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Վերլուծությունը կատարված է  

ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի կողմից. 

Հրայր Մարուխեան Հիմնադրամը աջակցում է վերլուծության տարածմանը
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«Մանրածախ առևտրի համակենտրոնացման 
միտումները ՀՀ-ում» թեմայով

Ապ րան քա յին շու կա նե րում առ կա հա մա կենտ րո նաց վա ծութ յան բարձր 

աս տի ճա նը ա ռաջ է բե րում այն պի սի ռիս կեր, ինչ պի սիք են՝ մրցակ ցութ յան 

խա թա րու մը, շու կա յից փոքր և մի ջին բիզ նե սի դուրս մղու մը և նո րե րի մուտ

քի սահ մա նա փա կու մը, սպա ռող նե րի շա հե րի ոտ նա հա րու մը, կո ռուպ ցիան, 

գնե րի ան հիմն տա տա նումն ե րը և  ի վեր ջո երկ րում հա մա խառն տնտե սա կան 

վնա սի ա ռա ջա ցու մը: 

Ե թե 90ա կան նե րից սկսած մենք գործ ու նեինք ա ռան ձին ապ րանք նե րի 

մե ծա ծախ շու կա նե րում (օ րի նակ՝ շա քա րա վազ, ալ ուր, կա րագ, բեն զին, դի

զե լա յին վա ռե լիք և  այլն) մե նաշ նորհ և գե րիշ խող դիրք ու նե ցող տնտես վա րող 

սուբ յեկտ նե րի կող մից ի րա կա նաց վող ան բա րե խիղճ և հա կամր ցակ ցա յին 

եր ևույթ նե րի հետ, ա պա ներ կա յումս ա րագ տեմ պե րով «մե նաշ նոր հաց վում է» 

ման րա ծախ առևտ րի ո լոր տը, ո րից մեծ վնաս ներ են կրում ման րա ծախ առևտ

րով, մա տա կա րա րումն ե րով և  ար տադ րութ յամբ զբաղ վող բազ մա թիվ փոքր և 

մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րը: Այս ի րա վի ճա կը հիմն ա վոր և շա րու նա կա կան հե

տա զո տութ յուն նե րի կա րիք ու նի։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ յուն նե

րի 11րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան տնտե սա կան 

կար գի հիմ քը սո ցիա լա կան շու կա յա կան տնտե սութ յունն է, ո րը հիմն ված է 

մաս նա վոր սե փա կա նութ յան, տնտե սա կան գոր ծու նեութ յան ա զա տութ յան, 

ա զատ տնտե սա կան մրցակ ցութ յան վրա և պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան 

մի ջո ցով ուղղ ված է ընդ հա նուր տնտե սա կան բա րե կե ցութ յա նը և սո ցիա լա

կան ար դա րութ յա նը։ Այս հա մա տեքս տում ա ռա վել շատ է կար ևոր վում պե

տութ յան ակ տիվ և նա խա ձեռ նո ղա կան տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յան 

մշակ ման և կի րարկ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ միա ժա մա նակ ա պա հո վե լով 

սո ցիա լա կան ար դա րութ յան սկզբուն քը։

ՀՅԴ Բ յու րո յի տնտե սա կան հե տա զո տութ յուն նե րի գրա սեն յա կի այս վեր

լու ծութ յան նպա տակն է՝ վեր հա նել ման րա ծախ առևտ րի շու կա յում առ կա 
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հա մա կենտ րո նաց ման մի տումն ե րը, ա զատ և բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան հիմ

նա կան խո չըն դոտ նե րը և  ա ռա ջար կել հա մա պա տաս խան քայ լե րը, ո րոնք 

այս ո լոր տում կձևա վոր վեն ա ռողջ մրցակ ցա յին մի ջա վայր, ին չը վստա հա

բար կխթա նի փոքր և մի ջին մա տա կա րար նե րի և ման րա ծախ վա ճա ռող նե րի 

գոր ծու նեութ յու նը, ինչ պես նաև կա պա հո վի սպա ռող նե րի շա հե րի պաշտ պա

նութ յու նը։ 

Աշ խա տան քի հա մար տե սա կան և մե թո դա բա նա կան հիմք են հան դի սա ցել 

ման րա ծախ առևտ րի ո լոր տին վե րա բե րող դա սա կան և  ար դի գրա կա նութ

յու նը, մի ջազ գա յին փոր ձը, մի շարք կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից մշակ

ված մե թո դա կան ցու ցումն ե րը, գի տա կան վեր լու ծա կան նյու թե րը, օ րենք նե

րը, ի րա վա կան ակ տե րը, տե ղե կագր քե րը, սպա ռող նե րի և տն տես վա րող նե րի 

շրջա նում ի րա կա նաց ված հար ցումն ե րը և  այլ նյու թերը: 
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ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ

ՀՀ տնտե սութ յան ա ռա վել դի նա միկ զար գա ցող ո լորտ նե րից է հա մար վում 

ման րա ծախ առև տու րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 20152017 թվա կան նե րի ըն թաց քում, 

ման րա ծախ ապ րան քաշր ջա նա ռութ յու նը գրան ցել է տա տա նումն եր, ո րոնց 

ծնող պատ ճառ նե րը խո րը մաս նա գի տա կան վեր լու ծութ յուն նե րի կա րիք ու նեն:

Տն տե սա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ «ման րա ծախ առև տու րը» բնու

թագր վում է առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յան կնքած և  ապ րանք ներ վա ճա ռե

լու, աշ խա տանք ներ կա տա րե լու կամ ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցե լու նրա պար

տա կա նութ յուն նե րը վերջ նա կան սպա ռո ղի հան դեպ, ով այն ձեռք է բե րում ոչ 

ձեռ նար կա տի րա կան նպա տակ նե րով, բա ցա ռա պես տնա յին, ըն տա նե կան 

օգ տա գործ ման նպա տա կով:

Աղ ու սակ 1.ի հա մա ձայն՝ ման րա ծախ առև տու րը կազ մում է ընդ հա նուր ներ

քին առևտ րի 51,3 տո կո սը։ 2017թ. հուն վարդեկ տեմ բե րին, 2016թ. հուն վարդեկ տեմ

բե րի նկատ մամբ, ման րա ծախ առևտ րի շրջա նա ռութ յու նը ա ճել է 5,5 տո կո սով։

Աղ ու սակ 1. Առևտ րի շրջա նա ռութ յու նը 2017 թվա կա նին և հա մե մա տութ յու նը 2016 

թվա կա նի նույն ժա մա նա կաշր ջա նի հետ
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Ընդամենը 333 636.7 112.7 135.1 2 602 132.2 100.0 114.0

այդ թվում`

մանրածախ 
առևտրի

181 917.4 101.3 152.0 1 335 742.8 51.3 105.5

մեծածախ 
առևտրի

137 030.0 134.1 121.7 1 152 677.8 44.3 125.8

ավտոմեքենա
ների առևտրի 14 689.3 103.2 100.9 113 711.6 4.4 115.0

Աղբյուրը՝ ՀՀ ԱՎԾ, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017-2018 թթ.
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Այս պես օ րի նակ. բեր ված է Աղ ու սակ 2.ը, որ տեղ ներ կա յաց ված են 20152017 

թվա կան նե րի ման րա ծախ առևտ րի շրջա նա ռութ յու նը, առևտ րի օբ յեկտ նե րի և  

առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րե րի վե րա բեր յալ տվյալ նե րը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յութ յան 

հրա պա րա կած տե ղե կատ վութ յան հա մա ձայն (ա յու հետ՝ ՀՀ ԱՎԾ)՝ Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տութ յան տա րած քում ման րա ծախ առևտ րի շրջա նա ռութ յու նը 2017 

թվա կա նին կազ մել է 1 335 742.8 մլն. ՀՀ դրամ, ո րի 79.7 տո կո սը բա ժին է ընկ նում 

խա նութ նե րին (2016 թվա կա նին՝ 77.5 , 2015 թվա կա նին՝ 71.8)։ Ընդ ո րում, խա նութ

նե րի հաշ վար կում ընդգրկ ված են նաև խո շոր սու պեր մար կետ նե րը:

Աղ ու սակ 2.ի հա մա ձայն՝ 2017 թվա կա նին ՀՀում ման րա ծախ առևտ րի 2.1 

տո կո սը կա տար վել է կրպակ նե րի (2016 թվա կա նին՝ 2.2, 2015 թվա կա նին՝ 2.2), 

5.2 տո կո սը՝ սպա ռո ղա կան ապ րանք նե րի շու կա նե րի (2016 թվա կա նին՝ 6.5, 2015 

թվա կա նին՝ 6.3), 1.5 տո կո սը՝ գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի շու կա նե րի 

(2016 թվա կա նին՝ 1.5, 2015 թվա կա նին՝ 1.5), իսկ մնա ցած 11.5 տո կոս` առևտ րի այլ 

օբ յեկտ նե րի մի ջո ցով (2016 թվա կա նին՝ 12.3, 2015 թվա կա նին՝ 18.2): 

Ս պա ռո ղա կան ապ րանք նե րի և գ յու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի շու կա

նե րը հան դի սա նում են առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րի տե սակ ներ: Վեր ջին 

տա րի նե րին նկատ վում է այս շու կա նե րի թվի կրճա տում, ին չը հիմն ա կա նում 

պայ մա նա վոր ված է խո շոր առևտ րի կենտ րոն նե րի՝ մո լե րի բաց մամբ: 
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Աղ ու սակ 2. 2015-2017 թվա կան նե րին ման րա ծախ առևտ րի ապ րան քաշր ջա նա ռութ-

յունն ըստ առևտ րի օբ յեկտ նե րի և  առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րի տե սակ նե րի (մլն. 

ՀՀ դրամ)
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2015թ շր ջա նա
ռութ յու նը 1 352 025.8 968 995.2 29 766.8 85 609.3 20 525.6 247 128.9

թվաքանակը 17 765 13 971 2 834 64 22 874

2016թ շրջանա
ռու թյո ւնը 1 243 562.4 963 217.3 27 504.4 81 229.7 18 556.5 153 054.5

թվաքանակը 18 109  14 486 2662 55 20 886

2017 շրջանա
ռությունը 1 335 7 42 .8 1 064 219.8 27 751.2 69 099.6 20 492.8 154 179.4

թվաքանակը 17 480  14 296 2232 53 19 880

Աղբյուրը՝ ՀՀ ԱՎԾ,  Հ Հ սոցիալ-տնտեսական  վիճակը 2016-201 8 թթ.

Գ ծա պատ կեր 1. 2017 թվա կա նին առևտ րի օբ յեկտ նե րի և  առևտ րի ի րա կա նաց ման 

վայ րե րի մաս նա բա ժի նը ման րա ծախ առևտ րում (%)

79.7%

5.2%

1.5%
2.1%

11.5%

Խանութներ 

Սպառողական ապրանքների 
շուկաներ

Գյուղատնտեսական 
արտադրանքի շուկաներ

Կրպակներ

Առևտրի այլ օբյեկտներ

2017 թվա կա նի ըն թաց քում ման րա ծախ առևտ րաշր ջա նա ռութ յու նը 9.3 տո կո սի 

աճ է գրան ցել 2015 թվա կա նի հա մե մատ (ըն թա ցիկ գնե րով), սա կայն, միևն յուն 

ժա մա նակ, առևտ րա յին օբ յեկտ նե րի թվա քա նա կը կրճատ վել է շուրջ 1.7 տո կո սով, 

հատ կա պես՝ նվա զել է փոքր և մի ջին խա նութ նե րի և կր պակ նե րի թվա քա նա կը:

Աղ ու սակ 3.ի հա մա ձայն՝ 2017 թվա կա նին խա նութ նե րի մի ջո ցով ի րա կա

նաց վող ման րա ծախ առև տու րը ա ճել է 8 տո կո սով, գյու ղատն տե սա կան ար
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տադ րան քի շու կա նե րի նը՝ 6.1 տո կոսվ, առևտ րի այլ օբ յեկտ նե րի նը՝ 2.1 տո կո

սով: Տն տե սա կան և սո ցիա լա կան տե սանկ ու նից բա ցա սա կան է դիտ վում 

սպա ռո ղա կան ապ րանք նե րի շու կա նե րի և կր պակ նե րի, հա մա պա տաս խա

նա բար՝ 16.8 և 1.2 տո կոս գրան ցած ան կու մը: Այ սինքն՝ 2017 թվա կա նին ման

րա ծախ առևտ րի 5.5 տո կո սի ա ճը հիմն ա կա նում ա պա հով վել է խա նութ նե րի 

մի ջո ցով, այդ թվում՝ սու պեր մար կետ նե րի:

Աղ ու սակ 3. Ման րա ծախ առևտ րի դի նա մի կա 2016-2017 թվա կան նե րին
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Ըն դա մե նը 181 917.4 101.3 152.0 1 335 742.8 100.0 1 243 562.4 105.5

այդ թվում`

խա նութ նե րի 149 534.7 104.3 154.2 1 064 219.8 79.7 963 217.3 108.0

սպա ռո ղա կան ապ րանք նե րի 
շու կա նե րի 11 447.3 72.3 200.6 69 099.6 5.2 81 229.7 83.2

գյու ղատն տե սա կան ար տադ
րան քի շու կա նե րի 2 948.0 113.2 150.8 20 492.8 1.5 18 556.5 106.1

կրպակ նե րի 3 384.1 134.6 156.5 27 751.2 2.1 27 504.4 98.8

առևտ րի այլ օբ յեկտ նե րի 14 603.3 95.8 114.2 154 179.4 11.5 153 054.5 102.1

Աղբյուրը՝ ՀՀ ԱՎԾ, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թթ.

2017 թվա կա նին առևտ րաշր ջա նա ռութ յու նը կազ մել է 1 064.2 մլրդ. ՀՀ դրամ, 

ո րի 32.4 տո կո սը (344.8 մլրդ. ՀՀ դրամ) բա ժին է ըն կել գեր փոքր (մինչև 9 աշ խա

տող ու նե ցող) խա նութ նե րին, 27.3 տո կո սը (290.7 մլրդ. ՀՀ դրամ)` փոքր (1049 աշ

խա տող ու նե ցող), իսկ 40.3 տո կո սը (428.6 մլրդ դ րամ)` մի ջին (50249 աշ խա տող 

ու նե ցող) խա նութ նե րին։ 2017 թվա կա նին խա նութ նե րի աշ խա տող նե րի մի ջին 

թվա քա նա կը ա ճել է 1.8 տո կո սով՝ կազ մե լով 38 027 աշ խա տող, ո րի 51.8 տո կո սը 

(19 698 աշ խա տող) բա ժին է ըն կել գեր փոքր (մինչև 9 աշ խա տող ու նե ցող) խա
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նութ նե րին, 23.7 տո կո սը (8 995 աշ խա տող)` փոքր (1049 աշ խա տող ու նե ցող), 

իսկ 24.5 տո կո սը (9 334 աշ խա տող)` մի ջին (50249 աշ խա տող ու նե ցող) խա

նութ նե րին։ Հատ կան շա կան է, որ գեր փոքր խա նութ նե րին բա ժին է ընկ նում 

առևտ րաշր ջա նա ռութ յան 32.4 տո կո սը, իսկ աշ խա տող նե րի մի ջին թվա քա նա

կի՝ 51.8 տո կո սը, ին չը ևս մեկ ան գամ փաս տում է սո ցիա լա կան նշա նա կութ յան 

մա սին: Այս հա մա տեքս տում մտա հո գիչ է 2017 թվա կա նին գեր փոքր խա նութ

նե րի աշ խա տող նե րի մի ջին թվա քա նա կի 748ով կամ 3.7 տո կո սով նվա զու մը: 

Ն մա նա տիպ ի րա վի ճակ է նաև առևտ րա յին այլ օբ յեկտ նե րի, սպա ռո ղա կան 

ապ րանք նե րի շու կա նե րի և կր պակ նե րի դեպ քում (Տե՛ս Աղ ու սակ 4):

Աղ ու սակ 4. Ման րա ծախ առևտ րի օբ յեկտ նե րի շրջա նա ռութ յու նը ըստ աշ խա տող նե-

րի թվա քա նա կով ո րոշ վող չա փե րի, 2015-2017 թվա կան նե րին

Առևտ րի օբ յեկտ նե րի 
տե սակ նե րը

քա նա կը, միա վոր աշ խա տող նե րի մի-
ջին թվա քա նա կը

ման րա ծախ առևտ րի շրջա-
նա ռութ յու նը մլն. ՀՀ դ րամ

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

խա նութ ներ 13 971 14 486 14 296 36 460 37 353 38 027 968 995.2 963 217.3 1 064 219.8

այդ թվում՝          

մինչև 9 մարդ (գեր փոքր) 12 850 13 831 13 547 16 672 20 446 19 698 227 940.5 317 740.9 344 840.2

1049 մարդ (փոքր) 856 559 642 5 249 8 285 8 995 167 026.0 207 899.6 290 737.2

50249 մարդ (մի ջին) 115 96 107 3 540 8 622 9 334 496 661.8 437 576.8 428 642.4

250 և  ա վե լի մարդ (խո շոր)         

Առևտ րի այլ օբ յեկտ ներ 874 886 880 4 927 5 101 5 124 247 128.9 153 054.5 154 179.4

այդ թվում`          

մինչև 9 մարդ (գեր փոքր) 897 661 629 1 679 2 341 2 003 79 358.2 53 194.2 60 104.9

1049 մարդ (փոքր)     388 221 244 2 519 2 463 2 771 91 979.5 83 119.4 73 239.5

50249 մարդ (մի ջին)    8 4 7 274 297 350 22 466.0 16 740.9 20 835.0

250 և  ա վե լի մարդ (խո շոր)            

Ս պա ռո ղա կան ապ րանք
նե րի շու կա ներ 64 55 53 846 826 743 85 609.3 81 229.7 69 099.6

այդ թվում`          
մինչև 9 մարդ (գեր փոքր) 41 37 36 187 166 145 20 351.4 25 725.5 23 172.3

1049 մարդ (փոքր)     18 14 14 165 271 290 33 177.7 39 491.4 30 472.1

50249 մարդ (մի ջին)    4 4 3 477 381 308 22 212.7 16 012.8 15 455.2

250 և  ա վե լի մարդ (խո շոր)            

Կր պակ ներ 2 834 2 662 2 232 2 834 2 662 2 232 29 766.8 27 504.4 27 751.2

 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԱՎԾ, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016-2018թթ.
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Ու շադ րութ յան է ար ժա նի նաև այն փաս տը, որ մեկ շնչի հաշ վով ման րա ծախ 

ապ րան քաշր ջա նա ռութ յան ծա վա լը Եր ևան քա ղա քի հա մար էա կա նո րեն գե

րա զան ցում է մար զե րի հա ման ման ցու ցա նի շը: Այս պես, Եր ևա նում ապ րում 

է հան րա պե տութ յան բնակ չութ յան 36.1 տո կո սը, սա կայն Եր ևա նին է բա ժին 

ընկ նում ման րա ծախ շրջա նա ռութ յան ընդ հա նուր ծա վա լի 74.5 տո կո սը: Մի ջին 

հաշ վով մեկ բնակ չին բա ժին ընկ նող ման րա ծախ առևտ րի շրջա նա ռութ յու նը 

կազ մում է 448 311.1 ՀՀ դրամ: Այն դեպ քում, երբ Եր ևա նում մեկ բնակ չին բա ժին 

ընկ նող առևտ րի շրջա նա ռութ յու նը հան րա պե տութ յան մի ջի նի նկատ մամբ եր

կու ան գա մից ա վել է ( Տե՛ս Աղ ու սակ 5):

Աղ ու սակ 5. Ման րա ծախ առևտ րի հա մե մա տա կան ակ տի վութ յու նը ըստ ք. Եր ևա նի և 

ՀՀ մար զե րի, 2017 թ. հուն վար-դեկ տեմ բեր
Մշ տա կան բնակ չութ-

յան թվա քա նա կը 

(մի ջի նը), 

1 000 մարդ

 Ման րա ծախ 

առևտ րի շրջա նա-

ռութ յու նը, մլն. ՀՀ 

դրամ

Մի ջին հաշ վով մեկ 

բնակ չին ընկ նող 

առևտ րի շրջա-

նառութ յու նը, ՀՀ դրամ

 Մեկ բնակ չին ընկ նող 

առևտ րի շրջա նա ռութ յու նը 

հան րա պե տութ յան մի ջի նի 

նկատ մամբ, %

Ըն դա մե նը ՀՀ 2 979.5 1 335 742.8 448 311.1 X
ք.Երևան 1 076.1 995 557.5 925 153.3 206.4
Արագածոտն 128.2 16 916.2 131 951.4 29.4
Արարատ 257.9 44 540.3 172 703.9 38.5
Արմավիր 265.6 41 468.5 156 131.3 34.8
Գեղարքունիք 229.9 22 951.6 99 832.9 22.3
Լոռի 219.4 37 635.6 171 538.9 38.3
Կոտայք 251.8 61 991.7 246 194.2 54.9
Շիրակ 237.8 54 500.4 229 185.7 51.1
Սյունիք 138.8 19 448.1 140 116.1 31.3
Վայոց ձոր 50.0 7 275.9 145 518.3 32.5
Տավուշ 124.0 33 457.0 269 814.5 60.2

Աղբյուրը՝ ՀՀ ԱՎԾ, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018թ.

ՀՅԴ Բ յու րո յի տնտե սա կան հե տա զո տութ յուն նե րի գրա սեն յա կի ու սումն ա

սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում պարզ վել է, որ ման րա ծախ առևտ րի ո լոր տում 

հիմն ա կան գոր ծում են 4 խո շոր սու պեր մար կետ նե րի ցան ցեր (Եր ևան Սի թի, 

ՍԱՍ, Նոր Զովք և Կր պակ), ո րոնց տե սա կա րար կշի ռը, ընդ հա նու րի մեջ, կազ

մում է շուրջ 23.8 տո կոս: 2017 թվա կա նին այս սու պեր մար կետ նե րի ցան ցե րը 

կտրուկ՝ 3.1 տո կո սով, ա վե լաց րել են ի րենց մաս նա բա ժի նը ման րա ծախ առևտ

րում՝ շու կա յից աս տի ճա նա բար դուրս մղե լով փոքր և մի ջին բազ մա թիվ խա

նութ նե րին և կր պակ նե րին ( Տե՛ս Գ ծա պատ կեր 2, Աղ ու սակ ներ 2 և 4):  Ն րանց 
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շրջա նա ռութ յան ծա վալ նե րի ա ճի մա սին է խո սում նաև այն հան գա ման քը, որ 

2017 թվա կա նի հուն վարսեպ տեմ բեր ա միս նե րին նրանց կող մից ա վե լի շատ 

հար կեր են վճար վել, քան ամ բողջ 2016 թվա կա նի ըն թաց քում ( Տե՛ս Աղ ու սակ 6):

Գծապակեր 2. Խոշոր առևտրային ցանցերի մասնաբաժինը մանրածախ առևտրում
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Սաս, Երևան Սիթի, 
Նոր Զովք և Կրպակ 
սուպերմարկետների 
ցանցը

Մյուս մանրածախ
վաճառողները

Աղ ու սակ 6. 2015-2017 թվա կան նե րի ըն թաց քում խո շոր սու պեր մար կետ նե րի ցան ցե-

րի կող մից վճար ված հար կե րը (հազ. ՀՀ դրամ)

Ըն կե րութ յուն նե րի  
ան վա նում նե րը

 Պե տա կան բյու ջե վճար ված 
հար կե րի ընդ հա նուր գու մա-

րը, այդ թվում՝

Ուղ ղա կի հարկ, այդ 
թվում շա հու թա հարկ, 

ե կամ տա յին հարկ

Ա նուղ ղա կի հարկ, այդ 
թվում ԱԱՀ, ակ ցի զա-

յին հարկ

2015 թվա կա նի հուն վար-դեկ տեմ բեր
1 Ալեքս Գրիգ 18,255,286,2 1,281,505,0 14,201,753,3
2 ՍԱՍ գրուպ 862,025,3 195,076,2 471,650,8
3 Նոր Զովք 316,130,8 210,896,6 86,971,4
4 Կրպակ 347521,1 175,275,1 158,948

2016 թվաականի հունվար- դեկտեմբեր
1 Ալեքս Գրիգ 14,864,746,6 1 560 626 4 11 430413 5
2 ՍԱՍ գրուպ 1,245,895,9 214,495,4 796,650,9
3 Նոր Զովք 446,834,4 292,166,0 128,639,1
4 Կրպակ 488,797,9 258,880,7 212,717,8

2017 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ընկած ժամանակաշրջանում
1 Ալեքս Գրիգ 16,165,233,9 1,507,750,0 12,946,854,1
2 ՍԱՍ գրուպ 1,488,185,3 295,311,3 960,203,9
3 Նոր Զովք 406,324,4 238,131,0 141,155,9
4 Կրպակ 268,815,5 121,350,3 131,475,9

Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ, 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկ 2015-2017 թթ.
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«Եր ևան Սի թի» առևտ րա յին ցան ցը նե րա ռում է 23 սու պեր մար կետխա նութ 

(այդ թվում՝ 2 հատ Կայ զեռ), «Կր պա կը»ը՝ 15, « Նոր Զովք»ը՝ 22, իսկ « Սաս»ը՝ 9 

(այդ թվում՝ 1 հատ Ֆուդ Կորտ): Այս սու պեր մար կետ նե րի ցան ցե րը պար բե րա

բար ընդ լայ նում են ի րենց գոր ծու նեութ յու նը՝ ընդգր կե լով փոքր և մի ջին խա

նութ ներ և մուտք գոր ծե լով նաև սնուն դի ար տադ րութ յան և ծա ռա յութ յուն նե րի 

ո լորտ ներ:

«Տն տե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6րդ 

հոդ վա ծի 5րդ մա սին հա մա ձայն՝ առևտ րա յին ցան ցը հա մար վում է գե րիշ խող 

դիրք ու նե ցող, ե թե հան դի սա նում է չորս կամ ա վե լի առևտ րա յին օբ յեկտ նե

րի հա մա խումբ, ո րում նե րառ ված առևտ րա յին օբ յեկտ նե րում ի րաց ման տա

րե կան շրջա նա ռութ յու նը գե րա զան ցում է ընդ հա նուր 1.5 մլրդ. ՀՀ դրա մը: Այս 

ի մաս տով, Եր ևան Սի թի, ՍԱՍ, Նոր Զովք և Կր պակ առևտ րա յին ցան ցե րը հան

դի սա նում են գե րիշ խող դիրք ու նե ցող: Հետ ևա բար, նրանց գոր ծու նեութ յու նը 

կա րող է գտնվել ՀՀ տնտե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յան պե տա

կան հանձ նա ժո ղո վի մշտա դի տարկ ման տակ:

Սու պեր մար կետ նե րի մուտ քը էա կան փո փո խութ յուն ներ է ա ռա ջաց րել 

բնակ չութ յան գնումն ե րի մշա կույ թում և ս պառ ման վար քագ ծում: Սա, մի կող

մից, կա րող է դրա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նալ սպա ռող նե րի շա հե րի տե սանկ

յու նից՝ ապ րանք նե րի ո րակ, թար մութ յուն, պահ պան ման պայ ման ներ, գնում

ներ կա տա րե լու հա մար ա ռա վել հա ճե լի մի ջա վայր և  այլն, սա կայն եր կա րա

ժամ ետ կտրվա ծով՝ կա րող է ազ դել սպա ռո ղա կան ապ րանք նե րի գնե րի ա ճի 

վրա, քա նի որ ման րա ծախ շու կա յի հա մա կենտ րո նա ցում («մե նաշ նոր հա ցում») 

կա րող է գրանց վել: Հատ կան շա կան է, որ սու պեր մար կետ ներն ա ռա վել մեծ 

տե սա կա րար կշիռ ու նեն Եր ևա նում ալ կո հո լա յին խմիչք նե րի շու կա յում, իսկ 

հա ցը և ծ խա խո տը հիմն ա կա նում վա ճառ վում են փոքր խա նութ նե րում:

Վեր ջին շրջա նում ա րագ տեմ պե րով ա ճում է է լեկտ րո նա յին ման րա ծախ 

առև տու րը: Է լեկտ րո նա յին առևտ րի հար թակ նե րը (Ebay, Amazon, Alibaba և  այլն) 

լուրջ մրցակ ցա յին պայ քա րի մեջ են մտել առևտ րա յին ցան ցե րի հետ, և  ա պա

գա յում ա վե լի կսաստ կա նա այդ մրցակ ցութ յու նը, հատ կա պես՝ սպա ռո ղա

կան ապ րանք նե րի շու կա յում: Ցա վոք, Հա յաս տա նում հա մա պար փակ վի ճա
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կագ րութ յուն չի վար վում է լեկտ րո նա յին ման րա ծախ առևտ րի մա սով, իսկ ՀՀ 

կենտ րո նա կան բան կի կող մից հրա պա րակ վող « Հա յաս տա նի 

ֆի նան սա կան հա մա կար գը, զար գա ցու մը, վե րահս կո

ղութ յու նը, կար գա վո րու մը» պար

բե րա կա նում ներ կա յաց վող տե

ղե կատ վութ յունն ամ բող ջա կան չէ: 

Ներ կա յումս գոր ծում են հայ կա կան 

մի շարք է լեկտ րո նա յին հար թակ ներ: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, հայ սպա ռող նե րի 

շրջա նում է լեկտ րո նա յին առև տու րը 

դեռևս լայն տա րա ծում չու նի:

Այս պի սով, մեր ու սումն ա սի րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ առ յու ծի բա

ժինն այս ո լոր տում սու պեր մար կետ նե րին է բա ժին ընկ նում: Ի հար կե, զար

գա ցած երկր նե րում ևս ման րա ծախ առև տու րը կենտ րո նա նում է սու պեր

մար կետ նե րում, սա կայն նույն այդ սու պեր մար կետ նե րը, ի րենց մրցակ ցա յին 

ա ռա վե լութ յուն նե րով հան դերձ, անդառնալի վնասներ չեն հասցնում փոքր և 

մի ջին ձեռնարկատիրությանը, մաս նա վո րա պես՝ փոքր և մի ջին խա նութ նե

րին, ո րոնք լու ծում են աշ խա տա տե ղե րի ա պա հով ման և  ե կա մուտ նե րի վե րա

բաշխ ման կար ևո րա գույն խնդիր՝ յու րա քանչ ուր երկ րում:
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ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ

Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում խո շոր առևտ րա յին ցան ցե րը, ի րաց նե լով 

փոքր և մի ջին առևտ րի օբ յեկտ նե րի նկատ մամբ ու նե ցած ի րենց մրցակ ցա յին 

ա ռա վե լութ յուն նե րը, (ա ռա ջարկ վող ապ րանք նե րի և ծա ռա յութ յուն նե րի լայն 

տե սա կա նի, ապ րանք նե րի ներ կա յաց ման մատ չե լիութ յուն, սպա սարկ ման 

բարձր ո րակ, գնա յին ճկուն քա ղա քա կա նութ յուն, առևտ րի ի րա կա նաց ման 

հար մա րա վե տութ յուն, շուր ջօր յա աշ խա տան քա յին ռե ժիմ և  այլն) ընդ լայն վել 

են՝ բա ցե լով նո րա նոր մաս նաճ յու ղեր և  ընդգր կե լով այլ ո լորտ ներ: ՀՅԴ Բ յու

րո յի տնտե սա կան հե տա զո տութ յուն նե րի գրա սեն յա կի ու սումն ա սի րութ յուն

նե րի, գոր ծա րար նե րի և ս պա ռող նե րի բարձ րաց րած հար ցե րի արդ յուն քում 

ա ռանձ նաց վել են ման րա ծախ առևտ րի ո լոր տին վերաբերող մի շարք խո

չըն դոտ ներ. դրանք են՝

 ˬ Ներ կա յումս հան րա պե տութ յան ներ քին առևտ րի ո լոր տում գոր ծող տնտե

սա վա րող սուբ յեկտ նե րը ի րենց գոր ծու նեութ յան օբ յեկտ նե րը և վայ րե րը 

հան րա պե տութ յան բնա կա վայ րե րում և Եր ևա նի վար չա կան շրջան նե

րում տե ղա կա յում (վե րա կա ռու ցում) են սե փա կան հա յե ցո ղութ յամբ, ին

չի արդ յուն քում հան րա պե տութ յան բնա կա վայ րե րում, մաս նա վո րա պես` 

Եր ևա նում, առ կա են դրանց (այդ թվում` խո շոր առևտ րի օբ յեկտ նե րի և 

խո շոր առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րե րի) սահ մա նա փակ տա րածք նե

րում կու տա կումն եր: Չ նա յած բազ մա թիվ քա ղա քա կան և մաս նա գի տա

կան քննար կումն ե րին՝ առ այ սօր սահ ման ված չեն առևտ րի օբ յեկտ նե

րի և  առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րե րի տե սակ նե րը, ին չի օգ նութ յամբ 

կկար գա վոր վեին դրանց տե ղա կայ ման (վե րա կա ռուց ման) գոր ծա ռույթ

նե րը: Առ այ սօր գո յութ յուն չու նի առևտ րի օբ յեկտ նե րի և  առևտ րի ի րա

կա նաց ման վայ րե րի ռեեստ րի վար ման միաս նա կան կարգ: Արդ յուն քում` 

բնակ չութ յա նը՝ առևտ րա կան տա րածք նե րով ա պա հով ման գոր ծըն թա ցը 

ի րա կա նաց վում է տա րե րայ նո րեն. դժվար ի րա վի ճա կի մեջ են հայտն

վում և՛ բնա կիչ նե րը, և՛ փոքր ու մի ջին բիզ նե սի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: 

 ˬ Մի շարք սպա ռո ղա կան նշա նա կութ յան ապ րանք նե րի խո շոր ներ մու

ծող նե րը (ար տադ րող նե րը) ու նեն նաև ի րենց առևտ րա յին ցան ցե րը, ին
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չի արդ յուն քում նրանք լրա ցու ցիչ ա ռա վե լութ յուն են ստա նում փոքր և 

մի ջին խա նութ նե րի և մա տա կա րար նե րի նկատ մամբ: Ո րոշ դեպ քե րում 

ներ մու ծող ըն կե րութ յուն նե րի կող մից առևտ րի օբ յեկտ նե րին (խա նութ

նե րին) ա ռա ջարկ վող մե ծա ծախ գնե րի և ներ մու ծող ըն կե րութ յուն նե

րին պատ կա նող առևտ րա յին ցան ցե րի կող մից սպա ռող նե րին ի րաց

վող ապ րանք նե րի ման րա ծախ գնե րի (մե ծա ծախ և ման րա ծախ գնե րի 

մար ժա) տար բե րութ յու նը բա վա կա նին փոքր է (մոտ 510 տո կոս) և կա

րող է հան գեց նել առևտ րա յին ցան ցե րի հետ մրցակ ցող ա վե լի փոքր 

խա նութ նե րի և կր պակ նե րի՝ շու կա յից դուրս մղմա նը: Արդ յուն քում՝ մանր 

և մի ջին ըն կե րութ յուն նե րը չկա րո ղա նա լով գնա յին ա ռու մով մրցակ

ցել առևտ րա յին ցան ցե րի հետ փակ վում են՝ հան գեց նե լով ման րա ծախ 

առևտ րի ո լոր տում հա մա կենտ րո նաց վա ծութ յան («մե նաշ նոր հաց ման») 

մա կար դա կի բարձ րաց մա նը: Մաս նա վո րա պես՝ Ա լեքս Հոլ դինգ ըն կե

րութ յու նը հան դի սա նում է շա քա րա վա զի, ալ ու րի, կա րա գի, ձե թի, հա վի 

մսի և  այլ ա ռա ջին անհ րա ժեշ տութ յան ապ րանք նե րի ներ մու ծող (ար

տադ րող), ին չը, այլ հա վա սար պայ ման նե րում, օբ յեկ տի վո րեն ա պա հո

վում է մրցակ ցա յին ա ռա վե լութ յուն մյուս նե րի նկատ մամբ: Ն մա նա տիպ 

ի րա վի ճակ է նաև բեն զի նի և դի զե լա յին վա ռե լի քի շու կա յում, երբ ներ

մու ծող նե րին է պատ կա նում բեն զալ ցա կա յան նե րի ցան ցի մեծ մա սը: 

Բա ցի այդ, այս ի րա վի ճա կը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ներ մու ծող նե

րին, որ կա րո ղա նան օ րի նա կա նաց նել («մաք րել») ի րենց ստվե րա յին 

մե ծա ծախ վա ճառ քը՝ ման րա ծախ՝ հսկիչդրա մարկ ղա յին մե քե նա նե

րով ի րա ցում ցույց տա լու մի ջո ցով։

 ˬ  Հա յաս տա նի խո շոր սու պեր մար կետ նե րում մսի, մրգի և բան ջա րե

ղե նի ի րա ցու մը հիմն ա կա նում կազ մա կերպ վում է ի րենց տա րած քում 

գրանց ված ան հատ ձեռ նար կա տե րի և/ կամ փոքր ըն կե րութ յուն նե րի 

մի ջո ցով, ին չը թույլ է տա լիս նրանց ա պա հո վել մրցու նակ գներ նաև այդ 

ապ րանք նե րի դեպ քում: Այ սինքն՝ մսի, մրգի և բան ջա րե ղե նի դեպ քում 

20 տո կոս ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ չեն վճա րում, ին չի արդ յուն քում 

կբարձ րա նար գի նը: Ան շուշտ, այս ա մե նը կա րե լի է կազ մա կեր պել գոր

ծող օ րենսդ րութ յան շրջա նա կում, ե թե սու պեր մար կե տը (կոնկ րետ հաս

ցեով) ու նի առևտ րի վայ րի կազ մա կերպ չի (շու կա յի) լի ցեն զիա (ծա նու
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ցու մով), ո րի տա րե կան տուր քը 1 մլն. ՀՀ դրամ է (Եր ևա նում), ինչ պես նաև 

գյու ղատն տե սա կան մթերք ներ վա ճա ռող նե րը չհան դի սա նան սու պեր

մար կետ նե րի հետ փոխ կա պակց ված ան ձինք, ին չը քիչ հա վա նա կան է:

 ˬ Որ պես կա նոն խո շոր առևտ րա յին ցան ցե րի և ն րանց մա տա կա րար նե

րի միջև գո յութ յուն ու նե ցող բա նակ ցա յին դիր քե րի ան հա վա սա րակշ

ռութ յան արդ յուն քում ա ռա ջա ցած չա րա շա հումն երն հիմն ա կա նում 

կրում են ֆի նան սա կան բնույթ և փոք րա ծա վալ մա տա կա րար նե րի հա

մար ստեղ ծում է ա նո րո շութ յուն: Մաս նա վո րա պես՝ 

i. Ցու ցա կագր ման վճա րը, երբ առևտ րա յին ցան ցի մա տա կա րար նե

րի ցու ցա կում ընդգրկ ված լի նե լու հա մար մա տա կա րա րը գու մար է 

վճա րում,

ii. Մա տա կա րա րին ցու ցա կից դուրս թող նե լը, երբ մա տա կա րար նե րը 

մեր ժում են ի ջեց նել գնե րը, այլ վճա րումն եր կա տա րել և  այլ զի ջում

նե րի գնալ,

iii. Դա րակ նե րում տեղ տա լու հա մար հա վել ալ վճա րի սահ մա նու մը, 

ինչ պես նաև զեղ չեր պա հան ջե լը,

iv. Մա տա կա րա րին չի րաց ված ապ րանք նե րի վե րա դար ձը,

v. Վ ճա րումն ե րի ու շա ցու մը, ին չը փաս տա ցի ան տո կոս վարկ է,

vi. Նա խա պես հա մա ձայ նեց ված ժամ ետ նե րի փո փո խութ յու նը,

vii. Այլ ման րա ծախ վա ճա ռող նե րի հա մար ապ րանք նե րի հա սա նե

լիութ յան կամ ծախ սե րի ա վե լաց ման վրա ազ դե լը,

viii. Փոքր և մի ջին մա տա կա րար նե րի ապ րանք նե րը վա ճա ռե լու դի մաց 

պար տադր վում է հում քի գնում ցան ցի սու պեր մար կետ նե րից և հա

մա պա տաս խան կտրոն նե րի ներ կա յա ցում և  այլն:
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Արդ յուն քում՝ վե րը նշված գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով՝ մա տա կա րար

նե րի մեծ մա սի մոտ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման խնդիր ներ են ա ռա ջա նում, 

և  եր կա րա ժամ ետ հատ վա ծում գրանց վում են բարձր գներ, քա նի որ մա տա

կա րար նե րի թի վը կրճատ վում է կամ առևտ րա յին ցան ցը՝ ինքն է սկում այդ 

ապ րան քի ներկր մամբ կամ ար տադ րութ յամբ զբաղ վել:  

 ˬ Ընդ հան րա պես սու պեր մար կետ նե րում ապ րանք նե րի գներն ա վե

լի ցածր են, քան սո վո րա կան խա նութ նե րում: Ան շուշտ, սպա ռող նե րի 

մոտ նկատ վում է ցածր գնե րից օգտ վե լու հակ վա ծութ յուն: 2011 թ. Դա

նիա յի սննդամ թեր քի շու կա յի վեր լու ծութ յու նը ցույց է տվել, որ հա տուկ 

ա ռա ջարկակ ցիա նե րի` սպա ռող նե րի հա մար դրա կան լի նե լը միան

շա նակ չէ: Պատ ճառ նե րից մեկն այն է, որ կա նո նա վոր գնե րը միան շա

նակ բարձր են սահ ման վում վա ճառ քի խթա նու մը ֆի նան սա վո րե լու 

և գ նե րի ի ջե ցումն ա վե լի տպա վո րիչ ցույց տա լու հա մար: Վա ճառ քի 

խթան ման արդ յուն քում սահ ման ված գի նը կա րող է դառ նալ մշտա

կան գին, ո րը կա րող է մո լո րութ յան մեջ գցել սպա ռող նե րին: Մեր հե

տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում հայտ նա բեր վել են սու պեր մար կետ

նե րի կող մից ըն դուն ված ո րո շա կի մար քետինգային քայ լեր, ո րոնք 

տպա վո րութ յուն են ստեղ ծում, թե իբր սպա ռող նե րը գու մար են խնա

յում: Դ րանք են՝ 

i. Կար միր, դե ղին և ս պի տակ գույ նե րի հա մակ ցու մը ա սո ցաց վում է 

ա վե լի շա հա վետ գնման կողմն ո րոշ ման հետ կամ որ պես ա վե լի 

հար մար ար ժեք ու նե ցող քան մյուս գույ նե րը,

ii. Ներ կա յիս գինն ա ռանց նախ կին գնի նշված լի նե լը,

iii. Ապ րանք նե րը, ո րոնց դեպ քում օգ տա գործ վում է հին և նոր գին մո

տե ցու մը, կա րող են մնալ ակ ցիա յի տակ եր կար ժա մա նակ (օ րի

նակ՝ մեկ տա րուց ա վե լի),

iv. Ապ րանք ներ, ո րոնք բարձր գնի տակ չեն հայտ նա բեր վել, այ սինքն՝ 

ի րա կա նում չեն զեղչ վել,
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v. Գ նե րը, մինչև ակ ցիա յի սկիզ բը, կար ճատև աճ են ար ձա նագ րում, 

այ նու հետև վե րա դառ նում են նա խորդ մա կար դա կին և գո վազդ

վում են որ պես հին/նոր գին,

vi. Ապ րանք նե րը, ո րոնք գո վազդ վում են որ պես հա տուկ ա ռա ջարկ, 

ի րա կա նում չեն է ժա նա նում, նույ նիսկ ա վե լի թանկ են վա ճառ վում,

vii. Խո շոր տուփն ա վե լի թանկ է քան փոք րը,

viii. Խա ռը ապ րանք նե րի հան րա գու մա րը միշտ ա վե լի թանկ է, քան յու

րա քանչ ու րի ար ժե քը ա ռան ձին հաշ ված և  այլն։

 ˬ Խո շոր առևտ րա յին ցան ցե րի գոր ծու նեութ յան դի տարկ ման արդ յուն

քում նկա տե լի են նաև փաս տա ցի և գ րանց ված աշ խա տա կից նե րի ան

հա մա պա տաս խա նութ յան, ինչ պես նաև ան չա փա հաս ան ձանց աշ խա

տան քի ներգ րավ ման պայ ման նե րը չա պա հո վե լու ռիս կեր, հատ կա պես՝ 

նա խա տո նա կան օ րե րին: Ի հար կե, այս ի րա վի ճա կը լրա ցու ցիչ մրցակ

ցա յին ա ռա վե լութ յուն կա րող է տալ փոքր և մի ջին խա նութ նե րի նկատ

մամբ:

 ˬ «Առևտ րի և ծա ռա յութ յուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի (այ սու հետ՝ Օ րեն քի) 

7րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «է» կե տի հա մա ձայն՝ Առևտ րի ի րա կա նաց ման 

վայ րի (շու կա յի) կազ մա կեր պի չը պար տա վոր է ա պա հո վել, բա ցա ռութ

յամբ առևտ րի կենտ րոն նե րի, ծա նուց ման են թա կա առևտ րի ի րա կա

նաց ման վայ րի կազ մա կերպ չի և վա ճա ռո ղի միջև վա ճա ռա տե ղի (այդ 

թվում` առևտ րի օբ յեկ տի) տրա մադր ման հա մար գանձ վող ամ սա կան 

վճա րի չա փը չի կա րող գե րա զան ցել տվյալ վա ճա ռո ղի տվյալ ամս վա 

ի րաց ման շրջա նա ռութ յան 1,5 տո կո սը: Այ սինքն՝ վա ճա ռա տե ղի վար

ձա կա լութ յան վճա րի մե ծութ յու նը կապ վում է տնտես վա րո ղի շրջա նա

ռութ յան հետ: Առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րում առևտ րա կան գոր ծու

նեութ յուն ի րա կա նաց նող ի րա վա բա նա կան ան ձանց և (կամ) ան հատ 

ձեռ նար կա տե րե րի շրջա նա ռութ յան վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը 

հան դի սա նում է առևտ րա յին գաղտ նիք: Մեր օ րենսդ րութ յամբ առևտ րի 
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վայ րի կազ մա կերպ չին հար կա յին վար չա րա րութ յուն ա պա հո վող վե

րահս կո ղա կան լծակ ներ տրա մադր ված չեն, և դա բնա կան է, քա նի որ 

առևտ րի վայ րի կազ մա կեր պի չը և  առևտ րա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա

կա նաց նող ի րա վա բա նա կան ան ձանց և (կամ) ան հատ ձեռ նար կա

տե րե րի միջև քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րութ յուն ներ են, ո րի 

ա ռար կան վա ճա ռա տե ղի վար ձա կա լումն է՝ ա զատ կա մա հայ տութ

յամբ կնքվող պայ մա նագ րա յին հիմ քով: 1.5 տո կո սի սահ մա նու մը որևէ 

սո ցիա լա կան կամ տնտե սա կան է ֆեկտ չի կա րող ու նե նալ առևտ րա

կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող ի րա վա բա նա կան ան ձանց և 

(կամ) ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի վրա, քա նի որ սույն կե տի պատ

ճա ռով առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րի կազ մա կերպ չի լի ցեն զիա յի 

(ծա նու ցու մով) գոր ծո ղութ յու նը կա րող է կա սեց վել կամ դա դա րեց վել, 

արդ յուն քում՝ հա զա րա վոր տնտես վա րող սուբ յեկտ ներ կհայտն վեն 

փո ղո ցում: Մեր ու նե ցած տե ղե կութ յուն նե րով՝ Հա յաս տա նում չկա գեթ 

մեկ առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րի կազ մա կեր պիչ, ո րը ա պա հո վել է 

Օ րեն քի 7րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «է» կե տը, ին չը մեկ ան գամ ևս փաս

տում է, որ սույն կե տի կի րար կու մը գործ նա կա նում անհ նար է և կա

րող է լուրջ խնդիր ներ ա ռա ջաց նել: Բա ցի այդ. ան հաս կա նա լի և բա

վա րար հիմն ա վոր ված չէ առևտ րի կենտ րոն նե րի (մո լե րի) նկատ մամբ 

1.5 տո կո սի չհաշ վարկ ման բա ցա ռութ յու նը, այն դեպ քում, երբ սպա

ռո ղա կան շու կա նե րի և  առևտ րա յին կենտ րոն նե րի գոր ծու նեութ յու նը՝ 

նույն առևտ րի կազ մա կեր պումն է: Ն րանց միջև հստակ տար բե րա

կում Օ րեն քով նա խա տես ված էլ չէ: Օ րեն քի այս դրույ թի հետ ևան քով՝ 

առևտ րա յին կենտ րոն նե րը մրցակ ցա յին ա ռա վե լութ յուն են ձեռք բե

րում սպա ռո ղա կան շու կա նե րի նկատ մամբ և  այլն:
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ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

Ման րա ծախ առևտ րի, հատ կա պես՝ խո շոր սու պեր մար կետ նե րի գոր ծու

նեութ յան կար գա վոր ման հա մար անհ րա ժեշտ է ներդ նել այն պի սի մե խա

նիզմն եր, ո րոնք կզսպեն խո շոր առևտ րա յին ցան ցե րի ա ռա ջա ցու մը և ն րանց 

հա մար հե տա գա ընդ լայ նու մը կդարձ նեն պա կաս գրա վիչ, ինչ պես նաև կա

պա հո վեն ո րա կի վե րահսկ ման և կար գա վոր ման ա ռա վել արդ յու նա վետ կա

ռու ցա կար գեր: Մաս նա վո րա պես՝

 ˬ Այժմ ման րա ծախ առև տու րը կա նո նա կարգ վում է ա ռու վա ճառ քի հրա

պա րա կա յին օ ֆեր տա յի շրջա նա կում, ո րի պայ մա նագ րա յին նոր մե

րը սահ ման վում են Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան 

դրույթ նե րով: Այ նո ւա մե նայ նիվ, «ման րա ծախ առև տուր» հաս կա ցութ յան 

հստակ սահ ման ման անհ րա ժեշ տութ յուն կա: Բա ցի այդ, սո ցիա լա կան 

նշա նա կութ յան ապ րանք նե րի ի րա ցու մը մեծ զգայ նութ յուն է ա ռա ջաց

նում ազ գաբ նակ չութ յան մոտ, և  ո րոշ երկր ներ ըն դու նել են հա մա պա

տաս խան ի րա վա կան ակ տեր: Օ րի նակ՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան կա

ռա վա րութ յան 15.07.2010թ. N 530 ո րոշ մամբ սահ ման վել է սո ցիա լա կան 

նշա նա կութ յան ապ րանք նե րի ցան կը և դ րա նկատ մամբ պե տա կան 

կար գա վոր ման ո րո շա կի գոր ծիք նե րի կի րառ ման մե խա նիզմն ե րը:

 ˬ Տն տե սա կան քա ղա քա կա նութ յու նը ա ռա վել հաս ցեա կան և  արդ յու նա

վետ ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով՝ անհ րա ժեշտ է սահ մա նել բնակ չութ

յա նը առևտ րի օբ յեկ տե րով ա պա հով վա ծութ յան նոր ման, դա սա կար գել 

առևտ րի օբ յեկտ նե րի տե սակ նե րը և նա խան շել խո շոր առևտ րի կենտ

րոն նե րի օպ տի մալ տե ղա կայ ման վայ րե րը: Մի շարք երկր նե րում սու

պեր մար կետ նե րը տե ղա կայ վում են քա ղա քի կենտ րո նա կան մա սե րից 

հե ռու՝ ար վար ձա նա յին շրջան նե րում, և տ րանս պոր տա յին հիմն ա կան 

հան գույց նե րից հե ռու: Դ րա նով դժվա րաց նում են ա մե նօր յա այ ցե լութ

յուն նե րը սու պեր մար կետ ներ, ուս տի բնակ չութ յու նը իր ա մե նօր յա գնում

նե րը կա տա րում է մո տա կա խա նութ նե րից, իսկ շա բա թա կան խո շոր 

գնումն ե րը՝ սու պեր մար կետ նե րից: Օ րի նակ՝ Դա նիա յում խա նութ ներն 

ա ռանց որ ևէ սահ մա նա փակ ման կա րող են աշ խա տել եր կու շաբ թի ժա
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մը 06:00 մինչև շա բաթ օ րը 17:00: Մ յուս դեպ քե րում անհ րա ժեշտ է անց

նել բարդ ըն թա ցա կար գեր և ս տա նալ պե տա կան մար մին նե րի թույ

լատ վութ յուն ներ, սա կայն 3,44 մլն  եվ րո յից քիչ շրջա նա ռութ յուն ու նե ցող 

խա նութ նե րի և կա յա րա նա մերձ կրպակ նե րի հա մար տո նա կան և կի

րա կի օ րե րին սահ մա նա փա կումն ե րը չեն գոր ծում: Ֆին լան դիա յում խա

նութ նե րի գոր ծու նեութ յան ժա մերն են՝ աշ խա տան քա յին օ րե րին՝ ժա մը 

07:0021:00, իսկ շա բաթ օ րե րին՝ 07:0018:00: Կի րա կի օ րե րին մինչև 400 ք.մ. 

առևտ րա յին տա րածք ու նե ցող խա նութ նե րի գոր ծու նեութ յու նը չի սահ

մա նա փակ վում, իսկ ա վե լի խո շոր նե րը կա րող են գոր ծել կի րա կի օ րե

րին միայն մա յիսօ գոս տոս և նո յեմ բերդեկ տեմ բեր ա միս նե րին (զբո

սաշր ջութ յան ակ տիվ ժա մա նա կաշր ջա նում): Ան կաս կած, այս սահ մա

նա փա կումն ե րի նպա տա կը՝ փոքր և մի ջին խա նութ նե րի գոր ծու նեութ

յու նը խթա նելն է:

 ˬ Ա ռա ջին ան գամ առևտ րա յին ցան ցե րի ճյու ղա վոր ման զսպման կա

նո նա կար գու մը ի րա կա նաց վել է Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րում: 

Դեռևս 1923 թվա կա նին Միս սու րի նա հան գում ըն դուն վեց Առևտ րա յին 

ցան ցե րի հար կե րի մա սին օ րեն քը, ըստ ո րի՝ 2 խա նութ ու նե ցո ղի հա

մար սահ ման վում էր ար տո նութ յուն, իսկ յու րա քանչ ուր եր րոր դի դեպ

քում գանձ վում էր 50 ԱՄՆ դո լա րի չա փով տուրք, չոր րոր դի հա մար` 100 

ԱՄՆ դո լար և  այլն, իսկ Եվ րո պա յում առևտ րի օբ յեկտ նե րի հա կաճ յու ղա

յին քա ղա քա կա նութ յու նը կի րառ վել է 1950ա կան թվա կան նե րից: Հաշ վի 

առ նե լով վեր ջին տա րի նե րին խո շոր սու պեր մար կետ նե րի ցան ցի ա րագ 

տեմ պե րով ընդ լայ նու մը՝ այժմ ա ռա վել քան անհ րա ժեշտ է քննար կել 

խո շոր առևտ րա յին ցան ցե րի հա մար հարկ ման լրա ցու ցիչ մե խա նիզմ

նե րի ներդր ման հնա րա վո րութ յու նը: Մաս նա վո րա պես՝ կա րե լի է սահ

մա նել (պրոգ րե սիվ) լրա ցու ցիչ վճար ինչ պես ո րո շա կի մա կե րե սից ա վե

լի տա րածք զբա ղեց նող սու պեր մար կետ նե րի նկատ մամբ, այն պես էլ 

առևտ րա յին ցան ցե րի հա մար՝ կախ ված առևտ րա յին ցան ցում ընդգրկ

ված սու պեր մար կետ նե րի (խա նութ նե րի) քա նա կից: Ն կա տի ու նե նա լով, 

որ նշված մե խա նիզմն ե րի ներդ րու մը կա րող է հան գեց նել հա յաս տան

յան խո շոր սու պեր մար կետ նե րում վա ճառ վող ապ րանք նե րի գնե րի 
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ա ճին, ին չը փոքր և մի ջին խա նութ նե րի հա մար կմե ծաց նի ման րա ծախ 

շու կա յի գրավ չութ յու նը և մր ցու նա կութ յու նը:

 ˬ  Ման րա ծախ առևտ րի ա պա կենտ րո նա ցու մը և  ա ռողջ մրցակ ցութ յու նը 

խթա նե լու հա մար՝ նպա տա կա հար մար է սահ մա նա փա կել մե ծա ծախ 

վա ճա ռող նե րի (ներ մու ծող նե րի) գոր ծու նեութ յու նը ման րա ծախ շու կա

յում, ին չը կնպաս տի նաև ներ քին առևտ րի ո լոր տում ստվե րի կրճատ

մա նը: Ման րա ծախ ո լոր տը ա ռա վել մրցակ ցա յին կդառ նա, ե թե սո ցիա

լա կան և ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յան ապ րանք նե րի մե ծա ծախ 

վա ճառ քը ի րա կա նաց վի պե տա կա նո րեն հսկվող (կար գա վոր վող) 

է լեկտ րո նա յին հար թա կի մի ջո ցով, որ տեղ ման րա ծախ վա ճա ռող նե րի 

հա մար ապ րանք նե րի ձեռք բեր ման պայ ման նե րը կլի նեն հա վա սար, 

մրցակ ցա յին և թա փան ցիկ:

 ˬ  Ման րա ծախ շու կա յի զար գաց ման հա մար հիմն ա րար նշա նա կութ յուն 

ու նի ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման պա յա ման նե րի կա նո նա կար գու

մը՝ խո շոր սու պեր մար կետ նե րի կող մից կա մա յա կա նութ յուն նե րը բա

ցա ռե լու կամ նվա զեց նե լու նպա տա կով: Մաս նա վո րա պես՝ անհ րա ժեշտ 

է քննար կել խո շոր առևտ րա յին ցան ցե րի կող մից սահ ման վող մա տա

կա րար նե րի ցու ցա կագր ման և դա րակ նե րում տեղ հատ կաց նե լու հա

մար հա վել ալ վճար նե րի ա ռա վե լա գույն մե ծութ յան չա փը: Բա ցի այդ, 

հայ րե նա կան ար տադ րան քի ճա նա չե լիութ յու նը և  ի րա ցու մը խթա նե լու 

նպա տա կով տե ղա կան ար տադ րող նե րին պետք է տրա մադ րել ո րո

շա կի «քվո տա»՝ սպա ռող նե րի հա մար ա ռա վել տե սա նե լի դա րակ նե րի 

հատ վա ծում: Առևտ րա յին ցան ցե րի կող մից վճա րումն ե րի ու շա ցում թույլ 

չտա լու հա մար՝ սննդամ թեր քի մա տա կա րար ման պայ մա նագ րի գնի 

վճար ման ա ռա վե լա գույն ժամ ե տը չի կա րող գե րա զան ցել ապ րան քի 

պի տա նե լիութ յան ժա մա նա կա հատ վա ծը:

 ˬ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գոր ծող օ րենսդ րութ յան մեջ բա ցա

կա յում են առևտ րա յին զեղ չե րի վե րա բեր յալ դրույթ նե րը, մաս նա վո րա

պես՝ զեղ չե րի տե սակ նե րը և դ րանց ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ին չը 

նպաս տում է ման րա ծախ առևտ րում ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յա նը, 
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ո րի արդ յուն քում՝ խա թար վում է ա զատ մրցակ ցութ յան սկզբուն քը, և  

ոտ նա հար վում են սպա ռող նե րի ի րա վունք նե րը:

 ˬ  Մի ջազ գա յին ա ռա ջա վոր փոր ձը փաս տում է, որ առևտ րա յին ցան ցե րի 

միութ յուն նե րի կող մից ըն դուն վում են վար քագ ծի կա նոն ներ և  ար դար 

գոր ծարք նե րի հիմն ա րար սկզբունք ներ, ո րոնք պար տա դիր են դառ նում 

բո լոր ան դամն ե րի հա մար, ին չը թույլ է տա լիս դրանց հի ման վրա ի րա

կա նաց նել առևտ րա յին ցան ցե րի վար կան շա վո րում: 

 ˬ Անհ րա ժեշտ է վե րա նա յել «Առևտ րի և ծա ռա յութ յուն նե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քը, մաս նա վո րա պես՝ հստա կեց նել սպա ռո ղա կան ապ րանք նե

րի շու կա յին և  առևտ րի կենտ րո նին (մո լին) ներ կա յաց վող պա հանջ նե

րը՝ ա վե լի խիստ դրույթ ներ սահ մա նե լով վեր ջի նիս հա մար: « Պե տա

կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20.1րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի հա մա ձայն՝ 

առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րի կազ մա կերպ ման (առևտ րի կենտ րոն

նե րը, սպա ռո ղա կան ապ րանք նե րի շու կա նե րը, գյու ղատն տե սա կան 

ար տադ րան քի շու կա նե րը, կեն դա նի նե րի շու կա նե րը, տո նա վա ճառ նե

րը (վեր նի սաժ նե րը) և ցու ցա հան դեսվա ճառ քի անց կաց ման վայ րե րը) 

ի րա կա նաց ման ի րա վունք ձեռք բե րե լու հա մար տնտես վա րո ղը վճա

րում է պե տա կան տուրք Եր ևա նում 1 մլն. ՀՀ դրամ, մարզ կենտ րոն նե րում 

500 հազ. ՀՀ դրամ, Եր ևան քա ղա քից և մարզ կենտ րոն նե րից դուրս 300 

հազ. ՀՀ դրամ: Այ սինքն՝ տուր քի մե ծութ յու նը կապ ված չէ առևտ րի ի րա

կա նաց ման վայ րի կազ մա կերպ չի շրջա նա ռութ յան կամ այդ վայ րում 

գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող ըն կե րութ յուն նե րի թվի հետ, ին չը ան

հա վա սար մրցակ ցա յին պայ ման ներ է ստեղ ծում խո շոր առևտ րի կենտ

րոն նե րի և մ յուս շու կա նե րի միջև: 

 ˬ Է լեկտ րո նա յին ման րա ծախ առև տու րը խրա խու սե լու նպա տա կով անհ

րա ժեշտ է մշա կել և ներդր նել է լեկտ րո նա յին առևտ րի վի ճա կագ րա կան, 

հաշ վար կավ ճա րա յին և  ե րաշ խի քա յին ա ռա վել արդ յու նա վետ հա մա

կար գեր, ին չը, ան շուշտ, կնպաս տի ման րա ծախ առևտ րի ա պա կենտ րո

նաց մա նը և այլն:



Վերլուծություն 1 

Կա րա գի գնի բարձ րաց ման պատ ճառ նե րը: 

Մե նաշ նորհ նե րի դեմ պայ քա րի մե խա նիզմ ե րը։

Վերլուծություն 2 

Վա ռե լի քա յին շու կա յի առ կա հիմ ախն դիր նե րը  

և հ նա րա վոր լուծ ման ու ղի նե րը ՀՀ-ում։

Վերլուծություն 3 

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային 

ծրագրի առկա վիճակը և խնդիրները։



ՀՐԱՅՐ ՄԱՐՈՒԽՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Հրայր Մարուխյան Հիմնադրամը հիմնադրվել է Հայաստանի 

Հանրապետությունում 2009թ.ին` Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի կողմից: Այն 

հանդիսանում է շահույթ չհետապնդող հիմնադրամ, որի նպատակն 

է հանրային, քաղաքական խնդիրների լուծման առաջխաղացումն 

ու զարգացումը, որոնք նպաստում են սոցիալական 

ժողովրդավարության հիմնական արժեքների տարածմանը` 

կրթական եւ ուսումնական ծրագրերի, ուսումնասիրությունների եւ 

տարածաշրջանային ու միջազգային համագործակցության միջոցով:

www.maroukhianfoundation.org/am/

www.facebook.com/HrayrMaroukhianfoundation/

ՀՅԴ ԲՅՈՒՐՈՅԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ   
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակը 

կազմավորվել է 2017 թվականի ամռան ընթացքում: Գրասենյակի 

գործունեության հիմնական նպատակն է Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցության քաղաքական և սոցիալտնտեսական ինքնուրույն 

մարտավարության մշակումը և իրագործման մշտադիտարկումը 

(մոնիտորինգը):


