցել 50 000 բնակավայրեր՝ բնակչության վերոհիշյալ աճի համար 
անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու համար.  

- Կատարել տարեկան 1 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի ներդրում մարդկային 
կապիտալի զարգացման մեջ, ընդ որում, ներդրումների չափը տարեկան 
պետք է աճի 13 տոկոսով: 

 
Հրեաների հաջողված հայրենադարձությունը դեպի հայրենի երկիր և 

Իսրայելի հզոր պետության կառուցումը հնարավոր դարձավ բարձր 
մակարդակ ունեցող մարդկային կապիտալի ներգաղթի և շարունակական 
զարգացման շնորհիվ: Նշված գործընթացը պահանջում էր նաև լավ 
կառավարում, հսկայական ներդրումներ սփյուռքի կողմից և, որ 
ամենակարևորն է, ներդրումների թիրախային և արդյունավետ տեղաբաշխում: 
Նման թափանցիկ և արդյունավետ քաղաքականության իրականացումն իր 
հերթին նպաստեց կայուն և շարունակական նվիրատվությունների ու 
ներդրումների ներհոսքին: Լավ պլանավորված ռազմավարական մոտեցումը, 
գրագետ քաղաքականությունը և արդյունավետ  կառավարումը դարձան 
Իսրայելի հաջողության գրավականը:  
 
 

3.3 Հայաստանը և Իսրայելը. նմանություններ և տարբերություններ 

 
Թեև երկու երկրների միջև կան բազմաթիվ տարբերություններ, որոշ 

նմանություններ թույլ են տալիս կիրառել Իսրայելի փորձը Հայաստանի 
հետագա զարգացման գործընթացում:  

 
Հիմնական նմանությունները հետևյալն են.  
 
Ա. Կոնֆլիկտային իրավիճակ. Ե՛վ Հայաստանը, և՛ Իսրայելը գտնվում են 
հակամարտության գոտիներում, և անկախության առաջին իսկ օրվանից երկու 
երկրներում էլ քաղաքական անկայունություն է տիրում: Բանակի և ռազմական 
տեխնիկայի ապահովման ծախսերը երկու երկրներում էլ պետական բյուջեի 
զգալի մասն են կազմում: Սակայն այս համատեքստում Հայաստանի և 
Իսրայելի միջև հիմնական տարբերությունը նրանում է, որ Հայաստանը չունի 
սպառազինության տեղական արտադրություն, մինչդեռ Իսրայելն արտադրում 
է  նոր սերնդի զենքեր և  ի վիճակի է լավ զինելու իր բանակը:  
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Բ. Ռեսուրսների սակավություն և փոքր տարածք. Ի տարբերություն Իսրայելի, 
որն արտասահմանից է հումք ներմուծում և այն վերածում վերջնական 
սպառման ապրանքների, Հայաստանը արտահանում է հումքը (մեծամասամբ`  
հանքարդյունաբերության ռեսուրսներ) այլ երկրներ: 
Գ. Մեծաքանակ սփյուռք. Իսրայելի անկախության հռչակումից ի վեր, 
հատկապես Հայրենադարձության վերաբերյալ օրենքի ընդունումից հետո շատ 
հրեաներ վերադարձան իրենց պատմական հայրենիք: Ունենալով 20 770 կմ² 
տարածք` Իսրայելի բնակչությունը 7,7 մլն. մարդ է կազմում, մինչդեռ ՀՀ 29 743 
կմ² տարածքում բնակչության թիվը 3 միլիոնից քիչ է: Իսրայելի և Հայաստանի 
միջև գլխավոր տարբերություններից է պետության և սփյուռքի 
համագործակցության մակարդակը: Հրեական սփյուռքն ակտիվորեն 
համագործակցում է պետության հետ և զգալի ներդրումներ է կատարում 
Իսրայելի տնտեսության մեջ: Այդ փաստին հակառակ` հայոց պետության և 
սփյուռքի համագործակցությունը սահմանափակվում է միայն սփյուռքի 
կողմից իրականացվող բարեգործական ծրագրերով:   

Իսրայելի տնտեսությունը զգալիորեն զարգացել է`  շնորհիվ հրեաների 
համագործակցության և աջակցության: Սփյուռքի ներդրումները միայն 
նյութական բնույթ չեն կրում: Երբ օտարերկրյա կազմակերպությունները 
կատարում են նպատակային ներդրումներ, նրանք նպաստում են նոր 
տեխնոլոգիաների, գործարար միջավայրի զարգացմանը, բնակչության 
մասնագիտական վերապատրաստմանը, ինչպես նաև` իրենց հետ նոր փորձ և 
որակ են բերում: Այդ կապերն ու գործարար լավագույն փորձը լայն տարածում 
են գտնում տեղի շուկայում: Եթե նույնիսկ տարիներ անց այդ 
կազմակերպությունները դադարեցնում են իրենց գործունեությունը, նրանց 
փոխարեն շուկայում հայտնվում և հաստատվում են միանգամայն նոր 
կազմակերպություններ, որոնք արդեն իսկ ունենում են պատրաստի կադրեր և 
շուկայական կապեր:   

Հայաստանի դեպքում սփյուռքի մասնակցությունն ազգային 
տնտեսության մեջ սահմանափակվում է միայն ֆինանսական աջակցությամբ և 
բարեգործական ծրագրերով: Շատերն, այդպիսով, պատրաստ են օգնել երկրի 
զարգացմանը, սակայն Հայաստանի համար դա մարդկային կապիտալի 
զարգացման գործոն չի կարող հանդիսանալ, քանզի Հայաստանը չի 
օգտագործում սփյուռքից բարձր և միջին օղակների հմուտ մասնագետներ 
ներգրավելու պոտենցիալը: Աշխարհի տարբեր երկրներում ապրող հայերի 
մասնագիտական փորձը, ի դեմս նրանց ներդրումների փոքր և միջին ծավալի 
ծրագրերում, կարող էր զգալիորեն զարգացնել և նորարարական շունչ 
հաղորդել Հայաստանի տնտեսությանը: Այս արդյունքին հնարավոր է հասնել, 
և այն իրատեսական է, սակայն Հայաստանը կկարողանա լիովին օգտագործել 
սփյուռքի ներուժը միայն օրենքի իշխանություն ապահովելու դեպքում:  

Սփյուռքի` Հայաստանի տնտեսությունում ներդրումներ կատարելուց 
զերծ մնալը պայմանավորված է հիմնականում գործարար միջավայրի և 
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օրենքի գերակայության խնդիրներով: Թեև Հայաստանի կառավարությունը 
վերջին երեք տարվա ընթացքում մի շարք բարեփոխումներ է իրականացրել 
գործարար ոլորտը բարելավելու նպատակով, այնուամենայնիվ,  դեռևս 
բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան:  

Հայաստանում ներդրումներ կատարելու մեկ այլ խոչընդոտ են 
համարվում պետական մարմինների ներկայացուցիչների կողմից հաճախ 
արհեստականորեն ստեղծված բարդությունները: Օրինակ, արտասահմանցի 
կամ սփյուռքահայ ներդրողը երբեք չի հասկանա, թե ոստիկանական 
համակարգի ներկայացուցիչը ինչ գործ կարող է ունենալ կազմակերպության 
կամ մասնավոր ընկերության հարկային հաշվետվությունների հետ: Հարկային 
մարմինների ներկայացուցիչների՝ ստուգումների նպատակով առանց 
նախապես տեղեկացնելու հաճախակի այցելությունները վատ են 
անդրադառնում ընկերությունների գործունեության վրա, ինչպես նաև խիստ 
բացասական ազդեցություն են թողնում ներդրումային միջավայրի վրա: 
Որպես օրինակ կարելի է նշել Մարդու իրավունքների պաշտպանի 
գրասենյակի ստացած բազմաթիվ  բողոքները, որոնք ահազանգում են 
Պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցների կողմից հաճախակի 
այցելությունների և  ոչ պլանային ստուգումներ անցկացնելու վերաբերյալ112:   

Այսպիսով, բոլոր վերը նշված խնդիրները լուծելու համար Հայաստանի 
կառավարությունը պետք է ավելի արդյունավետ կերպով շարունակի 
բարեփոխումները՝ նման անընդունելի գործողությունները բացառելու և 
Հայաստանի ներդրումային մթնոլորտը գրավիչ դարձնելու նպատակով:  

Հայաստանի տնտեսության մեջ սփյուռքի կողմից ուղղակի կատարված 
ներդրումներն իրենց հետ կբերեն նոր բարեգործական ծրագրեր, 
մասնագիտական փորձ, շուկայական կապեր և այլ հնարավորություններ: 
Որպեսզի հնարավոր լինի այս նպատակին հասնել, սփյուռքի 
ներկայացուցիչները պետք է վստահ լինեն, որ Հայաստանում իրենց ներդրումը 
պաշտպանված է, իսկ բարեգործական նպատակներով հատկացված 
նվիրատվությունը ծառայում է բուն նպատակին: Ֆինանսական միջոցների 
անարդյունավետ օգտագործումը և ներդրումների պաշտպանության 
երաշխիքի բացակայությունը կարող են հանգեցնել ընթացիկ ծրագրերի 
կասեցման և հետագա ծրագրերի խափանման:  
 
 

                                                           
112 ՊԵԿ-ը ստուգումներ է կատարում՝ չներկայացնելով հիմնավորված որոշումը:Մարդու 
Իրավունքների Պաշտպանի գրասենյակ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.aravot.am/2013/05/17/244155/> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://www.aravot.am/2013/05/17/244155/
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3.4 Իսրայելի մոդելը` որպես օրինակ կիրառելու 
հնարավորությունը 
 

Իսրայելի փորձից ելնելով՝ ներքոնշյալ առաջարկությունները կարող են 
կիրառելի լինել Հայաստանի համար: 
 
ա. Տնտեսական աճ  

Քանի որ Հայաստանը չունի բնական ռեսուրսների հարուստ 
պաշարներ, պետք է զարգացնի նորարարական, գիտելիքահենք 
տնտեսություն, որի նպատակն է օգտագործել նոր գաղափարներ, 
տեխնոլոգիաներ և ներդրումներ: Այս ամենին կարելի է հասնել միայն 
կառավարման և գործարար համակարգերի արդյունավետության 
բարձրացման միջոցով, ինչն իր հերթին կարող է ներքին տնտեսությունը 
գրավիչ դարձնել սփյուռքի և օտար ներդրողների համար: Ի լրումն, 
անհրաժեշտ է նաև ազգային տնտեսությունը զերծ պահել շուկայում 
մենաշնորհների ձևավորումից և զարգացնել արտահանումը:  

 
բ. Գործարար միջավայրի բարելավում 

Հայաստանը պետք է բարելավի ներքին գործարար միջավայրը, որն իր 
հերթին կնպաստի փոքր և միջին ձեռնարկությունների աճին, ինչպես նաև՝ 
սփյուռքի կողմից ներդրումների հոսքի ապահովմանը: Նշված նպատակին 
հասնելու համար անհրաժեշտ է՝ 1) բարեփոխումներ իրականացնել հարկային 
և մաքսային համակարգերում, 2) խրախուսել ներքին արտադրողների հանդեպ 
բարյացկամ վերաբերմունքը,  3) շարունակել օրենքների և բիզնեսների 
գործունեության համար անհրաժեշտ տեղեկատվական և այլ 
ծառայությունների կենտրոնացված համակարգի ստեղծումն ու հետագա 
արդյունավետության ապահովումը:  
 
գ. Ենթակառուցվածքներում ներդրումներ  

Հայաստանը ենթակառուցվածքներում ներդրումների մեծ կարիք ունի: 
Ո՛չ կոնֆլիկտային իրավիճակը, ո՛չ էլ ճգնաժամը չեն արդարացնում այն 
փաստը, որ տրամադրվող վարկային միջոցներն անմիջական սպառողական 
բնույթ են կրում, այնինչ նրանք պետք է ուղղված լինեն ենթակառուցվածքային 
ծրագրերի իրականացմանը: Նույնիսկ երկրի համար ամենաբարդ 
ժամանակներում Իսրայելը հսկայական դրամական հոսքեր է ուղղել իր 
ենթակառուցվածքները բարելավելուն՝ երկիրն ապահովելով երկարաժամկետ 
ակտիվներով: Հայաստանի ենթակառուցվածքները, մասնավորապես՝ 
ջրամատակարարման, էլեկտրաէներգիայի, կոյուղու, ավտոճանապարհների և 
հեռահաղորդակցության ոլորտները բարելավման կարիք ունեն: Այս 
նպատակով կատարվող ներդրումները միայն որոշ չափով են հասանելի և 
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տրամադրվում են հիմնականում սփյուռքի նվիրատվությունների և 
միջազգային կազմակերպությունների տրամադրած վարկերի տեսքով: 
Ֆինանսական ներհոսքի և տնտեսության ակտիվացման իրական շարժիչ ուժ 
կարող են դառնալ փոքր և միջին բիզնեսի կողմից ազգային արտադրության 
զարգացման ծրագրերը: Ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու նպատակով 
Հայաստանի և սփյուռքի միջև համագործակցությունն արդյունավետ կլինի 
միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանը վերացնի կոռուպցիան և ներմուծման 
մենաշնորհը: Ներդրումային միջավայրը գրավիչ դարձնելու համար 
անհրաժեշտ է այնպիսի քաղաքականություն և համակարգի ձևավորում, որի 
միջոցով սփյուռքի կողմից կատարված ներդրումները և նվիրատվությունները 
կծառայեն իրենց բուն նպատակին:  

 
դ. Հայրենադարձության խրախուսում 

Հետևելով Իսրայելի Սփյուռքի նախարարության օրինակին՝ Հայաստանի 
Սփյուռքի նախարարությունը կարող է մշակել հայրենադարձությունը 
խրախուսող ծրագրեր: Թեև ռեսուրսները կարող են չբավարարել 
բնակարանային շինարարության և այլ ոլորտներում զանգվածային 
ներդրումներ կատարելու համար, նախարարությունը կարող է ներգաղթային 
համայնքային կենտրոններ ստեղծել և մշակել հատուկ ներգաղթային և 
հայրենի երկրում հարմարվելուն ուղղված ծրագրեր: Նման կենտրոնները 
կարող են ծառայել որպես առաջնային տեղեկատվական կենտրոններ 
հայրենիք վերադարձած հայերի համար, ինչը նրանց կօգնի հարմարվելու 
տեղի կյանքին և մշակույթին: Այս գործընթացն առավել արդյունավետ 
դարձնելու համար վերոհիշյալ համայնքային կենտրոնները կարող են անվճար 
ինտերնետ, հարակից ծառայություններ, ինչպես նաև` խորհրդատվական 
աջակցություն առաջարկել հայրենիք վերադարձած հայերին: 
Նախարարությունը կարող է նաև համագործակցել աշխատանքի 
տեղավորման գործակալությունների հետ և ունենալ աշխատատեղերի բազա 
հայրենիք վերադարձած սփյուռքահայերի համար:  

ՀՀ Սփյուռքի նախարարության հետ համագործակցող բարեգործական 
կազմակերպությունները, որոնցից են ՀԲԸՄ-ն և Համահայկական 
Հիմնադրամը, պետք է ներգրավվեն Հայաստանում նման քաղաքանության 
մշակման և իրագործման գործում: Նման կազմակերպությունները պետք է ոչ 
թե պարզապես ֆինանսավորեն պետության կողմից ներկայացվող ծրագրերը, 
այլ ներդրումներ կատարեն երկրի համար երկարաժամկետ արդյունքներ 
ապահովող ծրագրերում: Դպրոցների կառուցման ծրագրերը պետք է 
հովանավորվեն այնպիսի ծրագրերի հետ համատեղ, որոնք միտված են 
բնակչության պահպանմանը և զարգացմանը:  
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Գլուխ 4. Վերաբնակեցումը  Քաշաթաղում  և Շահումյանում 
 
 

4.1 Ներածություն 

 
Արտագաղթի կանխարգելման և հայրենադարձության քաղաքականություն 

իրականացնելուց բացի Հայաստանը պետք է փորձի բնակեցնել տնտեսապես 
աղքատ և արտագաղթից առավել տուժած հեռավոր շրջանները: Այս գլխում 
ներկայացված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության (ԼՂՀ) Քաշաթաղի և 
Շահումյանի շրջանների հետպատերազմյան վերաբնակեցման 
ուսումնասիրությունը: Այս շրջանները Հայաստանի Հանրապետության և ԼՂՀ 
համար ռազմավարական նշանակություն ունեն` որպես 2 
հանրապետությունները միմյանց կապող օղակներ113: Երեք քաղաքային և 
ավելի քան տաս գյուղական համայնքների հետազոտության հիման վրա` այս 
գլխում ուրվագծվում են վերաբնակեցման նախորդ փորձի դասերը և արվում են 
ԼՂՀ և ՀՀ վերաբնակեցման քաղաքականության բարելավման և ընդլայնման 
առաջարկություններ:     

Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջաններում 1990-ական թ.թ. երկրորդ կեսից 
սկսած բնակչության աննախադեպ աճի ուսումնասիրությունը կարևոր է ԼՂՀ և 
ՀՀ համար` արտագաղթի բարձր մակարդակի և դրա վերահսկման առավել 
արդյունավետ ռազմավարությունների մշակման լույսի ներքո: Հոռետեսական 
մոտեցմանը (ինչը գերակշռող է Հայաստանի արտագաղթի միտումների 
վերլուծություններում ) հակազդելու առավել արժեքավոր մոտեցում կարող է 
լինել այս շրջանների փորձի` որպես հաջողության պատմության 
ուսումնասիրությունը:   
 

Այս գլխում բարձրացվում են հետևյալ հարցադրումները.   
• Որո՞նք են եղել Քաշաթաղի և Շահումյանի շրջաններում վերաբնակվելու  

հիմնական դրդապատճառներն ու դրական նախադրյալները:  
• Որո՞նք են ուսումնասիրվող տարածքների այն ռեսուրսները, որոնք 

կարող են նպաստել հետագա վերաբնակեցմանը:  
• Հաղորդակցման ո՞ր ուղիներն են առավել հաճախ օգտագործվել 

վերաբնակեցման գործընթացում:    
 

Այս հարցերի պատասխանները թույլ կտան հասկանալու, թե՝   

                                                           
113 Քաշաթաղով են անցնում Հայաստանը և ԼՂՀ-ն միացնող 4 ճանապարհներից երեքը, իսկ 
Շահումյանով՝ մեկը:  
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• Որո՞նք են այն արժեքները, սկզբունքներն ու մեխանիզմները, որ 
նպաստել են վերաբնակեցման հաջողությանը:      

• Մարդկային և սոցիալական կապիտալն ինչպե՞ս է կիրառվել 
վերաբնակեցման գործընթացում:       

• Ինչպե՞ս է հնարավոր օգտագործել Շահումյանի և Քաշաթաղի 
վերաբնակեցման փորձը` որպես ՀՀ և ԼՂՀ այլ շրջանների 
վերաբնակեցման մոդել:  
 

Ուսումնասիրության շրջանակներում կիրառվել են հետազոտության 
ինչպես որակական, այնպես էլ քանակական մեթոդներ: Դրանք են` խորին 
հարցազրույցները համայնքի անդամների (հիմնականում՝ ընտանիքների 
գլխավորների/որոշում կայացնողների) հետ, բանավոր պատմություններ` 
վերաբնակեցման հիմնական դրդապատճառները պարզելու համար, 
հարցազրույցներ առանցքային տեղեկատուների հետ, ովքեր ակտիվ 
դերակատարություն են ունեցել վերաբնակեցման կազմակերպման գործում, 
փաստաթղթերի` վիճակագրական տվյալների, հրապարակումների, 
հրապարակախոսական և լրատվական նյութերի, գիտական և պաշտոնական 
փաստաթղթերի վերլուծություն, փորձագիտական հարցազրույցներ` 
հետազոտության վարկածների ու առաջարկությունների կրկնակի ստուգման 
նպատակով:  
 

4.2 Բնակչության  դինամիկան  Քաշաթաղում   և  Շահումյանում 

 
Խորհրդային շրջանում Քաշաթաղի և Շահումյանի շրջանները Ադրբեջանի 

ԽՍՀ կազմում են գտնվել: 1991-1994թ.թ. ղարաբաղյան պատերազմի 
արդյունքում այս շրջանները դարձան նոր կազմավորված ԼՂՀ մասը: Չնայած 
պատերազմի հետևանքով այս շրջանները գրեթե ամբողջությամբ դատարկվել 
էին, վերաբնակեցման գործընթացը մեկնարկեց հրադադարի հաստատումից 
անմիջապես հետո: Ըստ առանցքային տեղեկատուների գնահատականների, 
2003թ. Քաշաթաղի բնակչությունը կազմում էր շուրջ 12 հազար, բնակեցվել էին 
106 բնակավայրեր: 2005թ. ԼՂՀ մարդահամարի տվյալներով, շրջանի առկա 
բնակչությունը կազմում էր 9 700 մարդ:  

2005թ. մարդահամարի տվյալներով, Շահումյանի շրջանի բնակչությունը 
կազմում էր 2 553, իսկ Քարվաճառ քաղաքի (շրջանի վարչական կենտրոնի) 
բնակչությունը` 492 մարդ114: 2012թ. ոչ պաշտոնական տվյալների համաձայն, 

                                                           
114 Տե´ս 2005թ. ԼՂՀ մարդահամարի արդյունքները: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
Ազգային վիճակագրական ծառայություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://web.archive.org/web/20130620145504/http://census.stat-nkr.am/nkr/1-1.pdf> (վերջին անգամ 
դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

http://web.archive.org/web/20130620145504/http:/census.stat-nkr.am/nkr/1-1.pdf
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Քարվաճառ քաղաքում բնակվում է շուրջ 700 մարդ, ինչը նշանակում է, որ 7 
տարվա ընթացքում շրջկենտրոնում բնակչության թիվն աճել է շուրջ 40%-ով: 

Ստորև բերված գծապատկերներում արտացոլված է երկու շրջաններում 
բնակչության դինամիկան՝ 2005-2012թ.թ., (ըստ պաշտոնական աղբյուրների): 
2005թ. տվյալների համար հիմք են ծառայել ԼՂՀ մարդահամարի 
արդյունքները115, հետագա տարիների համար՝ ԼՂՀ վիճակագրական 
տարեգրքերը116:  

 
Գծապատկեր 28. Քաշաթաղի շրջանի բնակչության դինամիկան՝ 2005-2012թ.թ. 

 
 
 
Գծապատկեր 29. Շահումյանի շրջանի բնակչության դինամիկան՝ 2005-
2012թ.թ. 

 
 

                                                           
115 Տե´ս 2005թ. ԼՂՀ մարդահամարի արդյունքները: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
Ազգային վիճակագրական ծառայություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://web.archive.org/web/20130620145504/http://census.stat-nkr.am/nkr/1-1.pdf> (վերջին անգամ 
դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)      
116 Տե´ս ԼՂՀ վիճակագրական տարեգրքերը: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
Ազգային վիճակագրական ծառայություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.stat-
nkr.am/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=18&lang=hy> 
(վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)                
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Ինչպես տեսնում ենք, 2005թ. համեմատ Քաշաթաղի բնակչությունը 2012թ. 
դրությամբ կրճատվել է 9.5%-ով, մինչդեռ Շահումյանի շրջանում հակառակ 
միտումն է նկատվում՝ նույն ժամանակահատվածում բնակչությունն աճել է 
13.6%-ով:  

 
 

4.3 Վերաբնակեցումը  Քաշաթաղի և Շահումյանի  շրջաններում  

 
1994թ. Քաշաթաղի վարչակազմը սկսեց կամավորության սկզբունքով 

վերաբնակեցնել շրջանը` բնակավայրերի թվի աստիճանական աճի միջոցով: 
1997-1998թ.թ. մեկնարկեց Շահումյանի շրջանում վերաբնակեցման 
կազմակերպումը: Այս գործընթացի վերաբերյալ 2 հիմնական հարց 
քաղաքական զգայունության պատճառով դեռևս անպատասխան է մնացել. 
արդյոք առկա՞ էր այս տարածքների վերաբնակեցման քաղաքական որոշում, և 
եթե այո, ո՞վ և ե՞րբ է որոշել վերաբնակեցնել այս շրջանները:     

Վերաբնակեցման առանձին փուլերում կիրառվել են տարբեր 
մեխանիզմներ: Դրանք են որոշակի արտոնությունների տրամադրումը 
(հիմնականում կոմունալ վարձավճարների զեղչումը), գրավիչ պայմաններով 
աշխատանքի առաջարկը, նյութական աջակցության տրամադրումը 
(տուն/բնակարան, հողատարածք և դրամական օժանդակություն) և մասնավոր 
ձեռներեցության խթանումը (գյուղատնտեսական վարկեր և անասուններ 
տրամադրելու միջոցով): Վերաբնակեցման առաջին ալիքին հատուկ որոշ 
արտոնություններ հետագայում վերացվեցին: Այսպես, եթե 1990-ականն թ.թ. 
որոշ մասնագետների աշխատավարձը կրկնակի բարձր էր Հայաստանում 
համանման մասնագետների աշխատավարձից, ապա ժամանակի ընթացքում 
այս տարբերությունը վերացավ:  

Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավմանը զուգընթաց 
սկիզբ առավ հակառակ գործընթացը` բնակչության շարժը շրջաններից դեպի 
Հայաստան (հիմնականում` Երևան): Բնակության նախկին վայրերը 
վերադառնալու գործոնների շարքում հարցվողները նշել են հատկապես 
կառավարման վատթարացումը, արտոնությունների և աջակցության 
ծրագրերի զգալի մասի վերացումը, բնակարանի և աշխատանքի 
բացակայությունը, քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունը (Քաշաթաղի 
շրջանի կարգավիճակի փոփոխությունը, երբ շրջանի կառավարման 
իրավասությունը ՀՀ-ից փոխանցվեց ԼՂՀ-ին), ազատագրված տարածքների 
կարգավիճակի անորոշությունը և տարածքներն Ադրբեջանական 
Հանրապետությանը բռնակցելու հնարավոր ռիսկը:  

1996-2000թ.թ. Քաշաթաղում բնակչության թիվը կտրուկ աճել էր՝ 4 000-ից 
հասնելով շուրջ 12 000-ի: Տարբեր աղբյուրներ հաստատում են, որ 2000-
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2001թ.թ. Քաշաթաղի բնակչության թիվն իր գագաթնակետին էր հասել: 
Սակայն, ըստ առանցքային տեղեկատուների, Քաշաթաղի բնակչության գրեթե 
կեսը հեռացել է շրջանից 2003-2007/8թ.թ. ընթացքում: 2007թ.-ին արտագաղթը 
գրեթե կանգ է առել, իսկ 2007թ. հետո հեռացածների 10-15%-ը սկսել են կրկին  
վերադառնալ Քաշաթաղ: Այլ հարցվողներ նշել են այն մասին, որ 2000-2008թ.թ. 
շրջանից հեռացել է 3 000-4 000 մարդ:  

Բնակչության տեղաշարժի դինամիկայի վերաբերյալ ճշգրիտ տվյալների 
բացակայության պայմաններում կարելի է որոշ եզրահանգումներ անել՝ 
դիտարկելով աշակերտների թվի փոփոխությունը: Ըստ առանցքային 
տեղեկատուների, 2000թ. Քաշաթաղում կար մոտ 2 300 աշակերտ, իսկ 2012թ. 
նրանց թիվը կազմում էր շուրջ 1 700: Այսպիսով, 12 տարվա ընթացքում 
աշակերտների թիվն անկում է ապրել շուրջ 26%-ով: Չնայած աշակերտների 
թվի անկման չափը մեխանիկորեն չի կարող տարածվել ամբողջ բնակչության 
թվի նվազման չափի վրա, սակայն այն իրավիճակի վերաբերյալ ընդհանուր 
պատկերացում է տալիս: Եթե 2001/2-2008թ.թ.-ը բնութագրվում են իբրև 
հիասթափության և բնակչության արտահոսքի տարիներ, ապա 2008թ.-ից 
սկիզբ առած ժամանակաշրջանը կայունացման շրջափուլ է, որին բնորոշ է 
բնակչության արտահոսքի կանգը:  

Վերաբնակեցման սկզբնական ջանքերի մաս կազմող որոշ 
արտոնություններ պահպանվել են մինչ օրս: Մասնավորապես, մեկ բնակչի 
հաշվով ամսական փոխհատուցվում է կոմունալ ծախսերի մի մասը: Սակայն, 
ըստ որոշ առանցքային տեղեկատուների գնահատականների, 
արտոնությունների տրամադրման ռազմավարությունը` որպես 
վերաբնակեցման մեխանիզմ, հիմնականում սպառել է իրեն: Ըստ այդ 
գնահատականների, տարածքում մշտական կայուն բնակչություն ունենալու 
համար պետք է հիմնվել ոչ թե տրամադրվող արտոնությունների, այլ կայուն 
ռեսուրսների վրա` բնական միջավայր, արոտավայրեր և ընտանիքների 
զբաղվածությունն ապահովող այլ պայմաններ:  

 
 

4.4 Վերաբնակեցման  դրդապատճառները 

 
Հետազոտության մասնակիցները պատասխանել են  2 հիմնական հարցի՝ 

ինչու՞ են լքել իրենց նախկին բնակավայրերը և ինչու՞ են որպես նոր 
բնակավայր ընտրել հենց այդ շրջանները: Հարցվածների մեծ մասը նշել է այս 
տարածքներում հաստատվելու 2 հիմնական գործոն: Հայրենասիրությունից 
դրդված  կամ ազատագրված տարածքները վերաբնակեցնելու գիտակցված 
նպատակադրումով առաջնորդվող վերաբնակիչները փոքրամասնություն են 
կազմում: Մինչդեռ զգալի մասը տեղափոխվել է նոր բնակավայր 
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Հայաստանում սոցիալական դժվար կացությունից կամ բնակարանի 
բացակայությունից դրդված:  

Վերաբնակիչների զգալի մասը նշված շրջանների վերաբերյալ տեղեկություն 
են ստացել իրենց հարազատներից և ընկերներից, ովքեր մինչ այդ հաստատվել 
են նոր բնակավայրերում: Մինչև 2005թ. պոտենցիալ վերաբնակիչների 
հավաքագրմամբ, խորհրդատվությամբ, ուղղորդմամբ և ազատագրված 
տարածքներում անհրաժեշտ մասնագետների ընտրությամբ Երևանում 
զբաղվում էր «Արցախ» կոմիտեն: 2010թ. սկսած անհրաժեշտ մասնագետների և 
նրանց տրամադրվող աջակցության վերաբերյալ հայտարարություններ են 
տրվում հայաստանյան հեռուստատեսություններով: Չնայած հանրային 
իրազեկվածությունն առավել ընդլայնվել է նաև սոցիալական ցանցերի 
միջոցով, այնուամենայնիվ, պոտենցիալ վերաբնակիչների ներգրավման 
հիմնական միջոցը հիմա էլ շարունակում է մնալ անմիջական 
հաղորդակցության միջոցով տեղեկության տարածումը:  
 
 

4.5 Խոչընդոտներ  և  մարտահրավերներ 

 
Երկու շրջաններում էլ վերաբնակեցման սկզբնական փուլին բնորոշ է եղել 

«սխալների և փորձի մեթոդը»: Սկզբնապես բնակեցվել են միայն այն 
տարածքները, որտեղ առավել դյուրին էր շինանյութ հասցնել, և շատ 
տարածքներ այս պատճառով մնացել են չբնակեցված: Երբեմն 
վերաբնակեցման գործն իրականացվել է ինքնաբուխ կերպով և այդ գործում  
անհրաժեշտ փորձառություն չունեցող անձանց կողմից: Որևէ տարածք 
վերաբնակեցնելու որոշումն ընդունվել է ինքնաբուխ կերպով` 
վերաբնակիչների կամ բարեգործական կազմակերպության, Քաշաթաղի 
վարչակազմի կամ որևէ քաղաքական ուժի կողմից:  

Շահումյանի շրջանում, որտեղ վերաբնակեցումը շատ ավելի ուշ է 
մեկնարկել, գործընթացը տարբերվում էր Քաշաթաղի վերաբնակեցումից: 
Այսպես, 1998-1999թ.թ. Քարվաճառ քաղաքում կառուցվել է 60 տուն: 1998թ. 
Բրաջուր, Եղեգնուտ և Վերինշեն գյուղերն են հիմնադրվել, իսկ Ծար գյուղում 
15 տուն է կառուցվել: 2000թ. հիմնադրվել են Նոր Էրքեջ, Նոր Գետաշեն, Ճումեն 
և Հավսաթաղ գյուղերը, 2001թ.՝ Նոր Կարաչինար և Մանաշիդ, իսկ 2003-
2005թ.թ.՝ Նոր Խարխափուտ և Քնարավան գյուղերը: Ընդհանուր առմամբ, 2000-
2006թ.թ. յուրաքանչյուր բնակավայրում տարեկան 5-7 տուն է կառուցվել: 
Սակայն 2005թ. փոխվել է վերաբնակեցման քաղաքականությունը. նոր 
բնակավայրերի հիմնադրումը կամ վերականգնումը չէր խրախուսվում և չէր 
ֆինանսավորվում ԼՂՀ իշխանության կողմից: Վերաբնակեցման առաջին 
փուլը, երբ տների շինարարություն էր իրականացվում, ակնհայտորեն ավելի 
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արդյունավետ էր, քանի որ վերաբնակիչների հոսքը գրեթե դադարեց այն 
բանից հետո, երբ տների կառուցումը դադարեցվեց, և բոլոր ջանքերն 
ուղղվեցին սոցիալական պայմանների բարելավմանը:  

Շահումյանի շրջանում վերաբնակեցման հապաղման հնարավոր 
պատճառներից էր էլեկտրաէներգիայի և բջջային հեռախոսակապի 
բացակայությունը: Մինչև 2002թ. շրջանը գրեթե էլեկտրաֆիկացված չէր: 2003-
2005թ.թ. էլեկտրաէներգիայով են ապահովվել Շահումյանի գրեթե բոլոր 
համայնքները: 2004թ.-ին շրջանում 3 աշտարակների տեղադրման միջոցով 
ապահովվել է համայնքների միջև բջջային կապը:  

Ընդհանուր առմամբ, երկու շրջաններին էլ բնորոշ է վերաբնակեցման 
համալիր ծրագրերի բացակայությունը: Նոր տների կառուցումը փաստացի 
դադարեցված է, իսկ կիսավեր տների վերականգնումը միայն առանձին 
դեպքերում է տեղի ունենում՝ հիմնականում հրավիրված մասնագետների 
համար:  

Հետպատերազմյան շրջաններում վերաբնակեցում իրականացրած 
միջազգային կազմակերպությունների փորձը վկայում է այն մասին, որ 
վերաբնակիչների կապվածությունն իրենց նոր բնակավայրերին կախված է 
այնպիսի գործոններից, ինչպիսիք են աշխատանքի հասանելիությունն ու 
կայունությունը, եկամտի մակարդակը, բնակարանի առկայությունը, 
սոցիալական հարաբերությունների և կառավարման բնույթը: ԼՂՀ 
վերաբնակեցված տարածքների հարցվածները նույնպես կարևորել են բոլոր 
այս գործոնները:  
 
 

4.6 Հիմնական  եզրահանգումներ 

 
 Այս հատվածում ներկայացված են Քաշաթաղի և Շահումյանի շրջաններում 
վերաբնակեցման գործընթացի ուսումնասիրության հիմնական  
եզրահանգումներն ու երկընտրանքները: 
 
Ա. Վերաբնակեցման ռազմավարության անհրաժեշտությունը  
 

Այն, որ վերաբնակեցման առաջին քայլերը լի են եղել սխալներով, նշում են 
և՛ որոշում կայացնողները (համայնքների ղեկավարներ, կամավոր 
ակտիվիստներ և այլոք), և՛ վերաբնակիչների մի ստվար հատված: Սխալների 
զգալի մասը պայմանավորված է եղել վերաբնակեցման ռազմավարության և 
գործողությունների համալիր ծրագրի բացակայությամբ: Թեև գործընթացն 
այսօր ավելի լավ է կառավարվում Քաշաթաղի վերաբնակեցման վարչության 
կողմից, սակայն մինչև այժմ թե՛ ԼՂՀ իշխանությունը և թե՛ շրջանների 
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վարչակազմերն իրենց տրամադրության տակ չունեն վերաբնակեցման 
ռազմավարության համապարփակ փաստաթուղթ:  

Բազմաթիվ հարցեր մնում են անպատասխան. օրինակ, բնակչության ի՞նչ 
թվաքանակ է վերաբնակեցման թիրախ, ո՞ր նախկին բնակավայրերն են 
ենթակա վերաբնակեցման և ինչո՞ւ, սահմանափակ ռեսուրսների 
պայմաններում վերաբնակիչների ո՞ր խմբերը պետք է առավելագույն 
աջակցություն ստանան, ինչպիսի՞ ծրագրեր պետք է իրականացվեն 
բնակավայրերից յուրաքանչյուրում՝ վերջիններիս ինքնաբավությունն 
ապահովելու համար և այլն: Վերոնշյալ խնդիրները մինչ օրս լուծում են 
ստանում  անհատների պրակտիկ փորձի հիման վրա, ովքեր գործում են 
ինքնաբուխ` ըստ իրավիճակի: Վերաբնակեցման ռազմավարության 
բացակայությունը հանգեցրել է բնակչության ոչ համաչափ տեղաբաշխման, 
որոշ դեպքերում՝ բնակեցման համար ոչ հարմար տարածքների ընտրության: 
Ապագայում նմանատիպ ռիսկերը նվազեցնելու համար հարկավոր է մշակել 
հստակ ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր` բնակեցման 
առաջնահերթությունների և համապատասխան տեղաբաշխման 
մատնանշմամբ:    

 
 

Բ. Սկյուռն անիվի մեջ  
 
Քաշաթաղի շրջանի Կերեն համայնքի վիճակը լավագույնս հնարավոր է 

բնորոշել  «Սկյուռն անիվի մեջ» հայտնի դարձվածքով, ինչը գործընթացի 
տեղապտույտն է մատնանշում: Գյուղում կենսական անհրաժեշտ 
պայմանների բացակայությունը117 խոչընդոտում է բնակչության կայուն 
թվաքանակի ապահովմանն ու հետագա աճին: Նախքան մարդկանց այստեղ 
բերելը նախապես նրանց համար անհրաժեշտ կենսապայմաններ 
ապահովելով` գործընթացը տնտեսապես առավել շահավետ և արդյունավետ 
կարող է լինել: Հակառակ իրավիճակը հանգեցնում է միջոցների և մարդկային 
ջանքերի փոշիացմանը: Բնակավայրում հաստատված անձինք 
բավականաչափ շահագրգռված չեն ներդրումներ կատարելու, քանի որ 
համայնքում մնալն ինքնին հրապուրիչ չէ:  

Նմանատիպ իրավիճակ է մոտակա Դիցմայրի գյուղում, որը հիմնվել է 
1998թ.` 35 ընտանիքների կողմից: Բնակչության թիվը շարունակական անկում 
է ապրել՝ 2012թ. կազմելով 15-16 ընտանիք` մոտ 70 բնակիչներով: Ի 

                                                           
117 Մինչև 2012թ. բնակավայրում էլեկտրականություն և հեռախոսակապ չկար: 
Էլեկտրականությունն ապահովվում էր տրամադրված գեներատորների միջոցով: Գյուղի 
բնակիչները, թեև չունեն հոսանքագիծ, կարող են շարժական ինտերնետ կապի միջոցով 
օգտվել ինտերնետից: Հետազոտության ավարտից հետո՝ 2012թ. սեպտեմբերին, բնակավայրը 
էլեկտրականություն է ստացել:   
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տարբերություն Կերենի, որտեղ բնակչության արտահոսքի պատճառը 
նվազագույն կենսապայմանների բացակայությունն է եղել, Դիցմայրիում 
բնակչության նվազման հիմնական գործոնն է դարձել 2001թ. նրանց 
հատկացվող նյութական օժանդակության դադարեցումը: Այդ ծրագիրը 
ենթադրում էր յուրաքանչյուր ամիս ընտանիքի գլխավորին՝ 50, իսկ ընտանիքի 
յուրաքանչյուր անդամին 20 ԱՄՆ դոլարի չափով օգնության տրամադրում: 
Բնակիչների հոգեբանական և նյութական կախվածությունը տրամադրվող 
օգնությունից հանգեցրել է նրան, որ երբ դադարեցվել է աջակցության 
տրամադրումը, գյուղը կիսով չափ դատարկվել է:  

 
 

Գ.Վերաբնակեցման նպատակների իրականացման գնահատման 
չափանիշները 

 
Փորձագետները նշել են,  որ վերաբնակեցման ռազմավարությունը պետք է 

ներառի վերաբնակեցման նպատակների իրագործումը գնահատելու հստակ 
չափանիշներ: Ըստ որոշ փորձագետների և առանցքային տեղեկատուների, 
չափանիշներից մեկը կարող է լինել վերաբնակեցված շրջանի 
ինքնաբավությունը (այնպիսի կենսապայմանների առկայությունը, որոնք թույլ 
կտան, որ շրջանը զարգանա առավելապես ներքին ռեսուրսների և ներուժի 
շնորհիվ): Այս չափանիշը, թերևս, շատ հավակնոտ է, քանի որ  ՀՀ և ԼՂՀ գրեթե 
ոչ մի համայնք կամ բնակավայր այս առումով ինքնաբավ չէ:  

Ինքնաբավության անհրաժեշտ պայմաններից մեկն էլ բնակչության 
ճգնաժամային զանգվածի ապահովումն է: Դա ենթադրում է, օրինակ, 
բավարար թվով խանութների առկայություն, ինչը կխթանի աշխատատեղերի 
ստեղծումը, շուկայի զարգացումը և խանութների միջև մրցակցությունն ու 
առավել որակյալ սպասարկումը: Քարվաճառ քաղաքում, ըստ առանցքային 
տեղեկատուների, շուրջ 700-ի հասնող բնակչությանը սպասարկում են 5 
ընդհանուր բնույթի և 1 հագուստի խանութ, հանրային սննդի 2 օբյեկտ: Դրանց 
միջև մրցակցություն թեև առկա է, սակայն բավարար չէ լիարժեք արդյունքներ 
ստանալու համար: Առանցքային տեղեկատուները Քարվաճառ քաղաքի 
համար թիրախային են համարում բնակչության կրկնապատկումը կամ 
եռապատկումը (առնվազն 1 400-1 600 մարդ), ինչը թույլ կտա հասնելու 
մատնանշված ճգնաժամային զանգվածին:  

Վերաբնակեցման գործընթացի հաջողության հաջորդ չափանիշը շրջանի 
ռեսուրսների (մարդկային, բնական, գյուղատնտեսական, զբոսաշրջային, 
արտադրական կարողությունների) լիարժեք օգտագործումն է: Սա ենթադրում 
է նաև պատմամշակութային արժեքների ճանաչումը, նոր ռեսուրսների 
հայտնաբերումը և այլն: Մեկ այլ չափանիշ է շրջանների լիարժեք 
օգտագործումը պետության ռազմավարական նպատակների համար. 
Քաշաթաղի և Շահումյանի շրջանները պետք է լիարժեքորեն օգտագործվեն՝  
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որպես ճանապարհային հաղորդակցության օղակներ, ինչպես նաև որպես 
բնակչության բնական աճի հարմար կենսական միջավայր, 
գյուղատնտեսական ռեսուրսներով հարուստ տարածքներ և այլն:  

Հաջողության մյուս չափանիշը բնակչության խտությունն է: 2012թ. 
հունվարի 1-ի դրությամբ118 Քաշաթաղի շրջանում բնակչության խտությունը 
կազմում էր 3 մարդ/կմ², իսկ Շահումյանի շրջանում՝ 2 մարդ/կմ²: Նույն 
ժամանակահատվածում ԼՂՀ մյուս շրջաններում բնակչության խտությունը մի 
քանի անգամ ավելի բարձր էր. Ասկերանի շրջանում՝ 15 մարդ/կմ², 
Մարտակերտի շրջանում՝ 12 մարդ/կմ², Հադրութի շրջանում՝ 7 մարդ/կմ² և 
այլն: Ամբողջ ԼՂՀ տարածքում բնակչության խտությունը կազմում էր 13 
մարդ/կմ², ինչը նշանակում է, որ Քաշաթաղի շրջանը հանրապետության միջին 
ցուցանիշից շուրջ 4.3, իսկ Քարվաճառի շրջանը՝ շուրջ 6.5 անգամ թերբեռնված 
են: Ընդ որում, պետք է հաշվի առնել, որ ԼՂՀ շրջանների բնակչության 
խտությունն ինքնին բավականին ցածր է՝ համեմատած ՀՀ մարզերի հետ: 
Բնակչության խտության ցուցանիշով 2010թ. ՀՀ-ում ամենացածր ցուցանիշն 
ուներ Վայոց Ձորի մարզը119, որի բնակչության խտությունը 24 մարդ/կմ² է,  
ինչը 8 անգամ բարձր է Քաշաթաղի և 12 անգամ՝ Քարվաճառի 
համապատասխան ցուցանիշներից: Այսպիսով, անգամ ՀՀ և ԼՂՀ ամենանոսր 
բնակեցված շրջանների ցուցանիշներին մոտենալու համար Քաշաթաղի և 
Շահումյանի բնակչության թիվը պետք է առնվազն քառապատկվի:  

 
 

Դ. Բնական աճի՞, թե՞ ներգաղթի խթանում  
 
Վերաբնակեցման ռազմավարությունը պետք է հիմնավոր պատասխան տա 

այն հարցին, թե որն է նախընտրելի` քաջալերել տեղի բնակչության բնական 
աճը, թե՞ նոր վերաբնակիչներ ներգրավել: Եթե վերջնական նպատակը 
տարածքների ներուժի լիարժեք օգտագործումն է, որքանո՞վ է էական այն 
հանգամանքը, թե արդյոք դա ներգաղթի կազմակերպման, թե՞ բնական աճի 
խթանման եղանակով է տեղի ունենում: Եթե նոր բնակիչների ներգրավումը 
կարևոր է, որպես խորհրդանշական ակտ, ապա վերաբնակեցման խնդիրների 
իրագործման համար լավագույն միջոց կարող է լինել բնական աճի խթանումը: 

                                                           
118 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրական տարեգիրքը, 2005-2011թթ.: 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն: Դիտվել է 
հետևյալ կայքից՝ <http://www.stat-
nkr.am/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=58&lang=hy> 
(վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)      
119 Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2010թ., էջ 18: 
Հայաստանի Հանրապետության Ազգաին Վիճակագրական Ծառայություն: Դիտվել է հետևյալ 
կայքից՝ <http://www.armstat.am/file/article/marz_10_10.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին)    

http://www.stat-nkr.am/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=58&lang=hy
http://www.stat-nkr.am/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=58&lang=hy
http://www.armstat.am/file/article/marz_10_10.pdf
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Այս երկընտրանքը որոշ չափով պայմանական է, քանի որ երկու 
գործընթացներն էլ պետության վարած քաղաքականությունից անկախ են 
ընթանում: Այնուամենայնիվ, հետագա ուսումնասիրությունների շնորհիվ 
կարող են գտնվել երկու գործընթացների արդյունավետության բարձրացման 
ուղիներ: Օրինակ, հարցադրումն այն մասին, թե որքա՞ն ֆինանսական և 
մարդկային ռեսուրսների ներդրում է պահանջում, մի կողմից, մեկ վերաբնակչի 
հաստատումը տվյալ տարածքում և, մյուս կողմից, մեկ երեխայի ծննդի 
խթանումը, կարող է նպաստել առկա միջոցների առավել ճիշտ 
վերաբաշխմանը: Բնականաբար, առկա են նաև հաշվարկի վրա ազդող 
բազմաթիվ գործոններ ու ռիսկեր: Օրինակ, վերաբնակիչների մեծ մասն 
աշխատունակ տարիքում գտնվող և տեղական տնտեսության մեջ 
պահանջարկ ունեցող անհատներ են, մինչդեռ բնական աճի խթանման 
պարագայում առաջ է գալիս երեխաների կենսապահովման և կրթության 
ֆինանսական ծախսերի խնդիրը:   

Պրակտիկայում գտնված է երկու առաջնահերթությունները համատեղող 
լուծումը. նախապատվություն է տրվում այն վերաբնակիչներին, ովքեր (ի թիվս 
այլ հատկանիշների) կա´մ գտնվում են վերարտադրողական տարիքում, կա´մ 
բազմազավակ ընտանիք ունեն: Այսպիսով, խթանվում է այնպիսի 
վերաբնակիչների հաստատումը, ովքեր բնակչության բնական աճին 
նպաստելու լավագույն ներուժն ունեն:  

Պետք է նշել, որ նոր բնակիչներին բնակարաններով ապահովելու՝ այս 
պահին, անգամ, խիստ պասիվ վիճակում գտնվող գործընթացն  ավելի վաղ այս 
տարածքներում հաստատված և սեփական ընտանիք կազմելու ցանկություն 
ունեցող  երիտասարդների դժգոհության առիթ է դարձել: Հետազոտության 
ընթացքում բազմիցս հնչել են կարծիքներ, թե  նոր բնակիչների բերելու 
փոխարեն ավելի ճիշտ կլինի հիփոթեքային և սոցիալական ծրագրերի միջոցով 
նպաստել արդեն իսկ հաստատված ընտանիքների ընդլայնմանը, նոր 
ընտանիքների ստեղծմանը:  

 
 

Ե. Նոր բնակավայրերի հիմնու՞մ, թե՞ կայացած համայնքների զարգացում 
 
Մեկ այլ երկընտրանք վերաբերում է այն հարցին, թե ո՞ր ուղղություն է 

նախընտրելի՝ առկա համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացումն ու 
կենսապայմանների բարելավումը, թե՞ նոր բնակավայրերի հիմնումն ու լքված 
բնակավայրերի վերականգնումը: Նոր բնակավայրերի հիմնումը կարող է 
տնտեսապես շահավետ լինել բազմաթիվ առումներով.  բնակավայրին ավելի 
մոտ գյուղատնտեսական հողեր, ավելի ընդարձակ արոտավայրեր և այլն:  
Այնուամենայնիվ, բարձրադիր գյուղերի բնակեցումն անհրաժեշտություն է. 
Շահումյանի շրջանի գետերի հունի երկայնքով հողային ռեսուրսները 
բավականին արդյունավետ են օգտագործվում, և նոր տներ կառուցելու համար 



101 
 

ազատ տարածքներ գրեթե չկան: Շահումյանի բարձր լեռնային տարածքների 
հարուստ ռեսուրսները գրեթե չեն օգտագործվում: Մյուս կողմից էլ, նոր 
բնակավայրերի հիմնումն առաջ է բերում լրացուցիչ դժվարություններ և 
ծախսեր՝  լրացուցիչ ավտոճանապարհներ, ջրատար խողովակներ, վարչական 
կառույցներ, հաղորդակցության, առողջապահական և կրթական 
ենթակառուցվածքներ և այլն: Այս այլընտրանքներից մեկի ընտրության հստակ 
պատասխանը կարող է տրվել միայն վերաբնակեցման ռազմավարության 
համատեքստում: 

 
 

Զ. Վերաբնակեցման գրավչության ապահովումն ու մասնագետների 
ներգրավումը 

 
Քանի որ պոտենցիալ վերաբնակիչների համար գրավիչ կենսակերպը 

հաճախ ավելի է կարևոր, քան միայն տնտեսական կամ սոցիալական 
օգուտները, վերաբնակեցման ռազմավարությունը հատուկ ուշադրություն 
պետք է դարձնի վերաբնակեցման հնարավորությունների «սոցիալական 
փաթեթավորմանը»: Վերաբնակեցումը միայն որպես հայրենասիրական ակտ 
ներկայացնելու պարագայում էականորեն սահմանափակվում է դրա 
գրավչությունն այն խմբերի համար, որոնք առաջնորդվում են 
տնտեսական/սոցիալական օգուտի  պահանջով: Նոր բնակիչներին գրավելու 
համար հարկ է ընդգծել այլ գործոններ ևս. հիանալի բնություն և մեղմ կլիմա, 
անասնապահության համար նպաստավոր պայմաններ, քաղաքական 
թոհուբոհից կտրվածություն և այլն: Վերաբնակեցումը հարկավոր է 
ներկայացնել իբրև  գրավիչ/խրախուսելի գործողություն՝ հաշվի առնելով 
հասարակության յուրաքանչյուր խմբի կարիքները: Երիտասարդների համար, 
օրինակ, գրավիչ կարող է լինել ապրելակերպի կտրուկ փոփոխությունն ու 
անկախ ապրելակերպը: Ընտանիքների համար, ընդհակառակը, կարող են 
կարևորվել կայունության և տնտեսական ապահովության երաշխիքները:      

Եթե առնվազն մի քանի բնակավայրերում ապահովվեն բարձրակարգ 
հաղորդակցությունն ու այլ ենթակառուցվածքներ, ավելի հեշտ կլինի 
ներգրավել այնպիսի մասնագետների, ում աշխատանքը չի ենթադրում 
ֆիզիկական ներկայություն աշխատավայրում: Այս տարածքների անաղարտ 
բնությունն իդեալական կարող է լինել էկոհամայնքների հիմնադրմամբ 
շահագրգռված բնապահպանների համար: 

Ըստ հարցվածների, վերաբնակիչների համար անցյալում կառուցված 
բազմաթիվ տներ ցածր որակ են ունեցել` անփութության կամ նախագծերի 
նկատմամբ ոչ պատշաճ վերահսկողության պատճառով: Վերաբնակիչների 
մասնակցությունն իրենց ապագա տների կառուցմանը կապահովի 
շինարարության բարձր որակն ու ծախսերի կրճատումը: Ենթադրվում է, որ 
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սեփական տների կառուցմանը մասնակցած վերաբնակիչներն ավելի կապված 
կլինեն իրենց տանը և հողին:   

 
 

Է. Ներդրումների խոչընդոտները 
 
Այս տարածքներում ներդրումների իրականացման առանցքային 

խոչընդոտը տարածքների քաղաքական ապագայի անորոշությունն է: 
Քաշաթաղի և Շահումյանի շրջանները Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար 
Մարզի մաս չեն կազմել, և կա որոշակի մտավախություն, որ ի տարբերություն 
ԼՂՀ այլ շրջանների, դրանք կարող են վերադարձվել Ադրբեջանի 
Հանրապետությանը` ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում Հայաստանի, 
Ադրբեջանի և 3-րդ կողմերի մասնակցությամբ ընթացող բանակցությունների 
արդյունքում: Այս պատճառով վերաբնակիչները սկզբնապես հապաղում են 
իրենց տների վերանորոգման հարցում (չնայած ժամանակի ընթացքում նրանք 
սկսել են փոքր ներդրումներ կատարել): Մինչ այժմ երկու շրջաններում էլ շատ 
փոքր է այն վերաբնակիչների թիվը, ովքեր իրենց ռեսուրսներով նոր տներ են 
կառուցել:  
 
 

4.7 Առաջարկություններ 

 

4.7.1 Տարածքների վերաբնակեցման կայուն ռազմավարական ծրագիր 

 
ա. Մշակել վերաբնակեցման ռազմավարական ծրագիր և քննարկել այն  
շահագրգիռ բոլոր կողմերի հետ  

Սա այն առանցքային գործողությունն է, որի իրականացումից է 
կախված ստորև շարադրված առաջարկների մեծ մասի իրագործումը: 
Ռազմավարական ծրագիրը պետք է սահմանի 
առաջնահերթություններ և առաջարկի մոտեցումներ ու սկզբունքներ 
վերաբնակիչների և բնակեցման ենթակա տարածքների  ընտրության 
չափանիշների վերաբերյալ: Այն պետք է հստակ նպատակներ ներառի 
և մշակվի գործընթացում ընդգրկված շահագրգիռ կողմերի 
մասնակցությամբ:  
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բ. Վերաբնակեցման ռազմավարությունը կառուցել «բնակչության 
ճգնաժամային զանգված» հասկացության հիման վրա  

Ճգնաժամային զանգվածը բնակիչների այն թիվն է, որը 
համայնքներին թույլ կտա լինել հարաբերականորեն ինքնաբավ: 
Ծրագրի շրջանակներում կատարված հաշվարկները վկայում են, որ 
գյուղական բնակավայրերի դպրոցներից յուրաքանչյուրում 24 
աշակերտ ապահովելու համար գյուղում պետք է լինի առնվազն 30 
տնային տնտեսություն:    

 
գ. Նպաստել վերաբնակիչների` ապագայի հստակ տեսլականի 
ձևավորմանը 

Յուրաքանչյուր բնակավայրի և համայնքի համար հարկավոր է 
մշակել զարգացման հեռահար ծրագիր, որում պետք է ամրագրված 
լինեն զարգացման նպատակակետերը 3, 5 և 10 տարվա համար: 
Ծրագիրը պետք է անդրադառնա ենթահամակարգերի զարգացմանը, 
բնակչության ակնկալվող թվին, զբաղվածության ձևերին, 
շինարարական աշխատանքների ծավալներին, մշակութային 
միջոցառումներին և այլն: Ծրագրերը պետք է լինեն լիովին 
թափանցիկ, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք կարողանա դրանց հիման 
վրա կատարել նաև սեփական տնային տնտեսության զարգացման և 
ներդրումների պլանավորումը: Զարգացման այս պլանները կարող են 
ներառել նաև համայնքների համար վարկային փոքր ծրագրեր` 
ուղղված ընտանեկան մանր բիզնեսի զարգացմանը, անասունների 
ձեռքբերմանը կամ այլ գործունեության խթանմանը, ինչը 
կամրապնդի կապը հողի հետ և կնպաստի փոքր համայնքների 
տնտեսության ակտիվացմանը :   

 
դ. Հստակորեն սահմանել, թե ով է վերաբնակիչը 

Վերաբնակեցման վիճակագրության հստակությունն ապահովելու 
համար հարկավոր է սահմանել, թե ո´վ է վերաբնակիչը, և ե´րբ է 
անձը դադարում դիտարկվել որպես վերաբնակիչ:  

 
 

4.7.2 Վարչարարություն 

 
ա. Բարելավել շրջանների ներքին հաղորդակցությունը 

Համայնքների միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունը և 
տեղեկատվության փոխանակումը բավականին թույլ է: Մի շարք 
համայնքներ իրենց շրջկենտրոնների հետ կանոնավոր 
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տրանսպորտային կապ չունեն, իսկ շրջկենտրոններում 
իրականացվող մշակութային միջոցառումների և այլ ծրագրերի 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը հիմնականում տարածվում է 
բանավոր եղանակով: Այս հանգամանքը խոչընդոտում է 
սոցիալական խմբերի ներքին ինտեգրմանն ու բարիքների, 
ծառայությունների հավասարաչափ բաշխմանը: Թեև որոշ 
համայնքների տրանսպորտային կարիքների համար տրամադրվել են 
միջին տարողության մեքենաներ, սակայն դրանց մի մասը 
համայնքների ղեկավարների կողմից հաճախ անձնական 
նպատակներով են օգտագործվում: Հանրային սեփականության 
նկատմամբ անհրաժեշտ վերահսկողությունը կնպաստեր դրանց 
նպատակային օգտագործմանը:  

 
բ. Փոքր համայնքներում ապահովել ինտերնետ կապ 

Համայնքները պետք է ունենան ինտերնետային կապ ունեցող 
համակարգիչներով համալրված ռեսուրս կենտրոններ` 
հաղորդակցության և կրթական նպատակների համար:   

 
գ. Ապակենտրոնացնել ԼՂՀ-ն և ռեսուրսները վերաբաշխել դեպի շրջաններ 

Պետք է խթանել ԼՂՀ վարչական ապակենտրոնացումը, 
մասնավորապես՝ մայրաքաղաք Ստեփանակերտում շինարարության 
մեջ իրականացվող ներդրումների մեծ մասը ուղղելով դեպի 
գյուղական շրջաններ: Ներդրումների վերաբաշխումը կնպաստի 
վերաբնակեցվող շրջանների բնակչության մոտ, մայրաքաղաքի 
բնակչության համեմատ, անտեսվածության զգացման 
կանխարգելմանը:    

 
դ. Վերաբնակեցման վարչություն ստեղծել Քարվաճառում 

Քարվաճառ քաղաքում վերաբնակեցման հարցերով փաստացի 
զբաղվում են վարչակազմը և սոցապ բաժինը: Ինչպես Բերձոր 
քաղաքում, Քարվաճառում նույնպես հարկավոր է բացել 
վերաբնակեցման վարչություն՝ գործընթացն արհեստավարժ կերպով 
համակարգելու համար: 

 
ե. Համայնքի կարգավիճակ շնորհել ինքնաբուխ ձևավորված, սակայն 
հարաբերականորեն կայուն բնակավայրերին  

Երկու շրջաններում էլ կան ինքնաբուխ ձևավորված բնակավայրեր, 
որոնք չունեն համայնքի կարգավիճակ: Հարկավոր է իրավական 
կերպով ճանաչել մարդկանց ինքնակազմակերպման այս ձևերը՝ 
վերջիններիս պետության կողմից տրվող որոշակի 
արտոնություններից օգտվելու հնարավորություն ընձեռելու համար:  
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զ. Ձևավորել տվյալների որակյալ բազաներ 

Բնակչության վիճակագրության վերաբերյալ հուսալի տվյալները 
պետք է լինեն հասանելի` դրանց համալրման և օգտագործման 
հստակ չափանիշներով:  
 

 

4.7.3 Տների  կառուցումն  ու սեփականության իրավունքը  

 
ա. Գույքագրել և հրապարակել վերակառուցման ենթակա շինությունների 
ցանկը 

Հարկավոր է իրականացնել կիսավեր և վերակառուցման ենթակա 
շինությունների մանրամասն և ճշգրիտ գույքագրում, իսկ ամփոփ 
տվյալները հասանելի դարձնել հանրության համար: Ցանկալի է 
իրականացնել վերակառուցման ենթակա շինությունների 
տիպականացում և դասակարգում՝ ըստ մակերեսի կամ 
շինարարական այլ բնութագրիչների: Շինության յուրաքանչյուր 
տիպի համար հարկավոր է կազմել դրա հատակագիծն ու 
վերակառուցման նախահաշիվը: Տիրապետելով վերաբնակեցվող 
տարածքում վերակառուցման ենթակա տների վերաբերյալ 
տեղեկատվությանը` հնարավոր ներդրողներն ու վերաբնակիչները 
շատ ավելի սեղմ ժամկետներում և արդյունավետորեն կպլանավորեն 
իրենց ներդրումները:   

 
բ. Խթանել բնակարանաշինության նոր ծրագրերը 

Բնակարանաշինության՝ տարիներ առաջ դադարեցված ծրագրերը 
պետք է վերսկսվեն` վերաբնակեցման կարիքների սպասարկման 
համար: Հարկավոր է հստակ տարբերակում իրականացնել 
սոցիալական նպատակներով իրականացվող բնակարանաշինության 
(որի օրինակն է բազմազավակ ընտանիքների համար տների 
կառուցումը ԼՂՀ բոլոր շրջաններում) և բուն վերաբնակեցմանն 
ուղղված նպատակային բնակարանաշինության միջև: 
Բնակարանաշինության խթանման հարցում կարող է օգտակար լինել 
Հաբիթաթ և Ֆուլլեր կենտրոն կազմակերպությունների 
աշխատանքային մոդելների ուսումնասիրությունը, որոնք 
քաղաքացիների փոխօգնության համակարգեր են:  
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գ. Մատչելի տների տրամադրում  
Այս առաջարկության իրագործման համար արժեքավոր կարող է 
լինել Քաշաթաղի շրջանի Դիցմայրի գյուղի բնակեցման փորձը: 
Այստեղ բնակեցման համար օգտագործվել են փայտե ժամանակավոր 
կացարաններ` տնակներ:  2000-2001թ.թ. գյուղում տեղադրվել են 14 
փայտե տնակներ, որոնք մինչ այժմ էլ առկա են և բնակիչների կողմից 
բավականին որակյալ են գնահատվում: Ավելին, այս փայտաշեն 
կացարաններից շատերն իրենց հարմարություններով գերազանցում 
են ավերակների հիմքի վրա վերականգնված բազմաթիվ այլ քարաշեն 
բնակարանների որակը: Այս տների ինքնարժեքն էականորեն նվազ է 
քարաշեն տների ինքնարժեքից, դրանք կարելի է կառուցել և 
տեղափոխել շատ ավելի արագ, և վերջիններս կարող են առավել 
լայնորեն կիրառվել այս շրջանում: Փայտաշեն բնակարանների 
արտադրությունը ևս հնարավոր է կազմակերպել վերը նկարագրված 
մոտեցման հիման վրա՝ ապագա վերաբնակիչների աշխատուժի 
օգտագործմամբ:  

 
դ. Հիմնել հյուրանոցներ 

Ուսումնասիրված բնակավայրերից ոչ մեկում չկան իջևանատներ, 
որոնք կարող են օգտագործվել զբոսաշրջիկների և այլոց կողմից: 
Բացառություն է կազմում միայն Բերձոր քաղաքը, որտեղ առկա է 
պետական հյուրատուն: Իջևանատները կարևոր են ոչ միայն 
զբոսաշրջության զարգացման, այլև՝ տարածքին ծանոթանալու 
նպատակով այստեղ այցելող ապագա վերաբնակիչներին 
հյուրընկալելու համար: Մի քանի ընտանիքներ հյուրատներ 
կառուցելու նպատակով կարող են միասնաբար դիմել փոքր 
վարկային ծրագրերի  և իրենք էլ  հետագայում ընդգրկվել դրանց 
աշխատակազմում:  

 
ե. Ապագա բնակիչներին ներգրավել իրենց տների կառուցման գործում 

Վերաբնակիչներն ակտիվ մասնակցություն պետք է ունենան իրենց 
ապագա բնակարանների ոչ միայն կառուցման (որպես աշխատուժ), 
այլ նաև՝ նախագծման, ծախսերի պլանավորման, գնումների և 
վերահսկողության գործում: Այս մոտեցումը կօգնի բարձրացնել 
շինարարության որակը, կրճատել յուրաքանչյուր տան ինքնարժեքը և 
աշխատավարձի վճարման միջոցով նպաստել վերաբնակիչների 
ֆինանսական դրության բարելավմանը:  
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զ. Ապահովել թափանցիկություն շինանյութի տրամադրման գործընթացում 
Պետք է հստակ ամրագրված լինեն շինանյութի տրամադրման 
սկզբունքները, կարգը և չափանիշները: Բնակիչները պետք է վստահ 
լինեն, որ շինանյութի բաշխումն արդար է իրականացվում:  

 
է. Սահմանել սեփականության իրավունքի ամրագրման թափանցիկ և 
հստակ կարգ  

Հետազոտության մի շարք մասնակիցներ դժգոհություն են հայտնել 
սեփականաշնորհման գործընթացից: Շատերը, չնայած նշված 
տարածքներում 10 տարի բնակվելուն, այդպես էլ իրենց բնակարանի 
նկատմամբ սեփականության իրավունք  ձեռք չեն բերել: Պետական 
մարմինները դա բացատրում են բնակության ժամանակահատվածը 
հավաստող փաստաթղթերի բացակայությամբ և 
սեփականաշնորհման կարգի պարբերական փոփոխություններով: 
Մինչդեռ սեփականության իրավունքի ամրագրումը կնպաստի 
տարածքի հետ վերաբնակիչների կապվածությանը: Շատ 
հարցվածներ առաջարկել են վերաբնակիչներին սեփականության 
իրավունք տրամադրել նախքան տեղափոխվելը:  

 

 

4.7.4 Կրթական նորարարություններ 

 
ա. Ներդնել դասավանդման նոր մոդելներ 

Որոշ դպրոցներում տարբեր տարիքի երեխաներ սովորում են 
միևնույն դասարանում: Կրթության որակի ապահովման համար 
հարկավոր է ուսուցիչներին կոմպլեկտավորած դասարաններում 
դասավանդելու մեթոդական և խորհրդատվական աջակցություն 
ցուցաբերել:  

 
բ. Ներդնել «Համայնքային զարգացում» առարկան ԼՂՀ բուհերում  

ԼՂՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 
«Համայնքային զարգացում» դասընթացը ոչ միայն կծառայի կրթական 
նպատակների, այլև կնպաստի համայնքների զարգացման 
անհրաժեշտության գիտակցմանը: Այս դասընթացն ուսումնասիրած 
ուսանողները պահանջված կլինեն ոչ միայն ուսումնասիրված 
տարածքներում, այլ նաև` ԼՂՀ այլ շրջաններում:  
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4.7.5 Ապահովել վերաբնակեցման գրավչությունը 

 
ա. Ճանաչողական այցեր կազմակերպել վերաբնակեցման գոտիներ  

Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այս տարածքներում 
բնակություն հաստատած մարդկանց զգալի մասը նախկինում ինչ-ինչ 
առիթներով եղել է այդ բնակավայրերում: Սա, հավանաբար, դեր է 
խաղացել վերաբնակեցման որոշում կայացնելիս: Հարկավոր է 
ինչպես պետական, այնպես էլ հնարավոր մասնավոր միջոցներով 
կազմակերպել ճանաչողական այցեր՝ տարածքների հետ 
ծանոթացման նպատակով: Առավելագույն թվով մարդկանց՝ տարբեր 
առիթներով այս բնակավայրեր հասցնելը կամրացնի դրանց 
նկատմամբ դրական վերաբերմունքը և կնպաստի այս վայրերում 
բնակվելու որոշման կայացմանը:  

 
բ. Խրախուսել բիզնես ներդրումները 

Կառավարությունը Սփյուռքի նախարարության, միջազգային 
կազմակերպությունների և ֆոնդերի հետ համատեղ, ամեն տարի 
պետք է կազմակերպի միասնական միջոցառումներ` բիզնես 
ներդրումները խրախուսելու համար: Այս տարածքներում կատարվող 
ներդրումները թույլ կտան խուսափել առկա բնակչության 
արտահոսքից և ներգրավել նոր բնակիչների:     

 
գ. Վերաբնակեցման գոտու վերաբերյալ սոցիալ-մշակութային 
հաղորդաշարերի պատրաստում  

Լայնորեն սփռվող  հեռուստատեսություններից առնվազն մեկով 
հեռարձակված հաղորդումը կամ հաղորդաշարը կնպաստի 
հանրային իրազեկման բարձրացմանը:  

 
դ. Տարածել հաջողված պատմությունները 

Հեռուստատեսությամբ և այլ լրատվամիջոցներով հարկավոր է 
հանրայնացնել այն ընտանիքների փորձը, որոնք, տեղափոխվելով 
այս շրջաններ, բազմաթիվ դժվարություններ են հաղթահարել: 
Հաջողության պատմությունների տարածումն ազդեցիկ գործիք 
կդառնա նոր ընտանիքների ներգրավման համար:  

 
ե. Զարգացնել զբոսաշրջությունը և հատկապես` էկո-տուրիզմը 

Անգամ մի շարք ենթակառուցվածքների բացակայության 
պարագայում հնարավոր է զարգացնել էկո-տուրիզմը: Շահումյանի 
շրջանի բազմաթիվ տաք ջրերը ոչ մեծ ներդրումների շնորհիվ կարող 
են հազարավոր հայաստանցիների համար մատչելի ժամանցի 
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վայրեր դառնալ: Արտերկրից ժամանած զբոսաշրջիկների համար 
գրավիչ կարող է լինել էկոլոգիապես մաքուր սննդի առկայությունը:   

 
զ. Ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերել վերաբնակիչներին՝ նախքան 
նրանց ժամանումը  

Մի քանի տարի առաջ Շահումյանի շրջանում վարկերի (և 
հատկապես անասնավարկի) տրամադրման ուշացումները 
հանգեցրեցին համատարած հիասթափության և, հնարավոր է, 
պոտենցիալ վերաբնակիչների մտադրության փոփոխության: Վարկի 
տրամադրումն անմիջապես ժամանման պահին (կամ նույնիսկ` 
դրանից առաջ) կարող է դրական ազդակ լինել վերաբնակիչների 
համար:   

 
է. Ուղեցույցներ ստեղծել վերաբնակիչների համար  

Վերաբնակիչների համար նախատեսված ուղեցույցները պետք է 
վերաբնակեցվող համայնքների, դրանց ռեսուրսների, հնարավոր 
ներդրումների, վերակառուցման ենթակա տների վիճակի և 
պահանջվող շինարարական ծախսերի վերաբերյալ տեղեկություններ 
պարունակեն: Այս տեղեկատվության տարածումն էապես կխթանի 
շրջանների նկատմամբ հետաքրքրությունը:  

   
ը. Ժամանցի վայրեր ստեղծել տեղի բնակչության համար  

Հանրային տարածքների բացակայությունը թույլ չի տալիս տեղական 
ավանդույթներ ձևավորել, զարգացնել սոցիալական 
հարաբերությունները և ամրապնդել տարածքների հետ 
կապվածությունը: Հատկապես Քարվաճառ քաղաքում անհրաժեշտ է 
ստեղծել տարբեր տարիքային խմբերի կարիքներին համահունչ 
ժամանցի վայրեր:  

 
թ. Իրականացնել շարունակական սոցիոլոգիական հետազոտություններ  

Անգամ լավագույն կերպով  կազմակերպված վիճակագրության 
վարումն անբավարար է՝ վերաբնակիչների սոցիալական 
բնութագրիչների, դիրքորոշումների, մոտիվացիոն մեխանիզմների 
բացահայտման համար: Հարկավոր է պարբերական սոցիոլոգիական 
հետազոտություններ իրականացնել ինչպես վերաբնակիչների, 
այնպես էլ՝ ՀՀ և ԼՂՀ այլ քաղաքացիների շրջանում՝ այլ պոտենցիալ 
վերաբնակիչների բացահայտելու համար: Այս հետազոտությունների 
արդյունքները կօգնեն արդյունավետորեն կառավարել 
վերաբնակեցման գործընթացը և իրականացնել թիրախավորված 
ծրագրեր: 
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ժ. Վերաուղղել միգրացիոն հոսքերը 
Վերաբնակիչների մի մասն այս տարածքներում վերջնականապես 
հաստատվելուն նախորդող տարիների ընթացքում մի քանի անգամ 
փոխել է իր բնակության վայրը: Բացառված չէ, որ ՀՀ-ից և ԼՂՀ-ից 
արտերկիր մեկնելու ցանկություն ունեցող անձանց ավելի դյուրին է 
ուղղորդել դեպի այս շրջաններ, քան այն մարդկանց, ովքեր 
բնակության վայրը փոխելու որևէ դրդապատճառ չունեն: 
Հնարավորության դեպքում հարկավոր է այսպիսի մարդկանց 
ուղղորդել դեպի վերաբնակեցվող տարածքներ:  

 
ի. Տարածքներում կատարված ներդրումների ապահովության պետական 
երաշխիքներ տրամադրել  

Բազմաթիվ պոտենցիալ ներդրողներ զգուշավոր են շրջաններում 
ներդրում կատարելու հարցում, քանի որ դա ռիսկային են համարում: 
ԼՂՀ կառավարության կողմից առավել թիրախավորված 
ներդրումային քաղաքականությունն ու ներդրումների 
ապահովության երաշխիքը նոր ներդրումներ կբերեն այս շրջաններ:     

 
 

4.7.6 Սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավումը 

 
ա. Հստակեցնել վերաբնակիչների ակնկալիքները 

Վերաբնակեցման խթանմանն ուղղված արտոնությունների 
տրամադրումը երբեմն այնպիսի հարաբերություններ է ձևավորում 
քաղաքացիների և պետության միջև, որ  սոցիալ-տնտեսական խոցելի 
վիճակում գտնվող խմբերի մոտ կախվածություն է առաջանում 
սոցիալական ապահովության պետական ծրագրերից: Անցանկալի 
սոցիալական հետևանքներին զուգահեռ, պետական աջակցության 
ակնկալիքները կարող են էապես վնասել վերաբնակեցման 
գործընթացին: Անգամ, տնտեսապես և սոցիալապես ապահովված մի 
շարք ընտանիքներ հապաղում են ներդրումներ կատարելու հարցում 
(օրինակ` իրենց տների վերանորոգման համար) և շարունակում են 
պետական աջակցություն ակնկալել:     

    
բ. Հիմնել շինանյութի և այլ ապրանքների խանութներ 

Ըստ հարցվածների, շինանյութի պահանջարկը բարձր է, սակայն 
շինանյութի խանութներ գրեթե չկան: Հաշվի առնելով խնդրի 
կարևորությունը բնակարանների վերակառուցման գործում` 
նմանատիպ խանութներ պետք է  բացվեն պետական 
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միջամտությամբ:  Որոշ գյուղերում չկան մթերային խանութներ, և 
դրանց ստեղծումը հնարավոր է փոքր վարկեր տրամադրելու 
միջոցով:  

 
գ. Հիմնել դեղատներ 

Ամբողջ Շահումյանի շրջանում չկա ոչ մի դեղատուն: Դեղատների 
ստեղծումը նույնպես պետք է դիտարկվի որպես պետության խնդիր:  

 
դ. Բարելավել անասունների գնման համար վարկավորման գործընթացը 

Հարցվածների մեծամասնությունը կարծում է, որ մի քանի տարի 
շարունակ անասունների ձեռքբերման համար տրամադրվող 
վարկերը բավականին դրական ազդեցություն են ունեցել: Սակայն 
հարկավոր է վերանայել վարկավորման այն պայմանը, ըստ որի, այն 
տրամադրվում է միայն անասուններ ունեցող անձանց: Այս պայմանը 
սահմանափակում է անասուններ չունեցող, սակայն 
անասնապահությամբ զբաղվել ցանկացող անձանց հնարավոր 
գործունեությունը: Անհրաժեշտ է բարձրացնել վարկի չափը, որպեսզի 
տվյալ տնային տնտեսությանն ավելի մեծ թվով անասուններ ձեռք 
բերելու հնարավորություն տրվի: Վարկի չափը պետք է թույլ տա 
գյուղացիներին անասունների այնպիսի քանակ ապահովել, որը 
բավարար է ինտենսիվ աճի համար: Քանի որ անասունների 
գլխաքանակն էական ազդեցություն չունի պահանջվող աշխատուժի և 
աշխատաժամանակի ծավալի վրա, խոշոր վարկերը թույլ կտան 
գրեթե միևնույն աշխատուժի միջոցով 2-3 անգամ շատ անասուններ 
պահել: Սա նշանակում է, որ անասունների փոքր գլխաքանակի 
դեպքում աշխատուժի ոչ լիարժեք, թերի օգտագործման խնդիր կա: 
Վարկի չափը պետք է ճկուն լինի` անասունների շուկայական 
արժեքի փոփոխություններին արձագանքելու համար: Հարկավոր է 
մարդկանց շահագրգռել վարկը ժամանակին մարելու հարցում, 
օրինակ՝ ժամանակին մարելու դեպքում նոր վարկ տրամադրելու 
երաշխիքով: 

 
ե. Բարելավել գյուղատնտեսական վարկերի պայմանները 

Ըստ հարցվածների, հողագործության համար տրվող վարկերի 
մարման ժամկետը համարժեք չէ գյուղատնտեսության պայմաններին: 
Վարկերը տրամադրվում են մեկ տարի ժամկետով, սակայն այս 
ժամանակահատվածում հնարավոր չի լինում իրացնել բերքը: 
Գյուղատնտեսական վարկերի պայմանների և վերջնաժամկետների 
վերանայումը գյուղական համայնքների ընտանիքներին թույլ կտա 
ավելի լավ պլանավորելու իրենց գյուղատնտեսական ցիկլը և 
ժամանակին մարելու վարկերը:  
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զ. Գյուղատնտեսական վարկերը համապատասխանեցնել տարածքային և 
կլիմայական պայմաններին  

Վերաբնակեցված տարածքները պետք է օգտագործվեն 
ամենաարդյունավետ եղանակով: Օրինակ՝ Կովսականի 
տարածաշրջանում, որտեղ ցորեն աճեցնելը չի կարելի համարել 
հողօգտագործման լավագույն ձևը, պետք է խթանել 
այգեգործությունը՝ հատուկ այդ նպատակով տրամադրվող վարկերի 
միջոցով:  

 
է. Խթանել երկարաժամկետ գյուղատնտեսական ներդրումները 

Գյուղատնտեսության որոշ տեսակներ, ինչպիսին է, օրինակ, 
այգեգործությունը, պահանջում են երկարաժամկետ ներդրումներ: 
Տնտեսական շահավետությունից բացի երկարաժամկետ ծրագրերը 
կամրապնդեն տարածքի հետ կապվածությունը. այգիներ ունեցող 
ընտանիքները շատ ավելի խոր և հիմնավոր կապվածություն 
կունենան տարածքի հետ, քան ցորեն աճեցնողները, որոնք 
կարճաժամկետ ներդրում են կատարում:  
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Գլուխ 5. Հայրենադարձներ Միջին Արևելքից 
 

5.1 Հայրենադարձությունը  Հայաստանի  ազգային  օրակարգում 

 
Թեև հայկական սփյուռքը դարերի պատմություն ունի, և այնպիսի հեռու 

տարածքներում, ինչպիսիք Եվրոպան, Միջին Արևելքը կամ Հնդկաստանն են,  
կազմակերպված հայկական համայնքներ վաղուց են ձևավորվել,  
այնուամենայնիվ, հայրենադարձությունը հայ քաղաքական մտքում 
համեմատաբար նոր գաղափար է։ Այս եզրույթի սահմանումը սերտորեն 
առնչվում է արտագաղթած կամ սփյուռքում հաստատված հայ հանրույթի  
հավաքական ինքնության գիտակցման հետ։ Ու թեև «հայրենադարձություն» 
եզրույթի սահմանումը դեռևս վիճարկվում է, սակայն դեռևս անցյալ դարի 30-
ականներից Խորհրդային Հայաստանից դուրս գործող լրատվամիջոցներում 
գործածվում է սփյուռք հասկացությունը։ Այն բնութագրում  էր արտագաղթի 
կամ աքսորի մեջ գտնվող հայ հավաքականությանը՝ նրանց, ովքեր 1915թ. 
ցեղասպանության արդյունքում կորցրել էին պատմական հայրենիքը։ Եվ սա է 
պատճառը, որ ցեղասպանության, ինչպես նաև նրա զոհ դարձած 1.5  միլիոն 
նահատակների  կողքին հիշատակվում է նաև պատմական հայրենիքի 
կորուստը։ 

Սփյուռք հասկացությունը վերագրվեց աշխարհով մեկ սփռված և 
կազմակերպված հայկական բոլոր համայնքներին։ Այդ ընթացքում սփյուռքը 
կառույցներ էր հիմնում՝ դպրոցներ, եկեղեցիներ, համայնքային կենտրոններ, 
որոնք բոլորը հավաքական կերպով   ծառայում էին մեկ միասնական՝ դեպի 
հայրենիք հնարավոր վերադարձի նպատակին։ Այս գաղափարախոսությունը  
կիսում էին սփյուռքի բոլոր հատվածները՝ անկախ գաղափարական, 
քաղաքական կամ համայնքներում ունեցած  մարտավարական 
տարաձայնություններից ու այլ տարբերություններից ։  

Պատմական հայրենիք վերադառնալու վավերական հեռանկարն ու 
իղձը, որպես սփյուռքի գոյության հիմնական թիրախ, պահպանվեց մինչև 
անցյալ դարի 70-ականները՝ հետեղեռնյան երրորդ սերունդը։ Անշուշտ, Հայ 
Դատի համընդհանուր պայքարն առավել ակտիվացավ Հայոց 
ցեղասպանության 50-ամյա տարելիցի շրջագծում, և հայրենիք վերադառնալու 
գաղափար-երազանքն ավելի սևեռուն դարձավ։ 

Հայրենադարձության գաղափարը կոփվեց Խորհրդային Հայաստանում 
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո։ 1921թ.-ին 
հաջորդած մի ամբողջ շրջան`  ավելի քան քառորդ դար, փակ սահմաններից և 
ստալինյան ռեժիմի պայմաններում ներգաղթի հնարավորության բացառումից 
հետո այս գաղափարը վերածվեց քաղաքականության։ 1946թ. Սովետական 
Հայաստանի նախաձեռնած հայրենադարձությունը  քաղաքականապես 
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խոցելի էր,  թերություններով գործադրված, սակայն այն պատմական 
նախադեպ ստեղծեց։ Հայրենադարձությունը դարձավ հնարավորություն, 
պահանջ և խնդիր  միայն 1991թ.-ին` Հայաստանի անկախության 
ձեռքբերումից հետո։ Խնդրի շուրջ քննարկումներն ավելի վաղ էին սկսվել.  
1988թ.-ի Ղարաբաղյան շարժման զարթոնքին շատերը հավատում էին, որ 
արդարությունը կհաստատվի, հայկական տարածքները հետ կվերադարձվեն, 
կմիավորվեն, ինչին,  բնականաբար, կհաջորդի հայրենադարձությունը։  

Հայաստանի անկախության առաջին տարիներին, հիմնականում 
տնտեսական պատճառներով, արտագաղթի լուրջ ծավալներ գրանցվեցին։ 
Հետագայում երկքաղաքացիության սահմանադրական և օրենսդրական 
ամրագրումը, նրա ձեռքբերման  հնարավորությունն ու ավելի ուշ Սփյուռքի 
նախարարության ձևավորումը  հայրենադարձության խնդիրը դարձրին 
քննարկման առարկա՝ այդպիսով այն ներմուծելով քաղաքական օրակարգ։  

Այսօր հայրենադարձությունը Հայաստանին անհրաժեշտ է, նախ, 
ժողովրդագրական նկատառումներով։ 1991թ.-ից սկսած Հայաստանի 
ազգաբնակչության կտրուկ նվազումը լուրջ մտահոգության խնդիր  է դարձել։ 
Ու թեև բազմաթիվ ուսումնասիրություններ վեր են հանել այն զանազան 
սոցիալական և տնտեսական պատճառները, որոնք խթանում են արտագաղթի 
ահագնացող տեմպերը, այդուհանդերձ, իրավիճակը կարոտ է այնպիսի 
արդյունավետ քաղաքականության գործադրման, որը կկասեցնի ներկա 
ընթացքը։  

Որոշ կարճ ժամանակաընթացք արտագաղթի տեմպերը մեղմվեցին, 
սակայն 2009թ.-ի համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամն իր բացասական 
ազդեցությունը թողեց Հայաստանի տնտեսության վրա։ ՀՆԱ-ն կրճատվեց 14 
տոկոսով, աղքատության մակարդակը բարձրացավ, աշխատատեղերը 
կրճատվեցին, արձանագրվեց 4.8 տոկոսանոց գնաճ, ինչն արտագաղթի նոր 
ալիքի պատճառ հանդիսացավ։ Այսօր Հայաստանի կառավարությունը 
մեծապես սնվում է միջազգային դոնոր կազմակերպությունների վարկերով, 
որոք տրամադրում են  Համաշխարհային բանկը, Միջազգային Արժույթի 
Հիմնադրամը, Ասիական զարգացման բանկը, ինչպես նաև Ռուսաստանը, ինչն 
էլ իր հերթին հսկայական բյուջետային դեֆիցիտ է առաջացնում և հետագա 
սերունդների ուսերին թողնում արտաքին պարտքը մարելու ծանր 
պատասխանատվությունը։  

Կայուն տնտեսական աճին խոչընդոտում է օրենքի անհավասար 
կիրառումը, ինչը հետևանք է, չնայած դատական համակարգի գոյության,  
կոռուպցիայի,  ծաղկող օլիգարխիայի և շուկայական արդար մրցակցության 
բացակայության։ 

Այս խնդիրները  նախորդ քսան տարիների ընթացքում լրջորեն 
խոչընդոտել են հայրենադարձությանը։ Ինչպես և տեղի ազգաբնակչությունը, 
հնարավոր հայրենադարձները կամ հայրենիքում հաստատվածները բախվում 
են աշխատատեղերի պակասի,  կրթական և առողջապահական խնդիրների, 
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կոռուպցիայի, եկամտի համեմատ բարձր կենսապահովման գների, շուկայի 
ազատ մրցակցությունը խեղդող մենաշնորհների, ինչպես նաև երկրի վաղվա 
օրվա նկատմամբ վստահության պակասի հետ։  Վերադարձող հայերը  նաև 
լուրջ լեզվական (արևմտահայերենի և արևելահայերենի), մշակութային 
խնդիրներ են ունենում` կապված անծանոթ գործարար միջավայրի և 
փորձառության,  կոռուպցիոն ռիսկերով լի բարդացված հարկային և մաքսային 
օրենսդրության և այլ հարցերի հետ։ Հայրենադարձության համար, որպես լուրջ 
խոչընդոտ, ի թիվս տնտեսական և սոցիալական խնդիրների, պետք է 
դիտարկել նաև Հայաստանի ներքաղաքական կացությունը՝ 
ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, արդար ընտրությունների և, 
առհասարակ, ներկա քաղաքական մշակույթի և ավանդույթների հետ առնչվող 
իրողությունները։ 

2007 թվականին երկքաղաքացիության օրենսդրական ամրագրումից 
հետո  շատերն էին հավատում, որ մեծ թվով սփյուռքահայեր կօգտվեն այս նոր 
իրավունքից։ Սակայն իրականում համեմատաբար փոքր թվով սփյուռքահայեր 
են ընդունել Հայաստանի քաղաքացիություն և ավելի քչերը` հաստատվել 
Հայաստանում։ 

Մինչդեռ թե´ ավանդական սփյուռքից, թե´ Հայաստանից 
անկախությունից հետո արտագաղթածների հայրենադարձությունը կարող է 
կասեցնել բնակչության նվազումը։ Հայաստան ներգաղթելու սփյուռքահայերի 
վերապահությունները հասկանալը, պատճառներն ուսումնասիրելն ու  
համապատասխան լուծումներ առաջադրելը կենսական առաջնահերթություն 
է Հայաստանի ապագայի համար։ 

Այս գլխում ուսումնասիրվում և վերլուծվում են Հայաստանի 
կառավարության, մասնավորապես` Սփյուռքի նախարարության կողմից 
գործադրվող և հայրենադարձությունը խթանող ծրագրերը։ 
Ուսումնասիրությունն անդրադառնոււմ է ոչ միայն պետական 
քաղաքականությանն ու հանրային քննարկում-մոտեցումներին, այլ նաև 
ներկայացնում է հայրենադարձների փորձառությունն ու տեսակետները։  

Մի շարք պատճառներով ուսումնասիրության թիրախում են գտնվել և 
հարցումներին մասնակցել հայրենադարձներ Միջին Արևելքից՝ Սիրիայից, 
Լիբանանից և Իրաքից։  
 

• Սփյուռք երևույթը, ներառյալ հայրենադարձության գաղափարը, 
հիմնականում զարգացել է Միջին Արևելքի համայնքներում։ 

• Սրանք այն համայնքներն էին, ուր ինքնության բաղադրիչները՝ լեզուն, 
մշակույթը, պատմական հիշողությունն ու ավանդույթները լավ էին 
պահպանվել, ինչն ավելի դյուրին պիտի դարձներ Հայաստանի հետ 
ինտեգրումը։ 
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• Միևնույն ժամանակ այս համայնքները (ի տարբերություն 
իրանահայերի, որոնք արևելահայ մշակութային ինքնություն ունեն) 
Արևմտյան Հայաստանի ինքնության կրողներն են։ 

• Միջին Արևելքի համայնքները դիմագրավում էին նաև հյուրընկալ 
երկրների քաղաքական անկայունությանը, և  1970-ականների կեսերից 
միայն սկիզբ առավ արտագաղթը դեպի Արևմուտք՝ մասնավորապես 
Հյուսիսային Ամերիկա։ 

• Ուսումնասիրության հատուկ դաշտ և նախադեպ է հանդիսանում ԱՄՆ-
ի՝ Իրաք ներխուժելուց հետո տեղի հայերի փախուստը Իրաքից։ 

• Սիրիայում ընթացող քաղաքացիական պատերազմը և սիրիահայ 
համայնքի վրա վերջինիս անդառնալի հետևանքները հրատապ են 
դարձնում հայրենադարձության խնդիրը և այդ ուղղությամբ լավագույն 
քաղաքականության (ծրագրերի) մշակումը: 

 

5.2 1991թ. սկսյալ հայրենադարձությանն առնչվող ծրագրեր, 

քաղաքականություն, մոտեցումներ 

 
Թեև 1988-1991թ.թ. Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերություններն 

աննախադեպ ակտիվ էին, սակայն նորանկախ պետության քաղաքական 
օրակարգում հայրենադարձության խնդիրը տեղ չգտավ՝ հակառակ ոմանց 
սպասումների և համոզմունքի։ Իհարկե, սփյուռքյան ներդրումները ողջունվում 
էին, սակայն հայրենադարձությունը չէր դիտվում` իբրև կարևոր քաղաքական 
խնդիր։ Հայրենադարձությանն, իբրև քաղաքական խնդրի, սկսեցին 
անդրադառնալ միայն 1990-ականների վերջերին։ 

Երկքաղաքացիության մասին հանրային քննարկումները նոր թափ 
ստացան 2005թ.-ին, երբ տեղի էր ունենալու Սահմանադրության 
բարեփոխումների հանրաքվեն։ Իսկ 2007թ.-ին ընդունվեց 
երկքաղաքացիության մասին օրենքը։ ՀՀ Սփյուռքի նախարարության 
կազմավորումից հետո  Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններում 
հայրենադարձության թեման առավել  շոշափելի դարձավ: Դա համընկավ նաև 
երկու հանգուցային իրողությունների հետ. դրանք են, նախ, 2007-2009թ.թ. 
համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամն ու  Հայաստանի ներքաղաքական 
ճգնաժամը, և ապա՝ ընթացող սիրիական հակամարտությունը և տեղի հայ 
համայնքի դժվարությունները։ Այս ուղղությամբ Սփյուռքի նախարարության 
ամենաշոշափելի աջակցությունը սփյուռքահայերին անձնագրերի 
տրամադրման բյուրոկրատական ընթացակարգերի դյուրացումն էր, 
հատկապես` պատերազմական հակամարտության մեջ հայտնված 
սիրիահայերի համար նախատեսված պարզեցված ընթացակարգերը։ 
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Այսուհանդերձ, դժվար է կանխատեսել, թե հայրենադարձությունը ինչ 
թափ կունենա, թեև քաղաքացիության դիմումների ծավալների որոշակի աճ 
կա։ 
 
 

5.3 Երկքաղաքացիությունից` հայրենադարձություն 

 
Հակառակ այն ոգևորությանը, որով ընդունվեց Երկքաղաքացիության 

մասին օրենքը,  սփյուռքահայությունն անմիջապես չշտապեց դիմումներ 
ներկայացնել։ 

Օրենքը նաև ենթադրում էր ընթացակարգեր, որոնք չէին ընդունվել 
մինչև 2008թ.-ի ապրիլը։ Նաև բարդ և խրթին  ընթացակարգերը չէին 
քաջալերում  սփյուռքահայերին քաղաքացիության դիմումի հայտեր 
ներկայացնել։ Հստակ չէր, թե արդյոք Հայաստանի դիվանագիտական 
ներկայացուցչությունները համայնքներում հավելյալ աշխատանք տանելու, 
դիմորդներին քաջալերելու և խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերելու 
հստակ ցուցումներ ունե՞ն, թե՞ ոչ ։  Ըստ էության, քաղաքացիության դիմումի 
ընթացակարգը հստակեցնող օրենսդրական լրացումները, մասնակիորեն նաև 
Սփյուռքի նախարարության միջամտությամբ,  ներկայացվեցին 2010թ.-ի 
ապրիլին (օրինակ՝ ներկայումս  բավարար են համարվում հայկական ծագման 
վերաբերյալ նախնական հիմնավորումները)։ Ըստ ՀՀ Սփյուռքի 
նախարարության աղբյուրների, մինչև 2012 թվականը երկքաղաքացիություն 
ստացած քաղաքացիների թիվը հասնում է 15 000-ի120։ 

Երեք հանգամանքով է բացատրվում 2011-2012թ.թ. 
երկքաղաքացիության նկատմամբ հետաքրքրությունն ու դիմումների թվի աճը։ 
Նախ, կազմավորվեց ՀՀ Սփյուռքի նախարարությունը, որն սկսեց ակտիվորեն 
զբաղվել երկքաղաքացիության խնդիրներով՝ ծավալելով նաև 
հայրենադարձության մասին քննարկումներ։ Նախարարությունը 
Հայաստանում հաստատված սիրիահայ փախստականների  համար  
շոշափելի աշխատանք տարավ` հատուկ  նրանց համար բացելով միջնակարգ 
դպրոց, ի թիվս այլ խնդիրների  դյուրացնելով կրթական և առողջապահական 
ծառայությունները։ 

Երկրորդ հանգամանքը վերաբերում է հայաստանյան տնտեսության մեջ 
սփյուռքահայերի ներուժն ընդգրկելու ուղղությամբ կառավարության 
պատրաստակամությանը։ 2011թ. տնտեսական բարեփոխումները խթանեցին 

                                                           
120ՀՀ նախարար. 2012թ. երկքաղաքացիություն ստացած քաղաքացիների թիվը հասնում է 
15,000-ի (2012թ., 25-ը դեկտեմբերի): Panarmenian.net էլեկտրոնային լրատվամիջոց: Դիտվել է 
հետևյալ կայքից՝ <http://www.panarmenian.net/eng/news/139513/> (վերջին անգամ դիտվել է 
2013թ. հուլիսի 16-ին) 

http://www.panarmenian.net/eng/news/139513/
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2012թ.-ին Հայաստանի տնտեսության մեջ Սփյուռքի մասնակցության 
չափաբաժնի աճին։ 2011թ. սեպտեմբերին Հայաստանի անկախության 20-
ամյակին նվիրված Հայաստան-Սփյուռք համաժողովը սփյուռքահայ 
ներդրողներին ՀՀ կառավարությանն ուղերձներ փոխանցելու առիթ դարձավ։ 

Երրորդ գործոնը պայմանավորված է Միջին Արևելքի համայնքներում՝ 
Եգիպտոսում, Սիրիայում և Լիբանանում արաբական գարնան արդյունքում 
ստեղծված կացությամբ (չնայած 2006-2007թ.թ. իրաքահայերի 
հայրենադարձությունը կազմակերպելու կամ ուղղորդելու՝ Հայաստանի 
կառավարության ջանքերը ձախողվել էին)։ Սիրիական հակամարտությունը  
լրջորեն հարվածեց Հալեպի, Դամասկոսի, Դեր Զորի և Սիրիայի այլ շրջանների 
հայությանը։ Բնականաբար, երկքաղաքացիության ամենամեծ պահանջարկը 
ձևավորվեց Սիրիայում։ 2012թ.-ի ամռանը  պատերազմից փախածների մեծ 
հոսքի արդյունքում կառավարությունը նոր փոփոխություն մտցրեց 
երկքաղաքացիության տրամադրման գործող ընթացակարգում՝ թույլ տալով 
դեսպանատներին  զբաղվել սիրիահայերի երկքաղաքացիության խնդիրներով։ 
Հետագայում այս մոտեցումը տարածվեց նաև լիբանանահայերի վրա` 
հավանաբար այն կանխատեսմամբ, որ հակամարտության ալիքը կտարածվի 
Սիրիայի սահմաններից դեպի Լիբանան։ Սիրիահայերի համար մի շարք 
արտոնություններ  սահմանվեցին, և ըստ ՀՀ Սփյուռքի նախարարի, անցած վեց 
ամիսների ընթացքում շուրջ 5 000 սիրիահայեր երկքաղաքացիություն են 
ստացել121։  
  
 

5.4 Հայրենադարձների չորս թիրախային խմբերի մոտեցումները և 
տեսակետները 

 
Միջին Արևելքից հայրենադարձված 22 սփյուռքահայերից բաղկացած 

չորս թիրախային խմբերի հետ կազմակերպված քննարկումը նպատակ ուներ 
հասկանալու, թե ինչ հիմնական ազդակներ են նրանց մղել 
հայրենադարձության, նաև պարզելու այն իրողություններն ու 
հանգամանքները, որ կդրդեն նրանց շարունակել մնալ հայրենիքում կամ 
հեռանալ։ 

Հարցմանը մասնակցած սփյուռքահայերի մեծամասնությունը 
հայրենադարձվել է մինչև սիրական հակամարտությունը, իսկ հարցվածներից 
հինգը՝ պատերազմի արդյունքում։ 
                                                           
121 Սիրիահայերի մեծ մասը ցանկություն ունի մնալ Հայաստանում, (2012, դեկտ 25): 1in.am 
էլեկտրոնային լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.1in.am/arm/armenia_politics_145014.html> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 
16-ին)  

http://www.1in.am/arm/armenia_politics_145014.html
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ՈՒսումնասիրությունն ուղղված էր գործարար ներդրումների 
հնարավորությունների բացահայտմանն ու այդ ուղղությամբ լուծումներ 
գտնելուն: Մասնակիցներից ոմանք ուսանողներ էին, ոմանք էլ 
համապատասխան մասնագիտական աշխատանքներ ունեին տարբեր  
կազմակերպություններում։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Միջին 
Արևելքի հայ համայնքները  միջին ձեռներեցության և արհեստների լուրջ 
ավանդույթներ ունեն, հարցվածներից ոմանք էլ ներկայացնում էին 
ծառայությունների և սպասարկման ոլորտը։ 
 
22 հարցվածների տվյալները. 

• Սեռը. 73%՝ արական, 27%՝ իգական: 
• Տարիքը. 45% -ը մինչև 30 տարեկան, 55%-ը 30-ից բարձր: 
• Ծագումը. 73%-ը ՝ Հալեպից (Սիրիա), 9%-ը ՝ Դամասկոսից (Սիրիա), 9%-

ը՝ Իրաքից, 9%-ը՝ Լիբանանից: 
• Ամուսնական կարգավիճակը. 68%-ը` ամուսնացած, 32%-ը` 

չամուսնացած: 
• Կրթությունը. 27%-ը՝ մագիստրի աստիճանով, 50%-ը՝ բակալավրի, 5%-ը՝ 

բուհական ուսանող, 5%-ը՝  ավագ դպրոցի շրջանավարտ, 5%-ը՝ թերի 
ավագ դպրոցի շրջանավարտ, 9%-ը՝ միջին դպրոցի շրջանավարտ:  

• Ընտանեկան հանգամանքները. 45%-ը մենակ է հայրենադարձվել, 9%-ը՝ 
միայն կնոջ հետ, 41%-ը՝ կնոջ և երեխաների, 5%-ը՝ ծնողների հետ: 

• Բնակարանային պայմանները. 9%-ը բնակվում է վարձու 
առանձնատներում, 14%-ը՝ սեփական առանձնատանը, 36%-ը՝ վարձու 
բնակարաններում, 32%-ը՝ սեփական բնակարանում, 5%-ը 
ազգականների մոտ, 5%-ը` ընկերների բնակարաններում: 

            
Հարցախույզի (ուսումնասիրության) համար մի քանի հիմնական 

ուղղություններ են առանձնացվել, որոնցից մեկը զբաղվածությունն է. 
• Հարցվածների 45%-ը ինժեներա-տեխնիկական կրթություն և 

փորձառություն ուներ,  37%-ը՝ գործարարներ, արհեստավորներ էին 
կամ սպասարկման ոլորտն էին ներկայացնում, 18%-ն ազատ 
մասնագիտությունների տիրապետող անձինք էին: 

• 68%-ը մինչև Հայաստան փոխադրվելը աշխատանք է ունեցել, 59%-ը 
հարցման պահին ուներ աշխատանք, 18%-ը սեփական գործ ուներ, 23%-
ը աշխատանք չուներ, բայց ակտիվորեն փնտրում էր: 

• Ներկա զբաղվածությունը հետևյալ  խմբերի է բաժանվում. 27%՝ բիզնեսի 
կառավարում,  32%` մասնագիտական, 9%`ֆիզիկական աշխատանք: 

• 64%-ը գտնում է, որ աշխատանքը համապատասխանում է նախկինում 
իրենց կատարած աշխատանքին, 18%-ը՝ ոչ: 

• Հայաստան փոխադրվելուց հետո ֆինանսական վիճակը 5%-ը  շատ լավ 
է գնահատում, 36%-ը՝ լավ, 27%-ը՝ բավարար, 14%-ը՝ անբավարար: 
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Ուսումնասիրության երկրորդ ուղղությունը վերաբերում էր 

հայրենադարձության մոտիվացիային և տեղափոխության հանգամանքներին. 
• 23%-ը տեղափոխվել է 1998-2002թ.թ., 32%-ը՝ 2003-2007 թ.թ., 41%-ը՝ 2008-

2012թ.թ.: 
• 59%-ը տեղափոխվել է Հայաստան, որովհետև իր հայրենիքն է, 9%-ը՝ 

ընտանեկան հանգամանքների բերումով, 9%-ը՝ սովորելու կամ 
աշխատանքային հրավերով և 14%-ը` արտագաղթված երկրի 
անկայունության պատճառով: 

• 55%-ը մինչև հայրենադարձվելն ուսումնասիրել, ծանոթացել  է 
հայրենադարձության հետ առնչվող գործընթացներին, 27%-ը՝ 
նախապես չի ծրագրել:    

• 55%-ը երկրում է թողել հարազատներին, իսկ 55%-ը՝ իր 
սեփականությունը:  

• Իբրև Հայաստանում դիմագրաված դժվարություններ` 27%-ը նշում է 
աշխատատեղերի պակասը, 23%-ը` Հայաստանի սոցիալ–տնտեսական 
միջավայրը, 14%-ը՝ ընտանիքի և բարեկամների հեռավորությունը, 36%-
ը որևէ խնդիր չի առանձնացնում: 

• 82%-ը մինչև տեղափոխվելը եղել է Հայաստանում:  
 

Հարցումների երրորդ շարքը կատարվել  է ինտեգրման գործընթացներին 
վերաբերող տեսակետները պարզելու համար. 

• Լեզվական խոչընդոտ (արևմտահայերեն-արևելահայերեն). 59%-ը 
խնդիր չի տեսնում, 36%-ը դժվարանում է, 5%-ը շատ է դժվարանում: 

• Տրանսպորտի հասանելիություն. 64%-ը չի դժվարանում, 27%-ը 
դժվարանում է, 5%-ը շատ է դժվարանում: 

• 27%-ը չի դժվարանում  կենսամակարդակ ապահովել ներկա 
աշխատավարձով, 27%-ը դժվարանում է, 41%-ը շատ է դժվարանում:  

• Բնակարանային խնդիրներ. 36%-ը չի դժվարացել գտնել, 41%-ը՝ 
դժվարացել է, 23%-ը շատ է դժվարացել: 

• Սպասարկման և ծառայությունների հասանելիություն.  41%-ը չի 
դժվարացել, 36%-ը՝ դժվարացել է, 18%-ը շատ է դժվարացել: 

• Աշխատանքի տեղավորում.  55%-ը շատ է դժվարացել գտնել, 32%-ը         
դժվարացել է, 14%-ը չի դժվարացել: 

• Տեղացիների կողմից ընդունելություն. 14%-ը վատ փորձառություն է 
ունեցել, 18%-ը՝ «դժվարացել է» պատասխանել,  41%-ը նորմալ է 
համարել , 27%-ը՝ շատ հյուրընկալ կերպով ընդունվել: 

• 14%-ը պատրաստվում է հեռանալ Հայաստանից, 67%-ը չի 
պատրաստվում հեռանալ, իսկ 14%-ը հավանական է, որ հեռանա: 

• 68%-ը խորհուրդ կտա այլոց  տեղափոխվել Հայաստան,   9% -ը՝ 
խորհուրդ չի տա, 23%-ը՝ հնարավոր է, որ տա։ 
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Հարցումների չորրորդ խումբը վերաբերում է կայունությանն ու բիզնեսի 
հնարավորություններին: 
 

Հարցին, թե ինչը հնարավոր և առարկայական կդարձնի Հայաստանում 
հաստատվելու ընտրությունը, 32%-ը պատասխանել է՝ արդար հարկային 
համակարգը, 32%-ը՝ աշխատատեղերն ու բարձր աշխատավարձը, 5%-ը՝ լավ 
ներդրումները, 23%-ը՝ ավելի լավ սոցիալ-մշակութային պայմանները, 18%-ը չի 
կարողացել պատասխանել։ 

Հարցին, թե հայրենադարձների երկրորդ սերնդի համար Հայաստանը   
կարո՞ղ է  կայուն զարգացում  ապահովել, 54%-ը պատասխանել է՝ այո, 
27%-ը՝ ոչ, 14%-ը՝ հնարավոր է։ 

 
Իրենց ընդհանուր մեկնաբանություններում հարցվածները գտնում են, որ 

երկիրն ավելի կբարգավաճի և առաջընթաց կունենա, եթե վերանան 
մշակութային զանազանությունները։ Հիմնական մասը նշում է, թե որքան 
Հայրենիքն է զգում սփյուռքի կարիքը, նունքան էլ սփյուռքն է զգում հայրենիքի 
կարիքը։ Ոմանք  դժգոհում են կաշառակերությունից և կառավարության 
կողմից վարվող տնտեսական հստակ քաղաքականության բացակայությունից։ 
Ոմանք գտնում են, որ Հայաստանը վերածվել է ծառայություններ մատուցող 
(ռեստորաններ, սրճարաններ, հյուրանոցներ, վերավաճառողներ) երկրի՝ 
չկարևորելով սեփական տնտեսական հզորությունների զարգացումը, ինչը, այլ 
խնդիրների լուծում տալով, կապահովեր նաև լրացուցիչ աշխատատեղեր։ 
Որպես գործարարության զարգացման լրջագույն խոչընդոտ` նշվում է նաև 
հարկային համակարգը, ինչը սփյուռքյան ներդրումները խթանելու փոխարեն, 
բարձրացնում է հարկերը և հարցականի տակ դնում  նոր բիզնես սկսելու 
նպատակահարմարությունը։  
 
 

5.5      Դեպի  հաջողված  հայրենադարձություն 

 
Հայրենադարձությունը պետք է դիտարկել միաժամանակ թե՛ որպես 

սոցիալական և թե՛ քաղաքական խնդիր։ Մի կողմից պետք է լինի 
հայրենադարձության քաղաքական կամք, մյուս կողմից պետք է ստեղծել 
այնպիսի պայմաններ և միջավայր, որոնք կդրդեն մեր հայրենակիցներին 
տեղափոխվելու Հայաստան  և նոր կյանք սկսելու։ 

Այս գլխում նկարագրված հարցումների ընթացքում Միջին Արևելքից 
հայրենադարձների տված պատասխաններից հստակ կերպով երևում է, որ 
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Հայաստան տեղափոխվելու  նրանց հիմնական հիմնավորումն ու պատճառը 
Հայրենիքի իրողության գիտակցումն է, այլ ոչ թե իրենց երկրի 
անկայունությունը կամ կյանքի պայմանների բարելավումը։  

Ինչևէ, զուտ զգացական չէ նրանց որոշումը, որովհետև մինչ Հայաստան 
տեղափոխվելը նրանց մեծամասնությունն ուսումնասիրել է կացությունն ու 
ընթացակարգերը։ 

Իբրև առաջին երաշխավորություն, կարծում ենք, անհրաժեշտ է  
հզորացնել, սնել Հայրենիքի գաղափարը և, հետևաբար, այս մոտեցումը դիտել` 
որպես Հայաստանում հաստատվելու հիմնական պատճառ։ Միաժամանակ 
պետությունը պարտավոր է դյուրացնել հայրենադարձության գործընթացներն 
ու բոլոր միջոցներով կյանքի կոչել այդ նպատակին ծառայող ծրագրերը:  

Հասկանալի է, որ Միջին Արևելքից հայրենադարձները լեզվական 
խոչընդոտներ գրեթե չեն տեսնում ինտեգրման գործընթացում։ Սակայն 
աշխատատեղերի և բարձր աշխատավարձերի սահմանափակությունը 
դիտվում է` իբրև  խոչընդոտ Հայաստանում հաստատվելու ամուր որոշում 
ընդունելու ճանապարհին։ Որպես հիմնական խնդիր նշվում է հարկային ծանր 
քաղաքականությունը, կաշառակերությունը և հստակ պլանավորված 
տնտեսական քաղաքականության բացակայությունը։  

Երկրորդ երաշխավորությունը հասցեագրվում է  կառավարությանը, որը 
հայրենադարձությանն աջակցելու համար պիտի սահմանի հիմնական 
առաջնահերթություններ՝ լուծելով բնակարանային, զբաղվածության, 
արժանապատիվ աշխատավարձերի խնդիրները։ Պետության խնդիրն է նաև 
պարզեցնել հարկային քաղաքականությունն ու թեթևացնել հարկային բեռը` 
նպաստավոր պայմաններ ստեղծելով գործարար միջավայրի և տնտեսության 
արդյունաբերական  ճյուղերի զարգացման համար։ 
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6. Առաջարկություններ 
 

Այս հետազոտության արդյունքների հիման վրա կազմված 
առաջարկությունները միտված են Հայաստանում իրավիճակը բարելավելուն և 
արտագաղթը դադարեցնելուն: Առաջարկությունները հիմնված են տարբեր 
ֆոկուս խմբերից ստացված պատասխանների վրա և արտացոլում են 
Հայաստանում տիրող հասարակական կարծիքը: Չնայած հասարակությունը և 
սփյուռքը կարող են աջակցություն ցուցաբերել հայրենադարձությունը 
կազմակերպելու և արտագաղթը կասեցնելու գործում, կառավարության դերն 
այս գործընթացում առանցքային է: Եթե առաջարկված լուծումներն ընդունվեն 
Հայաստանի կառավարության կողմից, կարող են օգնել կանգնեցնելու 
բնակչության թվի կրճատումը, ինչպես նաև ավելի շատ ներգաղթյալների և 
ներդրումների ներհոսք ապահովելու դեպի Հայաստան:  
 
 
1. Աշխատատեղեր  

 
Աշխատատեղերի պակասը Հայաստանից արտագաղթի որոշման 

հիմնական պատճառներից մեկն է: Հարցման մասնակից` հայրենիք 
վերադարձածների մեծ մասն ասել է, որ իրենց դարձյալ արտագաղթելու մղող 
հնարավոր հիմնական պատճառներից մեկը կարող է լինել աշխատանքի 
բացակայությունը: Այս հիմնախնդիրն ունի երկու հիմնական հնարավոր 
լուծում, որոնք են աշխատատեղերի ապահովումն ու աշխատանքային շուկայի 
բարեփոխումը, ինչն  իր հերթին թույլ կտա շուկայի պահանջարկին 
համապատասխան մասնագետներ կրթել: Վերջին խնդրին ավելի մանրամասն 
անդրադարձ է կատարվում հաջորդ բաժնում (Կրթություն), որտեղ 
առաջարկություններ են ներկայացվում՝ մասնագետներին շուկայի 
պահանջարկներին համապատասխան գիտելիքներ տալու վերաբերյալ: 

Նոր աշխատատեղեր ապահովելու համար Հայաստանի տնտեսությունում 
պետք է ներդրումներ կատարվեն և բիզնես միջավայրի կատարելագործման 
ուղղությամբ բարեփոխումներ իրականացվեն (տե՛ս հաջորդ 3-րդ կետը): 
Հայաստանը ներկայումս աշխարհաքաղաքական անորոշության, 
մենաշնորհների և սեփականության իրավունքի վատ պաշտպանության 
պատճառով ներդրումների համար համարվում է ռիսկային գոտի: Հայաստանի 
կառավարությունը ոչինչ չի կարող անել առաջին խնդրի լուծման ուղղությամբ, 
մինչդեռ մենաշնորհների և սեփականության իրավունքի պաշտպանությունն 
ամբողջովին իր վերահսկողության տակ է գտնվում: Մանր բիզնեսները պետք է 
հնարավորություն ստանան մեծերի հետ հավասար պայմաններում գործելու, 
ինչն իր հերթին շատերին  կապահովի աշխատանքով և եկամուտներով: Այս 
գործընթացը պետք է իրականացվի դանդաղ՝ ազատ և թափանցիկ 
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շուկայական պայմանների  և հարկային քաղաքականության միջոցով: 
Վրաստանը կարող է այս հարցում օրինակ ծառայել, քանի որ այնտեղ 
հավասար և ազատ շուկայական պայմաններ ապահովելու ուղղությամբ 
գրանցված առաջընթացը շատ արտաքին ներդրումներ է գրավել:  
 
 
2. Կրթական համակարգը  

 
Ըստ հարցումների մասնակիցների, համալսարանների և գործատուների 

միջև կապը բացակայում է, և հաճախ համալսարանները չգիտեն, թե 
գործատուներին ինչ է անհրաժեշտ: Կրթօջախների մեծ մասը կենտրոնացած 
են կոնկրետ գիտությունների վրա (բժշկություն, ճարտարապետություն, 
տնտեսագիտություն և այլն) և առաջարկվող ծրագրերի բազմազանությամբ ու 
բովանդակությամբ միմյանցից շատ չեն տարբերվում: Ապագա ուսանողներին 
առաջարկվող մասնագիտությունները շատ լայն են և շուկայում մեծ 
պահանջարկ վայելող հմտություններ ուսանողներին չեն  տալիս: Կրթական 
ոլորտները սահմանափակ են, և ուսման հիմնական ուղղություններն են 
միջազգային հարաբերությունները, քաղաքագիտությունը, պատմությունը, 
տնտեսագիտությունը, մենեջմենթը, մարքեթինգը և իրավաբանությունը: Այս 
մասնագիտություններով ուսանած շրջանավարտների մեծ մասը 
դժվարությամբ է աշխատանք գտնում, քանի որ այդ մասնագիտություններով 
առաջարկը պահանջարկից զգալիորեն բարձր է: Մյուս կողմից, շուկայում կա 
արհեստավորների  կամ այլ նեղ մասնագիտություններում  հմտացած անձանց 
պահանջարկ, սակայն քիչ են այն անձինք, ովքեր կարող են այդ տեսակի 
աշխատանքներ կատարել:  

Լուծումներից մեկը կարող է լինել արհեստների ուղղությունների և 
տեխնիկական գիտելիքների տրամադրման վրա կենտրոնացած մասնավոր 
կրթօջախների հիմնումը: Կառավարությունը կարող է տեղեկատվություն 
հավաքել շուկայում առկա միտումների և պահանջվող մասնագիտությունների 
վերաբերյալ, այնուհետև լիցենզիաներ տրամադրել մասնավոր կրթօջախներին՝ 
բարձր պահանջարկ ունեցող մասնագիտություններով ուսում առաջարկելու 
համար: Նման մասնավոր կրթօջախները կարող են նաև իրենց ուսանողներին 
պրակտիկայի, չվարձատրվող կամ կամավոր աշխատանքի տեղավորում 
առաջարկել, ինչը նրանց աշխատանքային փորձ և կապեր կտա: Մի կողմից` 
սա կօգնի պատրաստել և աշխատանքի տեղավորել շուկայում պահանջարկ 
ունեցող մասնագիտություններով զինված շրջանավարտների, մյուս կողմից` 
հնարավորություն կտա ավագ սերնդի փորձն ու գիտելիքները փոխանցել 
երիտասարդ սերունդներին:  
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3. Բիզնես մթնոլորտը  
 
Քանի որ տնտեսության շարժիչ ուժը շարունակում է մնալ մանր և միջին 

ձեռնարկատիրությունը, վերջինիս գործունեությունը և աճը պետք է մեծապես 
խրախուսվի: Կառավարությունը պետք է շարունակի բարելավել 
Հայաստանում գործարար գործունեությամբ զբաղվելու պայմանները,  ինչպես 
նաև կատարելագործի էլեկտրոնային հարկային հաշվետվության համակարգի 
գործունեությունը՝ բացառելով հարկային պաշտոնյաների կողմից առանց 
նախօրոք ծանուցման ստուգումները: Մինչ օրս կառավարությունն 
առաջընթաց է արձանագրել նոր ընկերությունների գրանցումը դյուրին 
դարձնելու գործում, սակայն իրական խնդիրները ծագում են ընկերությունների 
գործունեության ընթացքում՝ այդ օրենքների կիրառման ժամանակ:  

Կառավարությունը պետք է նաև լայնածավալ բարեփոխումներ 
իրականացնի մաքսային ոլորտում: Այն պետք է ապահովի ներմուծման պարզ 
և թափանցիկ համակարգ, ինչպես նաև վերանայի որոշ ապրանքատեսակների 
համար սահմանված հարկերն ու տուրքերը, որոնք մի շարք ոլորտներում 
սահմանափակում են մրցակցությունն ու զարգացումը: Նման բարեփոխումներ 
նախատեսվել են վերջին նախագահական ընտրությունների շրջանում իշխող 
կուսակցության կողմից ներկայացված ծրագրում, ուստի եթե այդ 
բարեփոխումներն իրականացվեն, բիզնես ոլորտը զգալի առաջընթաց 
կարձանագրի:  
 
 
4. Կանոնակարգման  այլընտրանքային  մեխանիզմներ      
ապահովելու  ուղղությամբ  տնտեսական  բարեփոխումներ  

 
Տնտեսական ոլորտին անհրաժեշտ են բիզնես հարաբերությունները 

կարգավորող մեխանիզմներ, քանի որ դատական ոլորտն ամբողջությամբ 
անկախ չէ և հաճախ տնտեսական վեճերի հարցում` անարդյունավետ: 
Ներկայումս կառավարությունը օրինագիծ է մշակում Հայաստանում միջնորդ 
ինստիտուտի ներդրման համար, ինչը թույլ կտա վեճեր հանգուցալուծել 
առանց պետության մասնակցության կարիքի: Մեկ այլ արդյունավետ 
տնտեսական մեխանիզմ կարող է լինել Հայաստանում «ֆինանսական 
օմբուդսմենի» ինստիտուտի ներդրումը: Ներկայումս Հայաստանում կա 
ֆինանսական հաշտարարի ինստիտուտ, որի լիազորությունները 
սահմանափակված են միայն տնտեսական հարցերով: Այդ լիազորությունների 
ընդլայնումը կարող է այլընտրանքային լծակ դառնալ բիզնես միջավայրում 
իրավունքների պաշտպանության համար:  
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5. Օրենքի իշխանությունը 
 
Մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ապահովելու համար 

Հայաստանում անհրաժեշտ են իրավական համակարգում և օրենքի 
կիրառման հարցում փոփոխություններ: Սա շատ կարևոր հանգամանք է 
մարդկանց՝ արտագաղթելու որոշման հարցում, քանի որ եթե նրանք չեն 
վստահում իրենց երկրին և իրավական համակարգին, ապա չեն կարող իրենց 
և իրենց ընտանիքների համար Հայաստանում ավելի ապահով կյանքի հույս 
ունենալ: Կառավարության հանդեպ վստահությունը վերականգնելու համար 
բիզնես ոլորտում բոլորի համար պետք է հավասար պայմաններ գործեն, և 
բոլորը պետք է հավասար լինեն օրենքի առաջ՝ առանց ոստիկանության կամ 
որևէ այլ ազդեցիկ անձի կողմից անպատիժ արարքի որևիցե նախադեպի:  
 
 
6. Հասարակության  իրավագիտակցության  մակարդակը  

 
Որպես երիտասարդ ժողովրդավարություն`  Հայաստանում օրենքները 

շատ հաճախ են փոփոխվում, և շատ հարաբերություններ կանոնակարգվում 
են ոչ թե օրենքներով, այլ կառավարության որոշումներով և հրամաններով: 
Հաճախ մարդիկ տեղյակ չեն փոփոխությունների վերաբերյալ, ուստի չեն 
կարողանում պաշտպանել իրենց իրավունքները: Օրենքների վերաբերյալ 
կառավարության տեղեկատվությունը հաճախ հասանելի չէ քաղաքացիներին, 
իսկ նման տեղեկատվություն պարունակող էլեկտրոնային կայքերը կամ 
ռեսուրսները հաճախ չեն թարմացվում: Եթե նույնիսկ տեղեկատվությունը 
թարմացվում և տեղադրվում է կայքերում, հաճախ տեքստը հստակ, պարզ և 
հասկանալի կերպով չի գրվում: Ի լրումն, քաղաքացիները սովոր չեն 
ուսումնասիրել օրենքները և չգիտեն, թե որտեղից են կարող ծանոթանալ իրենց 
իրավունքներին և պարտականություններին վերաբերող օրենքներին:  

Հայաստանում օրենքների, իրավունքների, կանոնակարգումների և դրանց՝ 
քաղաքացիների վրա ազդեցության վերաբերյալ տեղեկատվություն 
տրամադրող նոր քաղաքացիական շարժումների անհրաժեշտություն կա: 
Նման տեղեկատվությունը պետք է տարածվի զանգվածային 
լրատվամիջոցների միջոցով (կայքեր, սոցիալական ցանցեր, բլոգներ, ռադիո և 
հեռուստատեսություն), որոնք քաղաքացիներին կարող են նաև ապահովել 
խորհրդատվական և այլ ծառայություններով: Շատ կարևոր է սեփական 
ուժերով (ի տարբերություն միջազգային կազմակերպությունների) բարձրացնել 
հասարակության իրավագիտակցության մակարդակը, ինչը կարող է 
իրագործվել կառավարության և հասարակական ոլորտի ակտիվ 
ներգրավվածությամբ:  
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Քանի որ դատական համակարգն անկախ չի գործում, ներկայումս 
Հայաստանում առկա են իշխանության ճյուղերի միջև անկախ բալանսի և 
վերահսկողական մեխանիզմների խախտումներ: Տնտեսական հարցերում 
մարդու իրավունքների պաշտպանության համար այլընտրանքային 
մեխանիզմ կարող է հանդիսանալ քաղաքացիներին խորհրդատվություն 
տրամադրող և իրենց իրավունքների պաշտպանության հարցում օգնող 
անկախ մարմնի ստեղծումը, որն իր հերթին պետք է համագործակցի 
զանգվածային լրատվամիջոցների հետ՝ իրավախախտումների դեպքերը 
բարձրաձայնելու և դրանց շուրջ հանրային քննարկումները խրախուսելու 
նպատակով:  
 
 
7. Կառավարության հաշվետու գործունեությունը 

 
Երկարաժամկետ արտագաղթի վերջին միտումների հիմնական 

պատճառներից է կառավարությունից օտարվածությունը և նրա հանդեպ 
վստահության պակասը: Կառավարական մարմինները թափանցիկ չեն, և 
հիմնականում հանրային կյանքին վերաբերող կարևոր որոշումները 
կայացվում են առանց հասարակական քննարկումների և նախօրոք 
տեղեկատվության հրապարակման: Որոշումների կայացման 
թափանցիկությունը և արդյունավետ կառավարումը զգալիորեն կնվազեցնեն 
հասարակության օտարվածությունը կառավարությունից: Ճիշտ է` 
կառավարությունը բարեփոխումներ և սոցիալական ծրագրեր է 
իրականացնում հարկարարության, խոսքի ազատության, 
արդարադատության,  թափանցիկ կառավարման և բիզնեսի ոլորտներում, 
սակայն այդ բարեփոխումները շատ դանդաղ են առաջ ընթանում: Նման 
բարեփոխումների տեմպը պետք է արագացվի՝ շոշափելի արդյունքների 
հասնելու համար:  
 
 
8. Մշակութային  և  սոցիալական  փոփոխություններ  
 

Հայաստանում ավելի շատ աշխատանք պետք է տարվի երիտասարդության 
շրջանում ազգային մշակույթը սերմանելու, ինչպես նաև` երաժշտության և 
արվեստի մեջ նորամուծություններ մատուցելու ուղղությամբ: Ջազ և ազգային 
երաժշտությունների յուրահատուկ խառնուրդը, շախմատում 
համաշխարհային ձեռքբերումները, հայ արվեստագետների պայծառ 
ցուցահանդեսները, հեռուստատեսության բարձրորակ հաղորդումները, 
հայկական կինոների բացօթյա ցուցադրումները և նմանատիպ այլ 
միջոցառումների անցկացումը կնպաստեն ազգային ինքնության 
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կարծրացմանը և Հայաստանում կյանքն ավելի հետաքրքիր կդարձնեն: 
Ժամանցը կազմակերպելու նման հնարավորություններ ստեղծելու դեպքում 
կշահեն և՛ հասարակությունը, և՛ պետությունը, քանի որ նման 
միջոցառումների միջոցով կթուլանա հասարակությունում տիրող 
լարվածությունը:  
 
 
9. Համագործակցություն  սփյուռքի  հետ  

 
Հայաստանի կառավարությունը պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնի 

սփյուռքի հետ համագործակցության վրա: Սփյուռքի նախարարությունը և 
սփյուռքի մասնակցությամբ կազմակերպվող ֆորումներն, անշուշտ, 
նպաստում են համագործակցությանը: Սակայն, նոր ներդրումների 
ներգրավման և աշխատատեղերի ապահովման համար անհրաժեշտ են 
ներդրումների և սեփականության պաշտպանության ավելի արդյունավետ 
երաշխիքներ:  
 
 
10. Հայրենադարձության քաղաքականությունը  

 
Չնայած Միջին Արևելքի ճգնաժամի մեկնարկից անմիջապես հետո 

Հայաստանը հանձն առավ Սիրիայից ներգաղթյալների հայրենադարձության 
ապահովումը (և այս անգամ ավելի լավ կազմակերպեց գործընթացը, քան 
Իրաքի դեպքում), հայրենադարձության քաղաքականությունը դեռևս 
կատարելագործման կարիք ունի: Սփյուռքի նախարարությունը դեռևս չունի 
հստակ սահմանված ռազմավարություն և երկարաժամկետ նպատակներով 
գործողությունների պլան: Իսրայելի` ներգաղթյալներին ընդունելու և ներքին 
կյանքին հարմարվելու ուղղությամբ վարած արդյունավետ 
քաղաքականությունը կարող է Հայաստանի համար օրինակ ծառայել, թե 
ինչպես կարելի է կազմակերպել սփյուռքի հետ աշխատանքը և նորեկների 
ընդունումը հասարակության մեջ: Անհրաժեշտ է հայրենադարձության 
ռազմավարություն կազմել՝ հստակ քայլերով, ինչը նաև կներառի գրանցման 
հեշտ ու պարզեցված գործընթացներ, նորեկների համար հատուկ 
բնակարաններ ապահովելու ծրագրեր, խորհրդատվական, զբաղվածության և 
ուսուցողական ծրագրերի մատուցման հայեցակարգեր:  
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11. Ներգաղթյալների  ընդունումը  
 
Ներգաղթյալներին անհրաժեշտ է օգնություն և աջակցություն, որպեսզի 

նրանք կարողանան հարմարվել տեղի կյանքին: Այս գործընթացն 
արդյունավետ դարձնելու համար Սփյուռքի նախարարությունը պետք է 
ստեղծի համայնքային կենտրոններ, որոնք կոչված կլինեն նորեկներին 
տեղեկատվություն և խորհրդատվական աջակցություն տրամադրել: Այս 
գործընթացը կարելի է կազմակերպել խորհրդատուների միջոցով, որոնց 
աշխատանքը կլինի նման կենտրոններում դեմ առ դեմ խորհրդատվություն 
մատուցելը, ներգաղթյալներին` Հայաստանի կյանքին ադապտացնելուն 
միտված օգնությունը, աշխատանք գտնելը և այլն: Նման կենտրոններում 
աշխատող խորհրդատուները պետք է համագործակցեն աշխատանքի 
տեղավորման գործակալությունների, առողջապահական մարմինների և այլ 
գերատեսչությունների հետ՝ տեղեկատվության փոխանակման և 
ներգաղթյալներին կենտրոնացված ու բազմակողմանի աջակցություն 
տրամադրելու նպատակով: Նման կենտրոններ ստեղծելու դեպքում սփյուռքի 
շատ կազմակերպություններ և անհատներ կարող են գումարներ տրամադրել 
դրանց գործունեության համար: Համայնքային կենտրոնները պետք է 
աշխատանքի ընդունեն հայրենիք վերադարձած հայերի, ովքեր հաջողությամբ 
անցել են ադապտացման փուլը և կարող են իրենց փորձով ու խորհրդով օգնել 
նորեկներին:  
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<http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/armenia> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-
ին) 
 

C111 Կոնվենցիա (1958թ., Ժնև): Դիսկրիմինացիայի (աշխատանքի և զբաղվածության) վերաբերյալ կոնվենցիա: 
Միջազգային Աշխատանքի Կազմակերպություն:  

 
KOF գլոբալիզացիայի ինդեքս: KOF շվեյցարական տնտեսական ինստիտուտ (Շվեյցարիա): Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 

<http://globalization.kof.ethz.ch/> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 
2005թ. ԼՂՀ մարդահամարի արդյունքները: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական 

ծառայություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://web.archive.org/web/20130620145504/http://census.stat-
nkr.am/nkr/1-1.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Ա. Պոտոսյան, Ա.Խոյեցյան, Մ.Մանասյան: ՀՀ բնակչության արտագաղթի առանձնահատկությունները: Միգրացիայի 

հետազոտության կենտրոն (Մոսկվա, Ռուսաստան): Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://migrocenter.ru/publ/konfer/kavkaz/m_kavkaz045.php> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Աբրահամյան, Վ. (2005թ., 25-ը նոյեմբերի): Արդյո՞ք երկքաղաքացիությունը կմիավորի հայերին: «Հետք» լրատվական: 

Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://archive.hetq.am/eng/politics/0511-citizen.html> (վերջին անգամ դիտվել է 
2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Ազատությունն աշխարհում զեկույց, Հայաստան, 2012թ.: Freedom House: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 

<http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/armenia> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-
ին) 
 

Ազիբեկյան, Ռ. և Գեղամյան, Գ. (1993թ., Երևան): Հայաստանը՝ 1960-1980 թվականներին: 
 
Անթառամյան, Ռ. (2006թ., 17-18-ը հունիսի, Վաշինգտոն): Աշխարհում երկքաղաքացիության կազմակերպումը. 

արդյո՞ք կա Հայաստանի համար կիրառելի մոդել: AIPRG կոնֆերանսի զեկույց: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.aiprg.net/UserFiles/File/dc_papers/antaramian_AIPRG_Dual_Citizenship_Conference.pdf> (վերջին 
անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Անտոնյան, Կ. (2011թ., հուլիս, Փարիզ): Հայաստանի բարձրագույն կրթությունը, որպես երկրի հետագա զարգացման 

հիմնական գործոններից մեկը: «Կրթություն, տնտեսություն և հասարակություն»: 
 

Անցումային շրջանում գտնվող երկրներ 2011թ. զեկույց: Նախկին Խորհրդային  Միության ավտորիտար կարծրացած 
համակարգը: Freedom House:  Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/NIT-2011-Release_Booklet.pdf> 

 
Աչեմոգլու, Դ. և Ռոբինսոն, Ջ. (2012թ.): Ինչու՞ են երկրները ձախողվում. որտեղի՞ց է սկսվում իշխանությունը, 

բարգավաճումը և աղքատությունը: 
 
Առաքելյան, Հ. (2009թ., Երևան): Ռամկավար Ազատական Կուսակցության դերը 1946-1948թ.թ. հայրենադարձության 

կազմակերպման գործում: 1946-1948թթ. հայրենադարձությունը և քաղված դասերը. հայրենադարձությունն 

http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/1998/Pages/POPULATION%20OF%20ISRAEL-%20GENERAL%20TRENDS%20AND%20INDICATOR.aspx
http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/1998/Pages/POPULATION%20OF%20ISRAEL-%20GENERAL%20TRENDS%20AND%20INDICATOR.aspx
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2012
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/armenia/
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/armenia
http://globalization.kof.ethz.ch/
http://web.archive.org/web/20130620145504/http:/census.stat-nkr.am/nkr/1-1.pdf
http://web.archive.org/web/20130620145504/http:/census.stat-nkr.am/nkr/1-1.pdf
http://migrocenter.ru/publ/konfer/kavkaz/m_kavkaz045.php
http://archive.hetq.am/eng/politics/0511-citizen.html
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/armenia
http://www.aiprg.net/UserFiles/File/dc_papers/antaramian_AIPRG_Dual_Citizenship_Conference.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/NIT-2011-Release_Booklet.pdf
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այսօր: Լիմուշ հրատարակչություն. Համահայկական համաժողով, փաստաթղթերի ժողովածու: 
 

Առուշանյան, Յ. (2011թ., դեկտեմբեր, Երևան): «Սումգայիթ. Լռություն»: ՀՀ Ամերիկյան համալսարանի Քաղաքական 
գիտությունների և միջագային հարաբերությունների դպրոցի շրջանավարտ Խաչիկ Դեր-Ղուգասյանի  
ղեկավարությամբ հեղինակված  , չհրապարակված ավարտական աշխատանք: 
 

Աստուրյան, Ս. (2007թ.): Հայաստանի ժողովրդագրությունը, հայրենիքը և սփյուռքը. առկա միտումները և 
հետևանքները: Հայերը և հույները սփյուռքում. մոտեցումներ և համեմատականներ (Բրյունո Միշել, Իոաննիս 
Հասսոիտիս, Մարտին Հովհաննեսյան, Կլեռ Մուրադյան): Աթենքի Ֆրանսիական դպրոց:  
 

Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամի՝ երկրների վերաբերյալ զեկույց, թիվ 11/366 (2011թ., դեկտեմբեր): Արժույթի 
Միջազգային Հիմնադրամ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11366.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

Բարսեղյան, Լ. (2013թ., 19-ը մայիսի): «Հումանիտար ճգնաժամ է Գյումրիում»: Գյումրիի«Ասպարեզ» լրագրողական 
ակումբ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.asparez.am/gyumri-hy/human-crisis/> (վերջին անգամ դիտվել 
է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  

 
Բրեմմեր (1996թ., 16-20-ը հոկտեմբերի, Պեկին, Չինաստան): Աշխատենք գլոբալ, զարգանանք լոկալ. սփյուռքի 

ցանցերը` որպես գիտելիքահենք զարգացման հիմնաքար: Երկրորդ «Գլոբելիքս» գիտաժողովի համար 
պատրաստված զեկույց. նորարարական համակարգեր և զարգացում, ակնկալվող հնարավորություններն ու 
մարտահրավերները: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1126210664195/1636971-
1126210694253/Work_Globally_Develop_Locally.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

Գևորգյան, Ա., Խառատյան, Ա., Քոչինյան, Ն. (2011թ.): Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության 
ֆակուլտետի տարեգրքեր, 2011թ.: Հայաստանի անցումային տնտեսության սոցիալական զարգացումների 
վերլուծություն: Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն: 
 

Գևորգյան, Ա., Մաշուրյան, Կ. (2006թ.): Հայաստանից աշխատանքային միգրացիայի տնտեսագիտության 
կոնցեպտուալ ուսումնասիրություն: Հայկական միջազգային տնտեսական հետազոտությունների խմբի 
աշխատանքային փաստաթուղթ՝ թիվ 06/05: 
 

Գլոբալ կոռուպցիայի հաշվետվություն, 2008թ. (Գլուխ 7, էջ 122): Transparency International: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://archive.transparency.org/publications/gcr/gcr_2008> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

Գլոբալ մրցունակության զեկույց, 2012-2013թթ.: Համաշխարհային տնտեսական ֆորում: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 
16-ին) 

 
Գործ՝ Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի, Հայց թիվ 400 94/05 (Ստրասբուրգ, վերջնական դատավճիռ, 2013թ., 02-ը 

հունվարի): Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարան: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113302#{"itemid":["001-113302"]}> (վերջին անգամ 
դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Գործազրկության նպաստի վճարում: «Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալություն / ՀՀ Աշխատանքի 

և սոցիալական հարցերի նախարարություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://employment.am/en/27/free.html> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Գործազրկության ցուցանիշներ (2013թ.): Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն: 

Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.armstat.am/en/?nid=126&id=08010> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին) 

 
Գրիգորյան, Դ. (2012թ.): Հայաստանի տնտեսությունն անկախությունից հետո: Արժույթի Միջագային Հիմնադրամ և 

Հայաստանի Քաղաքականության Ֆորում (Լոնդոնում գործող արտաքին քաղաքականության կենտրոն): 
Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://fpc.org.uk/fsblob/1426.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

Գրիգորյան, Մ. (2011, 20-ը ապրիլի): Հայաստանը քննարկում է «Հազարամյակների մարտահրավերների» 
ֆինանսավորման դադարեցման պատճառները: EurasiaNet էլեկտրոնային լրատվամիջոց: Դիտվել է հետևյալ 
կայքից՝ <http://www.eurasianet.org/node/63337> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11366.pdf
http://www.asparez.am/gyumri-hy/human-crisis/
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1126210664195/1636971-1126210694253/Work_Globally_Develop_Locally.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1126210664195/1636971-1126210694253/Work_Globally_Develop_Locally.pdf
http://archive.transparency.org/publications/gcr/gcr_2008
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113302#{"itemid":["001-113302"]}
http://employment.am/en/27/free.html
http://www.armstat.am/en/?nid=126&id=08010
http://fpc.org.uk/fsblob/1426.pdf
http://www.eurasianet.org/node/63337
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Դե Վալ, Թ. (2003թ., Նյու-Յորք և Լոնդոն): Սև այգի. Հայաստանը և Ադրբեջանը պատերազմի և խաղաղության միջով: 
Նյու-Յորքի համալսարանի մամուլ:  
 

Եգանյան, Ռ. (2010թ.): Հայաստանում միգրացիայի զարգացումը, միտումները և հիմնախնդիրները: VEM 
համահայկական պարբերական, #2 (30): 

 
Եգանյան, Ռ., Շահնազարյան, Ն. (2004թ., Երևան): Աշխատանքային միգրացիան Հայաստանից: Եվրոպայում 

Անվտանգության և Համագործակցության Կազմակերպություն, Միգրացիայի Միջազգային 
Կազմակերպություն:  

 
Հետընտրական միջանկյալ զեկույց. 2013թ. փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններ (2013, 2-ը մարտի) ԵԱՀԿ 

ժողովրդավարական ինստիտուտների և մարդու իրավունքների գրասենյակ. ընտրությունների դիտարկման 
առաքելություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.osce.org/odihr/elections/99931> (վերջին անգամ 
դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Իսկանդարյան, Ա. (2012). «Անցումային շրջանում գտնվող երկրներ» 2012թ. զեկույց: Freedom House: Դիտվել է հետևյալ 

կայքից՝ <http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Armenia_-final.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին) 
 

Երկկողմանի միգրացիան և դրամական փոխանցումները՝ 2010թ.: Համաշխարհային Բանկի տվյալների բազա: Դիտվել 
է հետևյալ կայքից՝ 
<http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22803131~pagePK:
64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

Երկրների նկարագիրը. Հայաստան: Ժողովրդավարության և համերաշխության եվրոպական ֆորում: Դիտվել է 
հետևյալ կայքից՝  

<http://www.europeanforum.net/country/armenia> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

Երկրների ստանձնած պարտավորությունները. Հայաստան (2011թ., 17-ը հոկտեմբերի): Բաց կառավարություն, 
համագործակցություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.opengovpartnership.org/countries/armenia> 
(վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

Իշխանյան, Ա. (2008թ., 4-ը մարտի): Ժողովրդավարությունը վտանգված է. Հայաստանի հինգերորդ նախագահական 
ընտրությունները: «Բաց ժողովրդավարություն» հասարակական լրատվական ցանց: Դիտվել է հետևյալ 
կայքից՝ <http://www.opendemocracy.net/article/democracy_power/caucasus/armenia_elections> (վերջին անգամ 
դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

Լեպեջյան, Գ. (2009թ.): Հայրենադարձությունը և Սոցիալ-Դեմոկրատական Հնչակյան կուսակցության դերը:  
 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրական տարեգրքեր, 2005-2011թթ.: Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.stat-
nkr.am/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=58&lang=hy> (վերջին անգամ 
դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Լիբարիդյան, Գ. (1999թ.): Պետականության մարտահրավերը. Հայաստանի քաղաքական միտքը՝ անկախությունից ի 

վեր: ՈՒոթերթաուն, Մասաչուսեթս, ԱՄՆ, Blue Crane Books հրատարակչություն: 
 
Լիվշից, Ի. (2007թ., Երուսաղեմ): Իսրայելի քաղաքական փոփոխությունները և տնտեսական զարգացման 

հեռանկարները: Ժամանակակից Իսրայելի հասարակությունը և քաղաքականությունը:  
 

ԼՂՀ վիճակագրական տարեգրքեր: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն: 
Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.stat-
nkr.am/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=18&lang=hy> (վերջին անգամ 
դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Խաչատրյան, Կ. (2011թ., Դոնեցկ, Ռուսաստան): Հարկային բարեփոխումների ազդեցությունը սոցիալական և 

տնտեսական զարգացման վրա: ՈՒսանողների և երիտասարդ գիտնականների՝ քսաներորդ գիտական 
վեհաժողովի հետազոտությունների ժողովածու. սոցիալական և տնտեսական համակարգերի զարգացման 
կառավարումը՝ գլոբալիզացիա, ձեռնարկատիրություն, կայուն տնտեսական զարգացում: Երկրորդ 
տպագրություն: 
 

http://www.osce.org/odihr/elections/99931
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Armenia_-final.pdf
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22803131~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22803131~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html
http://www.europeanforum.net/country/armenia
http://www.opengovpartnership.org/countries/armenia
http://www.opendemocracy.net/article/democracy_power/caucasus/armenia_elections
http://www.stat-nkr.am/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=58&lang=hy
http://www.stat-nkr.am/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=58&lang=hy
http://www.stat-nkr.am/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=18&lang=hy
http://www.stat-nkr.am/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=18&lang=hy


133 
 

Կոռուպցիոն հետազոտություններ Հայաստանի տնային տնտեսություններում և ձեռնարկություններում, 2010թ.: 
Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.crrc.am/research-
and-surveys/completed-projects/armenia-corruption-surveys-2008-2010?lang=en> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին) 

 
Համաշխարհային Բանկ: Ազգաբնակչության տվյալների բազա: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 

<http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

Համաշխարհային Բանկն աջակցում է Հայաստանին զարգացնել հանրային կառավարման ոլորտի 
արդյունավետությունը: Համաշխարհային Բանկ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2010/03/16/world-bank-supports-armenia-in-improving-public-
sector-performance> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Հայաստան.  2008թ. բախումների հետաքննությունն աղավաղված է (2009թ., 25 փետրվարի): Human Rights Watch:  

Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.hrw.org/news/2009/02/24/armenia-skewed-prosecution-over-2008-
clashes> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

Հայաստան. սոցիալական պաշտպանվածության և սոցիալական ապահովության հաշվետվություն (2011թ.): 
Եվրոպական Հանձնաժողով: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6881&langId=en> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

Հայաստանը՝ թվերով, 1989թ. (1990թ., Երևան): ԽՍՀՄ Հայաստանի Ազգային վիճակագրական ծառայություն: 
 
Հայաստանի աշխատանքային շուկայի վերլուծություն: 2010թ.: Երևան: «Ասողիկ» հրատարակչություն:  
 
Հայաստանի առաջընթացի վերաբերյալ զեկույց (2012թ., 20-ը փետրվարի): Տնտեսական համագործակցության և 

զարգացման կազմակերպություն. Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի Հակակոռուպցիոն Ցանց: 
Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.oecd.org/corruption/acn/49910824.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին) 
 

Հայաստանի դատաիրավական համակարգի գործունեությունը և անկախությունը (2012թ.): Freedom House: Դիտվել է 
հետևյալ կայքից՝ <http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2012/armenia> (վերջին անգամ դիտվել է 
2013թ. հուլիսի 16-ին)  
 

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2010թ., էջ 18: Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային վիճակագրական ծառայություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.armstat.am/file/article/marz_10_10.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսական աջակցության պետական հանձնաժողով: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.competition.am/index.php?menu=137&lng=2> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը և աղքատությունը 2011 թ-ին: Ազգային վիճակագրական ծառայություն: 

Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.armstat.am/en/?nid=82&id=1301> 
<http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2011/11/29/social-snapshot-and-poverty-in-armenia> (վերջին 
անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքը՝ «Միջնորդ դատարանի և միջնորդ դատավարության մասին»: Դիտվել է 

հետևյալ կայքից՝ <http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/arch/arm/arbitration_law.pdf> (վերջին անգամ 
դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Հայաստանի տնտեսական նկարագիրը (2013թ.): Index Mundi. Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 

<http://www.indexmundi.com/armenia/economy_profile.html> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

Հայաստանի՝ «մեղադրանքների (ETS 173 և 191, GPC 2)» Գնահատական զեկույց (2010, նոյեմբեր-դեկտեմբեր): 
Կոռուպցիայի դեմ պայքարող երկրների խումբ (GRECO): Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3%282010%294_Armenia_One_EN.pdf> 
(վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Հայաստանում բիզնեսի կառավարումը: Ձեռնարկությունների ուսումնասիրություն` ըստ երկրների, Համաշխարհային 

Բանկ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.enterprisesurveys.org/~/media/FPDKM/EnterpriseSurveys/Documents/Country%20Notes/Armenia-

http://www.crrc.am/research-and-surveys/completed-projects/armenia-corruption-surveys-2008-2010?lang=en
http://www.crrc.am/research-and-surveys/completed-projects/armenia-corruption-surveys-2008-2010?lang=en
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2010/03/16/world-bank-supports-armenia-in-improving-public-sector-performance
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2010/03/16/world-bank-supports-armenia-in-improving-public-sector-performance
http://www.hrw.org/news/2009/02/24/armenia-skewed-prosecution-over-2008-clashes
http://www.hrw.org/news/2009/02/24/armenia-skewed-prosecution-over-2008-clashes
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6881&langId=en
http://www.oecd.org/corruption/acn/49910824.pdf
http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2012/armenia
http://www.armstat.am/file/article/marz_10_10.pdf
http://www.competition.am/index.php?menu=137&lng=2
http://www.armstat.am/en/?nid=82&id=1301
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2011/11/29/social-snapshot-and-poverty-in-armenia
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/arch/arm/arbitration_law.pdf
http://www.indexmundi.com/armenia/economy_profile.html
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3%282010%294_Armenia_One_EN.pdf
http://www.enterprisesurveys.org/~/media/FPDKM/EnterpriseSurveys/Documents/Country%20Notes/Armenia-09.pdf
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09.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

Հայաստան-սփյուռք փոխհարաբերությունները. անկախությունից 20 տարի անց (2010թ., փետրվար): «State of the 
Nation» զեկույցների շարք: Հայաստան Քաղաքական ֆորում: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.pf-
armenia.org/sites/default/files/documents/files/PFA%20Diaspora%20Report.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին) 
 

Հարությունյան, Լ. (2011թ., Երևան): Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի տարեգրքեր, 
2011թ.: Հայաստանից արտագաղթի նոր ալիք. համընդհանուր դրդապատճառները և հնարավոր 
ազդեցությունները: Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն:  
 

Հերգնյան, Մ., Մակարյան, Ա. (2006թ., Երևան): Հայաստանում ուղղակի ներդրումների ներգրավան գործընթացում 
սփյուռքի դերը: Տնտեսագիտություն և արժեքներ հետազոտական կենտրոն:  
 

ՀՀ ժողովրդագրական տարեգիրք 2009/2010թթ.: ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն:  
 
ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարություն և 2009-2012թթ. իրականացման պլան: Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.gov.am/files/docs/437.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 
2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

ՀՀ ներքին և արտաքին միգրացիայի ընտրանքային հետազոտության վերաբերյալ զեկույց: (2008թ., Երևան): 
Միջազգային Ազգերի Կազմակերպության Բնակչության Ֆոնդ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.armstat.am/file/article/rep_migr_08e.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

ՀՀ-ում երկքաղաքացիության ներդրման հետ կապված որոշ հարցերի մասին զեկույց: (2006թ., 17-18-ը հունիսի, 
Վաշինգտոն): AIPRG աշխատանքային փաստաթուղթ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.aiprg.net/UserFiles/File/dc_papers/Davtyan%20AIPRG%20Dual%20Citizenship%20Conference.pdf> 
(վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

Հովհաննիսյան, Բ. (2009թ.): Հայրենադարձության պատմագրությունը. 1946-1948թթ. Հայրենադարձության փորձը, 
հայրենադարձությունն այսօր: Լիմուշ հրատարակչություն. Համահայկական գիտաժողով, փաստաթղթերի 
ժողովածու: 

 
Մալխասյան, Մ. (1996թ.). «Ղա՛-րա՛-բա՛ղ». Հայաստանում ազգային ժողովրդավարական շարժման առաջացումը: 

Դեթրոիթ, ՈՒեյն Նահանգի համալսարանի մամուլ:  
 

Մանասերյան, Թ. (2004թ., Վաշինգտոն): Սփյուռք. Հայաստանի համեմատական առավելությունը: AIPRG 
աշխատանքային փաստաթուղթ թիվ. 04/14: 
 

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության կոնվենցիա: (1950թ., 4-ը նոյեմբերի): 
Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm> (վերջին անգամ դիտվել 
է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Միգրացիա և զարգացում. Հայաստանի վերաբերյալ հետազոտություն (2009թ., Մոսկվա): Միջազգային Աշխատուժի 

Կազմակերպության՝ Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային գրասենյակ: ISBN - 
978-92-2-822912-7: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/info/publ/migr_dev_study_en.pdf> (վերջին անգամ 
դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին)  
 

Միգրացիա և մարդկային զարգացում. Հնարավորություններ և մարտահրավերներ 2009թ. զեկույց: ՄԱԿ-ի՝ 
Հայաստանի ազգային մարդկային կապիտալի զարգացման զեկույց: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://europeandcis.undp.org/news/show/87B390CE-F203-1EE9-B95DF29A79F6080C> (վերջին անգամ դիտվել է 
2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

Միգրացիա և ֆինանսական փոխանցումներ, փաստերի հավաքածու (2011թ., երկրորդ տպագրություն): 
Համաշխարհային Բանկ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/Factbook2011-Ebook.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին)  
 

Միգրացիոն զարգացումներ՝ Հայաստանի վերաբերյալ զեկույց, 2009թ.: Միջազգային աշխատուժի կազմակերպություն: 
Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 

http://www.pf-armenia.org/sites/default/files/documents/files/PFA%20Diaspora%20Report.pdf
http://www.pf-armenia.org/sites/default/files/documents/files/PFA%20Diaspora%20Report.pdf
http://www.gov.am/files/docs/437.pdf
http://www.armstat.am/file/article/rep_migr_08e.pdf
http://www.aiprg.net/UserFiles/File/dc_papers/Davtyan%20AIPRG%20Dual%20Citizenship%20Conference.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/info/publ/migr_dev_study_en.pdf
http://europeandcis.undp.org/news/show/87B390CE-F203-1EE9-B95DF29A79F6080C
http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/Factbook2011-Ebook.pdf
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<http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/info/publ/migr_dev_study_en.pdf> (վերջին անգամ 
դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

Մինասյան, Ա., Պողոսյան, Ա., Հակոբյան, Թ., Հանցիլովա, Բ. (2007թ., Երևան): 2005-2007թթ. Հայաստանից 
աշխատանքային միգրացիան: Ասողիկ հրատարակչություն:  
 

Մինոյան, Վ. և Ֆրինկման, Լ. (2005թ., Հայաստան): Ի՞նչն է առաջինն արտագաղթողներին խրախուսում և ինչպե՞ս 
կարելի է նրանց ջանքերը համախմբել: Համաշխարհային Բանկի Ինստիտուտ. Մյունխենի Անհատական 
RePEc արխիվ (MPRA): Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/10010/1/MPRA_paper_10010.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

Միջազգային միգրացիան գլոբալիզացվող աշխարհում. երիտասարդության դերը (2011թ.): ՄԱԿ-ի՝ Տնտեսական և 
սոցիալական հարաբերությունների վարչություն, Բնակչության հարցերով հանձնախումբ: Տեխնիկական 
փաստաթուղթ #2011/1: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.un.org/esa/population/publications/technicalpapers/TP2011-1.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին) 
 

Միջազգային միջնորդ դատարանների վճիռների ճանաչման և կիրարկման վերաբերյալ կոնվենցիա (Նյու-Յորքի 
կոնվենցիան, 1958թ.): Միջազգային Առևտրային Իրավունքի՝ ՄԱԿ-ի հանձնաժողով: Դիտվել է հետևյալ 
կայքից՝ <http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html> (վերջին անգամ 
դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Մխիթարյան, Ս. (1998թ., Երևան): Միգրացիոն շարժումը Երևանում: (Սոցիոլոգիական հետազոտություն): Նոյան 
Տապան:  

 
Մնացականյան, Ռ. (2011թ.): Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի տարեգրքեր 2011թ.: 

Մարդկային կապիտալի միգրացիայի ազդեցությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության մակրոտնտեսական 
իրավիճակի վրա: Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն:  
 

Ն. Էսիպովա, Ա.Պուգլիս: Նախկին Խորհրդային Միության երկրներում արտագաղթելու ցանկությունը տարբեր է: 
Գելլափ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.gallup.com/poll/161591/desire-leave-fsu-ranges-widely-across-
countries.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=syndication&utm_content=morelink&utm_te
rm=All+Gallup+Headlines+-+World> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Ներդրումային վեճերի հանգուցալուծման միջազգային կենտրոնի (ICSID) կոնվենցիա. կանոններ և 

կանոնակարգումներ: Ներդրումային վեճերի հանգուցալուծման միջազգային կենտրոն: Դիտվել է հետևյալ 
կայքից՝ <https://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/RulesMain.jsp> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-
ին)  

 
Նիլսոն, Թ. և Րիդլ, Լ. (1999թ.): Մշակութային հեռավորության փոխկապակցվածությունը. սփյուռք-հայրենիք 

ներդրումային բազմակողմանի մոդել: Ջորջ Վաշինգտոն համալսարանի բիզնես դպրոց: Դիտվել է հետևյալ 
կայքից՝ <http://business.gwu.edu/CIBER/researchresources/files/2006/07-03.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին) 
 

Շահմուրաթեան, Ս. (1990թ., Տորոնտո, Կանադա): Սումգայիթի ողբերգությունը. Խորհրդային Ադրբեջանում հայերի 
դեմ իրագործված ծրագիրը և ականատեսների վկայությունները: Ժամանակակից հայագիտության 
հետազոտական և փաստաթղթերի հավաքագրման Զորյան ինստիտուտ:  

 
Չափման, Կ. և Փրեթի, Թ. (2009թ., Լոնդոն, Միացյալ Թագավորություն): Առանց անհայտ ապագայի գաղթ, վտանգավոր 

վերադարձ. Իրաքի փոքրամասնությունները: Փոքրամասնությունների իրավունքի պաշտպանության 
միջազգային խումբ: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <www.minorityrights.org/download.php?id=955> (վերջին 
անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

Չեթերյան, Վ. (2008թ., Նյու-Յորք, ԱՄՆ): Պատերազմ և խաղաղություն Կովկասում. Էթնիկ կոնֆլիկտներ և նոր 
աշխարհաքաղաքականություն: Կոլումբիայի Համալսարան:  

 
Պետություն չունեցող անձանց կարգավիճակի վերաբերյալ կոնվենցիա՝ 1954թ.: Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության՝ 

Փախստականների գործակալություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.unhcr.org/3bbb25729.html> 
(վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Պողոսյան, Գ. (2003թ., Երևան): Միգրացիոն գործընթացները Հայաստանում: Փիլիսոփայության և իրավունքի 

http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/info/publ/migr_dev_study_en.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10010/1/MPRA_paper_10010.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10010/1/MPRA_paper_10010.pdf
http://www.un.org/esa/population/publications/technicalpapers/TP2011-1.pdf
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html
http://www.gallup.com/poll/161591/desire-leave-fsu-ranges-widely-across-countries.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=syndication&utm_content=morelink&utm_term=All+Gallup+Headlines+-+World
http://www.gallup.com/poll/161591/desire-leave-fsu-ranges-widely-across-countries.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=syndication&utm_content=morelink&utm_term=All+Gallup+Headlines+-+World
http://www.gallup.com/poll/161591/desire-leave-fsu-ranges-widely-across-countries.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=syndication&utm_content=morelink&utm_term=All+Gallup+Headlines+-+World
https://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/RulesMain.jsp
http://business.gwu.edu/CIBER/researchresources/files/2006/07-03.pdf
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Samyel%20Shahmuratian
http://www.minorityrights.org/download.php?id=955
http://www.unhcr.org/3bbb25729.html


136 
 

ինստիտուտ  / Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա:  
 

Ջոհանսոն, Ա. (2008թ., հունվար, Աստերդամ): Հոլանդիայի՝ Ամստերդամի համալսարան և Ռաբուդ համալսարան: 
Հայաստանի էմիգրանտների վերադարձը դեպի Հայաստան. վերադարձածների վերաինտեգրումը: Դիտվել է 
հետևյալ կայքից՝ <http://www.ru.nl/publish/pages/533483/reportarmeniafinal.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 
2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

Ռիթեր,Լ. (2007թ., Փարիզ): Հայերի երկար քայլերթը. Մի սփյուռքի ձևավորման պատմություն: Ռոբերտ Լաֆոնտ:  
 

Սաբադի, Ջ. Ա., Ֆեցի, Ա., և Դոկտոր Զաման, Կ. (2011թ.): Եվրոպական ուսուցման հիմնադրամ: Աշխատանքի 
շուկաները և զբաղվածության խնդիրը. Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելառուսում, Վրաստանում, 
Մոլդովայում և ՈՒկրաինայում առկա միտումները և մարտահրավերները:  
 

Սաղաթելյան, Ի. (2009թ.): 1946-1948թ.թ. հայրենադարձությունը և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը: 1946-
1948թ.թ. հայրենադարձության փորձը և հայրենադարձությունն այսօր: Լիմուշ հրատարակչություն. 
համահայկական գիտաժողով, փաստաթղթերի ժողովածու: 
 

Սարգսյան, Լ. (2011թ., Երևան): Միջազգային առևտուրը և հայկական սփյուռքը: Թբիլիսիի պետական համալսարանի 
Տնտեսագիտության միջազգային դպրոց (ISET): Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://www.academia.edu/1064061/International_Trade_and_the_Armenian_Diaspora> (վերջին անգամ դիտվել է 
2013թ. հուլիսի 16-ին)  

 
Սարգսյան, Հ. (2001թ.): Հանրային քաղաքականությունը Հայաստանում. պետության դերը: Ազգային և միջազգային 

հետազոտությունների հայկական կենտրոն:  
 
Սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներ: Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն: 

Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://armstat.am/file/article/f_sec_1_13_4.doc.pdf> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. 
հուլիսի 16-ին) 

 
Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի բացման խոսքը (2009թ.): 1946-1948թ.թ. հայրենադարձության փորձը. 

հայրենադարձության հարցն այսօր: Լիմուշ հրատարակչություն: Համահայկական կոնֆերանս, 
փաստաթղթերի ժողովածու:  
 

Վահե Ավետյանի սպանությունը: Մարդու իրավունքները Երևանում: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://humanrightsinyerevan.wordpress.com/2012/07/04/the-killing-of-vahe-avetyan-current-news/> (վերջին 
անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Վերլուծություններ և հետազոտություններ. իրական գործազրկության մակարդակը Հայաստանում: ՀՀ Աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://employment.am/en/38/free.html> 
(վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Վերջին 22 տարվա ընթացքում ծնելիության ամենաբարձր մակարդակն է արձանագրվել (2013թ.): Էքսպերտ 

(Ռուսաստան) և Ռուսաստանի Դաշնային վիճակագրական ծառայություն: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<http://expert.ru/data/public/393979/393995/expert_822_021-2.jpg> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-
ին) 
 

Վիդալ, Կ. (2008թ., Երևան): Մարդասիրական քաղաքականության՝ տարածաշրջանային համակարգողի 
հաշվետվություն, Հայաստան, հաշվետու ժամանակահատված՝ 2007թ. նոյեմբեր – 2008թ. փետրվար: 
Արտակարգ իրավիճակների կենտրոնական ֆոնդ, ՄԱԿ/Երևան: Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 
<https://docs.unocha.org/sites/dms/CERF/CERF%202007%20Annual%20Report%20Armenia_final_web.pdf> (վերջին 
անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Վիրաբյան, Ա. (2009թ.): 1946-1948թ.թ. մեծ հայրենադարձությունը. կարևոր հարցեր և հիմնախնդիրներ:  

1946-1948թ.թ. հայրենադարձությունը և քաղված դասերը. հայրենադարձությունն այսօր: Լիմուշ 
հրատարակչություն. համահայկական համաժողով, փաստաթղթերի ժողովածու: 
 

ՏԱՄԱ 35. Շինարարության, զարգացման և պահպանման ինտեգրացված ազգային նախագիծ: The Reut Institute: 
Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://reut-institute.org/en/Publication.aspx?PublicationId=3744> (վերջին անգամ 
դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 

 
Տարեգրքեր, 2011թ. Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն:  

http://www.ru.nl/publish/pages/533483/reportarmeniafinal.pdf
http://www.academia.edu/1064061/International_Trade_and_the_Armenian_Diaspora
http://armstat.am/file/article/f_sec_1_13_4.doc.pdf
http://humanrightsinyerevan.wordpress.com/2012/07/04/the-killing-of-vahe-avetyan-current-news/
http://employment.am/en/38/free.html
http://expert.ru/data/public/393979/393995/expert_822_021-2.jpg
https://docs.unocha.org/sites/dms/CERF/CERF%202007%20Annual%20Report%20Armenia_final_web.pdf
http://reut-institute.org/en/Publication.aspx?PublicationId=3744
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Տնտեսական ազատության ինդեքս  (2012-2013 թթ.): The Heritage Foundation (ԱՄՆ): Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ 

<http://www.heritage.org/index/> (վերջին անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

Քիթչին, Ռ. և Մարկ, Բ. (2011թ., փետրվար): Սփյուռքի ռազմավարությունները և անցումային շրջանները. Հայաստանի 
համար առկա հեռանկարները և հնարավորությունները: NIRSA, Իռլանդիայի Ազգային համալսարան: 
Դիտվել է հետևյալ կայքից՝ <http://www.nuim.ie/nirsa/diaspora/PDFs/Armenia%20report%202011.pdf> (վերջին 
անգամ դիտվել է 2013թ. հուլիսի 16-ին) 
 

 
Կայքեր: 
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	2.2 Տնտեսությունը և բիզնես միջավայրը
	2.2.1 Բիզնեսի կառավարման խոչընդոտները
	2.2.2 Օտարերկրյա ներդրումները
	2.2.3 Ներկրում / արտահանում
	2.2.4 Պետական / համայնքային գումարների անարդյունավետ կառավարումը
	2.2.5 Առևտրային օրենսդրություն
	2.2.6 Փոքր ձեռնարկատիրության խնդիրները
	2.2.7 Արդյունավետ տնտեսական ինստիտուտների բացակայությունը
	2.2.8 Գյուղատնտեսություն
	2.2.9 Անցումային տնտեսություն
	2.2.10 Գործազրկություն
	2.2.11 Կրթություն

	2.3 Աղքատության բարձր մակարդակը. Գյումրին` երկրաշարժից 25 տարի անց
	2.4 Հեռավոր շրջանները և անվտանգությունը
	2.5 Օրենքի իշխանությունը
	2.5.1 Դատական և ոստիկանական համակարգերում առկա չարաշահումները
	2.5.2 Քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածությունը

	2.6 Կառավարման համակարգի ինստիտուտները և ավելի լավ կազմակերպված խորհրդարանական ընդդիմության անհրաժեշտությունը
	2.6.1 Պայքար կոռուպցիայի դեմ
	2.6.2 Քաղաքացիական խմբերի մասնակցությունը որոշումների կայացմանը
	2.6.3  Զանգվածային լրատվամիջոցներ
	2.6.4  Ինստիտուցիոնալ քաղաքացիական ակտիվ գործունեություն


	Գլուխ 3. Իսրայելի ներգաղթի փորձը.  դասեր Հայաստանի համար
	3.1 Իսրայելի պետականությունը և հայրենադարձությունը
	3.2 Ամուր  հիմք և արդյունավետ  քաղաքականություն
	3.3 Հայաստանը և Իսրայելը. նմանություններ և տարբերություններ
	3.4 Իսրայելի մոդելը` որպես օրինակ կիրառելու հնարավորությունը

	Գլուխ 4. Վերաբնակեցումը  Քաշաթաղում  և Շահումյանում
	4.1 Ներածություն
	4.2 Բնակչության  դինամիկան  Քաշաթաղում   և  Շահումյանում
	4.3 Վերաբնակեցումը  Քաշաթաղի և Շահումյանի  շրջաններում
	1994թ. Քաշաթաղի վարչակազմը սկսեց կամավորության սկզբունքով վերաբնակեցնել շրջանը` բնակավայրերի թվի աստիճանական աճի միջոցով: 1997-1998թ.թ. մեկնարկեց Շահումյանի շրջանում վերաբնակեցման կազմակերպումը: Այս գործընթացի վերաբերյալ 2 հիմնական հարց քաղաքական զգայ...

	4.4 Վերաբնակեցման  դրդապատճառները
	4.5 Խոչընդոտներ  և  մարտահրավերներ
	4.6 Հիմնական  եզրահանգումներ
	Բ. Սկյուռն անիվի մեջ
	Գ.Վերաբնակեցման նպատակների իրականացման գնահատման չափանիշները
	Դ. Բնական աճի՞, թե՞ ներգաղթի խթանում
	Եթե առնվազն մի քանի բնակավայրերում ապահովվեն բարձրակարգ հաղորդակցությունն ու այլ ենթակառուցվածքներ, ավելի հեշտ կլինի ներգրավել այնպիսի մասնագետների, ում աշխատանքը չի ենթադրում ֆիզիկական ներկայություն աշխատավայրում: Այս տարածքների անաղարտ բնությունն իդ...
	Ըստ հարցվածների, վերաբնակիչների համար անցյալում կառուցված բազմաթիվ տներ ցածր որակ են ունեցել` անփութության կամ նախագծերի նկատմամբ ոչ պատշաճ վերահսկողության պատճառով: Վերաբնակիչների մասնակցությունն իրենց ապագա տների կառուցմանը կապահովի շինարարության բա...
	Է. Ներդրումների խոչընդոտները

	4.7 Առաջարկություններ
	4.7.1 Տարածքների վերաբնակեցման կայուն ռազմավարական ծրագիր
	4.7.2 Վարչարարություն
	4.7.3 Տների  կառուցումն  ու սեփականության իրավունքը
	4.7.4 Կրթական նորարարություններ
	4.7.5 Ապահովել վերաբնակեցման գրավչությունը
	4.7.6 Սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավումը


	Գլուխ 5. Հայրենադարձներ Միջին Արևելքից
	5.1 Հայրենադարձությունը  Հայաստանի  ազգային  օրակարգում
	5.2 1991թ. սկսյալ հայրենադարձությանն առնչվող ծրագրեր, քաղաքականություն, մոտեցումներ
	5.3 Երկքաղաքացիությունից` հայրենադարձություն
	5.4 Հայրենադարձների չորս թիրախային խմբերի մոտեցումները և տեսակետները
	5.5      Դեպի  հաջողված  հայրենադարձություն

	6. Առաջարկություններ
	1. Աշխատատեղեր
	2. Կրթական համակարգը
	3. Բիզնես մթնոլորտը
	4. Կանոնակարգման  այլընտրանքային  մեխանիզմներ      ապահովելու  ուղղությամբ  տնտեսական  բարեփոխումներ
	5. Օրենքի իշխանությունը
	6. Հասարակության  իրավագիտակցության  մակարդակը
	7. Կառավարության հաշվետու գործունեությունը
	8. Մշակութային  և  սոցիալական  փոփոխություններ
	9. Համագործակցություն  սփյուռքի  հետ
	10. Հայրենադարձության քաղաքականությունը
	11. Ներգաղթյալների  ընդունումը

	Հղումներ

