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Գրիգոր (Գրիշա) Ալեքսանի Ղարիբյան
Ծնվել է 1930 թ. Սյունիքի Բարիսովա (այժմ՝ Ծղուկ) գյուղում: 1946 թ. ընդունվել 
է Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան նկարչական ուսումնարանը: 
1954 թ. գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի 
տնտեսագիտության ֆակուլտետը, իսկ 1962 թ.՝ Մոսկվայի պետական 
համալսարանի ասպիրանտուրան: 1963 թ. պաշտպանել է թեկնածուական, իսկ 
1973 թ.՝ դոկտորական ատենախոսություն:
1954 թ. աշխատանքի է անցել Երևանի պետական համալսարանում.  
1978-2008 թթ.՝ «Տնտեսագիտության տեսության» ամբիոնի վարիչ,  
1977-1978 թթ.՝ ԵՊՀ կուսակցական կոմիտեի երկրորդ քարտուղար,  
1978-1991 թթ.՝ ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր,  
1993-2001 թթ.՝ ԵՊՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկան:
2016 թ. Հովհաննես Շարամբերյանի անվան կենտրոնում կայացավ նրա 25 
գեղանկարների անհատական ցուցահանդեսը:
1999 թ. պարգևատրվել է «Մովսես Խորենացի» մեդալով: 2000 թ. ընտրվել է ՀՀ 
ԳԱԱ թղթակից անդամ: 2010 թ. նրան շնորհվել է ՀՀ գիտության վաստակավոր 
գործչի պատվավոր կոչում: Պարգևատրվել է ԵՊՀ ոսկյա երկու մեդալներով, 
Վ. Համբարձումյանի անվան հուշամեդալով, ՀՀ Կենտրոնական բանկի ոսկե 
հուշամեդալով, ՀՊՏՀ ոսկե մեդալով և Խ. Աբովյանի անվան հայկական 
պետական մանկավարժական համալսարանի մեդալով: 2010 թ. արժանացել է 
«Պատվավոր սյունեցի» կոչմանը:
Հեղինակ է 100-ից ավելի գիտական աշխատությունների և հողվածների:

Ալվարդ Ալբերտի Խառատյան
Ալվարդ Խառատյանը ծնվել է 1964 թ. Երևանում: 1982 թ. ոսկե մեդալով 
ավարտել է միջնակարգ դպրոցը, 1987 թ.՝ ԵՊՀ տնտեսագիտական 
կիբեռնետիկայի ֆակուլտետը: Եղել է անվանական կրթաթոշակառու: 
1987-1992 թթ. աշխատել է ՀԽՍՀ պետպլանին առընթեր Պլանավորման 
և տնտեսագիտության գիտահետազոտական ինստիտուտում որպես 
գիտաշխատող: 
2004 թ. ստացել է տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան,  
2006 թ.՝ դոցենտի գիտական կոչում:
1992 թ. առ այսօր աշխատում է ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետում 
որպես դասախոս: Հեղինակ է 31 գիտական աշխատությունների և 
հոդվածների:

Ռազմիկ Կամոյի Իսահակյան
Ռազմիկ Իսահակյանը ծնվել է 1988 թ. Երևանում: 1994-2004 թթ. սովորել և 
գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի թիվ 62 միջն. դպրոցը:
2004-2008 թթ. սովորել է ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետում:  
2008-2010 թթ. գերազանցությամբ ավարտել է ԵՊՀ տնտեսագիտության 
ֆակուլտետի մագիստրատուրան: 2009-2010 թթ. ուսումնառել է 
Ֆինանսաբանկային ուսումնական կենտրոնում: 2011 թ. ընդունվել է 
ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա, պաշտպանել 
«Մարդկային կապիտալի զարգացման միտումները ժամանակակից 
պայմաններում (ՀՀ օրինակով)» թեմայով ատենախոսությունը: 
2016 թ. ստացել է տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան: 
Հեղինակ է 7 գիտական հոդվածների:
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Հովհաննես Թումանյանը 1921 թ.-ին Իտալիայում գտնվող 

Ավետիք Իսահակյանին ցավով գրում է. «... Մենք թե՛ դրսից, 

թե՛ ներսից քանդեցինք մեր երկիրը: Գլխավորապես մենք: 

Մենք եմ ասում, և սրա մեջ է ճշմարտությունը ... էսքան 

աղետների մեջ ոչ մի մեղավոր չերևաց, ոչ ոք պատասխանի 

չկանչվեց: Եվ ոչ մեկը անձնասպան չեղավ, որ ապացուցա-

ներ, թե ամոթ ու խղճմտանք կա էս ժողովրդի մեջ»:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Լ. Հախվերդյան, Թումանյանը և հայոց պատմական ճակատագիրը, Երևան, 2000, 
էջ 27-28: 
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Ներածություն 

 

Մենագրությունը ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՀՀ գիտության 

վաստակավոր գործիչ, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 

Գ. Ղարիբյանի և նրա ասպիրանտների՝ տնտեսագիտության թեկնա-

ծու, դոցենտ Ա. Խառատյանի և տնտեսագիտության թեկնածու Ռ. Ի-

սահակյանի համատեղ աշխատանքն է: Պրոֆ. Գ. Ղարիբյանը 1960-

ական թվականներից մինչև այսօր Հայաստանի սոցիալական զար-

գացումների, մասնավորապես բնակչության եկամուտների և կենսա-

մակարդակի, ինչպես նաև մարդկային կապիտալի հարցերին վերա-

բերող շուրջ 90 գիտական հետազոտություններ է հրատարակել: 

Դոց. Ա. Խառատյանը ատենախոսություն է պաշտպանել Հայաս-

տանի Հանրապետությունում կապիտալի նախասկզբնական կու-

տակման և բաշխման շուկայական հարաբերությունների կայացման 

հարցերի շուրջ, իսկ Ռ. Իսահակյանի ատենախոսությունը նվիրված 

է ժամանակակից Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկային 

կապիտալի զարգացման միտումներին: 

Հայտնի է, որ ԽՍՀՄ-ում 1965 թ.-ից սկսված պլանային, վար-

չահրամայական սոցիալիզմը, շուկայական սոցիալիզմին անցնելու 

ռեֆորմները (կոսիգինյան, գորբաչովյան) տապալվեցին և հանգեց-

րին ԽՍՀՄ-ի փլուզմանը: Այդ ժամանակահատվածում բացասական 

միտումներով զարգացումները սուր ձևեր ընդունեցին մասնավորա-

պես Հայաստանում՝ պայմանավորված 1988 թ.-ի Սպիտակի կործա-

նարար երկրաշարժով և Հայաստանի՝ ղարաբաղյան հակամարտու-

թյան հետևանքով ձևավորված տնտեսական շրջափակմամբ: Այդ 

բոլորի արդյունքում 1996 թ.-ին աղքատության մակարդակը հասավ 

55.0 տոկոսի, և 800 հազարից մեկ միլիոն մարդ երկրից արտագաղ-

թեց: Մարդկային կապիտալի այդպիսի ահռելի կորուստ տարա-
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ծաշրջանի ոչ մի երկրում չի եղել: Իսկ բնական և տնտեսական քիչ 

ռեսուրսներ ունեցող Հայաստանի համար կա մի փրկություն՝ բարձր 

արդյունավետությամբ օգտագործել մարդկային կապիտալը, ամեն 

ինչ անել, որ բացառվեն մարդկային կապիտալի ինչպես քանակա-

կան, այնպես էլ որակական կորուստները: 

19-րդ և 20-րդ դարերում Եվրոպան և ԱՄՆ-ն հասան տնտեսա-

կան գերբարձր աճի, սոցիալական մեծ զարգացումների, բնակչու-

թյան բարձր կենսամակարդակի, ի թիվս այլ գործոնների, նաև այն 

պատճառով, որ տարբեր ճանապարհներով, մասնավորապես գաղու-

թացման և այլ միջոցներով, աշխարհից իրենց երկիրը ներկրեցին 

հսկայական քանակի ռեսուրսներ: Վերջին հաշվով հենց շատ ռե-

սուրսներ կամ կենսական տարածքներ ունենալը դարձավ XX դա-

րում Առաջին և Երկրորդ համաշխարհային պատերազմների աշ-

խարհը վերաբաժանելու հիմնական պատճառը: 

Այսօր միջուկային կործանարար զենքը հանդես է գալիս որպես 

զսպող գործոն է և կանխում է աշխարհը նորից վերաբաժանելու հա-

մաշխարհային նոր պատերազմը: Ավելի բարձր կենսամակարդակի, 

սոցիալական ավելի մեծ զարգացման հասնելու խնդիրը արդի դա-

րաշրջանում լուծվում է «խաղաղ» ճանապարհով՝ «Ճապոնիայի», 

«Սինգապուրի» մոդելներով հիմնականում մարդկային կապիտալի, 

մարդկային ռեսուրսների հնարավորությունները բարձր արդյունա-

վետությամբ օգտագործելու միջոցով:  

Նշված ուղին որքան գայթակղիչ է, նույնքան էլ՝ դժվար: Բոլոր 

ազգերը կուզենային հասնել սոցիալական բարձր զարգացման, սա-

կայն շատ երկրների ժողովուրդներ շարունակում են գոյատևել աղ-

քատիկ կենսամակարդակով: 

Ո՞րն է Հայաստանի ծանր գնով ձեռք բերած անկախ պետակա-

նությունը, ազգային ինքնությունը և զարգացումը, այդ թվում՝ ազա-

տագրված Արցախը փրկելու և հուսալի դարձնելու ուղին: Միակ ու-

ղին մեր մարդկային կապիտալի զարգացումն ու նրա արդյունավետ 

օգտագործումն է, որը կայուն և բարձր տնտեսական աճ, դրա ար-

դյունքում նաև բարձր կենսամակարդակ ապահովելու հիմնական 

գրավականն է: Չնայած ծանր ու դժվար, համարյա պատերազմա-
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կան իրավիճակում է երկիրը, փրկության և զարգացման այլ ուղի չու-

նենք: Ամեն գնով հայաստանցին «պետք է դառնա ճապոնացի», ճա-

պոնացու նման անմնացորդ նվիրվի իր երկրին, հայրենիքի համար 

պայքարում լինի պատրաստ անգամ անձնազոհության, ժողովրդի 

նկատմամբ լինի ազնիվ ու նվիրված, հաստատի ընդհանուր բարոյա-

կանություն և ազնվություն, այդ բոլորի արդյունքում հաղթահարի ըն-

չաքաղցությունը և մեր ամենամեծ չարիքը՝ կոռուպցիան: 

Այդ բոլորին Հայաստանը կարող է հասնել առաջին հերթին 

մարդկային կապիտալի համակողմանի զարգացման ու արդյունա-

վետ օգտագործման միջոցով: 
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ԳԼՈՒԽ 1. Մարդկային կապիտալը և նրա զարգացման 

 հիմնական դրսևորումները նախախորհրդային և  

Խորհրդային Հայաստանում 

 

1.1 Մարդկային կապիտալի էությունը և հետազոտման  

մեթոդաբանությունը 

 

Մարդկային կապիտալի բովանդակությունը և առանձնահատ-

կությունները հնարավոր դարձավ բացահայտել միայն կապիտալի 

ընդհանուր տեսության կայացման հիմքի վրա, որը իրականացրին 

դասականներ Վ. Պետին, Ա. Սմիթը, Դ. Ռիկարդոն, և ավարտին 

հասցրեց Կ. Մարքսը: Պատահական չէ, որ իր տնտեսագիտական 

հիմնական հետազոտությունը նա անվանել է «Կապիտալ», բոլոր 

երեք հատորներում էլ հետազոտվում է «կապիտալը»: Առաջին հա-

տորում Կ. Մարքսը նախ հետազոտում է կապիտալի արտադրության 

գործընթացը կամ կապիտալն ընդհանրապես: Դրանով Մարքսը բա-

ցահայտեց հավելյալ արժեքի տեսությունը, հետևաբար նաև կապի-

տալի տեսությունն ընդհանրապես, որից հետո միայն վերլուծեց կա-

պիտալի կոնկրետ ձևերը: 

Ինչ վերաբերում է մարդկային կապիտալին, Կ. Մարքսը, ըստ 

էության, այն վերագրել է հավելյալ արժեք ստեղծող մարդու աշխա-

տուժին՝ փոփոխուն կապիտալին: Ուստի «կապիտալի այն մասը, որ 

վեր է ածվում աշխատուժի, արտադրության պրոցեսի մեջ փոխում է 

յուր արժեքը..., վերարտադրում է յուր համարժեքն ու սրանից գերա-

զանցող... հավելյալ արժեքը..., կապիտալի այս մասը... անվանում եմ 

փոփոխուն կապիտալ»:2 Կ. Մարքսը ընդգծում է հենց փոփոխուն 

                                                            
2 Կ. Մարքս, Կապիտալ, հ. I, Երևան, 1933, էջ 174: 
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կապիտալի դերը՝ որպես նոր արժեք՝ հավելյալ արժեք ստեղծողի, որ-

պես ընդհանրապես հասարակության տնտեսական զարգացման 

կրողի: Ուստի մարդկային կապիտալը ոչ միայն դուրս չի մնացել     

Կ. Մարքսի հետազոտման դաշտից, այլև ընկած է նրա հիմքում: Քա-

նի որ, վերջին հաշվով, կապիտալի կուտակման միակ աղբյուրը հա-

վելյալ արժեքն է, իսկ հավելյալ արժեք ստեղծողը փոփոխուն՝ մարդ-

կային կապիտալն է, նշանակում է հենց Կ. Մարքսի տեսությունն է 

անմիջապես շեշտադրում մարդկային կապիտալի դերը հասարակա-

կան արտադրության զարգացման գործում: Մարդկային կապիտալի 

մարքսյան այս տեսությունը, մեր տպավորությամբ, կարծեք թե դուրս 

է մնացել սույն խնդիրների քննարկումներից: Համենայն դեպս, 

մարդկային կապիտալի հետազոտություններում Մարքսի դերը ան-

հրաժեշտ ուշադրության և գնահատման չի արժանացել: Ինչպես 

նկատեցինք, այսօրվա ըմբռնմամբ մարդկային կապիտալը Կ. Մարք-

սի «Կապիտալ» աշխատության շրջանակներում քննարկվել է նաև 

արժեքի, մասնավորապես հավելյալ արժեքի ստեղծմանը մասնակ-

ցելու տեսանկյունից: Այդ պատճառով մենք սահմանափակվենք 

դրանով՝ հատուկ անդրադարձ կատարելով մարդկային կապիտալի 

տեսության կայացման գործընթացներին ու պատմությանը: 

Չնայած մարդկային կապիտալի նկատմամբ տնտեսագիտու-

թյան և ընդհանրապես հասարակության վերաբերմունքը աճեց հատ-

կապես 20-րդ դարում, նրա տեսությունը հիմնականում ձևավորվել է 

դասական տնտեսագիտության կայացման ժամանակաշրջանից: 

Այսպես, մարդկային կապիտալի տեսությանն անդրադարձել է 

տնտեսագիտության նախահայրը՝ Վիլյամ Պետտին:3 Նա փորձեց 

ազգի հարստության կազմում նյութական արժեքների՝ հողի, կապի-

տալի, ռենտայի և շահույթի շարքում գնահատել նաև մարդուն:4 Այդ 

հարցադրումն էլ հենց դարձավ ելակետ մարդկային կապիտալի տե-

սության ուսումնասիրության և կայացման համար: Վ. Պետտին կա-

պիտալ համարեց նաև հարստություն կամ նյութական կապիտալ 

ստեղծողին՝ մարդուն: Ավելին, հարստություն և նյութական արժեք-

                                                            
3 У. Петти, Экономоические и статистические работы, I и II. Соцэкгиз, 1940, стр. 156. 
4 Նույն տեղում, էջ 150: 



12 

ներ ստեղծելու գործում Վ. Պետտին բոլոր մարդկանց նույն դերը և 

նույն արժեքը չի տալիս: Նա ազգային հարստություն ստեղծելու գոր-

ծում, հետևաբար և դրա կազմում որպես կապիտալ մարդկանց գնա-

հատման չափը կախվածության մեջ դրեց մարդու տարիքից, նրա 

հմտությունից, որակավորումից, փորձից և վերջին հաշվով՝ նրա աշ-

խատանքի արդյունավետությունից: Այդ մոտեցմամբ Վ. Պետտին 

հասուն տարիքի մարդուն երեխայից երկու անգամ, իսկ նավաստուն 

գյուղացուց երեք անգամ «թանկ» գնահատեց: Այդպիսով Վ. Պետ-

տին ոչ միայն մարդկային կապիտալի տեսության, այլ նաև նրա 

գնահատման գիտական մեթոդաբանության հիմքերը դրեց: 

Մարդկային կապիտալի տեսության և մեթոդաբանության կա-

յացման գործում մեծ դերակատարություն ունեցավ Ադամ Սմիթը: 

«Ազգերի հարստության բնույթի և պատճառների ուսումնասիրու-

թյուն» աշխատությունում Ա. Սմիթը ելնում է այն հարցադրումից, որ 

յուրաքանչյուր երկրի ժողովրդի տարեկան աշխատանքը վերածվում 

է ազգի հարստության: Ընդ որում՝ ըստ նրա հարստության չափը 

կախված է, մի կողմից, արտադրության միջոցների ընդհանուր քա-

նակից և զարգացվածության աստիճանից, իսկ մյուս կողմից` բան-

վորների թվից, ընդունակություններից, հմտություններից և նրանց 

զարգացման վրա կատարվող ներդրումներից: Հետևաբար Ա. Սմիթը 

ևս ազգի հարստության չափը մի կողմից կախվածության մեջ դրեց 

ֆիզիկական կապիտալի՝ արտադրության միջոցների, քանակից և 

որակից, մյուս կողմից՝ մարդկային կապիտալի ծավալից, որակից և 

հմտության աստիճանից: 

Ադամ Սմիթը գտնում էր, որ ազգային հարստության ավելացու-

մը, մեծ հաշվով, կախված է արտադրության միջոցների կատարելա-

գործման և բանվորների որակավորման բարձրացման համար կա-

տարվող ներդրումներից:5 

Այդ վերջինը շատ կարևոր է հատկապես մարդկային կապիտա-

լի գնահատման մեթոդաբանությունում: Կ. Մարքսը «Կապիտալի» 

երկրորդ հատորում կապիտալի շրջապտույտի և պտույտի մոդելները 

                                                            
5 А. Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, М., 1962, стр. 208, 
490. 
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վերլուծելիս աշխատուժը դիտեց արտադրողական կապիտալի բա-

ղադրամաս և, ըստ էության, բացահայտեց աշխատուժի՝ որպես 

մարդկային կապիտալի տեսակի շրջապտույտի առանձնահատկու-

թյունները: Կ. Մարքսը նշում է. «Արտադրության անմիջական գոր-

ծընթացում մարդու ընդունակությունների զարգացումը կարելի է դի-

տարկել որպես հիմնական կապիտալի արտադրություն, ընդ որում, 

այդ հիմնական կապիտալը հենց ինքը՝ մարդն է»:6 Ավելին, Մարքսի 

բնորոշմամբ, կապիտալը իր դրսևորման բոլոր ձևերում առանձնա-

նում է մի ընդհանուր, էական հատկանիշով, հավելյալ արժեք՝ շա-

հույթ, ազգային հարստություն ստեղծելու օգտակարությամբ: Այդ 

պատճառով էլ մարդկային կապիտալը նա դիտարկում է որպես հա-

վելյալ արժեքի՝ հարստության ստեղծողի ընդունակություն: Այդ 

առնչություններում Կ. Մարքսը մարդկային կապիտալում առանձ-

նացնում է հենց աշխատուժը՝ որպես հարստություն, հավելյալ ար-

ժեք, շահույթ, աշխատավարձ և ընդհանրապես եկամուտ ստեղծող: 

«Աշխատուժ կամ աշխատելու կարողություն ասելով հասկանում ենք 

միագումարությունը ֆիզիկական և հոգևոր հատկությունների, որոնք 

գոյություն ունեն կենդանի անձնավորության մեջ, և որոնց նա շար-

ժունակության մեջ է դնում ամեն անգամ, երբ որևէ տեսակի սպառո-

ղական արժեք է արտադրում»:7 Դա, ի տարբերություն տնտեսա-

գիտության նախորդ դասականների, մարդկային կապիտալի վերլու-

ծության և գործառութային դերի բացահայտման ու գնահատման 

միանգամայն նոր մոտեցում է: Այդ մոտեցմամբ էլ Կ. Մարքսը արժե-

քի աշխատանքային տեսությամբ բացահայտեց աշխատուժի, 

հետևաբար և մարդկային կապիտալի, վերարտադրության առանձ-

նահատկությունները: Դա մասնավորապես վերաբերում է մարդ-

կային կապիտալի վերարտադրության արժեքի կառուցվածքին ու 

դրա համար անհրաժեշտ ծախսումների չափերին և միտումներին:  

Մարքսը գրում է, որ աշխատուժի արժեքը մյուս ապրանքների 

ամեն մեկի արժեքի նման որոշվում է այն աշխատաժամանակով, որ 

                                                            
6 К. Маркс, Ф. Энгельс, Капитал, соч. 2-ое изд., т. 46, ч. II, Москва, 1939, стр. 221. 
7 Կ. Մարքս, Կապիտալ, հ. I, Երևան, 1933, էջ 133: 
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անհրաժեշտ է այդ առանձնահատուկ բանի արտադրության, ուրեմն 

և վերարտադրության համար: Մարդկային ընդհանրական բնությու-

նը այնպես փոխելու համար, որ նա աշխատանքի մի ճյուղի մեջ ար-

վեստ ու հմտություն ձեռք բերի, զարգացած և առանձնահատուկ աշ-

խատուժ դառնա, պահանջվում է մի որոշ դաստիարակություն ու 

կրթություն, որոնք իրենց հերթին ապրանքային համարժեքների մի 

ավելի մեծ կամ ավելի փոքր գումար են արժենում: Նայած աշխա-

տուժի շատ կամ քիչ բարդացած բնույթին՝ նրա դաստիարակության 

ծախսերը տարբեր են լինում։ Ուրեմն ուսուցման այս ծախսերը 

մտնում են նրա արտադրության վրա ծախսված արժեքների շրջա-

նակի մեջ: Աշխատուժի սեփականատերը մահկանացու է: Ուստի, 

որպեսզի նրա շուկայում երևան գալը մշտատև լինի ..., աշխատուժի 

արտադրության համար անհրաժեշտ է կենսամիջոցների գումար, 

որը պարունակում է... բանվորների երեխաների կենսամիջոցներն 

էլ...: Աշխատուժի արժեքը հանգում է կենսամիջոցների մի որոշ գու-

մարի արժեքին: Նա փոխվում է հենց այս կենսամիջոցների արժեքի 

փոխվելու հետ:8 

Կ. Մարքսը միաժամանակ բացահայտեց աշխատուժի՝ մարդ-

կային կապիտալի վերարտադրության ծախսերի արժեքի փոփոխ-

ման ու շարժման միտումները և, դրանցով պայմանավորված, նրա 

վերարտադրության համար համապատասխան ներդրումների չա-

փերի փոփոխությունները: Իրականում, ըստ Մարքսի վերը նշված 

տեսության, հասարակական աշխատանքի արտադրողականության 

բարձրացումը հատկապես կենսամիջոցներ արտադրող ճյուղերում, 

իջեցնելով աշխատուժի վերարտադրության համար անհրաժեշտ 

կենսամիջոցների արժեքը, տրամաբանորեն պետք է իջեցնի նաև աշ-

խատուժի կամ մարդկային կապիտալի արժեքը, որը կհանգեցնի 

մարդկային կապիտալի վերարտադրության ծախսերի կրճատմանը: 

Սակայն մյուս կողմից և միևնույն ժամանակ, հասարակական աշ-

խատանքի արտադրողականության բարձրացումը, որն արդյունք է 

գիտատեխնիկական առաջընթացի, արտադրողների մասնագիտա-

                                                            
8 Կ. Մարքս, Կապիտալ, հ. I, Երևան, 1933, էջ 136-138: 
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կան հմտությունների և նրանց ընդհանուր գիտակրթական ու մշակու-

թային մակարդակների բարձրացման, առաջ է բերում հասարակու-

թյան, այդ թվում՝ և արտադրողների ու նրանց ընտանիքի անդամնե-

րի, պահանջմունքների բազմապատկում, մեծացում, որը տրամաբա-

նորեն կհանգեցնի մարդկային կապիտալի վերարտադրության ծախ-

քերի արժեքի, հետևաբար և աշխատավարձի բարձրացմանը։ Այդ 

գործընթացները հատկապես արդյունավետորեն են ընթանում ար-

դյունաբերական և սոցիալ-մշակութային տեսակետներից առավել 

զարգացած երկրներում։  

Մարդկային կապիտալի տեսության կայացման գործում զգալի 

է Ալֆրեդ Մարշալի դերը։ Մասնավորապես, գնահատելի է Ա. Մար-

շալի կողմից մարդկային կապիտալի հիմնական բաղադրիչ տարրե-

րի՝ մարդու ընդունակությունների, կրթության, դաստիարակության և 

առողջության դերի ընդգծումը և դրանց համար անհրաժեշտ ներդ-

րումների անհրաժեշտության գաղափարը։ Ա. Մարշալին է պատկա-

նում «ամենից թանկ կապիտալն այն է, որ ներդրվել է մարդկային 

էության մեջ» միտքը:9 Այդ կարևոր գաղափարը նրա կողմից հիմնա-

վորվում է նրանով, որ որքան մեծ են ներդրումները մարդկային կա-

պիտալում, այնքան զարգացած և արտադրողական է դառնում այն, 

նույնքան մեծ է լինում նրա հատույցը տնտեսական աճի և, վերջին 

հաշվով, բնակչության կենսամակարդակի բարձացման գործում: 

Մարդկային կապիտալը հետազոտվել է հատկապես Առաջին 

համաշխարհային պատերազմի տարիներին մարդկային կորուստ-

ները արժեքային՝ դրամական, գնահատման ենթարկելու կապակցու-

թյամբ։ Պահանջվում էր նրա արժեքային գնահատման ժամանակ 

ճիշտ մեթոդով հաշվարկել մարդու վերարտադրության, այդ թվում՝ 

նրա որակավորման բարձրացման ծախսերը։ Այդ առնչությամբ 

խիստ կարևորվում էին աշխատավարձի կապիտալացման մեթոդով 

մարդկային կապիտալի կորուստների արժևորումը և գնահատումը։ 

Մարդկային կապիտալի վերարտադրության արժևորման ու դրամա-

կան գնահատումների հարցերում խորհրդային տնտեսագետներից 

                                                            
9 А. Маршал, Принципы экономической науки, СПб., 1993, стр. 270.  
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առաձնանում էր ակադեմիկոս Ստանիսլավ Ստրումիլինը։ Երկրի ին-

դուստրացման և կուլտուրական հեղափոխության խնդիրները 

քննարկելու նպատակով ակադեմիկոս Ս. Ստրումիլինը առաջարկեց 

հաշվարկել և համեմատել ժողովրդական կրթության և աշխատողնե-

րի որակավորման բարձրացման վրա կատարվող ծախսերն ու 

դրանց փոխհատուցման և վերջնական սոցիալ-տնտեսական ար-

դյունքները։ Ավելին, Ս. Ստրումիլինը հետազոտեց նաև կրթության 

տարբեր մակարդակների համեմատական ազդեցությունները աշ-

խատանքի արտադրողականության բարձրացման և սոցիալ-տնտե-

սական զարգացումների վրա:10 

Մարդկային կապիտալի տեսությունը՝ որպես հետազոտություն-

ների ինքնուրույն, առանձին ոլորտ, գործնականում ձևավորվեց      

20-րդ դարի 50-60-ական թվականներին: Հեղինակներն էին ամերի-

կացի տնտեսագետներ, նոբելյան մրցանակի դափնեկիրներ Թ. Շուլ-
ցը և Հ. Բեքերը։ Մինչ այդ տնտեսագիտությունն առավել կարևորում 

էր հողը, ֆիզիկական կապիտալը, փողը, և դրանք էին համարվում 

հարստության ստեղծման հիմնական և վճռորոշ գործոնները: Դրանց 

միջոցով էր առաջարկվում լուծել սոցիալ-տնտեսական հիմնական 

խնդիրները՝ տնտեսական աճը, արդյունավետության բարձրացումը, 

աղքատության հաղթահարումը, բնակչության կենսամակարդակի 

բարձրացումը և այլն։ Թ. Շուլցը և Հ. Բեքերը, չբացառելով տնտեսա-

կան զարգացման ավանդական գործոնների մեծ դերը, առավել 

կարևորեցին մարդկային կապիտալի, հատկապես գիտելիքահենք 

մարդկային կապիտալի առանձնահատուկ դերը։ Թ. Շուլցը ուղղակի 

նշում էր, որ համապատասխան ներդրումներով մարդկային արժե-

քավոր ձեռքբերովի հնարավորությունները և գիտելիքները ոչ այլ ինչ 

են, քան մարդկային կապիտալ, և որ դրանք սահմանափակ չեն:11 

Հարրի Բեքերը ավելի ընդլայնեց այդ սահմանումը՝ նշելով, որ 

«մարդկային կապիտալը ձևավորվում է ի հաշիվ մարդու մեջ կա-

                                                            
10 Т. О. Разумов, И. Г. Телешова, Образование и человеческое развитие, М.Т.Е.Н.С. 
2000, стр. 21. 
11 Schultz Investing in people: the economics of population quality. BERKELY, University 
of California press, 1981, p. 27. 
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տարված ներդրումների, որոնք ներառում են կրթությունը, արտադ-

րությունում պատրաստվելը, առողջապահությունը և տեղաշարժերի 

վրա կատարված ծախսերը»:12
 

Մարդկային կապիտալի առանձնահատկությունների և առավե-

լությունների ավելի հարուստ մեկնաբանություն է տալիս ամերիկացի 

գիտնական Ջ. Գրեյսոնը։ Անդրադառնալով մարդկային կապիտալի 

առավելություններին՝ նա գրել է. «Մարդկային կապիտալը ավելի 

արժեքավոր ռեսուրս է, ավելի կարևոր, քան բնական ռեսուրսները 

կամ կուտակված հարստությունը։ Հենց մարդկային կապիտալն է և 

ոչ թե գործարանները, սարքավորումներն ու արտադրական պաշար-

ները արդյունավետության և տնտեսական աճի, մրցունակության 

անկյունաքարը»:13 Մարդկային կապիտալի տեսության հեղինակնե-

րը, ընդգծելով նրա առաջնային դերը, չեն նսեմացնում կամ հերքում 

կապիտալի մյուս՝ ավանդական տեսակների կարևորությունը։ Ավե-

լին, նրանք նշում էին, որ առանց հողային, ֆիզիկական, դրամական 

և կապիտալի այլ ձևերի մարդկային կապիտալը միայնակ հարստու-

թյան ստեղծման արդյունավետ պաշար չի կարող դառնալ։ Ավանդա-

կան կապիտալների առկայության պայմաններում միայն մարդ-

կային կապիտալը արդյունավետ կգործի և մեծ հարստության ու 

կենսամակարդակի աճի աղբյուր կդառնա։ 

Հայ տնտեսագետները ևս ուսումնասիրել են մարդկային կապի-

տալը: Նրանց շարքում կարելի է հատկապես առանձնացնել Հ. Ղուշ-
չյանին, Գ. Վարդանյանին, Ռ. Ղանթարջյանին, Կ. Ավետիսյանին, 

Հ. Գալստյանին, Վ. Մակունցին:14  

                                                            
12 G. S. Baacker, Investment in Human Capital, A. Theorectical and Empirical Analysis, N. 
Y., 1964, p. 33. 
13 Дж. Грейсон, К. О’Делл, Американский менеджмент на пороге XXI века, М., 
Экономика, 1991, стр. 196, 275. 
14 Գ. Ղարիբյան, Ա. Մարկոսյան, Հ. Ասատրյան, Մարդկային զարգացման հայեցա-
կարգը և մարդկային կապիտալի զարգացման աստիճանի գնահատումը, Սոցիալ-
տնտեսական վերափոխումները և զարգացման միտումները ՀՀ-ում: Հանրապետա-
կան գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2004, էջ 114-117: Գ. Վարդանյան, Գիտելիքա-
հենք տնտեսություն, Երևան, 2008: Կ. Ավետիսյան, Մարդկային կապիտալի զարգաց-

ման և վերարտադրության հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով), սեղմագիր, Երևան, 
2004: Հ. Գալստյան, Մտավոր կապիտալի ձևավորման առանձնահատկությունները և 
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Հայ տնտեսագետները մասնավորապես անդրադարձել են 

մարդկային կապիտալի՝ որպես տնտեսագիտական հասկացության, 

առանձնահատկությունների վերլուծությանը։ Ընդ որում՝ նրանք 

կարևորում են ներդրումները հատկապես բնակչության առողջությու-

նում և կրթությունում։ Մարդկային կապիտալի տեսության ծավալուն 

մեկնաբանություն է տվել պրոֆեսոր Հ. Ղուշչյանը։ Նրա վերլուծու-

թյուններում շեշտադրվում են մարդկային կապիտալի կայացման և 

տնտեսության մեջ նրա կուտակման կարևորությունը, նրա՝ մարդուց 

անբաժան լինելը և մարդու մեջ կայանալը, նյութական և սոցիալա-

կան շահերի ներդաշնակ զարգացումը և նրանում շարունակական 

ներդրումների անհրաժեշտությունը:  

Հայ տնտեսագետներից մարդկային կապիտալի վերլուծություն-

ներով լուրջ հետազոտություն է կատարել պրոֆեսոր Գ.Վարդանյա-

նը։ Նա իր «Գիտելիքահենք տնտեսություն» աշխատությունում 

նշում է. «Մարդկային կապիտալը կարելի է դիտարկել որպես մարդ-

կային ներուժի այն արժեքավոր հատկությունը, որը կարող է զար-

գացվել համապատասխան ներդրումների միջոցով, և որը կարող է 

կապիտալացվել տնտեսական շրջանառության գործընթացում, բե-

րելով եկամուտ աշխատավարձի կամ շահույթի ձևով»:15 Ըստ էու-

                                                                                                                                
վերարտադրության հիմնախնդիրները, սեղմագիր, Երևան, 2008: Վ. Մակունց, Մարդ-
կային կապիտալի ձևավորման և օգտագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Երևան, 
2011: Գ. Ղարիբյան, Ռ. Իսահակյան, Մարդկային կապիտալի տեսության և մեթոդա-
բանության հարցեր, ԵՊՀ տնտեսագիտության տարեգիրք 2012, Երևան, 2013, էջ 57-
68: Ռ. Իսահակյան, Մարդկային կապիտալը և նրա կորուստները կրթության ոլոր-
տում, «Այլընտրանք» գիտական հանդես, Երևան, 2013, #5(12), էջ 32-36: Ռ. Իսա-
հակյան, Մարդկային կապիտալի զարգացման միտումները, Տնտեսագիտության ժա-
մանակակից հիմնահարցեր: Ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնա-
կանների միջազգային գիտաժողով, Նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ, ԵԳՄ, Երևան, 2014, 
էջ 22-25: Գ. Ղարիբյան, Մ. Եղիազարյան, Ռ. Իսահակյան, Բնակչության առողջու-
թյունը՝ մարդկային կապիտալի բաղադրամաս, կորուստները և կանխման հիմնա-
խնդիրները, ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Տարեգիրք 2013, Երևան, էջ 180-
193: Գ. Ղարիբյան, Ռ. Իսահակյան, Միգրացիան որպես արտագաղթի տեսակ և դրա 
զարգացումները Հայաստանի Հանրապետությունում, ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆա-
կուլտետ, Տարեգիրք 2013, Երևան, 2014, էջ 55-70: Հ. Ղուշչյան, Ռ. Ղանթարջյան, 
Մարդկային կապիտալի վերարտադրության պետական կարգավորումը, Երևան, 
«Տնտեսագետ», 2002:  
15 Գ. Վարդանյան, Գիտելիքահենք տնտեսություն, Երևան, 2008, էջ 60: 
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թյան, պրոֆեսոր Գ. Վարդանյանը ավելի է «ընդարձակում մարդ-

կային կապիտալ» հասկացությունը՝ նրան վերագրելով ոչ միայն շա-

հույթ արտադրելու հատկությունը, այլ նաև իր իսկ վերարտադրու-

թյան ֆոնդի՝ աշխատավարձ ստեղծելու հատկությունը։ Նա նշում է. 

«Սոցիալական կապիտալը հարկ է դիտարկել որպես հատուկ հասա-

րակական ներուժ, կապիտալ, որը, փոխգործակցելով կապիտալի 

մյուս տեսակների հետ, մշակութային, քաղաքական, ինստիտու-

ցիոնալ և կարգավորող պայմանների համատեքստում նպաստում է 

տնտեսական աճի կայունացմանը, տնտեսության դինամիզմին ու 

մրցունակությանը»:16 Պրոֆ. Գ. Վարդանյանը հատուկ անդրադարձ 

է կատարել, հատկապես կրթական կապիտալի զարգացման և նրա-

նում լուրջ ներդրումների անհրաժեշտության հարցերին: Ըստ նրա 

գնահատումների՝ ՀՀ-ում առաջացել են լուրջ մարտահրավերներ 

մարդկային կրթական կապիտալի վերարտադրությունում, մասնա-

վորապես ՀՆԱ-ի նկատմամբ կրթության ոլորտում կատարվող ներդ-

րումների հանրային ծախսերի ցածր մակարդակի պատճառով։ Ըստ 

հեղինակի հաշվարկների՝ ՀՆԱ-ի նկատմամբ ՀՀ-ում կրթության բնա-

գավառում կատարված ծախսերը մի քանի անգամ զիջում են ինչպես 

զարգացած երկրների, այնպես էլ համաշխարհային միջին մակար-

դակներին: Նշենք, որ աշխարհում դեռևս 2004 թ.-ին կրթության զար-

գացման հիմնական ծախսերը կազմել են շուրջ 2.5 տրիլիոն դոլար։ 

Մարդկային կապիտալն ապահովում Է ԱՄՆ ազգային արդյուն-

քի թողարկման և հավելաճի մոտավորապես 75 %-ը։ Այստեղից էլ 

այն մարտահրավերները, որն ունի Հայաստանը մարդկային կրթա-

կան կապիտալի զարգացման ոլորտներում։ 

Հայ տնտեսագետներից մարդկային կապիտալի զարգացման և 

վերարտադրության խնդիրներով թեկնածուական ատենախոսու-

թյուններ են պաշտպանել Կ. Ավետիսյանը 2004 թ.-ին, Վ. Մակունցը՝ 

2011 թ.-ին։ Կ. Ավետիսյանը իր ատենախոսությունում անդրադարձել 

է մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորման ու կայացման 

պատմությանը, հատկապես ուսումնասիրել է մարդկային կապիտա-

                                                            
16 Տե՛ս Գ. Վարդանյան, նշվ. աշխ., էջ 18: 
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լի գործառույթները տնտեսության գլոբալացման զարգացումներում։ 

Այդ բոլոր քննարկումները, վերլուծությունները, հայաստանյան 

առանձնահատկությունների բացահայտումներն ու եզրակացու-

թյունները արժեքավոր ներդրում են Հայաստանի Հանրապետությու-

նում մարդկային կապիտալի հետազոտության և ստացված ար-

դյունքները սոցիալ-տնտեսական վերափոխումներում կիրառելու 

գործում: 17  Նշված ատենախոսությունները, ինչպես նաև ՀՀ-ում 

մարդկային կապիտալին նվիրված մյուս ուսումնասիրությունները, 

խնդիր չեն դրել հետազոտել մարդկային կապիտալի զարգացման 

միտումները և հատկապես կորուստները: Այդ պատճառով մեր աշ-

խատանքի հիմնական մասը նվիրված է մարդկային կապիտալի կո-

րուստների պատճառների և դրանց հաղթահարման ու կանխման 

հիմնախնդիրների քննարկումներին։ 

Մարդկային կապիտալի հետազոտման մեթոդաբանությունը 

տարբերվում է նյութական և դրամական կապիտալների հետազոտ-

ման մեթոդաբանությունից: Դա բացատրվում է կապիտալի ավան-

դական տեսակներից մարդկային կապիտալի ունեցած տարբերու-

թյուններով և առանձնահատկություններով։ Մարդկային կապիտալի 

կրողը մարդն է, և այն գոյություն ունի մարդու կենսագործունեության 

բոլոր փուլերում և դրսևորումներում՝ նրա ծնունդից մինչև մահը։ Այդ 

պատճառով այն բազմաստիճան է, երկարաժամկետ և ունի բարդ 

կառուցվածք։ Այստեղից էլ մարդկային կապիտալի հետազոտման 

մեթոդաբանության առանձնահատկությունները, որոնք հանգում են 

հետևյալ հիմնական պահանջներին. 

 մարդկային կապիտալը ուսումնասիրել նրա ձևավորման, 

կայացման ու զարգացման հաջորդական փուլերում և դրսևո-

րումներում, 

 բացահայտել յուրաքանչյուր փուլի առանձնահատուկ դերը, 

                                                            
17 Կ. Ավետիսյան, Մարդկային կապիտալի զարգացման և վերարտադրության հիմ-
նախնդիրները (ՀՀ օրինակով), սեղմագիր, Երևան, 2004: 
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 բազմակողմանիորեն վերլուծել մարդկային կապիտալի ար-

տադրողական փուլի կարևոր գործունեությունը և նրա սո-

ցիալ-տնտեսական արդյունքները, 

 դիտարկել մարդկային կապիտալի «ֆիզիկական և բարոյա-

կան մաշվածքի» առանձնահատկությունները և դրսևորման 

ձևերը: 

Մեծ հաշվով մարդկային կապիտալը ձևավորվում, կայանում է, 

իր արտադրողական գործառութային դերը կատարում և կյանքի ու-

ղին ավարտում է մարդու երեք տարիքային խմբերում: Նման սահ-

մանազատումը և խմբավորումը միանգամայն բավարարում է վերը 

շարադրված մեթոդաբանության պահանջներին: Հասկանալի է, որ 

նման բաժանումը վերաբերում է մակրոտնտեսական մակարդակի 

ազգային հասարակական մարդկային կապիտալին: Այն ներառում է 

երկրի ողջ բնակչությունը՝ իր երեք մեծ խմբերով: 

Առաջին խումբը բնակչության դեռևս չաշխատողներն են՝ մինչև 

16 տարեկանները, երկրորդ խումբը՝ 16-62 տարեկան աշխատող 

բնակչությունը, և երրորդը՝ 63 տարեկանից մեծ տարիքի բնակչու-

թյան այլևս չաշխատող խումբը: Ընդ որում՝ գործող արտադրողական 

մարդկային կապիտալը երկրորդ խմբի զանգվածն է, որը ոչ միայն 

իրեն է վերարտադրում, այլև վերարտադրում է ինչպես առաջին 

խմբին՝ դեռևս չաշխատողներին, այնպես էլ երրորդ խմբին՝ այլևս 

չաշխատողներին: 

Առաջին՝ դեռևս չաշխատողների խումբը՝ երեխաները, կազմում 

են մարդկային կապիտալի ձևավորման կայացման և վերարտադրու-

թյան ամենակարևոր, հասարակության զարգացումն ապահովող 

խումբը: Այդ խմբի վերարտադրությունից են կախված առաջիկա և 

ապագա երկրորդ խմբի մարդկային կապիտալի կայացման ինչպես 

քանակական, այնպես էլ հատկապես որակական զարգացումները: 

Ժամանակակից զարգացած երկրներում (ԱՄՆ, Ճապոնիա, Արև-

մտյան Եվրոպայի երկրներ) մարդկային կապիտալի առաջին խում-

բը գտնվում է հասարակության, մասնավորապես սոցիալական պե-

տությունների ուշադրության կենտրոնում: Մարդկային կապիտալի 

մեծ դերը ռեալ գնահատող երկրները ոչինչ չեն խնայում առաջին 
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խմբի՝ երեխաների, ինչպես կենսաբանական բնույթի պահանջմունք-

ների բավարարման, այնպես էլ՝ նախադպրոցական և դպրոցական 

կրթական համակարգերի արդյունավետ զարգացման համար։ Այդ 

խնդիրների բովանդակային վերլուծությունները աշխատանքի հա-

ջորդ բաժիններում հանգամանորեն քննարկվելու են, այդ պատճա-

ռով առայժմ բավարարվենք շարադրվածով։ 

Ինչ վերաբերում է մարդկային կապիտալի երկրորդ խմբի վե-

րարտադրությանը, այն կազմում է նրա միջուկը՝ գիտելիքով հարս-

տացած և շարունակ հարստացող, փորձով և հմտություններով լրաց-

վող գործող արտադրողական կապիտալը: Դա գիտելիքահենք 

մարդկային արտադրողական կապիտալն է, որի գործառութային դե-

րը երկրի և ամբողջ բնակչության համար հարստություն ստեղծելն է, 

արտադրության գործընթացում շարունակ կատարելագործվելն ու 

հմտանալը։18  

 

Աղյուսակ 1.1. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային  

ռեսուրսները, հազար մարդ (միջին տարեկան)19 
 

 1995 թ. 1997 թ. 2001 թ. 2002 թ. 2003 թ. 2012 թ. 2014 թ. 2015 թ. 

Ընդամե-

նը աշ-

խատան 

քային 

ռեսուրս-

ներ 

2 132.6 2 173.3 2 406.2 1 976.9 2 008.4 2 260.8 2 180.2 2 106.7 

Տնտե-

սապես 

ակտիվ 

բնակչու-

թյուն 

ընդամե-

նը 

1 581.9 1 538.3 1 411.7 1 240.1 1 232.4 1 418.3 1 375.7 1 316.4 

                                                            
18 Գ. Ղարիբյան, Կ. Ավետիսյան, Մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորումը և 
զարգացումը, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2003, N 1, էջ 43-52: 
19  Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2016 թ. հունվար-դեկտեմբեր, 
Երևան, 2017, էջ 14: Տե՛ս նաև Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2005, 
Երևան, էջ 49-50: 
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Զբաղ-

վածներ 

ընդամենը 

այդ 

թվում՝ 

1 476.4 1 372.2 1 264.9 1 106.4 1 107.6 1 172.8 1 133.6 1 072.7 

Տղա-

մարդ 
864.0 701.6 682.9 578.5 581.8 605.0 607.5 589.5 

Կին 612.4 670.6 582.0 527.9 525.8 567.8 556.3 544.1 

 

Աղյուսակ 1.1-ը փաստում է, որ վերջին 20 տարիներին Հայաս-

տանում մարդկային արտադրողական կապիտալը կրճատվել է: ՀՀ 

աշխատանքային ռեսուրսները 1995-2015 թթ. ժամանակահատվա-

ծում 2132.6 հազարից դարձել են 2106.7 հազար մարդ, զբաղվածների 

թիվը 1476.6 հազարից նվազել է մինչև 1072.7 հազար մարդ: Այս ամե-

նը խոսում է մեր երկրի արտադրական ներուժի կրճատման մասին:  

Աշխատանքի միջազգային, հասարակական և ներգործարա-

նային բաժանումների խորացումը, ձևավորելով կոլեկտիվ մարդ-

կային կապիտալը, իր հերթին նպաստում է նրա համակողմանի զար-

գացումներին։ Դեռևս իր ժամանակին Կ. Մարքսը կապիտալիստա-

կան պարզ կոոպերացիան և մանուֆակտուրան վերլուծելիս գրել է. 

«Ուրիշների հետ պլանաչափորեն համագործակցելու միջոցին բան-

վորը դեն է շպրտում յուր անհատական սահմանացանկերը և ծավա-

լում, զարգացնում է յուր՝ իբրև մարդկային սեռի ներկայացուցչի կա-

րողությունները»:20 Դրա հետևանքով մեծանում է նրա արտադրողա-

կան արդյունավետությունը։ Աշխատանքի արտադրողականության 

բարձրացման հնարավորությունները ավելի է մեծացնում մանու-

ֆակտուրան։ «Մանուֆակտուրան մի կողմից աշխատանքի բաժա-

նում է մտցնում արտադրության մի պրոցեսի մեջ, իսկ մյուս կողմից 

նա համակցում է առաջներում անջատ եղած արհեստները»:21 Այդ 

բոլորի արդյունքում անգամ ձեռքի աշխատանքի հիմքի վրա աշխա-

տանքի արտադրողականությունը բարձրանում է։ Ուշադրության է 

արժանի այն իրողությունը, որ ինչպես պարզ կոոպերացիայի, այն-

                                                            
20 Կ. Մարքս, Կապիտալ, հ. I, Երևան, 1933, էջ 295: 
21 Նույն տեղում, էջ 302: 
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պես էլ մանուֆակտուրայի «օրգանները մարդիկ են», զուտ մարդ-

կային կապիտալը։ Մարդկային կապիտալը զարգացման նոր ազ-

դակներ է ստանում խոշոր մեքենայական արտադրության, մասնա-

վորապես ժամանակակից գիտելիքահենք տնտեսության պայման-

ներում։ Ժամանակակից գիտատեխնիկական հեղափոխությունը, 

արտադրության գործընթացների ավտոմատացումը և համակարգ-

չային հնարավորությունների միջոցով լայն չափերով հեռակառավա-

րումը հրամայական են դարձնում մարդկային կապիտալի շարունա-

կական զարգացումը ինչպես կրթական համակարգի, այնպես էլ բուն 

արտադրության գործընթացների փոխառնչություններում։ 

Մարդկային կապիտալի կայացումը երկրորդ՝ 16-62 տարիների 

փուլում ունի նաև այն առանձնահատկությունը, որ միավորվում և 

փոխլրացվում են կրթական համակարգի գիտելիքահենք ձեռքբե-

րումները ավտոմատ համակցված գործընթացներով։ Զարգացած 

շուկայական տնտեսության պայմաններում մարդկային կապիտալը 

միկրոտնտեսական մակարդակում տնտեսապես իրացվում է որպես 

ձեռնարկության մարդկային կապիտալ։ Այդ պատճառով տրամա-

բանական է մարդկային կապիտալը քննարկել և դիտարկել որպես 

կոլեկտիվ մարդկային կապիտալ։ Նման մեթոդաբանական մոտեցու-

մը բացահայտում է մարդկային կապիտալի այն առանձնահատուկ 

գծերը, որոնք դրսևորվում են ձեռնարկությունում։ Վերջին հաշվով 

հենց ձեռնարկության մեջ են դրսևորվում մարդու գիտելիքները, ար-

տադրական փորձը, հմտությունը, նրա սոցիալական և բարոյահոգե-

բանական գործոնները և կոնկրետ գնահատվում շահութաբերության 

աստիճանն ու աշխատողների՝ կոլեկտիվի, սոցիալ-տնտեսական բա-

վարարվածությունը։ Ավելին, ձեռնարկությունում, և ընդհանրապես 

միկրոմակարդակում ոչ միայն ստուգվում, գնահատվում են մարդ-

կային կապիտալի արդյունավետությունը, մարդու առողջությունը, 

գիտելիքը, փորձը և հմտությունը, այլ նաև ձեռնարկության մեջ են 

դրանք բազմապատկվում և հարստանում։ Մարդկային կապիտալի 

առանձնահատկություններից և առավելություններից մեկն էլ այն է, 

որ, ի տարբերություն նյութական կապիտալի, որն արտադրության 

մեջ վերջին հաշվով ֆիզիկական և բարոյական մաշվածքի ձևերով 
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սպառվում և շարքից դուրս է գալիս, մարդկային կապիտալը շատ եր-

կար ժամանակ (16-62 տարեկանները) ոչ միայն գործում է, այլև այդ 

ընթացքում շարունակ վերարտադրվում է՝ հարստանալով գիտելիքով 

ու հմտանալով փորձով։ Նյութական ոչ մի կապիտալ այդպիսի եր-

կարաժամկետ հատվածով և որակական աճով դժվար թե գործի։ 

Դրանով է նաև մարդկային կապիտալը տարբերվում սովորական 

նյութական կապիտալից, դրանում է մարդկային կապիտալի առավե-

լություններից մեկը։  

Այդ բոլորով հանդերձ, մարդկային կապիտալը ևս մաշվածքի, 

դադարի իր ժամանակը և առանձնահատկություններն ունի։ Կենսա-

թոշակի տարիքը մարդկային կապիտալի ֆիզիկական «մաշվածքի» 

գիծն է, ժամանակը։ Մարդկային կապիտալն ունի նաև բարոյական 

«մաշվածք», որը դրսևորվում է կա՛մ սահմանված թոշակային տարի-

քից ցածր հասակում ծանր հիվանդությամբ, կա՛մ էլ գիտատեխնիկա-

կան նորագույն պահանջներին չհամապատասխանելու և չբավարա-

րելու պարագաներում։ Հասարակությունը մարդկային կապիտալի 

բարոյական մաշվածքով մեծ կորուստներ է կրում, քանի որ որոշ ժա-

մանակահատվածում աշխատանքը հիվանդության և այլ պատճառ-

ներով դադարեցնելով՝ նրա գոյության, կրթության և առողջության 

պահպանման վրա ընտանիքների և հասարակության կատարած 

ներդրումները՝ ծախսերը, չեն փոխհատուցվում։ Պետությունը պար-

տավոր է իր սոցիալական տրանսֆերտներով շարունակ համապա-

տասխան ներդրումներ կատարել և հնարավորինս շուտ հակազդել 

մարդկային կապիտալի բարոյական մաշվածքին՝ նվազագույնի 

հասցնելով այն։ Հետևաբար մարդկային կապիտալի էությունը և 

մյուս կապիտալների համակցությունում նրա առանձնահատկու-

թյուններն ու առավելությունները հնարավոր է բացահայտել միայն 

նրա կառուցվածքի դրսևորման վերը շարադրված երեք փուլերի 

առանձնահատկությունների, գործառութային տարբեր դերերի վեր-

լուծության մեթոդաբանությամբ։ Մարդկային կապիտալի «եռաստի-

ճան մոդելն» իր քանակական արտացոլումն է գտել բնակչության 

վերարտադրության վերլուծություններում, ժողովրդագրական ուսում-
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նասիրություններում, մասնավորապես և՛ 2001 թ.-ի, և՛ 2011 թ.-ի ՀՀ 

մարդահամարի արդյունքներում։ 

Աղյուսակ 1.2. ՀՀ բնակչության տարիքային կառուցվածքը 

1990-2016 թվականներրին 

(տարեսկզբի դրությամբ, տոկոսներով)22 
 

 1990 թ. 2001 թ. 2011 թ. 2015 թ. 2016 թ. 

Աշխատունակ տարիքից 

ցածր 
32.3 26.3 20.2 20.5 21.0 

Աշխատունակ տարիքի 59.7 60.0 67.8 66.9 66.1 

Աշխատունակ տարիքից 

բարձր 
8.0 13.7 12.0 12.6 12.9 

 

Աղյուսակ 1.2-ը վկայում է, որ ընդամենը 26 տարիների ընթաց-

քում ՀՀ բնակչության տարիքային կազմում նկատելի փոփոխու-

թյուններ են կատարվել։ Նվազել է աշխատունակ տարիքից ցածր 

բնակչության բաժինը և ավելացել է աշխատունակ տարիքի, հատ-

կապես, աշխատունակ տարիքից բարձր տարիքի բնակչության տե-

սակարար կշիռը։ Եթե 1990 թ.-ին աշխատունակ տարիքից ցածր 

բնակչության բաժինը կազմում էր 32.3 %, ապա 2016 թ.-ին՝ 21.0 %, 

այսինքն՝ 26 տարիների ընթացքում այն նվազել է ավելի քան 11 տո-

կոսային կետով։ Միաժամակ այդ նույն ժամանակահատվածում 

աճել է աշխատունակ տարիքից բարձր բնակչության տեսակարար 

կշիռը՝ 1990 թ.-ի 8 %-ից 2016 թ.-ին հասնելով 12.9 %-ի։ Դա բացա-

տրվում է բնակչության ծնելիության գործակցի իջեցմամբ, որոշ չա-

փով՝ նաև կյանքի միջին տևողության մեծացմամբ։  

2015 թ.-ի տնային տնտեսությունների (տ/տ) հետազոտության 

արդյունքների համաձայն՝ մշտական բնակչության հաշվարկով 

տնային տնտեսության անդամների միջին թվաքանակը կազմել է 3.7 

մարդ՝ 3.5 քաղաքային բնակավայրերում և 4.1 գյուղական բնակա-

վայրերում, իսկ առկա բնակչության հաշվարկով՝ համապատասխա-

                                                            
22 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2013, էջ 26: Տե՛ս 
նաև Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 28: 
Տե՛ս նաև Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, Երևան, էջ 27: 
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նաբար 3.5, 3.3 և 3.8 մարդ: 2015 թ.-ին երեք և պակաս անդամ ունե-

ցող տ/տ-ների տեսական կշիռը 44.1 % էր 2010 թ.-ի՝ 38.2 %-ի համե-

մատ: 2015 թ.-ին մինչև 16 տարեկան երեխա չունեցող տնային 

տնտեսությունների մասնաբաժինը կազմել է 57.1 % 2004 թ.-ի 45.3 %-ի 

դիմաց, նախորդ տարվա համեմատ նվազել են մեկ և երեք երեխա ու-

նեցող տ/տ-ների մասնաբաժինները, իսկ 2 երեխա ունեցող տ/տ մաս-

նաբաժինն աճել է և կազմել 20.3 %: 2016 թ.-ին բազմանդամ (6 և 

ավելի անդամ ունեցող) տ/տ-ները գերակշռել են գյուղական բնակա-

վայրերում՝ 27.2 %, քաղաքայինի 16.9 %-ի դիմաց:23 Ամուսնացողնե-

րի միջին տարիքը քաղաքներում տղամարդկանց մոտ դարձել է 30, 

կանանց մոտ՝ 27, իսկ գյուղերում՝ համապատասխանաբար 29 և 25 

(2016 թ.-ին):24 

Մարդկային կապիտալի այդ կառուցվածքը կարևոր է հաշվե-

կշռելու նախ և առաջ ամբողջական մարդկային կապիտալի վերար-

տադրությունը։ Եթե մեծ է աշխատունակ տարիքից ցածր և հատկա-

պես աշխատունակ տարիքից բարձր բնակչության բաժինը, ավելի 

մեծ բեռ է ընկնում աշխատունակ տարիքի բնակչության վրա ապա-

հովելու ինչպես առաջինների՝ երեխաների, այնպես էլ վերջինների՝ 

ծերերի կյանքի պայմանները։  

Բնակչության կառուցվածքում աշխատունակ տարիքի անձանց 

բաժնի կրճատումը նվազեցնում է երկրի արտադրական հնարավո-

րություններն ու երկարաժամկետ բացասական ազդեցություն ունե-

նում պոտենցիալ ՀՆԱ-ի վրա։ Արտադրության մակարդակի կրճա-

տումն ու մեծահասակների տեսակարար կշռի ավելացումն ուղե-

կցվում է հարկաբյուջետային հատվածում անհավասակշռվածու-

թյան ավելացմամբ (հարկային մուտքերի նվազման հետ աճում են 

առողջապահության և սոցիալական ապահովության ծախսերը)։  

Մյուս կողմից՝ հասարակության վաղվա օրը, մարդկային կապի-

տալի համալրման միակ ռեսուրսը աշխատունակ տարիքից ցածր 

բնակչությունն է։ Հասարակությունը, մասնավորապես աշխատու-

նակ տարիքի բնակչությունը, որքան շատ ներդրումներ կատարի աշ-

                                                            
23 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 28: 
24 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, Երևան,  էջ 43: 
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խատունակ տարիքից ցածր բնակչության գոյության, զարգացման, 

կրթության և առողջապահության վրա, այնքան ապագայի համար 

ավելի զարգացած, ավելի մեծ ներուժով մարդկային կապիտալ 

կստեղծի։ Այդ ծախսերը և ներդրումները ամենաարդյունավետ ու 

ապագայի համար զարգացման մեծ հնարավորություններ ստեղծող 

ներդրումներն են։  

Ինչ վերաբերում է աշխատանքի տարիքից բարձր բնակչության 

բաժնի աճին (1990-2016 թթ.՝ 8.0 %-ից 12.9 %), դա մարդկային կա-

պիտալի աշխատանքային ռեսուրսների վերարտադրության տեսա-

կետից հակառակ արդյունքը կարող է տալ։ Աշխատանքի տարիքից 

բարձր տարիք ունեցող մարդիկ, ըստ էության, մարդկային գործող 

արտադրողական կապիտալ չեն, ուստի նրանց պահպանման ծախ-

սերը արդեն չեն կարող մարդկային կապիտալում ուղղակի ներդրում-

ներ լինել և հետագայում փոխհատուցվել։ Նրանց պահանջմունքնե-

րի բավարարման ծախսերը, ֆոնդերը, հասարակությունը պարտա-

վոր է հատկացնել որպես աշխատունակ տարիների ստեղծած արժե-

քի կուտակում, որը վերածվել է անաշխատունակ տարիների սպառ-

ման կենսաֆոնդի։ Ոչ ոք մեր հարգարժան կենսաթոշակառուներին 

ոչինչ չի նվիրում։ Այդ ֆոնդը հենց իրենց աշխատունակ տարիների 

ստեղծածն է, որը հետագայում նրանք ստանում են որպես կենսաթո-

շակ։ Որքան գործող մարդկային կապիտալը արդյունավետորեն է 

աշխատում, այնքան ավելի մեծ ազգային հարստություն է ստեղծում, 

որքան սոցիալապես արդարացի է բաշխվում այդ հարստությունը ըն-

թացիկ և ապագա անձնական սպառման ֆոնդերի միջև, այնքան մե-

ծանում են մարդկային կապիտալի արդյունավետության բարձրաց-

ման բարոյական և սոցիալական խթանները։ Դրանով է բացա-

տրվում, որ տնտեսական բարձր արդյունավետություն և կենսամա-

կարդակ ունեցող եվրոպական հարուստ և այլ երկրներում մարդու 

երջանիկ կյանքի վայելքի փուլը համարում են կենսաթոշակային 

տարիքից հետո ընկած ժամանակահատվածը։  

Մարդկային կապիտալի կայացման գործում, մեծ հաշվով, հիմ-

նական դերը ընտանիքինն է։ Մարդկային կապիտալի հիմնական 

բաղադրիչները գլխավորապես ընտանիքում են ձևավորում: Որքան 
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էլ կարևոր լինի առողջապահության համակարգը, մարդու առողջ լի-

նելու ամենակարևոր դերը կատարում է ընտանիքը: Երեխան ընտա-

նիքում է միայն ֆիզիկապես ու հոգեբանորեն առողջ մեծանում, ըն-

տանիքն է նրան մարդկային կապիտալ դարձնում: Ընտանիքը իր 

խնամքով և ջերմ սիրով, նորմալ սնունդով, համերաշխ ապրելակեր-

պով և դաստիարակությամբ, իր մեջ ժամանակակից աշխարհի բոլոր 

պահանջները բավարարող մարդու մարդկային կապիտալի վերար-

տադրության անփոխարինելի բաղադրիչներն է խտացնում: Դրանով 

է բացատրվում, որ նոր՝ երրորդ հազարամյակում, համարյա բոլոր 

զարգացած երկրներում երեխաներին մանկատներից մասսայաբար 

ընտանիք տեղափոխելու և այնտեղ մեծանալու, կայանալու գործըն-

թացներ են զարգանում: Այդ բոլորը հիմք են դառնում՝ ընդհանրացնե-

լու, որ մարդկային կապիտալի սկզբնական և հիմնական տեսակը 

ընտանեկան մարդկային կապիտալն է: 

Մարդկային կապիտալի վերարտադրության համակարգում մեծ 

է ընտանիքի դերը նաև մարդու դաստիարակության գործում: Կրթու-

թյունը մարդուն տալիս է գիտելիքներ, նրան դարձնում է մասնագետ, 

գիտուն, հնարամիտ: Կրթությունը ձևավորում և ստեղծում է գիտելի-

քահենք մարդ՝ գիտելիքահենք տնտեսության համար: Սակայն այդ 

բոլորը կարող են մարդկությանը ծառայել միայն որոշակի դաս-

տիարակության դեպքում, որը նույնպես հիմնականում տեղի է ունե-

նում ընտանիքում: Ընտանեկան դաստիարակությունը իր տեսակով 

առանձնահատուկ է և տարբերվում է դաստիարակության մյուս բո-

լոր ձևերից: Այն նախ և առաջ ունի գենետիկ, սերունդից սերունդ փո-

խանցելու միտում: Ընտանեկան դաստիարակությունը ունի նաև 

ավանդույթի փոխանցման միտում: Եվ վերջապես, ընտանեկան 

դաստիարակությունը վարքագծային դաստիարակություն է, ընտա-

նիքի անդամները գործնականում միմյանց դաստիարակում և հղկում 

են՝ դարձնելով իսկապես ինտելեկտուալ մարդկային կապիտալ: 

Առանց դաստիարակության մարդկային կապիտալը հրաշքներ 

արարելու հետ մեկտեղ կարող է մեծ չարիքներ բերել հասարակու-

թյանը: 



30 

Մարդկային կապիտալի ձևավորման, կայացման ու զարգաց-

ման հաջորդ կարևոր ոլորտը տնտեսական-արտադրական գործու-

նեության ոլորտն է՝ արդյունաբերական ձեռնարկությունը, գյու-

ղատնտեսությունը, առևտուրը, բանկային համակարգը, ծառայու-

թյունները և այլն: Միայն արտադրական և ոչ արտադրական ոլորտ-

ներում է ընտանեկան, կրթական մարդկային կապիտալը զարգա-

նում, հմտանում և դառնում բարձր արտադրողական ձեռնարկության 

մարդկային կապիտալ: Բուն արտադրության, աշխատանքային գոր-

ծունեության մեջ է կրթված մարդկային կապիտալը շարունակում 

զարգանալ, հմտանալ և դառնալ բարձր արտադրողականությամբ և 

արդյունավետությամբ գործող մարդկային կապիտալ: Հենց ձեռնար-

կության և ծառայությունների ոլորտում են ստուգվում կրթագիտա-

կան կապիտալի արժեքը, արտադրողականությունը, որակը: Ավելին, 

ձեռնարկության մեջ է կրթական կապիտալը հարստանում և դառ-

նում անհատի ինտելեկտուալ արտադրողական կապիտալ: Ընդ 

որում՝ մարդկային գիտակրթական կապիտալը խտացվում է նաև որ-

պես մտավոր սեփականություն, հետևաբար՝ որպես մտավոր մարդ-

կային կապիտալ: Մտավոր կապիտալը երրորդ հազարամյակում 

ներունակ մեծ պաշար է, որը կարող է դրսևորվել և՛ որպես սոցիալա-

կան կապիտալ, և՛ որպես ազգային կապիտալ, և՛ որպես քաղաքա-

կան կապիտալ: Գնալով փոքրանում են ֆիզիկական կապիտալային 

ռեսուրսներն ու պաշարները, և աճում են մարդկային կապիտալային 

հզորությունները և՛ քանակական, և՛ որակական դրսևորումներում: 

Հասարակության զարգացման գործում մարդկային կապիտալի դերը 

զգալիորեն գերազանցել է ֆիզիկական կապիտալի որոշակի պա-

շարները և հնարավորությունները: Մասնավորապես, արագ է աճում 

մարդկային մտավոր կապիտալը՝ դառնալով ամենահեռանկարային 

կապիտալը: Դրա արտահայտման ձևերից են ժամանակակից տեղե-

կատվական տեխնոլոգիաների անսահման աճող հնարավորություն-

ները և զարգացումները: Գիտական մտավոր մարդկային կապիտա-

լը հասարակական կապիտալի զարգացման մեծ ներուժ ունեցող տե-

սակն է, որը՝ որպես անսահման պաշար, խտացված է ոչ այլ տեղում, 

քան «փոքրիկ» մարդու մեջ: 
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Մարդկային կապիտալը իր վերարտադրության և կենսագործու-

նեության գործընթացներում դրսևորվում է որպես պետական, սո-

ցիալական, ազգային և քաղաքական մարդկային կապիտալ։ Պե-

տական մարդկային կապիտալը քանակապես ներկայացնում է երկ-

րի ողջ բնակչությունը նրա թվաքանակով, տարիքային դրսևորումնե-

րով, կրթական ցենզով, առողջության ցուցանիշներով և այլ հատկու-

թյուններով, որոնց հանգամանորեն կանդրադառնանք աշխատանքի 

հաջորդ մասերում։ 

Սոցիալական մարդկային կապիտալը սոցիալական ոլորտում 

սոցիալական զարգացումներն ապահովող մարդկային գործունեու-

թյունն է։ Սոցիալական հիմնական ոլորտները կրթական, առողջա-

պահական և մշակութային ոլորտներն են։ Սակայն սոցիալական 

զարգացումները միայն դրանցով չեն սահմանափակվում։ Սոցիալա-

կան զարգացումներն ընդգրկում են նաև ժողովրդագրական, աշխա-

տանքային, եկամուտների բաշխման և վերաբաշխման, ինչպես նաև՝ 

ապրելակերպի, կենսամակարդակի և ծառայությունների արտադ-

րության ու սպառման ոլորտները։ 

Մարդկային զարգացման հետարդյունաբերական ժամանա-

կաշրջանը բնորոշվում է սոցիալական ոլորտի, սոցիալական հարա-

բերությունների քանակական և որակական ավելի արագ փոփոխու-

թյունների ու զարգացումների միտումներով։ Սոցիալական մարդ-

կային կապիտալը կոչված է նաև կազմակերպելու հասարակության 

չաշխատողների, կենսաթոշակառուների կենսաապահովումը։ Հա-

սարակության հումանիզացիայի հիմնական չափանիշը հենց այդ 

ոլորտի կենսագործունեության արդյունքներն են։ Այդ տեսակետից 

դեռևս աշխարհում, այդ թվում՝ մեր հանրապետությունում, շատ չլուծ-

ված և խոցելի տեղեր կան։ Հասարակության սոցիալական զարգաց-

ման մակարդակը միայն այն դեպքում է դառնում համաշխարհային 

չափանիշներով գնահատված և ճանաչված, երբ աղքատությունը 

բացառված է, և հասարակության կենսաթոշակառուները ապրում են 

նորմալ կենսամակարդակի ու ապրելակերպի, ինչպես նաև կյանքի 

որակի պահանջները բավարարող չափանիշներով։ Քանի որ սո-

ցիալական ոլորտները և դրանց զարգացումներն ընթանում են հա-
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սարակության միջին մակարդակները գերազանցող տեմպերով, այդ 

պատճառով սոցիալական մարդկային կապիտալը ևս ենթարկվում է 

այդ չափանիշների առաջանցիկ զարգացումների միտումներին։ 

Ինչ վերաբերում է ազգային մարդկային կապիտալին, ապա 

այն ներառում է բոլոր տեսակի մարդկային կապիտալները, նրանց 

արդյունավետ գործառույթները, որոնց միջոցով ապահովվում են 

նաև ազգային կյանքի զարգացումները։ Դրա երաշխիքները պետա-

կանությունը, կրոնը (ՀՀ-ում՝ հայ քրիստոնեական հավատը) և ազ-

գային մշակույթն են։ Մեր ժամանակներում հայ ազգային պետակա-

նությունը կերտվեց Արցախյան հաղթական գոյամարտում հազարա-

վոր հերոսացած նահատակների արյան գնով։ 

Հասարակության զարգացման համակարգում առաջնային դեր 

է խաղում նաև մարդկային քաղաքական կապիտալը։ Դրա կրողը 

պետությունն է՝ իր արտաքին և ներքին կառույցներով։ Պետք է խոս-

տովանել, որ պատմականորեն այդ ոլորտում պարծենալու շատ բան 

չունենք։ Արցախի ազատագրումը ապագայում գոյատևելու և զար-

գանալու մեծ հույս տվեց։ Ժողովուրդը վերջապես տոնեց ծանր, բայց 

պատվավոր հաղթանակ։ Մնում է, որ մեր ժողովուրդը, բանակը, պե-

տական այրերը սրբությամբ պահպանեն հազարավոր հերոսների 

արյան գնով շահած և ապագա ազգային գոյության ու զարգացման 

համար հույս ներշնչող այդ դժվարին հաղթանակը։ 
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1.2 Մարդկային կապիտալը նախախորհրդային  

Հայաստանում 

 

Խորհրդային Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական զարգացում-

ների և դրանց արդյունքում մարդկային կապիտալի իրավիճակների 

փոփոխությունների մասին ճիշտ պատկերացում կազմելու համար, 

անհրաժեշտ է թեկուզ շատ համառոտ ներկայացնել նախախորհըր-

դային Հայաստանի պատկերը: 

Մինչև խորհրդային կարգերի հաստատումը Հայաստանը Ռու-

սաստանի ագրարային ծայրամասերից էր: 1913 թ.-ին (ներկա սահ-

մաններով) Հայաստանում բնակվում էր շուրջ մեկ միլիոն մարդ: 

1920 թ.-ին բնակչության թիվը նվազեց և կազմեց ընդամենը 720 հա-

զար, որից 200 հազարը՝ փախստական, 50 հազարը՝ անապաստան 

ու ծնողազուրկ երեխաներ: Ամենուրեք տիրում էին սովը և համաճա-

րակը: Լայն թափով աճում էր գործազրկությունը: Բնակչության 

շուրջ 89 %-ը կազմում էր գյուղական բնակչությունը: Սա նշանակում 

է, որ նախախորհրդային Հայաստանի բնակչության կենսամակար-

դակը որոշվել է գյուղական բնակչության կենսամակարդակով: Գյու-

ղացիների շուրջ 45 %-ը կազմել են չքավորները, որոնք համարյա 

զուրկ են եղել սեփական ցանքատարածությունից և լծկան անասուն-

ներից: 

Մեկին մեր գյուղում մի թիզ հող ունի 

Թըքես մի ծերից, մյուս ծերը կընկնի… 

Այդպես է պատկերել գյուղացու սակավահողությունը հայ աշ-

խատավորի «հառաչանքը» երգող Հովհաննես Թումանյանը: Խոսք 

չէր կարող լինել գյուղատնտեսական աշխատանքների մեքենայաց-

ման, քիմիական պարարտանյութերի օգտագործման մասին: Այդ բո-

լորի արդյունքում բնական անբարենպաստ պայմաններին (երաշտ և 

այլն) հաջորդում էր սովը: 

Գյուղական բնակչության հիմնական և շատ հաճախ միակ 

սննդամթերքը հացն էր, որը մեծ տանջանքով ու դժվարությամբ էր 

ձեռք բերվում: Գյուղացին հիմնականում կրում էր կոշտ բրդից կամ 

բամբակից իր պատրաստած կոպիտ հագուստը, հագնում էր տրեխ, 
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կոշիկը հազվագյուտ երևույթ էր: Փոքր երեխաների զգալի մասը կի-

սամերկ վիճակում էր: Խոսք չէր կարող լինել կահույքի և կուլտուր-

կենցաղային ապրանքների սպառման մասին: Հայ գյուղացին 

զրկված էր անհրաժեշտ հոգևոր բարիքներից օգտվելու հնարավորու-

թյունից:  

Տիրապետում էր համատարած անգրագիտությունը: Հաճախ 

կրկնվող սովը, պարտքերը, աճող նյութական կարիքները, կիսագոր-

ծազուրկ վիճակը հարկադրում էին հայ գյուղացուն թողնել պապենա-

կան տունը, ընտանիքը և մեկնել արդյունաբերական քաղաք, որպես-

զի աշխատավարձի մի մասը տնտեսի և տուն ուղարկի՝ պարտքերը 

մարելու: Հայ պանդուխտին դեպի իրեն էր ձգում հատկապես Բա-

քուն՝ Անդրկովկասի արդյունաբերության կենտրոնը: Փաստերը ցույց 

են տալիս, որ Բաքու գնացող հայ պանդուխտների թիվը մեծ է եղել: 

Նրանք հայրենիքից հեռու ապրող, ամեն տեսակի զրկանք կրող մար-

դիկ էին: Քիչ չեն եղել դեպքեր, երբ պանդուխտ հայը, հարմար աշ-

խատանք չգտնելով, դատարկ գրպանով վերադարձել է տուն՝ պատ-

րաստ ամենաչնչին վարձատրությամբ աշխատելու: 

Մխիթարական չէր նաև հայ բանվորի վիճակը: Նախախորհըր-

դային Հայաստանում կային 5 պղնձաձուլական գործարաններ, 

որոնք տարեկան արտադրում էին ընդամենը 6912 տոննա սև պղինձ: 

Գործում էին 13 փոքր էլեկտրակայան, որոնց տարեկան արտադ-

րանքը կազմում էր 5.1 մլն կվտ/ժ էլեկտրէներգիա: Գինու, օղու և կո-

նյակի արտադրությունը կենտրոնացված էր Շուստովի և Սարաջևնե-

րի ձեռքերում: Երևանում գործում էր կաշվի մշակման գործարան և 

ոչ մեծ տպարան ու մեխանիկական գործարան: Բացի դրանից՝ գոր-

ծում էին երկաթգծի վերանորոգման արհեստանոց և տնայնագործու-

թյան այլ արհեստանոցներ: Առաջին համաշխարհային պատերազ-

մի և քաղաքացիական կոնֆլիկտի հետևանքով այդ ամենը քայքայ-

վել էր և մատնվել անգործության: Եթե 1913 թ.-ին ամբողջությամբ 

վերցրած արդյունաբերության արտադրանքը բնակչության մեկ շնչի 

հաշվով Ռուսաստանում կազմում էր 50 ռուբլի, Հայաստանում՝ ըն-

դամենը 15 ռուբլի, այսինքն՝ 3.3 անգամ պակաս: Նախախորհրդային 

Հայաստանում աշխատանքային օրվա տևողությունը ավելի երկար 
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էր, քան Ռուսաստանում: Այսպես, եթե Ռուսաստանում 1897 թ.-ի 

օրենքով խոշոր արդյունաբերական մեկ աշխատօրվա տևողությունը 

սահմանափակվում էր 11.5 ժամով, ապա Հայաստանում 20-րդ դարի 

սկզբին այն հասնում էր 12-13 ժամի: Աշխատօրվա այդպիսի տևողու-

թյան պայմաններում ցածր էր բանվորի աշխատավարձը: Հայաս-

տանի պղնձարդյունաբերության մեջ մեկ աշխատողի միջին ամսա-

կան աշխատավարձը 1914 թ.-ին կազմում էր 21 ռուբլի այն դեպքում, 

երբ 1912 թ.-ին Բաքվի նավթարդյունաբերության բանվորի միջին 

ամսական աշխատավարձը կազմել է 34 ռուբլի: Բանվորների աշխա-

տավարձը ցածր էր հատկապես մանր արդյունաբերության մեջ: 

1910 թ.-ին Երևանի մանր ձեռնարկություններում աշխատող բանվոր-

ների ամսական աշխատավարձը կազմում էր 10-15 ռուբլի:  

Նախախորհրդային Հայաստանում բացակայում էր սոցիալա-

կան ապահովությունը: Բանվորը զուրկ էր վարձատրվող արձակուր-

դի և ժամանակավոր անաշխատունակության համար ապրուստի մի-

ջոցներ ստանալու իրավունքից: Բանվորներն ապրում էին բնակա-

րանային անմխիթար պայմաններում և գրեթե զրկված էին բժշկա-

կան և բարեկիրթ սպասարկման ծառայություններից: Պղնձարդյու-

նաբերական ձեռնարկությունների բանվորները ապրում էին մոտա-

կա գյուղերում և հանքավայրերում կառուցված գետնափոր, մութ ու 

խոնավ տներում: 900-ական թվականներից ձեռնարկատերերը կա-

ռուցում էին մեկհարկանի անշուք հանրակացարաններ, որտեղ յու-

րաքանչյուր սենյակում տեղավորվում էին 6-10 բանվոր:25 Առաջին 

համաշխարհային պատերազմը և քաղաքացիական կռիվները, ծայ-

րաստիճան քայքայելով ու կազմալուծելով առանց այն էլ հետամնաց 

տնտեսությունը, Հայաստանի բնակչության կենսամակարդակն էլ 

ավելի իջեցրին: 1919 թ.-ին Հայաստանի արդյունաբերության համա-

խառն արտադրանքը 1913 թ.-ի համեմատությամբ կրճատվեց ավելի 

քան 13 անգամ, ցանքատարածությունները 345.7 հազար հեկտարից 

իջան մինչև 82.7 հազար հեկտար, այսինքն՝ նվազեցին ավելի քան 4 

անգամ: Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը 1913 թ.-ի 

                                                            
25 Մ. Ադոնց, Հայաստանի ժողովրդական տնտեսությունը և հայ տնտեսագիտական 
միտքը 20-րդ դարի սկզբին, Երևան, 1968, էջ 289-296: 
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65.8 միլիոն ռուբլուց իջավ մինչև 11.3 միլիոնի (1926-1927 թթ. գնե-

րով), այսինքն՝ կրճատվեց 5.8 անգամ: Հայաստանում մոլեգնում էին 

սովը, համաճարակային բազմաթիվ հիվանդություններ:26 Ահա այն 

ժառանգությունը, որը 1920 թ.-ին ստացավ նորաստեղծ Խորհրդային 

Հայաստանը:  

 

 

1.3 Մարդկային կապիտալը Խորհրդային Հայաստանում 

 

Խորհրդային Հայաստանը ստացավ ծանր ժառանգություն՝ 

տնտեսապես լիակատար քայքայված երկիր, գյուղացիական կի-

սաաղքատ բնակչություն, 200 հազար անօգնական փախստական-

ներ, 50 հազար անապաստան և ծնողազուրկ որբ երեխաներ: Քաղցի 

և սովի հետևանքով զգալի թվով երեխաներ մահացան: Այդ աննկա-

րագրելի սոցիալական ծանր, ճգնաժամային պայմաններում վիճակը 

փրկեց առաջադեմ երկրների, մասնավորապես Ռուսաստանի և 

ԱՄՆ-ի նյութական բազմակողմանի օգնությունը՝ փրկելու հատկա-

պես անպաշտպան որբ երեխաներին: Կառուցվեցին որբանոցներ, 

ստեղծվեցին պայմաններ նաև նրանց կրթության և դաստիարակու-

թյան համար: Այդօրինակ արդյունավետ փրկարար օգնության օրի-

նակ էին Գյումրիի ամերիկյան մանկատները և, ընդհանրապես, 

ԱՄՆ-ի ցույց տված մարդասիրական, անշահախնդիր նյութական 

օգնությունը: 

Բնակչությունը սովից և ծանր կարիքից փրկելու համար Հայաս-

տանի կառավարությանը օգնության հասան նաև Ռուսաստանը և 

մյուս հանրապետությունները: 1921 թ.-ին Ռուսաստանը Հայաստա-

նին նվեր ուղարկեց 71200 փութ ցորեն և ալյուր, ինչպես նաև՝ 

1.350.000 արշին մանուֆակտուրա: 1922 թ.-ին Ռուսաստանի ժող-

կոմսովետը որպես սերմացու Խորհրդային Հայաստան ուղարկեց 

100 000 փութ ցորեն, իսկ 1923 թ.-ին ԽՍՀՄ-ի աշխատանքի և պաշտ-

պանության խորհրդի որոշումով Հայաստանին որպես դոտացիոն 

                                                            
26 Ա. Խանջյան, Պայքարի և հաղթանակների ուղիով, Երևան, 1937, էջ 7: 
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ֆոնդ հատկացրեց է 650 000 փութ հացահատիկ և մոտ 600 հազար 

ռուբլի՝ արտահայտված ոսկով:  

 

Աղյուսակ 1.3. Հայաստանի բնակչության թվաքանակը,  

հազար մարդ27 
 

Տարիներ Ողջ բնակչությունը Բնակչության ընդհանուր թվաքանակը,  

տոկոսներով 

Քաղաքային Գյուղական 

1926 881.3 19.0 81.0 

1939 1282.3 28.6 71.4 

1959 1763.0 50.0 50.0 

1970 2491.9 59.5 40.5 

1979 3030.7 65.7 34.3 

1989 3448.6 68.7 31.3 

1991 3574.5 69.5 30.5 

 

Խորհրդային Հայաստանը պատմական կարճ ժամանակա-

շրջանում անցավ տնտեսական և սոցիալական զարգացման հսկա-

յական ճանապարհ՝ ցարական Ռուսաստանի հետամնաց ագրա-

րային երկրից դառնալով բարձր զարգացած արդյունաբերական, մե-

քենայացված գյուղատնտեսական և ծաղկող մշակույթի ու գիտու-

թյան երկիր: Բնակչության թվաքանակը 1926-1991 թթ. ժամանակա-

հատվածում 881.3 հազարից դարձավ 3 մլն 574.5 հազար մարդ 

(Աղյուսակ 1.3): 

 Հայաստանի բնակչության կենսամակարդակի կայունացման և 

բարձրացման երաշխիքը հանրապետության սեփական արտադրո-

ղական ուժերի զարգացումն էր: Այդ նպատակով վերականգնվեցին 

ու կառուցվեցին արդյունաբերական նոր ձեռնարկություններ, հան-

քահորեր, էլեկտրակայաններ, ոռոգման համակարգեր և այլն: 

Ընդարձակվեցին ցանքատարածությունները, վերականգնվեցին 

խաղողի և պտղատու այգիները: 1928 թ.-ին արդյունաբերության և 

                                                            
27 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2001, Երևան, էջ 23: 
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գյուղատնտեսության արտադրանքը գերազանցեց նախապատե-

րազմյան 1913 թ.-ի մակարդակը: Հանրապետությունը 1940 թ.-ին 

դարձավ արդյունաբերական երկիր, որի արտադրանքը մոտ 9 ան-

գամ գերազանցեց 1913 թ.-ի մակարդակը:28 

Սոցիալ-տնտեսական դրական խոշոր տեղաշարժեր կատարվե-

ցին գյուղում: Ձևավորվեցին մեքենայացված գյուղացիական տնտե-

սություններ: 1937 թ.-ին հանրապետության դաշտերում աշխատում 

էին 1358 տրակտոր, 127 կոմբայն, 395 բեռնատար ավտոմեքենա և 

գյուղատնտեսական այլ մեքենաներ: 1940 թ.-ին գյուղատնտեսու-

թյան համախառն արտադրանքը 1913 թ.-ի համեմատությամբ 

կրկնապատկվել էր: 

Հայրենական պատերազմից հետո սկսվեց Հայաստանի տնտե-

սության բուռն ու բազմակողմանի զարգացման նոր շրջանը: 1946-

1965 թթ.-ին հանրապետության արդյունաբերության մեջ կապիտալ 

ներդրումների գումարը կազմեց 1416 միլիոն ռուբլի, որը գրեթե տասն 

անգամ ավելի է նախորդ 25 տարիների ընթացքում կատարված կա-

պիտալ ներդրումների գումարից: Արդյունաբերությունը դարձավ 

բազմաճյուղ: Հատկապես ձևավորվեցին և արագ զարգացան ար-

դյունաբերության այնպիսի նորագույն ճյուղեր, ինչպիսիք են ատո-

մային էներգետիկան, հաստոցաշինությունը, էլեկտրոնիկան և քի-

միական արդյունաբերությունը, ինչպես նաև՝ պաշտպանական ար-

դյունաբերության բազում ձեռնարկություններ և գիտահետազոտա-

կան լաբորատորիաներ: Այդ բոլորի արդյունքում, եթե 1950 թ.-ին ար-

դյունաբերության համախառն արտադրանքը գերազանցում էր 

1913 թ.-ի մակարդակը մոտավորապես 21.6 անգամ, ապա 1965 թ.-ին՝ 

մոտավորապես 107 անգամ: Արդյունաբերական զարգացման տեմ-

                                                            
28 Գ. Ղարիբյան, Անհրաժեշտ արդյունքը սոցիալիստական վերարտադրության հա-
մակարգում, «Բանբեր Մոսկվայի համալսարանի», սերիա 8, տնտեսագիտություն, 
փիլիսոփայություն, 1963, N 1: Տե՛ս նաև Գ. Ղարիբյան, Անհրաժեշտ և հավելյալ ար-
դյունքը սոցիալիստական հասարակարգում, Երևան, 1968: Տե՛ս նաև Գ. Ղարիբյան, 
Բնակչության կենսամակարդակը և նրա բարձրացումը Սովետական Հայաստանում, 
Երևան, 1972, էջ 57-60: 
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պերով Հայաստանը միութենական հանրապետությունների մեջ 

գրավում էր առաջին տեղերից մեկը29:  

Հայաստանի ժողովրդական տնտեսությունը հատկապես ար-

դյունավետորեն զարգացավ 1965-1970 թթ.-ին: Այդ տարիներին 

ՀԽՍՀ ժողովրդական տնտեսության մեջ կապիտալ ներդրումների 

ընդհանուր ծավալը հասավ 3 մլրդ 210 մլն ռուբլու: Դա հնարավորու-

թյուն տվեց այդ տարիներին Հայաստանում կառուցելու և շահա-

գործման հանձնելու 110 արդյունաբերական նոր ձեռնարկություններ 

և խոշոր արտադրամասեր, որի շնորհիվ ՀԽՍՀ ազգային եկամտի 

մեջ արդյունաբերության բաժինը 1970 թ.-ին հասավ 67 %-ի: Հատ-

կապես բարձր տեմպերով աճեցին մեքենաշինության առաջնային և 

նոր ճյուղերը: 

 

Աղյուսակ 1.4. Ազգային եկամտի աճի տեմպերը ՀԽՍՀ-ում30 
 

 1960 թ. 1965 թ. 1970 թ. 

Ընդամենը ազգային եկամուտ, տոկոսներով  

1960 թ.-ի նկատմամբ համադրելի գներով 

 

 

 

 

 

 

ԽՍՀՄ  100.0 137.0 199.0 

ՀԽՍՀ 100.0 148.0 235.0 

Ազգային եկամուտը բնակչության մեկ շնչի 

հաշվով, ռուբլի 

   

ԽՍՀՄ 677 833 1189 

ՀԽՍՀ 577 706 815 

Նույնը տոկոսներով՝ 1960 թ.-ի նկատմամբ    

ԽՍՀՄ 100.0 123.0 161 

ՀԽՍՀ 100.0 122.4 141.0 

 

Այդ տարիներին բարձր տեմպերով զարգացան նաև Հայաստա-

նի գյուղատնտեսությունը, տրանսպորտը: Արդյունքում ՀԽՍՀ-ում 

                                                            
29 Հայկական ՍՍՀ արտադրողական ուժերի զարգացման և տեղաբաշխման հիմնա-
կան ուղղությունների կանխատեսումը 1976-1980 թթ. հեռանկարում: Բաժին 9- կեն-
սամակարդակը, Երևան, 1973:  
30 Народное хозяйство СССР в 1970 г., стр. 533-534. Սովետական Հայաստանը 50 
տարում, Երևան, 1970, էջ 213: 
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ազգային եկամտի աճի տեմպերը, ամբողջությամբ վերցրած, գերա-

զանցեցին ԽՍՀՄ զարգացման տեմպերին (Աղյուսակ 1.4): 

Ինչ վերաբերում է բնակչության մեկ շնչի հաշվով ազգային 

եկամտի աճի տեմպերին, ՀԽՍՀ-ը զիջում է ԽՍՀՄ-ին այն պատճա-

ռով, որ այս տարիներին բնակչության աճի տեմպերը ՀԽՍՀ-ում 

ավելի բարձր էին, քան ԽՍՀՄ-ում: Այդ բոլորի արդյունքում էապես 

աճեց նաև բնակչության կենսամակարդակը (Աղյուսակ 1.5): Ինչպես 

նկատում ենք, 1960 թ.-ից սկսած՝ շուրջ 15 տարի կայուն և բարձր 

տեմպերով աճել են բնակչության դրամական եկամուտները և ման-

րածախ ապրանքաշրջանառությունը, հատկապես խնայողություն-

ները: Ընդ որում՝ մեկ ընտանիքի հաշվով ՀԽՍՀ բնակչության 

խնայողությունների աճը ԽՍՀՄ-ում ամենաբարձրն էր: Բնակչու-

թյան մեկ շնչի հաշվով խնայողությունների աճով ՀԽՍՀ-ն զիջում էր 

միայն մերձբալթյան հանրապետություններին, քանի որ այնտեղ ըն-

տանիքի միջին չափը երեք մարդ էր, Հայաստանում՝ շուրջ 4.5 մարդ:  

 

Աղյուսակ 1.5. ՀԽՍՀ բնակչության դրամական եկամուտների, մանրածախ 

ապրանքաշրջանառության և խնայողությունների (ավանդների) աճը 

1960-1974 թվականներին, տոկոսներով31 

 
 1960 թ. 1970 թ. 1974 թ. 

Բնակչության դրամական եկամուտները 100 286.8 372.1 

Մանրածախ ապրանքաշրջանառությունը 100 245.0 327.2 

 Բնակչության ավանդները  100 778.0 1254.8 

 

Այդ ժամանակահատվածում հանրապետությունում բարձր 

տեմպերով ավելացան նաև երկարատև օգտագործման արդյունաբե-

րական կենցաղային ապրանքների և ծառայությունների սպառման 

ծավալները: 1968 թ.-ին քաղաքային բնակչության ընտանիքների 

գույքի հատուկ հետազոտության արդյունքում Երևան քաղաքը 

                                                            
31 Г. А. Гарибян, Проблемы повышения уровня жизни населения, Ереван, 1977, стр. 
206. 
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առանձնացավ և դարձավ ԽՍՀՄ ամենաապահով քաղաքներից մե-

կը: 

Արագ աճեցին նաև սպառման հանրային ֆոնդերից բնակչու-

թյանը տրամադրվող դրամական հատկացումները, ինչպես նաև ան-

վճար և արտոնյալ պայմաններով ծառայությունները: Եթե 1958 թ.-ին 

այդ կարգի հատկացումները կազմել են 1352 մլն ռուբլի, ապա 

1990 թ.-ին՝ 1793 մլն ռուբլի, այսինքն՝ աճել են շուրջ 33 %-ով: Արագ 

աճեցին նաև բնակչության անձնական օժանդակ տնտեսությունների 

եկամուտները: 1990 թ.-ին 1985 թ.-ի նկատմամբ դրանց ծավալները 

համարյա կրկնապատկվեցին: Ինչ վերաբերում է բնակչության 

ավանդների աճին, ապա եթե 1985 թ.-ի վերջում դրանց ընդհանուր 

գումարը կազմում էր 2681 մլն ռուբլի (բնակչության մեկ շնչի հաշվով՝ 

796 ռուբլի), ապա 1991 թ.-ին այն կազմեց 10 մլրդ ռուբլի (մեկ շնչի 

հաշվով՝ 2893 ռուբլի), այսինքն՝ գրեթե քառապատկվեց: ԽՍՀՄ-ում, 

այդ թվում՝ ՀԽՍՀ-ում, բաշխման և վերաբաշխման հարաբերություն-

ներով բնակչությունը ձեռնարկություններից և հիմնարկություններից 

եկամուտներ ստանում էր աշխատավարձի ձևով և անձնական 

օժանդակ տնտեսություններից՝ զուտ արդյունքի ձևով: Բացի դրա-

նից՝ հատկապես վերաբաշխման համակարգով բնակչությունը պե-

տությունից, ձեռնարկություններից, կազմակերպություններից եկա-

մուտներ էր ստանում ուղղակի տրանսֆերտների և անվճար ու ար-

տոնյալ պայմաններով ծառայությունների ձևով, որոնք կոչվում էին 

սպառման հանրային ֆոնդեր: Բնակչության եկամուտների աղբյուր-

ները և կառուցվածքը արտացոլվել են ընտանիքների սպառողական 

բյուջեների հետազոտություններում (Աղյուսակ 1.6): 
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Աղյուսակ 1.6. ՀԽՍՀ բնակչության սպառողական բյուջեի եկամուտների 

կառուցվածքը (տոկոսներով)32 
 

 1960 թ. 1965 թ. 1970 թ. 1971 թ. 

Ընտանիքի ամբողջական եկամուտը, 

այդ թվում՝ 100 100 100 100 

աշխատավարձ 73.4 73.3 72.3 72.3 

եկամուտներ՝ սպառման հանրային 

ֆոնդերից 
22.3 22.4 21.8 21.8 

այլ եկամուտներ՝ անձնական օժան-

դակ տնտեսությունից և այլն 
4.3 4.3 5.9 5.9 

 

Բնակչությունը եկամուտների 73-75 %-ը ստանում էր աշխատա-

վարձի ձևով, իսկ շուրջ 22 %-ը՝ սպառման հանրային ֆոնդերից և բա-

վարարում էր իր բազմաբնույթ պահանջմունքները: Ընդ որում՝ 

սպառման հանրային ֆոնդերը ձևավորվում էին տարբեր աղբյուրնե-

րից: Ինչպես ցույց են տալիս Աղյուսակ 1.7-ի տվյալները, սպառման 

հանրային ֆոնդերի ձևավորման հիմնական աղբյուրը պետության 

բյուջեի միջոցներն էին: Ինչ վերաբերում է սպառման հանրային ֆոն-

դերի բաշխման ձևերին, ապա հիմնականում գերիշխում էին անվճար 

ծառայությունները: Այսպես, 1960 թ.-ին դրանց բաժինը կազմում էր 

95.9 %, իսկ 1975 թ.-ն՝ 93.2 %: 

 

Աղյուսակ 1.7. ՀԽՍՀ սպառման հանրային ֆոնդերի կառուցվածքն ըստ 

ձևավորման աղբյուրների33 
 

Ձևավորման աղբյուրները 1960 թ. 1975 թ. 

միլիոն 

ռուբլի 

տոկոսն ընդ-

հանուրի մեջ 

միլիոն 

ռուբլի 

տոկոսն ընդ-

հանուրի մեջ 

Պետական բյուջեի միջոց-

ները և նման այլ աղբյուր-

ներ 

197.4 95.9 735.9 93.2 

Ձեռնարկությունների միջոց-

ները 
5.5 2.6 32.3 4.1 

                                                            
32 Г. А. Гарибян, Проблемы повышения уровня жизни населения, Ереван, 1977, стр. 
121. 
33 Նույն տեղում, էջ 160. 
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Կոլտնտեսությունների մի-

ջոցները 
1.9 0.9 9.8 1.2 

Արհմիությունների և այլ 

կազմակերպությունների մի-

ջոցները 

 1.2 0.6 11.7 1.5 

 

Հիմնականում սպառման հանրային ֆոնդերի միջոցներով էին 

իրականացվում բնակչության անվճար կրթությունը և բուժումը, բնա-

կարաններով ընտանիքներին ապահովելը: 

Բնակչության կենսամակարդակի առավել կարևոր բնութագրիչ 

են ընտանիքների անձնական սպառման ծավալը և կառուցվածքը: 

Հետազոտությւնները ցույց են տվել, որ մինչև 1980-ական թվական-

ների կեսերը ոչ միայն աճել է բնակչության կողմից պարենային ապ-

րանքների սպառումը, այլև բարելավվել է դրա կառուցվածքը (Աղյու-

սակ 1.8): 

Բնակչության բարեկեցության բնութագրիչ է նաև երկարատև 

օգտագործման ապրանքներով ընտանիքների ապահովվածությունը: 

1985-1990 թթ.-ին այդպիսի ապրանքների վաճառքը երկրի մանրա-

ծախ առևտրում աճեց արագ տեմպերով: Հատկապես մեծացան ռա-

դիոսարքավորումների, կարի մեքենաների և կահույքի ֆիզիկական 

ծավալները: 1990 թ.-ին անվճար և արտոնյալ պայմաններով Հայաս-

տանի բնակչությանը մատուցված ծառայությունների արժեքը կազ-

մեց 1372 մլն ռուբլի: 

 

Աղյուսակ 1.8. ՀԽՍՀ-ում սննդամթերքի հիմնական տեսակների սպառումը 

(բնակչության մեկ շնչի հաշվով, տարեկան, կգ)34 
 

 
1985 թ. 1990 թ. 

Միս և մսամթերք 49.0 45.0 

Կաթ ու կաթնամթերք 433 421 

Ձու (հատ) 148 139 

Ձուկ և ձկնամթերք 4.9 4.4 

Շաքար 28.7 34.6 

                                                            
34 Статический ежегодник Армении, Ереван, 1990, стр. 67. 
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Կարտոֆիլ 65.0 49.0 

Բանջարեղեն և բոստանային  

մշակաբույսեր 
135.0 122.0 

Մրգեր և հատապտուղներ 47.0 42.0 

Հացամթերք (հաց և մակարոնեղեն) 134 109.0 

 

Խորհրդային Հայաստանում 1975 թ.-ին սոցիալական մինիմումը 

սահմանվեց ամսական 50 ռուբլու, իսկ 1988 թ.-ին՝ 78 ռուբլու չափով: 

Մոտավոր հաշվարկներով 1981 թ.-ին Հայաստանում ընտանիքների 

ընդամենը 5 %-ն է գտնվել աղքատության մեջ: Դա հարաբերական 

աղքատություն էր, քանի որ բնակչության սոցիալական հիմնական 

ծառայությունները անվճար բավարարվում էին: 

Այդ նույն ժամանակ արագ են աճել առավել ապահովված ըն-

տանիքների եկամուտները: Այսպես, եթե 1981 թ.-ին ամսական 200 

ռուբլի և ավելի միջին շնչային եկամուտ ունեցողների տեսակարար 

կշիռը կազմել է 5.2 %, ապա 1989 թ.-ին այն հասավ 18.2 %-ի: Այդ մի-

տումները դրսևորվել են՝ միաժամանակ առաջ բերելով բնակչության 

եկամուտների ապագա կարգավորման խնդիրներ: 
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ԳԼՈՒԽ 2. Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման  

հայաստանյան դժվարությունները, կոռուպցիոն բնույթը և 

ծանր հետևանքները 

 

2.1 Կապիտալի նախասկզբնական կուտակումը, ԽՍՀՄ 

փլուզումը և Հայաստանում շուկայական տնտեսության  

կայացումը 

 

Անցումը շուկայական տնտեսության սկսվում է կապիտալի նա-

խասկզբնական կուտակումով: Այդ պատճառով տնտեսական ար-

դյունավետությունը և այդ հիմքի վրա սոցիալական զարգացումները, 

աշխատավարձի մեծությունը և տարբերությունները, ինչպես նաև 

բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման հնարավորություն-

ները նախ և առաջ պայմանավորված են տվյալ երկրում կապիտալի 

նախասկզբնական կուտակման առանձնահատկություններով և 

հետևանքներով: 

Կապիտալի նախասկզբնական կուտակումը պատմականորեն 

տեղի է ունեցել 16-17-րդ դարերում: Դրան անդրադարձել է Ա. Սմիթը, 

սակայն այդ հիմնահարցի լիարժեք հետազոտությունը, վերլուծու-

թյունը և գնահատականները տրվել են Կ. Մարքսի կողմից: Այդ հե-

տազոտության արդյունքում Մարքսը գրել է. «…Այսպես կոչված նա-

խասկզբնական կուտակումը ոչ այլ ինչ է, քան արտադրողի և ար-

տադրամիջոցների անջատման պատմական պրոցես»: Այն ներկա-

յանում է իբրև «նախասկզբնական» գործընթաց, որովհետև կազմում 

է կապիտալի ու դրան համապատասխանող արտադրության եղա-

նակի նախապատմությունը: 
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Կապիտալիստական հասարակության տնտեսական կառուց-

վածքն առաջ է եկել ֆեոդալական հասարակության տնտեսական 

կառուցվածքից, որի քայքայումը ազատել է նրա տարրերը, և որոնց 

(գյուղացիների) այս ունեզրկման պատմությունը մարդկային տա-

րեգրության մեջ գրված է արյան ու կրակի գծերով:35 

Մարքսը միաժամանակ բացահայտեց նախասկզբնական կու-

տակման սոցիալական արյունալի և դաժան հետևանքները աստի-

ճանաբար կարգավորող շուկայական և պետական լծակները: Նախ, 

կապիտալի նախասկզբնական կուտակումը երկարատև (շուրջ մեկ 

դար) ժամանակահատված ընդգրկող սոցիալ-տնտեսական պատմա-

կան գործընթաց էր: Քանի որ կապիտալի նախասկզբնական կու-

տակման փուլում կապիտալի փոփոխուն մասը (աշխատուժը) էա-

պես գերազանցում էր նրա հաստատուն տարրին՝ հաստատուն կա-

պիտալին (արտադրության միջոցներին), այդ պատճառով կապի-

տալի կուտակմանը զուգընթաց վարձու աշխատանքի նկատմամբ 

պահանջարկը արագ էր աճում: Աշխատուժի, աշխատանքի նկատ-

մամբ պահանջարկը հատկապես արագ էր աճում այն պատճառով, 

որ կուտակվող կապիտալը գերազանցապես արտադրողաբար էր կի-

րառվում, արտադրողաբար ներդրումներով նոր մանուֆակտուրաներ 

էին բացվում: Քանի որ աշխատուժի առաջարկը ժողովրդագրական 

օրենքների սահմանափակության պատճառով այդքան արագ չէր 

կարող աճել, բնականորեն աշխատուժի շուկայում աշխատավարձը 

բարձրանում էր: Աշխատավարձի բարձրացումը կրճատում էր շա-

հույթը, հետևաբար՝ մանուֆակտուրայի ընդլայնման ու զարգացման 

ներքին կուտակման ֆոնդը, այդ թվում՝ աշխատուժի նկատմամբ շու-

կայական պահանջարկը:  

Աշխատաշուկայի զարգացումների այդ բարդ հետևանքների 

կարգավորմանը մասնակից դարձավ պետությունը: Պետությանը 

անհանգստացնում էր բանվորների աշխատավարձի արագ բարձրա-

ցումը: Անգլիական պետությունը սահմանեց առավելագույն աշխա-

տավարձ, բայց աշխատավարձի նվազագույն չափ չսահմանեց: 

                                                            
35 Կ. Մարքս, Կապիտալ, հ. 1, Երևան, 1933, էջ 686-687: 
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Ավելին, Անգլիայի Եղիզաբեթ թագուհին հրապարակեց օրենք՝ պատ-

ժելու ինչպես առավելագույնից բարձր աշխատավարձ վճարողնե-

րին, այնպես էլ՝ ստացողներին: Սա ցույց է տալիս, որ արդեն 16-րդ 

դարից սկսած՝ պետությունը զբաղված էր աշխատավարձի կարգա-

վորմամբ և կապիտալիստական հասարակության կազմավորման ու 

զարգացման խնդիրներով: Կ. Մարքսի «Կապիտալի» առաջին հա-

տորի 24-րդ գլխում շուրջ 60 էջի շարադրանքում ոչ մի խոսք չկա պե-

տական ու մասնավոր ընդհանուր շահերի մասին: 

Անդրադառնալով դրան և Անգլիայի ներկա տնտեսական ու սո-

ցիալական բարձր մակարդակին՝ պետք է մինչև 16-րդ դարը հետ 

նայել և դասեր քաղել, թե ինչպես պետք է ծանր պայմաններից հաս-

նել տնտեսական ու սոցիալական հզոր ու բարգավաճող երկրի: 

Դժբախտաբար, շատ ժողովուրդների, հատկապես Անգլիայի, կապի-

տալի նախասկզբնական կուտակման դժվար ճանապարհ անցած 

պատմական այդ դասը մեր կառավարությունները մի կողմ թողեցին, 

որի արդյունքում այսօր 25 տարվա Հայաստանի Հանրապետությու-

նը կանգնել է ծանր մարտահրավերներ հաղթահարելու փաստի 

առաջ: Դրանում համոզվելու և աշխատանքի խնդիրները լուսաբա-

նելու գիտական տրամաբանությամբ անդրադառնանք շուկայական 

տնտեսության անցման հայաստանյան դժվարությունների և դրանց 

սոցիալական հետևանքների շարադրմանը: 

Անցումը շուկայական տնտեսության, ինչպես նշեցինք, սկսվում 

է կապիտալի նախասկզբնական կուտակումով: ԽՍՀՄ-ում և սո-

ցիալիստական մյուս երկրներում անցումը շուկայական տնտեսու-

թյանը նույնպես պետք է սկսվեր կապիտալի նախասկզբնական կու-

տակումով, սակայն 20-21-րդ դարերում՝ ոչ թե ֆեոդալիզմից, այլ 

վարչահրամայական պլանային տնտեսությունից՝ սոցիալիզմից: 

Ուստի և ժամանակագրական և բովանդակային առումներով պլա-

նային սոցիալիստական տնտեսությունից անցումը շուկայական 

տնտեսության չէր կարող չունենալ շատ էական առանձնահատկու-

թյուններ և դրսևորման նոր ձևեր: 

1960-ականների կեսերից ԽՍՀՄ-ում շուկայական տնտեսու-

թյանն անցնելու անհրաժեշտ խնդիրները սկսեցին քննարկվել նախ 
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գիտական շրջանակներում: Սոցիալիզմից, սոցիալիստական պլա-

նային տնտեսությունից հրաժարվելու և այն կապիտալիստական 

շուկայական տնտեսությունով փոխարինելու հարց չէր դրվում: 

Խնդիրը հենց սոցիալիզմի զարգացման համար շուկայական հարա-

բերություններ ներարկելուն էր վերաբերում, քանի որ արդեն ընդուն-

վում էր, որ միջազգային շուկայում և միջազգային տնտեսական 

մրցակցություններում ԽՍՀՄ պլանային տնտեսությունը սոցիալ-

տնտեսական հիմնական ցուցանիշներով ակնհայտորեն զիջում էր 

կապիտալիստական շուկայական տնտեսության արդյունավետու-

թյանը: 

Քաջատեղյակ լինելով 16-րդ դարում կապիտալի նախասկզբ-

նական կուտակման դասական մոդելի սոցիալական դաժան գործըն-

թացներին և հետևանքներին՝ ստեղծվեց ԽՍՀՄ ականավոր տնտե-

սագետների, սոցիոլոգների և քաղաքագետների հեղինակավոր 

հանձնաժողով, որը 1965 թ.-ից գլխավորում էր ԽՍՀՄ մինիստրների 

խորհրդի նախագահ Ա. Կոսիգինը, իսկ 1985 թ.-ից՝ ԽՄԿԿ գլխավոր 

քարտուղար Մ.  Գորբաչովը:36 Հանձնաժողովը մշակեց շուկայական 

տնտեսությանն անցնելու, հետևաբար նաև կապիտալի նախա-

սկզբնական կուտակում իրականացնելու պետական գիտական ծրա-

գիր՝ նպատակ ունենալով աստիճանաբար այն իրականացնել  շու-

կայական սոցիալիստական պլանային տնտեսության պայմաննե-

րում՝ խուսափելով մեծ ցնցումներից և բնակչության աղքատացումից: 

Նշված հանձնաժողովների կողմից մշակված մոդելներով 

ԽՍՀՄ-ում վարչահրամայական պլանային սոցիալիստական տնտե-

սությունը չվերաճեց շուկայական սոցիալիստական տնտեսության, 

որը ողբերգական հետևանքներ ունեցավ ինչպես ամբողջ ԽՍՀՄ-ի, 

այնպես էլ միութենական բոլոր հանրապետությունների համար: 

Դրա օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառները շատ էին: Հիմնականը 

ՍՄԿԿ Կենտկոմի, մասնավորապես ՍՄԿԿ Կենտկոմի ռեակցիոն 

                                                            
36 Այդ հանձնաժողովների անդամներ էին հայազգի մեծ գիտնականներ, ԽՍՀՄ մի-
նիստրների խորհրդի նախագահի տեղակալ, ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի 
ակադեմիկոս Ստեփան Սիտարյանը և ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի ակադե-
միկոս Աբել Աղանբեգյանը: 
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գործիչ Սուսլովի բացասական դիրքորոշումն էր մասնավորեցմանը, և 

ընդհանրապես սոցիալիզմի ու մասնավոր սեփականության համա-

տեղելիությանը: Այդ բոլորի արդյունքում ՍՄԿԿ Կենտկոմը 1960-ա-

կանների կեսերի տնտեսական ռեֆորմներում, ըստ էության, շուկա-

յական սոցիալիստական տնտեսությանն անցնելու մոդելից դուրս 

թողեց մասնավոր սեփականությունը և շուկայական ազատ մրցակ-

ցությունը: Դա մարքսիզմը որպես դոգմա ընդունելու ու կիրառելու 

դասական օրինակ էր, որը ԽՍՀՄ-ի և միութենական բոլոր հանրա-

պետությունների համար ունեցավ և մինչև այսօր շարունակում է ու-

նենալ ծանր հետևանքներ: 

Իմաստուն Չինաստանը կարողացավ շուկայական տնտեսու-

թյուն կառուցելու սովետական տաղանդաշատ գիտնականների մեծ 

ջանքերով մշակած մոդելի ստեղծագործական ու արդյունավետ կի-

րառմամբ ավելի քիչ նյութական ռեսուրսներով փայլուն անցում կա-

տարել շուկայական սոցիալիզմին և արդյունքում ԱՄՆ-ից հետո աշ-

խարհում դառնալ տնտեսապես երկրորդ հզոր երկիրը: Ընդ որում՝ 

Չինաստանը իր մեծ երկրի սոցիալ-տնտեսական այդ արմատական 

և դժվար վերափոխումները հաջողությամբ իրականացրեց ոչ միայն 

ԽՍՀՄ-ում մշակված մոդելով, այլ նաև՝ այդ մոդելի հեղինակների, 

մասնավորապես Չինաստան հրավիրված ակադեմիկոս Ստեփան 

Սիտարյանի կողմից Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության 

և կառավարության ամենաբարձր ղեկավարության համար անցկաց-

ված մեկամսյա խորհրդակցությունների և քննարկումների արդյուն-

քում: 

Անշուշտ, այդ դժվար խնդիրը հաջող ու արդյունավետ լուծելու 

հարցում վճռող դեր խաղացին Չինաստանի մի քանի սկզբունքային 

դիրքորոշումները. 

 Չինաստանը չհրաժարվեց զարգացման սոցիալիզմի ուղուց,  

 շարունակեց պահպանել և զարգացնել կոմունիստական կու-

սակցության ղեկավար դերը, 

 անողոք ու անզիջում պայքար կազմակերպեց կոռուպցիայի 

բոլոր դրսևորումների դեմ, 
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 20-րդ և 21-րդ դարերի զարգացումներով և փիլիսոփայու-

թյամբ Չինաստանը վերանայեց սոցիալիզմ կառուցելու մաս-

նավոր սեփականության ժխտողական մարքսյան դիրքորո-

շումը, դոգման:  

Չինաստանը զարգացրեց շուկայական սոցիալիզմի նոր տեսու-

թյուն, ըստ որի՝ շուկայական սոցիալիզմը պետք է կառուցել ինչպես 

հանրային (պետական), այնպես էլ՝ մասնավոր սեփականության 

հիմքերով: Դրանով է բացատրվում, որ Չինաստանում սեփականա-

շնորհման ճանապարհով չմասնավորացվեց պետական սեփակա-

նությունը: Այն հիմնականում պահպանվեց և զարգացավ՝ կազմելով 

շուկայական սոցիալիզմի հիմնական և կենտրոնական ողնաշարը: 

Չինաստանը ընտրեց միակ ճիշտ ուղին՝ պահպանելու և զար-

գացնելու սոցիալիզմը և էլ ավելի մեծացնելու կոմունիստական կու-

սակցության ղեկավար դերը: Դրանով չինացիները շարունակեցին 

հավատարիմ մնալ ու հավատալ սոցիալիզմի գաղափարներին և 

ստեղծագործաբար դրանք զարգացնել: Ավելին, նրանք սոցիալիզմի 

կառուցումը տեղափոխեցին ուժեղ կոմունիստական կուսակցության, 

հզոր ու անկաշառ սոցիալական պետության և միլիոնավոր ընտա-

նիքների ու մարդկանց մասնավոր սեփականության ներդաշնակ ու 

արդյունավետ զարգացումների վրա: 

Չինացիները իրենց դարավոր իմաստությամբ 20-21-րդ դարե-

րում սոցիալիզմի նկատմամբ ձևավորված հավատքը դարձրին 

սրբություն և մեկ ու կես միլիարդ մարդու հուսախաբ չարեցին: Ընդ-

հակառակը, շուկայական սոցիալիզմին անցնելու ճանապարհին 

շատ չլուծված խնդիրներ լուծվեցին: Նախ, անձեռնմխելի թողնելով 

պետական ձեռնարկությունների հանրային սեփականությունը՝ բոլոր 

միջոցներով բարձրացվեց պետական ձեռնարկությունների արտադ-

րության որակը, արդյունավետությունը և շահութաբերությունը: 

Դրան զուգահեռ թույլատրվեց անհատներին, ընտանիքներին մաս-

նավոր, ցանկացած չափերի ներդրումներ կատարել և դրանց տնտե-

սական արդյունքները և շահույթը որպես մասնավոր սեփականու-

թյուն թողնել ձեռներեցներին: Արդյունքում մասնավոր սեփականու-

թյունը ոչ միայն թույլատրվեց, այլև դարձավ մանր ու միջին ձեռնար-
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կատերերի, նաև հարուստների ձևավորման հիմքը: Մարդկանց, ըն-

տանիքների հարստացման ոչ մի սահմանափակում պետությունը 

չդրեց, և դրա արդյունքում առաջ եկան նոր մասնավոր հարյուրավոր 

միլիոնատերեր, որոնք նույնպես կազմեցին Չինաստանի շուկայա-

կան սոցիալիզմի օրգանական, անբաժան մասը:  

Չինաստանը 21-րդ դարում դարձավ պետական հասարակա-

կան և մասնավոր սեփականությունների ներդաշնակ ու արդյունա-

վետ զարգացման հիմքի վրա շուկայական սոցիալիզմի ստեղծողը:  

Դեպի շուկայական տնտեսություն վերափոխումների երկրորդ 

մոդելը «շոկային թերապիան» է, որը հիմնված է մոնետարիզմի տե-

սության վրա և ենթադրում է անցումը շուկային իրականացնել ոչ թե 

պետության օգնությամբ, այլ շուկայական ինքնակարգավորման մի-

ջոցով ոչ թե դանդաղ, աստիճանաբար, այլ արագացված տեմպերով։ 

Հայաստանը, դժբախտաբար, ընտրեց հենց այդ մոդելը, որը և խիստ 

բարդացրեց անցումը շուկայական տնտեսությանը: «Շոկային թերա-

պիա» կիրառած մյուս երկրների նման Հայաստանի Հանրապետու-

թյունը մեծ դժվարությունների առաջ կանգնեց, և նշված մոդելի 

կիրառումը սոցիալական ծանր հետևանքներ ունեցավ։ 

ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո շուրջ 80 % պետական սեփականու-

թյուն կազմող երկրի արտադրական ֆոնդերը, հսկայական հարստու-

թյունը, ըստ էության, մնացին անտեր և բաժին ընկան կոռումպաց-

ված նոմենկլատուրային։ Հենց այդ կոռումպացված նոմենկլատու-

րան էլ իրականացրեց 20-21-րդ դարերի՝ ԱՊՀ երկրների, այդ թվում՝ 

և Հայաստանի կապիտալի նախասկզբնական կուտակումը, որի 

առանձնահատկությունները բացահայտել են պրոֆեսորներ Բ. 

Պլիշևսկին, Ի. Զասլավսկայան, Բ. Ռակիտսկին, Վ. Մաուն, Ն. Շմել-
ևը, Ն. Ռիմաշևսկայան, Վ. Ռադաևը, իսկ Հայաստանում՝ հիմնակա-

նում Ա. Խառատյանը:37  

                                                            
37 Ա. Խառատյան, Բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման և նրա կարգա-
վորման հիմնախնդիրները անցումային տնտեսությունում (ՀՀ օրինակով): Սեղմա-
գիր, Երևան, 2003: Տե՛ս նաև Գ. Ղարիբյան, Ա. Խառատյան, Կապիտալի նախա-
սկզբնական կուտակման առանձնահատկությունները պլանայինից շուկայական 
տնտեսության անցման շրջանում, «Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա», N 4, 
2002, էջ 4-9: 
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Սեփականատիրական հարաբերություններում ընթացող փոփո-

խություններում և զարգացումներում հիմնականը հանրային և կոլեկ-

տիվ սեփականության մասնավորեցումն է, մասնավոր կապիտալիս-

տական սեփականության ձևավորումը և կայացումը, ինչպես քաղա-

քում՝ արդյունաբերության, այնպես էլ գյուղում՝ գյուղատնտեսության 

մեջ։ Հետևաբար, կապիտալի նախասկզբնական կուտակումը տեղի է 

ունենում պետական և կոլեկտիվ սեփականության հիմքերի վրա, որը 

նոր երևույթ է և էապես դժվարացնում է մասնավոր կապիտալիստա-

կան հարաբերությունների ձևավորման և կայացման գործընթացնե-

րը։ 

Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման և բնակչության 

կենսամակարդակի, եկամուտների ու սպառման շերտավորման փո-

խառնչությունների բացահայտումը հիմնականում պետք է փնտրել 

պետական և կոոպերատիվ սեփականության մասնավորեցման 

բնույթի, ձևերի և առանձնահատկությունների մեջ։ ԱՊՀ երկրներում 

կապիտալի նախասկզբնական կուտակումը և սեփականատիրական 

հարաբերությունների արմատական փոփոխությունները հիմնակա-

նում իրականացվեցին հին ու նոր սերտաճած նոմենկլատուրայի 

կողմից։ Ընդ որում՝ ի հայտ եկան կապիտալի նախասկզբնական կու-

տակման նոր ձևեր, աղբյուրներ, գործոններ և օբյեկտներ, որոնք հա-

մարյա բացակայում էին դասական մոդելում։ Այդ առանձնահատ-

կությունների և տարբերությունների հիմնական կենտրոնը, օջախը 

պետության գործունեության առանձնահատկությունների մեջ էր։ 

Հին դասական մոդելում կապիտալի նախասկզբնական կուտակման 

գործընթացում պետությունն իր գործունեությամբ և օրենքներով 

նպաստում էր նոր ձևավորվող բուրժուազիային՝ սատարելով կապի-

տալի նախասկզբնական կուտակմանը։  

ԽՍՀՄ-ում կապիտալի նախասկզբնական կուտակումը, ըստ 

էության, պետք է իրականացվեր երկու փուլով։ Առաջինը՝ «խաղաղ», 

աստիճանական, սոցիալիզմի պահպանման և զարգացման ուղիով, 

որը կոնկրետ իր արտացոլումը գտավ 1965 թ.-ից սկսած դեպի շուկա-

յական տնտեսություն սկզբնավորված տնտեսական ու սոցիալական 

բարեփոխումների և հատկապես 1980-ականներից գորբաչովյան 
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«Վերակառուցման» ծավալուն զարգացումների արդյունքներում։ 

Այդ ժամանակահատվածում կոոպերատիվների արդյունավետ զար-

գացումը, ըստ էության, ԽՍՀՄ-ում կապիտալի նախասկզբնական 

կուտակման սկզբնական գործընթացն էր։ Այսպես, 1986 թ.-ին ըն-

դունվեց օրենք «Անհատական աշխատանքային գործունեության 

մասին», որն օրինականացնում էր մասնավոր ձեռներեցությունը և 

ինչ-որ չափով՝ նաև մասնավոր սեփականությունը։ Հիշենք, որ այդ 

թվականին ԽՍՀՄ-ում արդեն գործում էր «ստվերային կապիտալը»՝ 

շուրջ 20 միլիոն մարդու զբաղվածությամբ։ 1988 թ.-ին ընդունվեց 

«Կոոպերացիայի մասին» օրենքը, որով թույլատրվում էր կիրառել 

վարձու աշխատանք, ինչ-որ չափով՝ գնագոյացման ազատություն և 

մասնավոր սեփականություն։ 1989 թ.-ին ընդունվեցին վարձակալու-

թյան մասին մի շարք նորմատիվ ակտեր։ Դա նոր առաջադիմական 

քայլ էր սեփականության իրավունքում՝ սեփականության վերա-

բաշխման և սեփականության ձևերի փոփոխության հարցերում։ 

1990-1991 թթ.-ին ԽՍՀՄ-ում ստեղծվեց սեփականության իրավունքը 

և սեփականության ձևերը փոխելու մասին օրենսդրական դաշտ, որը 

ներառում էր նաև պետական սեփականությունը ապապետականաց-

նելու և սեփականաշնորհելու գործընթացները։ Դա տնտեսական 

բարեփոխումների, հասարակության դեմոկրատական վերակառուց-

ման, կենտրոնական պետության անմիջական ղեկավարությամբ և 

աջակցությամբ սոցիալիզմի հիմքերի ամրապնդման նպատակներ 

հետապնդող մոդել էր, որը ներդաշնակորեն կենսագործվեց Չինաս-

տանում (մեր գիտնականների մշակած մոդելով), իսկ ԽՍՀՄ-ում այն 

տապալվեց, և արդյունքում փլուզվեց ամբողջ ԽՍՀՄ համակարգը։  

Այսպիսով՝ կապիտալի նախասկզբնական կուտակման զարգա-

ցումները տեղի ունեցան ԽՍՀՄ-ի փլատակների վրա։ Տնտեսության 

կառավարման և զարգացման վարչահրամայական համակարգը 

խորտակվեց, իսկ երկրի ամենահզոր քաղաքական ուժը՝ Կոմունիս-

տական կուսակցությունը և նրա Կենտրոնական կոմիտեն, կործան-

վեց։ Աշխարհի երկրորդ հզոր պետությունը՝ ԽՍՀՄ-ը, ըստ էության, 

դադարեց գոյություն ունենալ։ ԽՍՀՄ տնտեսական ինտեգրացված 

համակարգը և՛ արտադրության, և՛ փոխանակության, և՛ ռեսուրսների 
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բաշխման ու վերաբաշխման, ինչպես նաև՝ սպառման ոլորտներում, 

ըստ էության, վերացավ։ ԽՍՀՄ միասնական համակարգի նախկին 

միութենական հանրապետություններն անկախացան, դարձան 

առանձին պետություններ, որոնք հետագայում ընդգրկվեցին ԱՊՀ 

նոր ստեղծված համակարգում։ Այդ բոլորի արդյունքում կապիտալի 

նախասկզբնական կուտակման երկրորդ և հիմնական վճռող փուլը 

տեղի ունեցավ ԽՍՀՄ կենտրոնական իշխանության և Կոմունիստա-

կան կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի ղեկավարման կատա-

րյալ բացակայության պայմաններում, բառի լայն իմաստով՝ անտե-

րության պայմաններում, դրանից բխող ալան-թալանի, ինչու չէ նաև՝ 

բացահայտ լայն ծավալ ստացած նոր պետությունների կոռուպ-

ցիայի մթնոլորտում։ 

ԽՍՀՄ 70 տարիներին ստեղծված հսկայական ազգային 

հարստության (որը հիմնականում գոյություն ուներ պետական սե-

փականության ձևով) «սեփականաշնորհման» անվան տակ, բայց, 

ըստ էության, կոռուպցիոն, մասնավորեցումը դարձավ կապիտալի 

նախասկզբնական կուտակման գլխավոր ուղղությունը և հիմնական 

ուղին։ Արագորեն ձևավորվեց հին և նոր սերտաճած նոմենկլատու-

րան, որն իր բնույթով կլանային և կոռուպցիոն էր։ Այդ «նոր կլա-

նային կոռուպցիոն նոմենկլատուրայի» գործունեությունը Հայաս-

տանում անվերահսկելի դարձավ նաև այն պատճառով, որ հասարա-

կությունը ոչ միայն տնտեսապես, այլ նաև քաղաքական և բարոյա-

հոգեբանական տեսակետից խոր ցնցումների մեջ էր։ Առաջինը 

1988 թ.-ի դեկտեմբերի 7-ի Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժն էր, որը 

շուրջ 25 հազար մարդկային կյանք խլեց: Ձևավորվեց «Աղետի գո-

տին», իր բոլոր դաժան արհավիրքներով։ Երկրորդը Ղարաբաղյան 

հակամարտությունն էր, շուրջ չորս տարի տևողությամբ պատե-

րազմն իր ծանր սոցիալ-տնտեսական և բարոյահոգեբանական կոր-

ծանարար հետևանքներով։ 

ԽՍՀՄ փլուզմամբ Հայաստանի նախկինում ձևավորված տնտե-

սական կապերը կտրուկ խզվեցին և ողջ տնտեսությունն ու կյանքը 

ուղղակի կաթվածահար եղան։ Դրանով է բացատրվում, որ Հայաս-

տանում ձևավորված կլանային կոռուպցիոն նոմենկլատուրան (որը 



55 

ներառեց նաև «գեներալիտետը») ազատ տնօրինեց 70 տարիներին 

ստեղծված երկրի ազգային հարստությունը և այն «սեփականաշնոր-

հեց». այսինքն՝ ամենատարբեր ձևերով դարձավ դրա սեփականա-

տերը։ 

Ընդ որում՝ նոմենկլատուրան միատարր չէր։ Ձեռնարկություննե-

րի նախկին սովետական ղեկավարները ձեռներեցության մասնագի-

տական ունակությունների և ղեկավարման տեսակետից ավելի առա-

ջադիմական, նախընտրելի սոցիալական խումբ էին ներկայացնում։ 

Սակայն սեփականաշնորհված ձեռնարկության կառավարման «ա-

ռաջին ջութակը» տնօրինում էր նոր քաղաքական ղեկավարը, այդ 

թվում՝ ղարաբաղյան պատերազմական գործողություններին «մաս-

նակցած», բայց մասնագիտական գիտելիքներ և կառավարման 

փորձ և նախկինում ոչինչ չունեցող, նաև դժվար վերահսկվող վերը 

նշված ղեկավարը։ Արագ և շուտ հարստանալը դարձավ նոր ձևա-

վորված կլանային կոռուպցիայի, հատկապես առաջին դեմքերի գոր-

ծելակերպը և ապրելակերպը։ Դա անգամ դրսևորվեց «Աղետի գո-

տու» վերականգնման հսկայական տեխնիկական պարկը տնօրինե-

լու և ընդհանրապես հանրապետության ձեռնարկությունների և կա-

ռույցների մետաղյա կոնստրուկցիաների և հաճախ դեռևս գործող 

հաստոցների՝ իբրև մետաղյա ջարդոն երկրից թալանելու և Իրանում 

վաճառելու միջոցով շատ արագ հարստանալու մեջ։ Բայց դա միայն 

սկիզբն էր։ Նոր իշխանական վերնախավը, նոմենկլատուրան, որը 

տնտեսական, քաղաքական, իրավական և պաշտպանական կա-

ռույցներից սերտաճած միավորում էր, դարձավ երկրի ազգային 

հարստության «սեփականաշնորհման հիմնական իրականացնողը»։ 

Իրավացի են այն տնտեսագետները, որոնք գտնում են, որ մեր երկրի 

անցումային տնտեսությունում կապիտալի նախասկզբնական կու-

տակման գործընթացում վճռող դեր խաղում էին հենց այդ կոռուպ-

ցիոն իշխանությունները։ Անվերահսկելի կոռուպցիոն իշխանության 

հիմնական գործառույթը դարձավ ուղղակի և անուղղակի (ստվե-

րային) ճանապարհներով ազգային հարստության յուրացումը և կու-

տակումը։ Ընդ որում՝ կուտակման չափերը կախված էին նոմենկլա-

տուրայի բուրգում զբաղեցրած տեղով։ Առյուծի բաժինը պատկանում 
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էր բուրգի գլխի տնօրինողին, իսկ դրանից ցած գտնվողներին՝ համա-

մասնաբար։  

Բացի ուղղակի սեփականաշնորհումից՝ ժամանակակից անցու-

մային տնտեսություններում կապիտալի նախասկզբնական կուտակ-

ման աղբյուր հանդիսացան «սղաճը, պետական կառույցների կամ 

պաշտոնյաների կողմից հովանավորության առկայությունը, տարբեր 

բնույթի վարկերին և օգնության միջոցներին տնօրինելը, կոռուպ-

ցիան, որոշակի ապրանքների արտադրության կամ վաճառքի գոր-

ծում մենաշնորհային դիրքերը և անգամ պետական արտաքին 

պարտքը»:38 Այդ բոլորի շնորհիվ սեփականաշնորհված ձեռնարկու-

թյունների նոր տերերը խոշոր օբյեկտները, թանկարժեք սարքավո-

րումները, կառույցները և պաշարները ձեռք բերեցին խորհրդանշա-

կան չնչին գներով՝ համարյա «անվճար»: 

Հետսոցիալիստական երկրներում կապիտալի նախասկզբնա-

կան կուտակման շատ կարևոր աղբյուր են «ստվերային» եկամուտ-

ները։ Դրանց զգալի մասը տարբեր ձևերով վերաբաշխվում և կենտ-

րոնանում է իշխանական օլիգարխների տնօրինության տակ։ ՀՀ-ում 

պաշտոնական գնահատականների համաձայն՝ 1994 թ.-ին ՀՆԱ-ի 

մեջ ստվերային տնտեսության տեսակարար կշիռը կազմել է 27.0 %, 

1995 թ.-ին՝ 31.6 %, 1996 թ.-ին՝ 34.3 %, 1997 թ.-ին՝ 28.9 %, 1998 թ.-ին՝ 

25.6 %, 1999 թ.-ին՝ 29.0 %39, մինչդեռ իրականում այն ՀՆԱ-ում մո-

տավոր հաշվարկներով 40-50 % է կազմել: Ստվերային գործառու-

թյունները, չնայած մեծ ռիսկին, հարկեր չվճարելու արդյունքում 

դառնում են ավելի եկամտաբեր, քան պաշտոնականը և վերածվում 

կապիտալի նախասկզբնական կուտակման կարևոր աղբյուրի։  

                                                            
38 Ա. Խառատյան, Բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման և նրա կարգա-
վորման հիմնախնդիրներն անցումային տնտեսությունում, սեղմագիր, Եր., 2003, էջ 7: 
Տե՛ս նաև Գ. Ղարիբյան, Ա. Խառատյան, Անցումային տնտեսության բաշխման հա-
րաբերությունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալա-
կան արդարության հիմնախնդիրները, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2003, Հ. 1 
(109): Գ. Ղարիբյան, Ա. Հակոբջանյան, Բնակչության եկամուտների բաշխման և 
վերաբաշխման հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության անցումային 
տարիներին, Երևան, 2011, էջ 24: 
39 Statistical measurement of non-observed economy, Workshop. 16-20 of October 2000, 
Sochi, Russian Federation, pp. 28, 36. 
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Անցումային տնտեսությունում ստվերային տնտեսության մեծ 

եկամուտների մի մասը կոռուպցիոն լծակներով յուրացնում են իրա-

վական և իշխանական այլ օղակներ։ Այդ բոլորը ծնում և ձևավորում 

է կապիտալի նախասկզբնական կուտակման մի այնպիսի օղակ, 

ինչպիսին «տանիքն» (крыша) է։ Հենց «տանիքն» է ստվերային 

տնտեսության հովանավորը և ստվերային մեծ եկամուտների նա-

խասկզբնական կուտակման հիմնական սեփականատերը։ «Տանի-

քը» հաճախ ավելի զորավոր և ազդեցիկ լծակ է, քան օրինական իշ-

խանության մարմինը։ 

«Տանիքի» համար կուտակման աղբյուր են դառնում ոչ միայն 

ստվերային եկամուտները, այլ նաև «պետական ռենտան»։ «Պետա-

կան ռենտան» դրսևորվում է արտոնյալ վարկերի, արտահանման ու 

ներմուծման համակարգում հարստության յուրացման նպատակով 

նպաստավոր միջավայր ստեղծելու, պետական եկամտաբեր պատ-

վերների և այլ եղանակներով։ Բնակչության ունեցվածքին, մասնա-

վորապես Երևանի կենտրոնում բնակարանների որակյալ մասին 

տիրելու շատ դաժան գործիք դարձավ բանկային ահավոր բարձր 

տոկոսներով (25-30) բնակչությանը վարկեր տրամադրելը: Մանր և 

միջին ձեռնարկատիրության չկայանալու արդյունքում բարձր վար-

կային տոկոսը լրացուցիչ կերպով տիրացավ մեծ հարստության 

հատկապես որակյալ բնակարանային ֆոնդին տիրանալու միջոցով: 

Այսպիսով՝ ի տարբերություն 16-17-րդ դարերում կապիտալի 

նախասկզբնական կուտակման դասական մոդելի, որտեղ պետու-

թյունը հանդես էր գալիս կապիտալի նախասկզբնական կուտակմա-

նը նպաստողի և սատարողի դերում, 20-21-րդ դարեմուտին ԱՊՀ 

երկրներում, այդ թվում՝ Հայաստանում, պետությունը, պետական իշ-

խանությունները տարբեր ձևերով ու եղանակներով հանդես եկան 

որպես կապիտալի նախասկզբնական կուտակման անմիջական 

իրականացնողներ, որը ոչ միայն կոռուպացրեց երկիրը, այլև ձևավո-

րեց հենց պետական հատվածում հարուստների, անգամ օլիգարխ-

ների դինաստիա։ Արդյունքում պետական իշխանության օղակները 

դարձան կապիտալի նախասկզբնական կուտակման հիմնական 

կրողները, կապիտալի սեփականատերեր։ Պաշտոնը և կապիտալի 
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սեփականությունը սերտաճեցին միմյանց հետ։ Այդ երևույթը դար-

ձավ համընդհանուր, որի արդյունքում ձևավորվեց հետսոցիալիստա-

կան հասարակության սոցիալական կառուցվածքը՝ հարուստների 

(այդ թվում՝ օլիգարխների), միջին և աղքատների դասերը, ինչը և 

հիմք դարձավ ու պայմանավորեց հասարակության անդամների 

միջև եկամուտների բաշխման և վերաբաշխման հարաբերություննե-

րի, մասնավորապես եկամուտների շերտավորման և հարստության 

բևեռացման զարգացումները։ 

Ընդ որում՝ ՀՀ-ում ունևորների մեծ մասը խուսափում է իր կու-

տակումները երկրի ներսում արտադրողական կապիտալի վերածե-

լուց, որի արդյունքում մինչև այսօր էլ գործազրկությունը չի հաղթա-

հարվել, իսկ աղքատությունը շարունակվում է 30 %-ի սահմաննե-

րում պահպանվել:  

Այդ բոլորով հանդերձ, երկրի կառավարման առաջին տասը 

տարիներին ձևավորվեցին շուկայական տնտեսության բնորոշ որոշ 

հարաբերություններ, ինստիտուտներ և կառավարման համակարգ, 

որը հնարավոր դարձրեց լուծելու հետևյալ խնդիրները. 

• գների և արտաքին առևտրի ազատականացում, դրամավար-

կային քաղաքականության իրականացման գործիքների և 

մեխանիզմների օգտագործում, 

•  մասնավորեցում, սեփականության բազմաձևության և մըր-

ցակցության որոշ պայմանների ապահովում, 

•  ֆինանսական շուկայի ինստիտուտների ձևավորում և կայա-

ցում, 

•  հարկաբյուջետային համակարգի և հարաբերությունների վե-

րակառուցում, 

•  պետական կառավարման համակարգի վերակառուցում և 

կառավարման նոր մեթոդների ու ձևերի յուրացում, բնական 

մենաշնորհների գործունեության կանոնակարգում, 

• սոցիալական պաշտպանության և երաշխիքների համակար-

գի ձևավորում, 
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• միջազգային շուկաների հետ փոխսերտաճում:40 

Վերոնշյալ խնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացվել են 

որոշակի քայլեր՝ շուկայական օրենսդրական դաշտի ձևավորման և 

դրա միջոցով առաջադրված «բարեփոխումներն» իրականացնելու 

համար։ Ինչ խոսք, որ «բարեփոխումները», ամբողջությամբ վերց-

րած, արդյունավետ չէին կարող լինել։ Նախ պակասում էր փորձը: 

Երկրորդ, որը շատ խոցելի էր Հայաստանի համար, բացակայում էին 

այդ վերափոխումներն իրականացնող բարեխիղճ և պատասխանա-

տու, բանիմաց մասնագետները։ Նախկին պետական ապարատը 

տապալվեց։ Կառավարման փորձ ունեցող ղեկավարները զրկվեցին 

իշխանությունից, պաշտոններից և անցան երկրորդ, երրորդ պլան 

կամ ընդհանրապես դուրս մնացին կառավարման դաշտից՝ իրենց 

տեղը զիջելով նոր ղեկավարներին։ Դրանք հիմնականում քաղաքա-

կան ակտիվիստներ և պատերազմի դաշտ «մտած» կամ չմտած 

մասնակիցներ էին՝ զուրկ մասնագիտական կրթությունից և ղեկա-

վարման ունակությունից ու փորձից։ Դառնալով տնօրեններ՝ նրանք 

օգտվում էին միայն մի բանից՝ ձեռնարկությունը լուծարելու, ունեց-

վածքը վաճառելու և հարստանալու իրավունքից, որը և երկիրը 

հասցրեց աղետալի վիճակի։ 

 

 

2.2 Հայաստանի տնտեսական և սոցիալական խորը  

ճգնաժամը 

 

Որո՞նք էին 1990-ականների սկզբին նախկին սոցիալիստական 

երկրներում իրականացված տնտեսական և սոցիալական բարեփո-

խումների ձախողման հիմնական պատճառները: Վերջին երկուսու-

կես տասնամյակի ընթացքում փաստերի վերաիմաստավորումը և 

հետազոտական  մի շարք աշխատանքների վերլուծությունը հնարա-

վորություն են տալիս բացահայտելու անցյալի սխալները: Համաշ-

                                                            
40 Անկախության և անցումային 10 տարիները Հայաստանում, Երևան, 2001, էջ 67-
68: 
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խարհային բանկի 2005 թ.-ի զեկույցի համաձայն՝ 1990-ականների 

սկզբին իրականացված բարեփոխումների ժամանակ կատարված 

սխալներից էր այն, որ «...մակրոտնտեսական կայունության, ներքին 

ազատականացման, և հրապարակայնության …սկզբունքները նեղ 

մեկնաբանվում էին որպես ֆիսկալ պակասուրդների մինիմալացում, 

գնաճի մինիմալացում, սակագների մինիմալացում, մասնավորեց-

ման մաքսիմալացում, ֆինանսների ազատականացման մաքսիմա-

լացում այն ենթադրությամբ, որ այդ փոփոխությունների շատ լինելը 

լավ է բոլոր ժամանակներում և բոլոր տեղերում, անտեսելով այն 

փաստը, որ այդ մեթոդները հնարավոր մեթոդներից միայն մի քա-

նիսն են …»:41 

Արևելյան Եվրոպայի և նախկին Խորհրդային Միության երկըր-

ներում շուկայական բարեփոխումները իրականացվեցին «շոկային 

թերապիայի» մեթոդով՝ արագ և միանգամից: Անտեսվեցին քաղա-

քականությունների հերթականությունը և իրագործման արագությու-

նը, ինչն էլ շատ երկրներում հանգեցրեց աղետալի արդյունքների: 

Այս երկրներում արտադրության անկումն այնքան խորն էր և երկա-

րատև, որ 1990 թ.-ի եկամուտների մակարդակը վերականգնելու հա-

մար շատերից պահանջվեց ավելի քան մեկ տասնամյակ: Այժմ ար-

դեն անցյալի դասերը թույլ են տալիս եզրակացնել, որ գերակայու-

թյունների հաջորդականության որոշումը բարեփոխումների հաջող 

իրագործման բանալին է: Վերջինս պահանջում է ոչ միայն առողջ 

տնտեսական վերլուծություն, այլ նաև քաղաքական իրավիճակի 

ըմբռնում:  

Հաջորդ կարևոր եզրակացությունն է, որ չկա այնպիսի լավա-

գույն գործնական քաղաքականություն, որը միշտ և ամեն տեղ տա 

նույն դրական արդյունքը: Որևէ երկրի բարեփոխումների հաջող քա-

ղաքականությունը պատճենելու փորձը այլ երկրում հաճախ ձախող-

վում է: Ինստիտուցիոնալ համատեքստը, թերևս, ամենակարևոր գոր-

ծոնն է՝ որոշելու՝ արդյոք տվյալ քաղաքականությունը տեղին կլինի, 

                                                            
41 Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform, The World Bank, 
2005, p. 11. 
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թե՝ ոչ: Անցումային տնտեսությամբ երկրների ինստիտուցիոնալ 

պայմանների տարբերությունները ենթադրում էին միջոցառումների և 

քաղաքականությունների տարբերություն, որն անտեսվեց: Հաշվի 

չառնվեց նաև այն հանգամանքը, որ ինստիտուտները հաճախ խո-

րապես արմատացած են և դժվար փոխվող: Արևելյան Եվրոպայի և 

նախկին Խորհրդային Միության երկրներում ինստիտուցիոնալ բա-

րեփոխումները կիսատ մնացին նույնիսկ պետական տնտեսության 

խոշոր հատվածների սեփականաշնորհման պայմաններում: 1990-ա-

կանների սկզբին այդ երկրներից շատերում այս հանգամանքը 

նպաստեց արտադրության փլուզմանը: 

Ի հակադրություն դրան՝ նույն ժամանակահատվածում Չինաս-

տանում բարեփոխումների գործընթացն իրականացվեց աստիճա-

նաբար, կախվածությունը շուկայական ուժերից ավելացվեց քայլ առ 

քայլ: Արդյունքում երկրի արդյունաբերական սեկտորն ընդլայնվեց, և 

բարձր տնտեսական աճի շնորհիվ աղքատության մեջ ապրող մարդ-

կանց թիվը կրճատվեց:  

Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, անցումը կենտրոնացված 

պլանային տնտեսությունից շուկայական տնտեսության հարթ չի ըն-

թացել: 1988 թ.-ին հայ ժողովուրդը երկու մեծ ցնցում ապրեց: Առաջի-

նը Սպիտակի երկրաշարժն էր, որը Հայաստանի մի զգալի հատվա-

ծը՝ 700 հազարից ավելի բնակչությամբ, մի քանի վայրկյանում վերա-

ծեց աղետի գոտու, և որի ծանր հետևանքները այսօր լիովին դեռ 

հաղթահարված չեն: Երկրորդը Ղարաբաղյան շարժումն էր, որը վե-

րաճեց Արցախի համար ազատագրական պատերազմի: Չորսամյա 

պատերազմն ավարտվեց հայ ժողովրդի հաղթանակով, սակայն 

տնտեսական և սոցիալական ծանր հետևանքներով և բեռով: 1990-ա-

կանների սկզբի «բարեփոխումների» արդյունքում մեր երկիրը 

հայտնվեց տնտեսական և սոցիալական խորը ճգնաժամի մեջ, որի 

պատճառները քննարկենք ավելի հանգամանորեն: 

Սպիտակի երկրաշարժը: 1988 թ.-ի դեկտեմբերի 7-ին Հայաս-

տանի մոտ 40 %-ն ընդգրկող տարածքում տեղի ունեցավ ավերիչ 

երկրաշարժ՝ էպիկենտրոնում 10 բալ ուժգնությամբ: Զոհվեց 25 հա-

զարից ավելի մարդ, 19 հազարը հաշմանդամ դարձավ, անօթևան 
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մնաց 530 000 բնակիչ, ոչնչացվեց երկրի արտադրական կարողու-

թյունների ավելի քան մեկ երրորդը: Երկրաշարժի հետևանքով ավեր-

վեցին քաղաքներ (Սպիտակ, Գյումրի) և տասնյակ գյուղեր: Լրիվ 

կամ մասամբ ավերվեց ավելի քան 230 արդյունաբերական օբյեկտ 

(82 հազ. աշխատատեղով), քանդվեց կամ տարբեր աստիճանի 

վնասվեց 8.9 մլն քառ. մ ընդհանուր մակերեսով բնակարանային 

ֆոնդը, 150.2 հազ. աշակերտական տեղով հանրակրթական դպրոց-

ներ, առողջապահական 416 օբյեկտ, ինչպես նաև այլ նշանակու-

թյան մեծաքանակ օբյեկտներ: 42  Հազարավոր մարդիկ մնացին 

առանց կացարանի, առանց աշխատանքի, առանց տարիներով կու-

տակված տնային գույքի, ունեցվածքի։ Նյութական վնասը գնահատ-

վեց 13 մլրդ ռուբլի։ Բնական այդ աղետը Հայաստանի բնակչության 

զանգվածային աղքատացման առաջին մեծ գործոնն էր: 

Երկրաշարժի հետևանքների վերացման նպատակով ընդունվել 

են մի շարք որոշումներ: 1989 թ.-ին նախկին Խորհրդային Միության 

իշխանությունների կողմից ընդունված որոշումների համաձայն՝ նա-

խատեսվում էր միութենական հանրապետությունների, նախարարու-

թյունների, գերատեսչությունների ուժերով և միջոցներով 1989-

1990 թթ.-ին վերականգնել Աղետի գոտին: Չնայած կատարված մեծ 

ծավալի աշխատանքներին՝ վերականգնողական աշխատանքները 

տարբեր պատճառներով նախատեսված ծավալներով չիրականաց-

վեցին, որի հետևանքով սառեցվեց շուրջ 4700 անավարտ օբյեկտ:  

1991 թ.-ից սկսած՝ Աղետի գոտու վերականգնման աշխատանք-

ների ամբողջ ծանրությունը հիմնականում ընկավ Հայաստանի Հան-

րապետության վրա: Ստեղծված իրավիճակից ելնելով՝ ՀՀ կառավա-

րությունը 1994 թ.-ի հոկտեմբերի 7-ի թիվ 17 որոշումով հաստատեց 

Աղետի գոտու վերականգնման նոր ծրագիր, և Աղետի գոտու վերա-

կանգնման ժամկետը երկարաձգվեց մինչև 2000 թ.-ը: 

Երկրաշարժից 10 տարի անց Աղետի գոտու վերականգնման 

գործընթացի վերլուծության արդյունքները կանխորոշեցին Աղետի 

գոտու բնակավայրերի վերականգնման քաղաքականության շարու-

                                                            
42 Հայաստանի Հանրապետության օրենքը Աղետի գոտու վերականգնման համալիր 
ծրագիրը հաստատելու մասին, 27.07.2001:  
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նակության և ճշգրտման անհրաժեշտությունը: Արդյունքում ՀՀ կա-

ռավարության 1998 թ.-ի նոյեմբերի 11-ի թիվ 701 որոշումով հավա-

նության արժանացավ Աղետի գոտու վերականգնման առաջնահերթ 

ծրագիրը: 1989-2000 թթ. ժամանակահատվածում ֆինանսավորման 

բոլոր աղբյուրների հաշվին իրացված ներդրումների դիմաց Աղետի 

գոտու բնակավայրերում գործարկվել են 3.5 մլն քառ. մ ընդհանուր 

մակերեսով բնակելի տներ, սակայն բնակչության զգալի մասը շա-

րունակում էր ապրել ժամանակավոր կացարաններում: 2001 թ.-ի 

հուլիսի 27-ին հաստատվեց Աղետի գոտու վերականգնման համալիր 

ծրագիրը, որի համաձայն՝ բնակարանային խնդիրների լուծման հա-

մար անհրաժեշտ ծախսերի ծավալը նախատեսվում է 46.613 մլրդ 

դրամ: Բնակչության զբաղվածության աստիճանի բարձրացման և 

Աղետի գոտու բնակավայրերի արտադրական ներուժի առավելա-

գույնս օգտագործման նպատակով Աղետի գոտում կանխատեսվում 

է շուրջ 9500 աշխատատեղերի ստեղծում:43  

Չնայած ձեռնարկված միջոցառումներին և որոշակի դրական 

տեղաշարժերին՝ Աղետի գոտու բնակչությունը այսօր էլ շարունա-

կում է մնալ գործազրկության և աղքատության տեսանկյունից ՀՀ 

ամենախոցելի խումբը:  

Ղարաբաղյան հակամարտությունը: Լեռնային Ղարաբաղի 

խնդրի ներկա փուլը սկիզբ է առել ԽՍՀՄ գոյության վերջին տարի-

ներին և վերածվել է հակամարտության, քանի որ ի պատասխան 

Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրաց-

ման՝ Ադրբեջանը որդեգրեց ուժային քաղաքականություն: Լեռնային 

Ղարաբաղի (Արցախի) մասին` որպես պատմական Հայաստանի 

մաս, հիշատակումներ կան դեռևս Ստրաբոնի, Պլինիոս Ավագի, 

Կլավդիոս Պտղոմեասի, Պլուտարքոսի, Դիոն Կասիոսի և անտիկ այլ 

հեղինակների աշխատություններում, մինչդեռ Ադրբեջան պետու-

թյունն առաջին անգամ քաղաքական քարտեզի վրա հայտնվել է 

                                                            
43 Հայաստանի Հանրապետության օրենքը Աղետի գոտու վերականգնման համալիր 
ծրագիրը հաստատելու մասին, 27.07.2001  
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1918 թ.-ին` ռուսական կայսրության փլուզումից հետո:44 1920 թ.-ին՝ 

տարածաշրջանի խորհրդայնացումից հետո, Ղարաբաղը, նրա ժո-

ղովրդի կամքին հակառակ, Ստալինի նախաձեռնությամբ ինքնա-

վար մարզի կարգավիճակով միացվեց Ադրբեջանին՝ բոլշևիկյան 

Կովկասյան բյուրոյի 1921 թ.-ի որոշմամբ, որը այդպիսի որոշում կա-

յացնելու լիազորություն չուներ:  

1988 թ.-ի փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի պատգամա-

վորների խորհուրդը որոշում կայացրեց դիմելու Խորհրդային Միու-

թյան, Ադրբեջանի և Հայաստանի պառլամենտներին (Ազգային ժո-

ղովներին)` ինքնավար մարզը Ադրբեջանի կազմից Հայաստանի 

կազմ տեղափոխելու մասին:45 Հայաստանի պառլամենտը համա-

ձայնեց, իսկ Ադրբեջանի պառլամենտը մերժեց: ԽՍՀՄ կենտրոնա-

կան իշխանությունները, մերժելով խնդրանքը, այնուամենայնիվ, 

Ղարաբաղում ստեղծեցին հատուկ կառավարման կոմիտե` Ղարա-

բաղն ուղղակիորեն ենթարկելով Մոսկվային: 1990 թ.-ի ապրիլի 3-ի 

«Խորհրդային Միությունից Միութենական Հանրապետության դուրս 

գալու հետ կապված հարցերի լուծման կարգի մասին» օրենքի 3-րդ 

հոդվածի համաձայն՝ ԽՍՀՄ կազմից Միութենական Հանրապետու-

թյան դուրս գալու դեպքում ինքնավար կազմավորումները և հավաք 

բնակվող ազգային փոքրամասնությունները իրավունք ստացան 

ինքնուրույն որոշելու իրենց հետագա կարգավիճակը: 46  1991 թ.-ի 

օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանը, վերոնշյալ օրենքին համապատաս-

խան, հռչակեց իր անկախությունը: Ադրբեջանը իր 1991 թ.-ի հոկ-

տեմբերի 18-ի անկախության մասին սահմանադրական ակտով ան-

վավեր համարեց Խորհրդային Միության ակտերը այն մասով, որը 

վերաբերում էր Ադրբեջանին, ներառյալ Ղարաբաղը խորհրդայնաց-

ված Ադրբեջանին միացնելու մասին բոլշևիկյան որոշումները:  

                                                            
44 Շ. Քոչարյան, Ինչու դեռևս կարգավորված չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամար-
տությունը, Երևան, 2015:  
45 Decision of the Special Session of the NKAO Council of Peoples Deputies of XX 
Session, 20 February 1988, at http://nkr.am/en/decision--of-the-special-session-of-the-
nkao-council-of-peoples-deputies-of-xxsession/41/. 
46 Закон о порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из 
СССР от 3 апреля 1990 года. http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_16379.htm. 
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1991 թ.-ի սեպտեմբերի 2-ին Ղարաբաղի ինքնավար մարզը` 

Շահումյանի շրջանի հետ միասին, հռչակեց իրեն անկախ հանրա-

պետություն: Խորհրդային Միության լուծարման պահին նախկին 

Ադրբեջանի Միութենական Հանրապետության տարածքում ձևավոր-

ված էին երկու անկախ և իրավահավասար սուբյեկտներ` Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետությունը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը: 

Սկսած 1992 թ.-ից՝ Ադրբեջանը լայնածավալ ռազմական գործո-

ղություններ իրականացրեց ԼՂՀ-ի դեմ, սակայն հայերը կարողա-

ցան ազատագրել Արցախը: Հակամարտության ռազմական փուլը 

ավարտվեց 1994 թ.-ի մայիսին զինադադարի մասին անժամկետ հա-

մաձայնագրով:47  

Ղարաբաղյան հակամարտությունը պայմանավորեց Ադրբեջա-

նի կողմից Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսական շրջա-

փակման իրականացումը, ինչպես նաև Ադրբեջանից շուրջ 360 հա-

զար հայ փախստականների Հայաստանում հայտնվելը: Միայն 

Ադրբեջանի սահմանակից Հայաստանի մի շարք տարածքներում 

ավերվեցին հարյուրից ավելի բնակավայրեր, ավելի քան 70 հազար 

մարդ լքեց իր տունը՝ դառնալով ներքին տեղահանվածներ: 48 

Փախստականների մեծ մասը գումարվեց հանրապետության կարի-

քավորներին: Ղարաբաղյան հակամարտությունը դարձավ Հայաս-

տանի բնակչության զանգվածային աղքատացման հաջորդ գործոնը: 

ԽՍՀՍ փլուզումը: Վերը նշված երկու ծանր հարվածներ ստա-

ցած Հայաստանը ԽՍՀՄ փլուզման արդյունքում հայտնվեց ոչ պա-

կաս կործանարար իրավիճակում։ Դրա հետևանքով մինչ այդ արդեն 

սկսված սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանում սուր ձևեր և 

ծանր հետևանքներ ունեցավ, քանի որ նրա արդյունաբերությունը (ո-

րը կազմում Էր ՀՆԱ-ի 74 %-ը) և ընդհանրապես տնտեսությունը մեծ 

կախվածության մեջ էին կենտրոնից, միութենական այլ հանրապե-

                                                            
47 Սկսած 1995 թվականից` խաղաղ կարգավորման գործընթացն ընթանում է միջազ-
գային մանդատ ունեցող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երեք համանախագահների (Ռուսաս-
տան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա) միջնորդությամբ բանակցությունների ձևաչափով: Չնայած 
միջնորդների հետևողական ջանքերին` ղարաբաղյան խնդիրը դեռևս կարգավորված 
չէ:  
48 Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիր, Երևան, 2003, էջ 25: 
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տություններից ինչպես հումքային ռեսուրսների ամենօրյա ներկըր-

ման, այնպես էլ արտաքին շուկաներում պատրաստի արտադրանքի 

արտահանման և իրացման առումներով։ ԽՍՀՄ փլուզումը հանգեց-

րեց ՀՀ առևտրատնտեսական կապերի խզման, որը իր հերթին հան-

գեցրեց ՀՆԱ-ի ահավոր չափերով կրճատման՝ դառնալով մասսայա-

կան գործազրկության և բնակչության աղքատացման պատճառ: 

Այսպես, 1990-1993 թթ. ընթացքում ՀՆԱ-ն կրճատվեց ավելի քան 2 

անգամ՝ 1993 թ.-ին կազմելով 1990 թ.-ի մակարդակի 46.9 %-ը, որն 

այդ ժամանակ ամենաբարձր տնտեսական անկման ցուցանիշն էր 

ԱՊՀ երկրներում:49  

1993 թ.-ին 1988 թ.-ի համեմատությամբ արդյունաբերության 

անկումը կազմեց 64.0 %-ը, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը 

կրճատվեց 58 %-ով, քիմիական և նավթաքիմիական արդյունաբերու-

թյան արտադրական ծավալները` 80.0 %-ով, իսկ սննդի արդյունա-

բերությունը` 60-90 %-ով։ 

Ատոմակայանի և «Նաիրիտ» գիտաարտադրական միավորման 

գործունեության սառեցումը: Ավերիչ երկրաշարժից, տնտեսական 

շրջափակումից և Ղարաբաղյան հակամարտությունից խոցված երկ-

րում աններելի էր կանգնեցնել Ատոմակայանը և «Նաիրիտ» հզոր 

գիտաարտադրական միավորումը՝ Հայաստանին զրկելով Ռուսաս-

տանի և այլ երկրների հետ շահավետ տնտեսական համագործակ-

ցության այդ շատ կարևոր օղակից, իսկ բնակչությանը՝ հազարավոր 

աշխատատեղերից, ապրուստի միջոցներից, լույսից և ջերմությունից։ 

Հայաստանի արդյունաբերական երկու հսկաների՝ «Ատոմակայա-

նի» և «Նաիրիտի» փակումով, տնտեսության ճգնաժամի խորացման 

հետևանքով հարյուրավոր ձեռնարկություններ դադարեցին աշխա-

տել, և 645 հազար աշխատող դարձավ գործազուրկ՝ համալրելով 

աղքատ բնակչության շարքերը:  

Հայաստանում շուկայական տնտեսական համակարգին անց-

նելու անարդյունավետ մոդելի արդյունքում 1990-1997 թթ.-ին հան-

րապետության համախառն ներքին արդյունքը կրճատվեց 40 %-ով, 

                                                            
49 Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիր, Երևան, 2003, էջ 25: 
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իսկ արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծավալը՝ շուրջ    

54 %-ով։  
1999 թ.-ի տնտեսական ցուցանիշները նախորդ տարիների 

առավելագույն մակարդակի համեմատությամբ ունեցան հետևյալ 

տոկոսային արժեքները.50 

 ՀՆԱ, 60 % (1989 թ.-ի համեմատ), 

 արդյունաբերական արտադրանք, 41 % (1987 թ.-ի համե-

մատ), 

 գյուղատնտեսական արտադրանք, 78 % (1986 թ.-ի համե-

մատ), 

 մանրածախ ապրանքաշրջանառություն, 40 % (1990 թ.-ի հա-

մեմատ): 

Արտադրության ծավալների նման կրճատումը հանգեցրեց 

զանգվածային գործազրկության՝ սրելով աշխատաշուկայի լարվա-

ծությունը: 

 

Աղյուսակ 2.1. Աշխատաշուկայի փոփոխությունները և գործազրկությունը 

ՀՀ-ում51 
 

Ցուցանիշներ 1995 թ. 1996 թ. 1997 թ. 

Աշխատուժի թիվը (հազ. մարդ) 1600.3 1572.6 1564.4 

Զբաղվածների թիվը (հազ. մարդ) 1468.6 1413.4 1403.4 

Գործազուրկների թիվը (հազ. մարդ) 131.7 159.2 161.4 

Ազատ աշխատատեղերը (աշխատան-

քի պահանջարկը, մարդ) 
1077 525 757 

 

Պաշտոնական տվյալներով գործազուրկների թիվը աճում էր (Ա-

ղյուսակ 2.1), սակայն հանրապետության ստվերային տնտեսության 

մեծ ծավալների, գործազուրկների զգալի մասի չգրանցվելու և այլ 

պատճառներով գործազրկության և զբաղվածության հրատարակած 

պաշտոնական տվյալները հեռու են ճշգրիտ լինելուց։ Այսպես, եթե 

                                                            
50  Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 
Երևան, 2001, էջ 10: 
51 Изменяющее общество: теория, практика, 1,2, ЕГУ, 1997, стр. 64. 
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Աշխատանքի և զբաղվածության հանրապետական ծառայության 

տվյալներով 1998 թ.-ին պաշտոնապես գրանցված գործազրկության 

մակարդակը կազմել էր 9.4 %, 1999 թ.-ին՝ 11.2 %, ապա «Հայաստա-

նի Հանրապետության սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» 

գիտական հետազոտության տվյալների համաձայն՝ այդ տարիներին 

տնտեսապես ակտիվ բնակչության 27.3 %-ը գործազուրկ էր:52 Այս 

ցուցանիշը ՀՀ-ում անհամեմատ բարձր էր, քան Ռուսաստանում և 

ԱՊՀ այլ երկրներում: Հանրապետության գործազրկության իրական 

մակարդակը ավելի բարձր կլիներ, իսկ սոցիալական լարվածու-

թյունն ավելի սուր, եթե աշխատունակ բնակչության մի զգալի մասը 

չարտագաղթեր արտերկիր։ Այդ բոլորի արդյունքում, բնականաբար, 

ՀՀ աշխատաշուկան չէր կարող լիարժեք ձևավորվել ու կայանալ և 

շուկայական տնտեսությանը հատուկ բաշխման հարաբերություննե-

րը չէին կարող դառնալ բնակչության կենսամակարդակը բարձրաց-

նող և արտադրության արդյունավետությունը խթանող համակարգ։ 

Այսպիսով՝ ԽՍՀՄ փլուզման արդյունքում տնտեսական կապե-

րի խզումը և հարյուրավոր ձեռնարկությունների կործանումը, Ատո-

մակայանի և «Նաիրիտ» գիտաարտադրական միավորման գործու-

նեության սառեցումը, խոր տնտեսական անկումը ՀՀ բնակչության 

մասսայական գործազրկության և աղքատացման պատճառ հանդի-

սացան:  

Նոմենկլատուրային սեփականաշնորհումը և բնակչության ա-

վանդների սառեցումը: 1990-ականների սկզբին Հայաստանի բնակ-

չության հիմնական զանգվածի աղքատացման և եկամուտների բևե-

ռացման գործում նշանակալի դեր խաղաց սեփականաշնորհման 

գործընթացը: Այն իրականացվեց բնակչության անհավասար ելակե-

տային հնարավորությունների պայմաններում, որտեղ էական դեր 

խաղաց բնակչության նախկին համակարգում արդեն ձևավորված 

սոցիալական շերտավորումը (անհրաժեշտ տեղեկատվության և ֆի-

նանսական միջոցների մենաշնորհացման տեսանկյունից): Սեփա-

կանաշնորհման ժողովրդական ուղին, ըստ էության, անիրական 

                                                            
52  Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 
Երևան, 2001, էջ 47: 
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մնաց, քանի որ մասնավորեցվող ընկերությունների հաշվեկշռային 

արժեքի 20 % կազմող մասնակի անհատույց սեփականաշնորհման 

սերտիֆիկատները չնչին գներով անցան նոր հարուստներին:  

1999-2001 թթ. սկսվեց հանրային սեփականության մասնավո-

րեցման գործընթացը, որն իրականացվեց հին և նոր սերտաճած ըն-

չաքաղց նոմենկլատուրայի կողմից։ Մասնավորեցման առաջին 

փուլն իրականացվեց ընդգծված քաղաքական բաղադրիչի գերակա-

յությամբ։ Համայնավարության հիմքերի շուտափույթ վերացման 

նպատակով մասնավորեցումն ընթացավ ակնհայտորեն արագաց-

ված քայլերով։ Դրա վառ օրինակը հողի սեփականաշնորհումն է, 

որը հետխորհրդային պետությունների շարքում Հայաստանն իրա-

կանացրեց առաջինը (դեռևս 1991 թ.-ին)։ Մինչև «վերափոխումնե-

րը», մինչև հողի սեփականաշնորհումը գյուղն իր բոլոր թերություննե-

րով հանդերձ պահպանել էր դարերից եկած իր ավանդական նկա-

րագիրը։ Խորհրդային տարիներին հանրապետությունում գործում 

էին 860 գյուղացիական խոշոր տնտեսություններ, որոնց գերակշռող 

մասը խոշոր ապրանքային տնտեսություններ էին։ Աշխատանքների 

զգալի մասը մեքենայացված էր, մատաղ սերունդը ստանում էր որա-

կյալ միջնակարգ կրթություն՝ ուսումը շարունակելով բարձրագույն և 

միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատություննե-

րում։ Հողի սեփականաշնորհման արդյունքում, առանց գյուղացու 

համար անհրաժեշտ պետական աջակցության ամբողջական քաղա-

քականության մշակման և իրականացման, ձևավորվեցին չափա-

զանց մասնատված հողակտորներով շուրջ 320 հազար գյուղա-

ցիական մասնավոր մանր տնտեսություններ53, որոնցից յուրաքան-

չյուրին միջին հաշվով բաժին էր ընկնում 1.3 հեկտար հողաբաժին, 

այն էլ` չորս տարբեր, իրարից հեռու հողատարածքներում, որը բա-

ցառում էր ինդուստրացված գյուղատնտեսությունը։ Դրան գումար-

վեց նաև այն, որ այդ «վերափոխումներով» գյուղացիական տնտե-

սությունները միանգամից զրկվեցին գյուղատնտեսական մեքենանե-

րից, տեխնիկայից, և գյուղացին մնաց ձեռքի անարտադրողական 

                                                            
53 Անկախության և անցումային 10 տարիները Հայաստանում, Երևան, 2001, էջ 67-
68: 
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աշխատանքի հույսին, իսկ տնտեսությունն ապրանքայինից դարձավ 

բնատնտեսություն։ Դա հանցագործություն էր, որը, սակայն, այդ 

տարիներին իշխանությունների կողմից թմբկահարվում էր որպես 

գյուղատնտեսությունը առաջինը վերափոխելու առավելության օրի-

նակ։  

Պրոֆեսորներ Հ. Սարգսյանը և Ա. Մարկոսյանը «Հայաստանի 

տնտեսության վերափոխումները և վերելքի հեռանկարները» աշխա-

տանքում գրում են. «Տնտեսվարման նոր պայմաններում ... առանձ-

նահատուկ կարևորություն է ստանում գյուղատնտեսական արտադ-

րության և այն սպասարկող ենթակառուցվածքների արդիականա-

ցումը... Սակավահող մեր հանրապետությունում վարելահողերի 

ավելի քան մեկ երրորդը նպատակային չի օգտագործվում...: Գյու-

ղատնտեսական հողատարածքների մասնատվածությունն ու գյու-

ղացիական տնտեսությունների փոքր չափերը անհնար են դարձնում 

սեփականաշնորհված հողակտորներում համակարգված ցանքա-

շրջանառության կազմակերպումը, ոռոգման, պարարտացման և հո-

ղաբարելավման ու ագրոտեխնիկական անհրաժեշտ այլ միջոցա-

ռումների արդյունավետ իրականացումը...: Շատ գյուղացիական 

տնտեսություններում սահմանված գների մակարդակը նույնիսկ չի 

փոխհատուցում արտադրության վրա կատարված ծախսերը»:54 Այդ 

բոլորի արդյունքում երիտասարդները, հատկապես սահմանամերձ և 

բարձր լեռնային գյուղերից արտագաղթում են, ծննդաբերությունը 

կրճատվում է, դպրոցներում սովորողների թիվը նվազում է, առանձին 

գյուղերում անգամ դպրոցները փակվում են: Փաստորեն, կործան-

ման եզրին է հասցվել հայ ժողովրդի դարերով առանց պետականու-

թյան գոյատևելու հիմնական բջիջը՝ ավանդական գյուղական ընտա-

նիքը: 

1990-ականներին վիճակը մխիթարական չէր նաև արդյունաբե-

րական ձեռնարկությունների, բնակարանային ֆոնդի, անավարտ շի-

նարարության և պետական գույքի մասնավորեցման ոլորտներում։ 

Մեծածավալ մասնավորեցման արդյունքում պետական գույքի 20 %-ն 

                                                            
54 Հ. Սարգսյան, Ա. Մարկոսյան, Հայաստանի տնտեսության վերափոխումները և 
վերելքի հեռանկարները, Երևան, 2014, էջ 355, 356: 
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անհատույց տրվեց ձեռնարկության աշխատավորական կոլեկտի-

վին։ 1994-1995 թթ.-ին մի քանի ամսում հանրապետության տարբեր 

ճյուղերի 1010 միջին ու խոշոր ձեռնարկություններ (ընղհանուրի      

53 %-ը) սեփականաշնորհվեցին այդ եղանակով։ Դրա հետևանքով 

բաժնետեր դարձավ հանրապետության 126571 քաղաքացի։ Բացի 

դրանից՝ անհատույց սեփականաշնորհման երկրորդ ուղին մասնա-

վորեցման ծրագրերում ընդգրկված ձեռնարկությունների արժեքի   

30 %-ը հավասար բաժիններով 20.000-ական դրամ անվանական 

արժեք ունեցող սեփականաշնորհման սերտիֆիկատներով բաշխվեց 

հանրապետության բնակչությանը։ Սակայն այդ միջոցները՝ սերտի-

ֆիկատները, թեկուզ փոքր ու միջին բիզնեսում ներդրումների չվե-

րածվեցին։ Նախ, չաշխատեցին ներդրումային հիմնադրամները և 

ներդրումների համար շուկայական այլ ենթակառուցվածքները։ Ինչ 

վերաբերում է բնակչության կուտակած եկամուտներին, դրանք 

խնայողական դրամարկղերում որպես ավանդներ սառեցվեցին։ 

Դա, ըստ էության, կապիտալի նախասկզբնական կուտակման հա-

յաստանյան խայտառակ առանձնահատկությունն էր։ Հայաստանի 

բնակչության շուրջ 11-12 մլրդ ԱՄՆ դոլարին համարժեք ավանդները 

եթե վերադարձվեին իրենց սեփականատերերին, ոչ մի կասկած չէր 

կարող լինել, որ ստացած սերտիֆիկատների հետ ծավալուն ներդ-

րումներ կկատարվեին, և փոքր ու միջին ձեռներեցությունը զարգա-

ցում կստանար՝ իր տնտեսական և սոցիալական դրական լուրջ հե-

տևանքներով։ Իրականում դա տեղի չունեցավ և տարիների ընթաց-

քում ընտանիքների ստացած սերտիֆիկատները չնչին գներով վա-

ճառվեցին նոմենկլատուրային՝ մեծացնելով նրանց կապիտալը։ Ահա 

դրա արդյունքում էր, որ Հայաստանում չձևավորվեց միջին խավը55։ 

Փոխարենը ձևավորվեց բևեռացված հասարակություն՝ զուգորդ-

ված զանգվածային աղքատությամբ: Այսպես, 1996 թ.-ին Հայաստա-

նում աղքատության մակարդակը կազմեց 54.7 %, 1999 թ.-ին՝ 55.0 %: 

1996 թ.-ին աղքատության բարձր մակարդակներ են գրանցվել հատ-

                                                            
55 Գ. Ղարիբյան, Ա. Խառատյան, Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիա-
լական կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ, «Բանբեր 
Երևանի համալսարանի», 2003, N 2(110): 
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կապես Շիրակի (63.1 %), Կոտայքի (62.4 %) և Վայոց ձորի (61.5 %) 

մարզերում (Աղյուսակ 2.2): 

 

Աղյուսակ 2.2. Աղքատության մակարդակն ըստ հանրապետության  

մարզերի 1996 և 1999 թվականներին56 
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1996թ. 

ք. Երևան 58.2 39.81 23.17 11.56 

Արագածոտն 51.1 35.43 18.12 8.51 

Արարատ 54.2 37.94 20.55 10.47 

Արմավիր 38.1 32.79 12.48 5.76 

Գեղարքունիք 48.1 36.02 17.31 8.53 

Լոռի 51.5 35.68 18.38 8.91 

Կոտայք 62.4 40.59 25.31 13.45 

Շիրակ 63.1 43.02 27.17 15.17 

Սյունիք 47.1 34.87 16.42 8.11 

Վայոց ձոր 61.5 46.62 28.67 17.50 

Տավուշ 56.1 46.41 26.05 14.90 

Հայաստանի  

Հանրապետություն 
54.7 39.32 21.52 

11.08 

 

1999թ. 

Հայաստանի  

Հանրապետություն 
55.0 35.0 19.0 9.0 

 

1996 թ.-ին ՀՀ բնակչության 70 %-ի համար մեկ շնչին ընկնող 

համախառն եկամուտը ցածր էր նվազագույն պարենային զամբյուղի 

(ՆՊԶ) արժեքից, մինչդեռ բնակչության 10 % համեմատաբար 

ունևոր խավի համախառն եկամուտները մեկ շնչի հաշվով գերազան-

                                                            
56 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2000, Երևան, Բնակչության կենսամա-
կարդակ և սոցիալական ոլորտ, էջ 27, http://www.armstat.am/file/doc/687.pdf: 
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ցում էին ՆՊԶ-ի արժեքը 7 և ավելի անգամ57: 1999 թ.-ին երևանա-

բնակ բնակչության ամենաանապահով 20 %-ին բաժին էր ընկնում 

եկամուտների 3 %-ը, իսկ ամենաապահով 20 %-ին՝ եկամուտների    

60 %-ը58: Հետագա տարիներին, չնայած տնտեսական աճի բարձր 

ցուցանիշների արձանագրմանը (2001 թ.-ի առաջին կիսամյակում 

ՀՆԱ-ի 6.6 % աճ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հա-

մեմատությամբ)՝ ՀՀ միջին բնակչի համար սպառողական զամբյուղը 

մնաց անհասանելի: 2001 թ.-ի երկրորդ եռամսյակում ՀՀ-ում միջին 

անվանական աշխատավարձը կազմել է 22.696 դրամ (48 ԱՄՆ դո-

լար), մինչդեռ ամսական նվազագույն սպառողական զամբյուղը՝ 

շուրջ 60 ԱՄՆ դոլար:59  

Ջինիի եկամտային գործակիցը Հայաստանում 1987-1990 թթ.-ի 

համար գնահատված 0.27-ից 1996-1999 թթ.-ին հասել էր 0.60-ի, որը 

վկայում էր եկամուտների գերբևեռացվածության մասին: 1996-

2001 թթ.-ին եկամուտների մեծ անհավասարությունը փոքր-ինչ 

կրճատվեց. Ջինիի եկամտային գործակիցը 0.60-ից նվազեց մինչև 

0.54, այնուհանդերձ, 2001 թ.-ին ՀՀ բնակչության ամենահարուստ   

10 %-ը ստացավ եկամուտների 39.4, իսկ ամենաաղքատ 10 %-ը՝ 1.5 %-ը: 

Ընթացիկ ծախսերի ցուցանիշների համադրումը համեմատաբար 

բարվոք արդյունքներ արձանագրեց՝ համապատասխանաբար 25.5 %-ը 

և 3.4 %-ը (Աղյուսակ 2.3): 2001 թ.-ին Երևան քաղաքի բնակչության 

ամենահարուստ 10 %-ի մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական ընթացիկ 

եկամտի հարաբերությունը ամենաաղքատ 10 %-ի նույն ցուցանիշին 

կազմել է 40.6:1, մինչդեռ մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական սպառո-

ղական ծախսերի հարաբերությունը՝ 11.5:1:60 

                                                            
57 «ՀՀ սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» ազգային զեկույց, Երևան, 1998, 
էջ 52:  
58  Հ. Սարգսյան, Տնտեսական քաղաքականությունը Հայաստանում, պետության 
դերը, Երևան, 2001, էջ 36:  
 59 Տնտեսական միտումներ: Եռամսյակային թողարկում, Հայաստան, ապրիլ-հունիս: 
Երևան, 2001, էջ 69:  
60 ՀՀ բնակչության եկամուտներն ու ծախսերը և սննդամթերքի սպառումը 1999 և 2000 
թթ., Վիճակագրական տեղեկագիր, Երևան, 2002, էջ 63, 74:  
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Այսպիսով՝ նոմենկլատուրային սեփականաշնորհումը և բնակ-

չության ավանդների սառեցումը նպաստեցին ՀՀ բնակչության եկա-

մուտների ահռելի բևեռացմանը և աղքատության զարգացմանը:  

 

Աղյուսակ 2.3. Բնակչության եկամուտների և ծախսերի բաշխումն  

ըստ դեցիլային խմբերի61 
 

Դեցիլներ Մեկ շնչի հաշվով ընթացիկ 

ծախսերը, % 

Մեկ շնչի հաշվով ընթացիկ 

եկամուտները, % 

1996 թ. 1999 թ. 2001 թ. 1996 թ. 1999 թ. 2001 թ. 

Ամենաաղքատ 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

Ամենահարուստ 

10% 

Ջինիի գործակիցը  

2.1 

3.4 

4.3 

5.2 

6.2 

7.5 

9.1 

11.5 

15.7 

35.0 

0.4436 

3.0 

4.0 

5.0 

5.0 

7.0 

8.0 

10.0 

12.0 

16.0 

29.0 

0.372 

3.4 

5.3 

6.5 

7.2 

7.8 

9.2 

10.3 

11.0 

13.8 

25.5 

0.344 

0.3 

1.3 

2.3 

3.3 

4.4 

5.9 

8.0 

11.3 

17.4 

45.8 

0.602 

0.4 

1.5 

2.5 

3.5 

4.9 

6.2 

8.1 

10.7 

16.0 

46.2 

0.593 

1.5 

3.0 

3.4 

5.1 

5.9 

6.5 

9.0 

10.6 

15.6 

39.4 

0.535 

 

Գնաճը: Հայաստանում բնակչության եկամուտների վերա-

բաշխման և աղքատացման գործում որոշակի դեր խաղաց գների 

ազատականացմանը հաջորդած գնաճը: ՀՀ-ում գները ազատակա-

նացվեցին 1992 թ.-ի հունվարին, սպառողական գների ինդեքսը 

1993 թ.-ի դեկտեմբերին 1992 թ.-ի դեկտեմբերի համեմատ կազմեց 

10996.2 %: Նախ, գնաճը վերաբաշխեց եկամուտներն ի վնաս 

                                                            
61 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2002, Երևան, էջ 93: 



75 

խնայողությունների տերերի: Դրանք արժեզրկվեցին: Երկրորդ՝ 

բնակչության մի ստվար զանգված տուժեց աշխատավարձերի և կեն-

սաթոշակների երկարաժամկետ չվճարումների պատճառով: ՀՀ-ում 

աշխատավարձի պարտքը 1998 թ.-ին կազմեց 8456.7 մլն դրամ, 

1999 թ.-ին՝ 13145.0 մլն դրամ, 2000 թ.-ին՝ 15703.8 և 2001 թ.-ին՝ 

16979.6 մլն դրամ:62 Երրորդ, սղաճը պայմանավորեց ձեռնարկու-

թյունների հիմնական կապիտալի վերաբաշխումը, որը երկար ժա-

մանակ ձեռնարկությունների հաշվեկշռում արտացոլվում էր սկզբնա-

կան արժեքով: Հիպերինֆլյացիայի արդյունքում սկզբնական արժե-

քը վերջնականապես կտրվեց շուկայականից, և դրա դրամական ար-

տահայտությունը, ըստ էության, կորցրեց տնտեսական իմաստը: Հա-

յաստանում 1990-ականներին մասնավորեցված պետական գույքի 

դիմաց գումարը կազմեց մոտ 276.3 մլն ԱՄՆ դոլար, որից սերտիֆի-

կատներով վճարը կազմել էր 48.7 %:63 Հասկանալի է, որ մասնավո-

րեցված պետական գույքի ցույց տրված չափերը շատ հեռու են իրա-

կանությունից։  

Վարկերը: 1990-ականներին հետսոցիալիստական երկրներում 

նոմենկլատուրայի հարստացման աղբյուրներից մեկը արտոնյալ 

պայմաններով վարկերի տրամադրումն էր որոշակի պետական ձեռ-

նարկություններին շրջանառու միջոցների ձեռքբերման նպատակով: 

Այդ վարկերը տրվում էին բացասական իրական տոկոսադրույքով: 

Ռուսաստանում, օրինակ, տարեկան 10-25 %-ով այն դեպքում, երբ 

սղաճի մակարդակը հասավ տարեկան 2500 %-ի: Արտոնյալ վարկի 

ընդհանուր գումարը 1992 թ.-ին կազմեց Ռուսաստանի ՀՆԱ-ի մոտ 

30 %-ը:64 Վարկերի ստացումը հետսոցիալիստական բոլոր երկրնե-

րում, այդ թվում՝ ՀՀ-ում, հնարավորություն տվեց հարստություն կու-

տակելու և՛ վարկառու ձեռնարկությունների ղեկավարությանը, և՛ 

վարկերը բաշխող կոռումպացված չինովնիկությանը, և՛ միջնորդ 

առևտրային բանկերին:  

                                                            
62 ՀՀ սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 1998, էջ 172:  
63 Անկախության և անցումային 10 տարիները Հայաստանում, Երևան, 2001, էջ 68: 
64 B. Granvill, The Success of Russian Economic Reforms, London. The Royal Institute of 
International Affairs, 1995, p. 67. 
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Այսօր Հայաստանում բնակչության զգալի մասը աղքատանում 

է ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից տրամադրված վարկերի բարձր 

տոկոսադրույքների պատճառով (տարեկան 22-24 %): Անկախացու-

մից մինչ այսօր ահավոր բարձր տոկոսադրույքներով վարկերը 

բնակչության ուղղակի ունեզրկման, բնակելի տների և գույքի բռնագ-

րավման դաժան միջոց են: 

Հայաստանում տնտեսական բարեփոխումների և սեփականա-

շնորհման գործընթացի արդյունքների վերաբերյալ 1999 թ.-ի փետըր-

վարին ակադեմիկոս Գ. Պողոսյանի ղեկավարությամբ ուշագրավ սո-

ցիոլոգիական հարցում անցկացվեց։ «Ձեր կարծիքով տնտեսական 

բարեփոխումներն ընդհանուր առմամբ օժանդակե՞լ են Հայաստանի 

տնտեսության զարգացմանը» հարցին հարցվողների 34.1 %-ը պա-

տասխանել է, որ բարեփոխումները ոչնչով չեն օժանդակել երկրի 

տնտեսությանը, 39.3 %-ը՝ պատասխանել է, որ դրանք նույնիսկ 

վատթարացրել են իրադրությունը։ Փաստորեն՝ հարցվողների երկու 

երրորդը (73.4 %-ը) ժխտել է բարեփոխումների դրական ազդեցու-

թյունը:65 

«Բարեփոխումների» արդյունքում 1991-2000 թթ.-ին Հայաստա-

նի Հանրապետության անցումային տնտեսությունը հայտնվեց սո-

ցիալ-տնտեսական ճգնաժամային լուրջ ցնցումների և հիմնախնդիր-

ների մեջ: Մինչև 1994 թ.-ը տնտեսական զարգացումներն ընթացել են 

տնտեսական կտրուկ անկման պայմաններում։ 1994 թ.-ից հետո 

ձեռք բերված որոշ կայունությունը չդարձավ տնտեսական դինամիկ, 

համաչափ զարգացման հիմք, քանի որ մակրոտնտեսական և հատ-

կապես կառուցվածքային անհամամասնությունները ոչ միայն չհաղ-

թահարվեցին, այլև ավելի խորացան։ 1990 թ.-ին արտաքին պարտք 

չունեցող Հայաստանը 1995 թ.-ին կուտակել էր 372.6 մլն ԱՄՆ դոլա-

րի, 2000 թ.-ին՝ 859.5 մլն ԱՄՆ դոլարի արտաքին պարտք: 1995-2001 

թթ.-ին ՀՆԱ-ի նկատմամբ արտաքին պարտքը 29 %-ից աճել է մինչև 

43 %:66 Հայաստանի պետական պարտքը (կառավարության արտա-

քին ու ներքին պարտքը ու ԿԲ պարտքը) 2017 թ.-ի արդյունքներով 

                                                            
65 Գ. Պողոսյան, Հայ հասարակությունը XXI դարասկզբին, Երևան, 2006, էջ 125: 
66 ՀՀ սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 1998: 
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ակնկալվում է 6 մլրդ 277 մլն չափով (ՀՆԱ-ի 55.1 %-ը)։ Պետական 

պարտքի 83.1 %-ը արտաքին պարտքն է: 2017 թ.-ին Հայաստանի ար-

տաքին պարտքը կհասնի 5 մլրդ 217 մլն դոլարի (ՀՆԱ-ի 45.8 %-ը)67, 

որի ընթացիկ սպասարկման ծավալները մոտեցել են կառավարելիու-

թյան ռիսկային սահմաններին։  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
67 https://news.am/arm/news/354573.html 
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ԳԼՈՒԽ 3. Հարստության և եկամուտների բևեռացված  

բաշխումը և Հայաստանի բնակչության զանգվածային  

աղքատացումը 

 

3.1 Բաշխման հարաբերությունները Հայաստանի  

անցումային տնտեսությունում 

 

Տնտեսական հարաբերությունների համակարգում բնակչության 

եկամուտների ձևավորման և փոփոխության վրա անմիջականորեն և 

ամենից շատ ազդում են բաշխման ու վերաբաշխման հարաբերու-

թյունները: Այդ պատճառով անցումային տնտեսությունում ևս խնդրի 

քննարկումը պետք է սկսել դրանից: 1990-ականներին անցումային 

տնտեսությամբ երկրներում բաշխման և վերաբաշխման գործընթաց-

ները ընթացան կենսամակարդակի շերտավորման աճի ուղղությամբ, 

որի արդյունքում վերջինս բացառիկ կոշտ ձևեր ընդունեց՝ զուգա-

կցվելով բնակչության հիմնական զանգվածի աղքատացման գոր-

ծընթացների հետ: Այսօր այս երկրներում բնակչության կենսամա-

կարդակի բևեռացման գործոնը գնալով ավելի մեծ կարևորություն է 

ձեռք բերում, քանի որ զգալի չափով որոշում է ինչպես տնտեսական 

առաջընթացի տեմպերը, այնպես էլ՝ հասարակության սոցիալ-հոգե-

բանական մթնոլորտը:68 

                                                            
68 Գ. Ղարիբյան, Ա. Խառատյան, Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերու-
թյունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդա-
րության հիմնախնդիրները, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2003, N 1(109), էջ 
43: 
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Բաշխման հարաբերությունները դասական տնտեսագետների 

կողմից դիտարկվել են որպես տնտեսական հարաբերությունների 

մաս: Կ. Մարքսը բաշխման հարաբերությունները համարում էր ար-

տադրական հարաբերությունների շրջված երեսը: «Քաղաքատնտե-

սության քննադատության շուրջը» աշխատությունում նա բաշխումը 

դիտարկում է որպես հասարակական վերարտադրության չորս (ար-

տադրություն, բաշխում, փոխանակություն, սպառում) օղակներից 

մեկը: Արտադրությունը և սպառումը վերարտադրության չորս փուլե-

րից հիմնականն են, որտեղ արտադրությունը ելակետայինն է, իսկ 

սպառումը` եզրափակիչը: Դրանք իրենց նշանակությամբ այնքան են 

նույնական, որ առանց մեկի մյուսը լինել չի կարող: Այդ պատճառով 

դասականները հաճախ նշում էին, որ արտադրությունը սպառում է, 

իսկ սպառումը՝ արտադրություն: Սակայն շուկայական տնտեսու-

թյան համակարգում որքան էլ կարևորվեն արտադրությունը և սպա-

ռումը, արտադրված արդյունքը մինչև չբաշխվի և չփոխանակվի, չի 

կարող սպառվել և նոր արդյունքի վերարտադրություն սկսվել: Ընդ 

որում՝ արտադրողի կողմից սպառվող բարիքի չափը որոշվում է ոչ 

միայն արտադրված արդյունքի քանակով, այլ նաև՝ բաշխման հա-

րաբերություններով, տնտեսական կյանքի վերարտադրության, մաս-

նավորապես բաշխման օրենքներով: Ստեղծված նոր արդյունքը՝ ազ-

գային եկամուտը, վերջին հաշվով տրոհվում է անհրաժեշտ և հավե-

լյալ արդյունքների, սպառման և կուտակման ֆոնդերի: Այդ բաժա-

նումը հատուկ է հասարակական վերարտադրության բոլոր ժամա-

նակներին, տնտեսական բոլոր համակարգերին: Սակայն նոր 

ստեղծված արդյունքի անհրաժեշտ և հավելյալ մասերի բաժանման 

բնույթը տարբեր է, հաճախ՝ խաբուսիկ: Այսպես, Կ. Մարքսը «Կապի-

տալի» առաջին հատորում, անդրադառնալով նոր ստեղծված ար-

դյունքի անհրաժեշտ և հավելյալ մասերի բաժանման պարտադիր լի-

նելուն, նշել է, որ հաճախ սեփականատիրական և տնտեսական հա-

րաբերությունները քողարկում են այդ բաժանումը. «Կոռային աշխա-

տանքի ժամանակ կոռավարի այն աշխատանքը, որ նա կատարում է 

հենց յուր համար, ու պարտադիր աշխատանքը, որ կատարում է կալ-

վածատիրոջ համար, իրարից տարբերվում էին տարածականորեն և 
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ժամանակապես, շոշափելիորեն զգալի կերպով: Ստրկական աշխա-

տանքի ժամանակ աշխատօրվա նույնիսկ այն մասը, որի ընթացքում 

ստրուկը լոկ փոխհատուցում է յուր անձնական կենսամիջոցների 

արժեքը և այդ միջոցին ուրեմն նա հենց յուր համար է աշխատում, 

իրոք թվում է իբրև տիրոջ համար կատարված աշխատանք: Նրա 

ամբողջ աշխատանքն անվճար աշխատանք է թվում: Վարձու աշ-

խատանքի ժամանակ, ընդհակառակը, մինչև անգամ հավելյալ աշ-

խատանքը կամ անվճար աշխատանքը վճարված աշխատանք է 

թվում»:69 

Շուկայական տնտեսության համակարգում անհրաժեշտ ար-

դյունքը հիմնականում դրսևորվում է աշխատավարձի ձևով, իսկ հա-

վելյալ արդյունքը՝ շահույթի, ռենտայի և տոկոսի: 

Այժմ տեսնենք, թե ինչպես, ինչ օրենքներով ու գործոններով են 

որոշվում «անհրաժեշտ արդյունքի»՝ աշխատավարձի չափերը շու-

կայական տնտեսական համակարգում ընդհանրապես, առանձին 

երկրներում՝ մասնավորապես: Ուշադրության են արժանի տնտեսա-

կան գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Հ. Աղաջանյանի «Տնտե-

սագիտության տեսություն» ուսումնական ձեռնարկում արտադրված 

բարիքներն ըստ արտադրության գործոնների սեփականատերերի 

միջև բաշխման վերլուծությունը և գնահատումը: Հիմք ընդունելով 

ամերիկյան նշանավոր տնտեսագետներ Պ. Սամուելսոնի և 

Կ. Ռ. Մակքոնելի մեթոդաբանությունը՝ հեղինակը արտադրված բա-

րիքների բաշխման շուկայական մոդելում խիստ կարևորել է ար-

տադրության գործոնների կամ տնտեսական ռեսուրսների դերը: Նա 

գրում է. «Ստեղծված բարիքները բաշխվում են արտադրության գոր-

ծոնների սեփականատերերի միջև ըստ դրանց օգտագործման ար-

դյունավետության: Սա նշանակում է, որ աշխատողը ձգտում է 

անընդհատ բարձրացնել իր աշխատանքի արտադրողականությու-

նը: Եթե աշխատողը միավոր ժամանակում ավելի շատ արտադրանք 

է թողարկում, ապա նրա վարձատրության չափն էլ մեծ կլինի: Նույնը 

վերաբերում է կապիտալի, հողի սեփականատերերին և ձեռներեցնե-

                                                            
69 Կ. Մարքս, Կապիտալ, հ. I, Երևան, 1933, էջ 507: 
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րին: Նրանցից յուրաքանչյուրը սեփական եկամտի ավելացման 

նպատակով ձգտում է մեծացնել իր ռեսուրսի արտադրողականու-

թյունը: Այսինքն, տեղի է ունենում բարիքների բաշխում՝ ըստ ռե-

սուրսների օգտագործման արդյունավետության»:70 Մնում է ավելաց-

նել, որ բարիքների բաշխումը կախված է, իհարկե, հիմնականում ռե-

սուրսների օգտագործման արդյունավետությունից, բայց չի կարելի 

անտեսել նաև օգտագործվող ռեսուրսի մեծությունը, ծավալը:  

Քանի որ քննարկման առարկան բնակչության եկամուտների 

բաշխումն ու վերաբաշխումն է, ապա ելակետային հարցը, անշուշտ, 

աշխատավարձի մեծության, նրա շարժման, փոփոխության օրինա-

չափությունների բացահայտումն Է: Վաղ շրջանի դասական տնտե-

սագետներից Վ. Պետտին գտնում էր, որ աշխատավարձը, հողի 

վարձավճարը և շահույթը որոշվում են տնտեսական օրենքներով, այլ 

ոչ թե քաղաքական որոշումներով: Վ. Պետտիի դրույթները բանվոր-

ների, դրամական կապիտալի սեփականատերերի ու հողատերերի 

եկամուտների մասին տեսական հետազոտությունների հիմք հանդի-

սացան դասական դպրոցի հաջորդ շատ ներկայացուցիչների հա-

մար: Հետևելով Վ. Պետտիին՝ Ա. Սմիթը, Դ. Ռիկարդոն և Թ. Մալթու-

սը աշխատավարձը բնութագրել են որպես բանվորի աշխատանքի 

գին, որը ներկայացնում է բանվորի և նրա ընտանիքի գոյության հա-

մար կենսամիջոցների գինը: Վ. Պետտին հանդես եկավ աշխատա-

վարձի նվազագույն մեծության օրենքի կողմնակցի դիրքերից: Նա 

նշում էր, որ ապրանքների գների բարձրացմամբ հասարակությու-

նում աշխատավարձի մակարդակի բարձրացման անհրաժեշտու-

թյուն կառաջանա: Սակայն Վ. Պետտին անթույլատրելի էր համա-

րում աշխատավարձի չափից ավելի բարձրացումը և գերազանցումն 

անհրաժեշտ կենսամիջոցների արժեքի նվազագույնի մակարդակից: 

Այս պարագայում, ըստ Պետտիի, տեղի կունենար կատարվող աշ-

խատանքի ծավալի նվազում: Ձեռնարկատերերի և հողատերերի 

եկամուտները Վ. Պետտիի կողմից բնութագրվում են նրանց կողմից 

միասնականացված «ռենտա» հասկացության միջոցով՝ դրանով փո-

                                                            
70 Հ. Աղաջանյան, Տնտեսագիտության տեսություն, մաս I, Երևան, 2009, էջ 51: 
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խարինելով այնպիսի հասկացությունների, ինչպիսիք են ֆերմերի 

շահույթը և փոխատվական տոկոսը:71 

Ֆիզիոկրատների դպրոցի հիմնադիր Ֆրանսոա Քենեն, որն 

առաջինն անդրադարձավ հասարակության տարբեր շերտերի մաս-

նակցությանը ազգային հարստության ստեղծմանը, հաստատում էր, 

որ ազգը բաղկացած է երեք՝ արտադրողների, սեփականատերերի և 

անպտուղների դասակարգից, որոնք տարբեր կերպ են մասնակցում 

ազգային համախառն արդյունքի ստեղծմանը, բաշխմանը և ստա-

նում համապատասխան եկամուտներ:72  

Ըստ Ա. Սմիթի՝ տարեկան արդյունքը եկամուտների ձևով բաշխ-

վում է երեք դասակարգերի՝ բանվորների, կապիտալիստների և հո-

ղատերերի միջև: Աշխատավարձը Ա. Սմիթի դիտարկումներում 

գտնվում էր ուղիղ կախվածության մեջ երկրի ազգային հարստու-

թյան մակարդակից և կապիտալի կուտակման տեմպերից: Եթե տեղի 

էր ունենում կապիտալի կուտակման տեմպերի աճ, և աշխատանքի 

նկատմամբ պահանջարկը գերազանցում էր առաջարկը, տնտեսու-

թյունում հաստատվում էր աշխատավարձի նվազագույն մակարդա-

կից բարձր աշխատավարձ: Այսպիսով՝ նա ժխտեց մինչև կենսա-

նվազագույնի մակարդակը աշխատավարձի մեծության իջեցման 

օրինաչափությունը: Ի տարբերություն Վ. Պետտիի՝ Սմիթը գտնում 

էր, որ բարձր աշխատավարձի առկայության ժամանակ կգտնվեն 

ավելի գործունյա, ջանասեր և խելամիտ բանվորներ, քան ցածր աշ-

խատավարձի դեպքում: Շահույթը՝ որպես կապիտալի եկամուտ, 

որոշվում է շրջանառության մեջ գտնվող (սպառվող) կապիտալի ար-

ժեքով: Նրա կարծիքով՝ շահույթը իր կապիտալը ռիսկի ենթարկող 

ձեռնարկատիրոջ եկամուտն է:73 Խոսքը, անշուշտ, տնտեսական շա-

հույթի մասին է: 

Արտադրության գործոնների տեսության հիմնադիր ժ. Բ. Սեյը 

սահմանեց, որ արտադրության յուրաքանչյուր գործոն, մասնակցե-

                                                            
71 Антология экономической классики, т. 1, Москва, 1992, стр. 91. 
72 Ф. Кенэ, Избранные экономические произведения, Москва, 1960, стр. 360. 
73 А. Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, Москва, 1962, 
стр. 331-333. 
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լով արտադրության գործընթացին, իր տիրոջը բերում է տվյալ գոր-

ծոնի ծախսերին համապատասխան եկամուտ: Սեյը գտնում էր, որ 

աշխատավարձը պարգև է, որը տրվում է աշխատողին՝ աշխատան-

քային ծառայությունների դիմաց, ռենտան՝ հողի ծառայությունների 

դիմաց, իսկ շահույթը, ըստ նրա, բաժանվում է երկու մասի. մի մասը 

հանդես է գալիս որպես ձեռնարկատիրական եկամուտ, որը պարգև է 

ձեռնարկատիրական գործունեության, ռիսկի, տաղանդի և այլնի հա-

մար, մյուս մասն էլ տոկոսի տեսքով տրվում է կապիտալի մատուցած 

ծառայությունների դիմաց:74 

Աշխատավարձի տեսությունը յուրովի մեկնաբանեց և զարգաց-

րեց Կ. Մարքսը: Եթե մինչ այդ բոլոր դասականները աշխատավարձը 

դիտում էին որպես աշխատանք ռեսուրսի գին, ապա Կ. Մարքսը աշ-

խատանքը սահմանազատեց աշխատուժից, և աշխատավարձը հա-

մարեց աշխատուժ ռեսուրսի գինը: Դա միանգամայն նոր մոտեցում 

էր, և հենց դա է ընկած նրա հավելյալ արժեքի տեսության հիմքում: 

Ինչ վերաբերում է աշխատավարձի մեծությանը, դրա վրա ազդող 

գործոններին, ժամանակի մեջ դրա փոփոխություններին, ապա 

«Կապիտալի» առաջին հատորում շարադրված է մի ամբողջ քննա-

կան տեսություն: Ընդգծվում է, որ աշխատավարձը աշխատուժ ռե-

սուրսի արժեքը կամ գինն է: Հետևաբար նրա մեծությունը «որոշվում 

է այն աշխատաժամանակով, որն անհրաժեշտ է այդ առանձնահա-

տուկ ապրանքի արտադրության, ուրեմն և վերարտադրության հա-

մար»:75 Ավելի կոնկրետ՝ «աշխատուժի արժեքը այն կենսամիջոցնե-

րի արժեքն է, որոնք անհրաժեշտ են աշխատուժի տիրոջ գոյությունը 

պահպանելու համար»:76  Քանի որ աշխատուժի տերը՝ բանվորը, 

մահկանացու է, աշխատուժի արժեքը՝ աշխատավարձը, ներառում է 

նաև այն ծախսերը, որոնք անհրաժեշտ են բանվորի և իր ընտանիքի 

պահպանման և վերարտադրության համար: Բանվորի կրթության և 

որակավորման բարձրացման, ինչպես նաև բանվորի սոցիալական 

պահանջմունքների բավարարման համար ծախսերը Կ. Մարքսը ևս 

                                                            
74 М. Блауг, Экономическая мысль в ретроспективе, Москва, 1994, стр. 137, 148. 
75 Կ. Մարքս, Կապիտալ, հ. I, Երևան, 1933, էջ 136: 
76 Նույն տեղում: 
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ներառում է աշխատուժի արժեքի՝ աշխատավարձի մեջ: Մարքսը բա-

ցահայտեց նաև աշխատավարձի փոփոխության հակասական մի-

տումները՝ կախված հասարակական աշխատանքի արտադրողակա-

նության բարձրացումից և կենսամիջոցների նկատմամբ բանվորի 

ընտանիքի պահանջմունքների աճից: Հասարակական աշխատան-

քի արտադրողականության բարձրացումը, իջեցնելով կենսամիջոց-

ների արժեքը, նպաստում է աշխատուժի արժեքի, հետևաբար և աշ-

խատավարձի մակարդակի իջեցմանը, իսկ հասարակական կյանքի 

առաջընթացով պայմանավորված պահանջմունքների աճը, ընդհա-

կառակը, նպաստում է աշխատուժի արժեքի, հետևաբար նաև աշ-

խատավարձի աճին:  

Ամերիկացի տնտեսագետ Ջ. Կլարկի «Հարստության բաշխու-

մը» գրքում նշվում է, որ արտադրությանը մասնակցում են չորս գոր-

ծոն՝ կապիտալը փողի տեսքով, կապիտալ բարիքները՝ արտադրու-

թյան միջոցներն ու հողը, ձեռնարկատիրական գործունեությունը և 

բանվորների աշխատանքը: Ըստ Ջ. Կլարկի՝ արտադրության յուրա-

քանչյուր գործոն ունի յուրահատուկ արտադրողականություն և կա-

տարյալ մրցակցության պայմաններում նրանցից յուրաքանչյուրը 

կարող է ապահովել իր ներդրմանը համապատասխան եկամուտ: 

Կապիտալը բերում է տոկոս, կապիտալ բարիքները՝ ռենտա, ձեռ-

նարկատիրական գործունեությունը՝ ձեռնարկատիրական շահույթ, 

աշխատանքը՝ աշխատավարձ:77 

20-րդ դարի մեծ տնտեսագետ Ջ. Քեյնսը ամբողջական տեսու-

թյուն գարգացրեց պետության կողմից բնակչության եկամուտների 

վերաբաշխման վերաբերյալ: Ջ. Քեյնսը մակրոտնտեսական մակար-

դակում տնտեսական անկայունության և ցնցումների պատճառնե-

րից մեկը համարում էր շուկայական տնտեսության լրիվ զբաղվածու-

թյան մշտական ապահովման անկարողությունը: Ըստ Քեյնսի՝ պե-

տության վերաբաշխման լծակներով հասարակության անդամների 

միջև եկամուտների առավել հավասարաչափ և արդյունավետ բաշ-

խումը կհանգեցնի բնակչության ամբողջական սպառման աճին: 

                                                            
77 Б. Кларк, Распределение богатства, Москва, 1934, стр. 41-43. 
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Ժամանակակից տնտեսագիտությունը աշխատավարձը դիտում 

է որպես աշխատանք ռեսուրսի գին, որը կոնկրետ դրսևորվում է աշ-

խատաշուկայում՝ կախված աշխատանքի նկատմամբ շուկայական 

առաջարկի և պահանջարկի հարաբերակցությունից: Հասկանալի է, 

որ տնային տնտեսությունների պահանջմունքների բավարարման 

գործում պետք է հիմք ընդունել իրական աշխատավարձը: Ինչ վերա-

բերում է աշխատավարձերի տարբերակմանը, ապա, բացի աշխա-

տանքի առաջարկի և պահանջարկի հարաբերակցությունից, դրա 

վրա ազդում են մի շարք գործոններ, մասնավորապես աշխատանքի 

մասնագիտական որակավորման մակարդակը: Բարձր որակավո-

րում ստանալու համար ընտանիքը որոշակի ծախսեր է կատարում, 

իսկ ապագա աշխատողը ուսումնառության մեծ ջանքեր է ներդնում, 

որոնք հատուցվում են բարձր աշխատավարձով: Կան աշխատանք-

ներ, որտեղ պահանջվում են ոչ միայն գիտելիքներ, այլ նաև մեծ լար-

վածություն և հմտություն, որոնք նույնպես փոխհատուցվում են 

բարձր աշխատավարձով: Կան առողջության համար վտանգավոր, 

անհրապույր և ծանր աշխատանքներ, որոնց կատարման համար 

հասարակությունը հարկադրված է բարձր աշխատավարձ վճարել, 

հակառակ դեպքում այդ ոլորտները անհնարին կլինի աշխատողնե-

րով ապահովել: 

Վարչահրամայական տնտեսաձևից շուկայական տնտեսու-

թյանն անցնելու հետևանքով տնտեսական նոր հարաբերությունների 

ձևավորումը պայմանավորեց անցումային տնտեսության նոր բաշխ-

ման հարաբերությունների կայացումը: Սոցիալ-տնտեսական նոր 

պայմաններում էապես փոխվեցին նաև բնակչության եկամուտների 

աղբյուրները, տեսակները և կառուցվածքը: Այդ փոփոխությունները 

հավաքական ձևով իրենց արտահայտությունն են գտնում տնային 

տնտեսությունների եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքում: Հա-

յաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայու-

թյունը տնային տնտեսությունների հետազոտություն անցկացնելու 

նպատակով մշակել է տնային տնտեսությունների եկամուտների բո-

լոր տեսակների գնահատման և հաշվարկման մեթոդաբանությունը: 

Նշվում է, որ «Տնային տնտեսությունների եկամուտների ներքո հաս-
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կացվում են դրամական և բնամթերքով ստացված բոլոր եկամուտնե-

րը (ըստ աղբյուրների), ինչպես նաև՝ սոցիալական աջակցության բո-

լոր տեսակները, մասնավոր տրանսֆերտները, նվերները, սեփակա-

նության և անշարժ գույքի վաճառքից ստացված եկամուտները, օգ-

տագործված խնայողությունները և այլն: Տնային տնտեսության ամ-

բողջական եկամուտները կազմված են դրամական եկամուտների 

բոլոր հոդվածներից և այնպիսի ոչ դրամական եկամուտներից, ինչ-

պիսիք են տնային տնտեսության կողմից սպառվող (օգտագործվող) 

սեփական տնտեսությունից ստացված սննդամթերքը՝ դրամական 

արտահայտությամբ, ինչպես նաև՝ բարեկամներից կամ այլ անձան-

ցից անվճար ստացված ոչ պարենային ապրանքները և ծառայու-

թյունները»:78 

Մեկ նկատառում: Անցումային տնտեսական համակարգում, 

ցավոք, մեծ են ստվերային տնտեսության չափերը: Հայաստանում 

1997 թ.-ին դրանք հասան բարձր մակարդակի՝ կազմելով ՀՆԱ-ի   

66.3 %-ը79: Դրանով պայմանավորված՝ Հայաստանում այդ տարինե-

րին տնային տնտեսությունների եկամուտների շուրջ 1/3-ը ստվե-

րային բնույթ ուներ, որը վերը նշված եկամուտների հաշվարկման մո-

դելում չի արտացոլվել: Ընդ որում, ստվերայնությունն առավել բնո-

րոշ էր քաղաքային տնային տնտեսություններին, որոնց եկամուտնե-

րի շուրջ 50 %-ը ստվերային բնույթի էր:  

Այժմ ծանոթանանք Հայաստանի Հանրապետության տնային 

տնտեսությունների եկամուտների տեսակներին և ամբողջական 

եկամուտների կազմում դրանց տեսակարար կշռին: 

Շուկայական հարաբերություններին անցնելու հետևանքով էա-

պես փոխվում են բնակչության եկամուտների աղբյուրները, դրանց 

տեսակները և փոփոխության միտումները, այդ բոլորի արդյունքում՝ 

եկամուտների և հատկապես ծախսերի կառուցվածքը: 

 

 

 

                                                            
78 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2010, էջ 113: 
79 Անկախության և անցումային 10 տարիները Հայաստանում, Երևան, 2001, էջ 80: 
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Աղյուսակ 3.1. 1998-1999 թթ. ՀՀ տնային տնտեսությունների ընթացիկ  

դրամական եկամուտների կառուցվածքն ըստ աղբյուրների80 
 

Դրամական եկամուտների տեսակները տոկոսներով 

Ընդամենը դրամական եկամուտներ, այդ թվում՝ 100 

վարձու աշխատանքից 24.6 

ինքնազբաղվածությունից 10.8 

գյուղմթերքների և անասունների վաճառքից 32.1 

սեփականությունից (վարձակալական վճար, տոկոս, դիվիդենտ) 0.1 

պետական նպաստներ և թոշակներ 9.3 

տրանսֆերտներ, որից՝ 19.1 

օգնություն հայաստանաբնակ բարեկամներից 6.5 

օգնություն Հայաստանից դուրս բնակվող բարեկամներից 12.6 

այլ եկամուտներ 4.0 

 

Պլանային տնտեսությանը բնորոշ եկամուտների որոշ տեսակ-

ներ ուղղակի վերացան, և ձևավորվեցին դրամական եկամուտների 

նոր տեսակներ: 1990-ական թվականների առաջին տասնամյակում 

աշխատավարձը դադարել էր տնային տնտեսության հիմնական 

եկամուտ լինելուց, իսկ մասնավոր սեփականությունը դեռ չէր դարձել 

եկամտի կարևոր աղբյուր: Այդպիսիք դարձել էին գյուղմթերքների և 

անասունների վաճառքից ստացված եկամուտները, հատկապես 

տրանսֆերտները: Այդ փոփոխություններն իրենց արտացոլումը 

գտան Աղյուսակ 3.1-ում, որտեղ ներկայացված ծավալուն մոդելը 

հիմնականում ներառում է տնային տնտեսությունների բոլոր եկա-

մուտներն իրենց աղբյուրներով, դրսևորման ու ստացման ձևերով և 

1990-ականների անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերու-

թյունների հայելի է: Աղյուսակից երևում է, որ 1998-1999 թթ.-ին ՀՀ 

տնային տնտեսությունների եկամուտների կառուցվածքում ամենա-

մեծ բաժինն ունեն գյուղմթերքների և անասունների վաճառքից 

ստացվող եկամուտները՝ 32.1 %: 

                                                            
80  Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական պատկերը և աղքատությանը, 
Երևան, 2001, էջ 14: 
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Գծապատկեր 3.1. 2001թ. ՀՀ տնային տնտեսությունների ընթացիկ  

դրամական եկամուտների կառուցվածքն ըստ հիմնական աղբյուրների81 

 

Գծապատկեր 3.1-ը փաստում է, որ 2001 թ.-ին աշխատավարձը 

բնակչության եկամուտների կառուցվածքում արդեն կազմել է 31 % 

(1998-1999 թթ.` 24.6 %), գյուղմթերքների և անասունների վաճառքից 

ստացված եկամուտները՝ 15 % (1998-1999 թթ.՝ 32.1 %), տրանս-

ֆերտները՝ 18 % (1998-1999 թթ.` 19.1 %): 

 

Աղյուսակ 3.2. ՀՀ տնային տնտեսությունների ընթացիկ դրամական  

ծախսերի կառուցվածքը 1998-1999 թվականներին (տոկոսներով) 82 
 

Դրամական ծախսերի հոդվածները տոկոսներով 

Ընդամենր դրամական ծախսեր, այդ թվում՝ 100 

սննդամթերքի համար 67.0 

ալկոհոլային խմիչքներ 1.4 

ծխախոտ 6.4 

                                                            
81 Գ. Ղարիբյան, Ա. Խառատյան, Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերու-
թյունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդա-
րության հիմնախնդիրները, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2003 թ, N 1(109): 
82  Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական պատկերը և աղքատությանը, 
Երևան, 2001, էջ 14: 
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ոչ պարենային ապրանքների համար 12.8 

ծառայությունների դիմաց  12.4 

 

Դիտարկենք նաև 90-ական թվականների տնային տնտեսու-

թյունների դրամական ծախսերի կառուցվածքը, որի համաձայն՝ 

դրամական ծախսերի 67.0 %-ը ուղղվում է սննդամթերք ձեռք բերե-

լուն (Աղյուսակ 3.2): 

 

Աղյուսակ 3.3. Հայաստանի տնային տնտեսությունների եկամուտների  

տեսակները 2004 և 2009 թվականներին 

 (մեկ շնչի հաշվով, միջին ամսական) 83 

 
 

դրամ
 

%
 

 
2004 թ. 2009 թ. 2004 թ. 2009 թ. 

1.Դրամական եկամուտներ, այդ թվում՝ 14450 28038 86.0 91.8 

-վարձու աշխատանք
 

7009 15328 41.6 50.2 

-ինքնազբաղվածություն 1158 1534 6.8 5.0 

-գյուղմթերքի և անասունի վաճառք 1603 1667 9.4 5 5 

-սեփականություն (վարձակալության 

վճարներ, տոկոսավճարներ, շահաբաժին-

ներ) 

23
 

25 0.1 0.1 

-պետական թոշակներ և նպաստներ 1962 5615 11.6 18.4, 

-տրանսֆերտներ, դրանցից՝ 1817 2669 11.3 8.7 

-Հայաստանում ապրող բարեկամներից 373 354 2.1 1.2 

-Հայաստանից դուրս ապրողներից 1431 2315 8.2 7.5 

-այլ եկամուտներ 878 1200 5.2 3.9 

2.Ոչ դրամական եկամուտներ, այդ թվում՝ 2406 2503 14.0 8.2 

-սննդամթերքի սպառում սեփական տնտե-

սությունից 
2086 2230 12.2 7.3 

-անվճար ոչ պարենային ապրանքներ և 

ծառայություններ 
320 273 1.8 0.9 

Ընդամենը ամբողջական եկամուտ 16856 30541 100 100 

 

                                                            
83 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2010, էջ 114: 
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Աղյուսակ 3.4. Հայաստանի տնային տնտեսությունների եկամուտների աղ-

բյուրներն ըստ բնակավայրի տեսակի, 2004 և 2009 թվականներ (տոկոս) 84, 
 

 
Քաղաքային 

բնակավայր 

Գյուղական բնա-

կավայր 
 

2004 թ. 2009 թ. 2004 թ. 2009 թ. 

1.Դրամական եկամուտներ, այդ թվում՝ 93.1 96.1 71.6 80.6 

- վարձու աշխատանք 52.9 60.8 20.0 26.5 

- ինքնազբաղվածություն 8.1 5.9 5.3 3.2 

-գյուղմթերքի և անասունի վաճառք 1.5 0.4 24.7 16.8 

-սեփականություն  0.2 0.1 - 0.1 

-պետական թոշակներ և նպաստներ 11.0 17.3 12.2 20.7 

-տրանսֆերտներ, դրանցից՝ 13.6 9.4 5.3 7.1 

-Հայաստանում ապրող բարեկամներից 3.1 1.4 0.6 0.6 

-Հայաստանից դուրս ապրողներից 10.5 8.0 4.7 6.5 

-այլ եկամուտներ 5.8 2.2 4.1 6.2 

2.Ոչ դրամական եկամուտներ, այդ 

թվում՝ 
6.9 3.9 28.4 19.4 

-սննդամթերքի սպառում սեփական 

տնտեսությունից 
4.8 2.8 26.9 18.8 

-անվճար ոչ պարենային ապրանքներ և 

ծառայություններ 
2.1 1.1 1.5 0.6 

Ընդամենը ամբողջական եկամուտ 100 100 100 100 

 

2004 թ.-ի, առավել ևս 2009 թ.-ի՝ Հայաստանի Հանրապետու-

թյան բնակչության եկամուտների կառուցվածքի փոփոխություններն 

ու միտումները փաստում են, որ նախ, արդեն գտնվում ենք շուկայա-

կան տնտեսական հարաբերությունների մոդելում, որտեղ աշխատա-

վարձը և ընդհանրապես դրամական եկամուտները ոչ միայն գե-

րակշռող են, այլև միտում ունեն աճելու, իսկ ոչ դրամական եկամուտ-

ները՝ նվազելու (Աղյուսակներ 3.3 և 3.4): Երկրորդ, անգամ վեց տա-

րիների զարգացումներում նկատելի է պետական թոշակների և 

նպաստների տեսակարար կշռի որոշակի աճի միտումը ինչպես քա-

                                                            
84 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2008, էջ 89: Տե՛ս 
նաև Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2010, էջ 115: 
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ղաքում, այնպես էլ՝ գյուղում, որն արդյունք է պետության սոցիալա-

կան քաղաքականության ոլորտի դրական զարգացումների: Երրորդ, 

տնային տնտեսությունների եկամուտների կառուցվածքում արդեն 

մեծ չէ մասնավոր տրանսֆերտների բաժինը: Դրանք քաղաքային 

բնակավայրերի տնային տնտեսությունների եկամուտներում նվազ-

ման միտում ունեն (2004 թ.-ի 13.6 %-ից 2009 թ.-ին՝ 9.4 %), իսկ գյու-

ղական բնակչության համար նկատելի է աճի միտումը (2004 թ.-ին` 

5.3 %, իսկ 2009 թ.-ին՝ 7.1 %): Վերջինս արդյունք է գյուղական բնա-

կավայրերից, մասնավորապես սահմանամերձ և բարձր լեռնային 

գոտիներից աշխատուժի զգալի արտագաղթի: 

2015 թ.-ին Հայաստանում տնային տնտեսությունների եկա-

մուտների բոլոր աղբյուրների մեջ ամենամեծ բաժինն ունի վարձու 

աշխատանքը (Աղյուսակ 3.5), որը կազմում է քաղաքային բնակա-

վայրերում եկամուտների շուրջ 60.0 %-ը, իսկ գյուղական բնակավայ-

րերում՝ շուրջ 38.0 %-ը: 

 

Աղյուսակ 3.5. Տնային տնտեսությունների անվանական եկամուտների  

աղբյուրները 2008-2015 թվականներին 

(մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական)85 
 

 Քաղաքային բնակավայր Գյուղական բնակավայր 

դրամ % դրամ % 

Տարիներ 2008 2015 2008 2015 2008 2015 2008 2015 

1.Դրամական 

եկամուտներ, 

այդ թվում 

30174 58607 96,8 97,9 20254 42103 78,0 88,1 

վարձու աշխա-

տանք 
16068 35371 57,9 59,1 78881 17963 29,6 37,6 

Ինքնազբաղվա-

ծություն 
3084 5675 9,9 9,5 1092 3468 4,1 7,3 

գյուղմթերքի և 

կենդանիների 

վաճառք 

201 233 0,6 0,4 4670 6698 17,6 14,0 

սեփականություն 

(վարձակալու-
49 781 0,2 0,3 10 7 0,0 0,0 

                                                            
85 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 115: 
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թյան վճարներ, 

տոնավաճառ-

ներ, շահութա-

բաժիններ) 

պետական թո-

շակներ և 

նպաստներ 

5006 10033 16,1 16,8 4615 8049 17,3 10,8 

տրանսֆերտներ, 

որից՝ 
3094 5248 9,9 8,7 1950 3792 7,3 7,9 

Հայաստանում 

ապրող բարե-

կամներից 

587 681 1,9 1,1 125 113 0,7 0,2 

Հայաստանից 

դուրս ապրողնե-

րից  

2507 4557 8,0 7,6 1755 3679 6,6 7,7 

այլ եկամուտներ 672 1866 2,2 3,1 536 2126 2,1 4,5 

2. Ոչ դրամական 

եկամուտներ, 

այդ թվում՝ 

686 908 2,2 1,5 5642 5550 21,6 11,9 

սննդամթերքի 

սպառում սեփա-

կան տնտեսու-

թյունից 

686 908 2,2 1,5 5642 5550 21,6 11,6 

անվճար ոչ պա-

րենային ապ-

րանքներ ու ծա-

ռայություններ 

324 353 1,0 0,6 210 138 0,8 0,3 

Ընդամենը եկա-

մուտ 

31,184 59867 7100 100 26606 17791 100 100 

 

Քաղաքային, ինչպես նաև գյուղական բնակավայրերում դրա-

մական եկամուտների երկրորդ աղբյուրը պետական թոշակներն ու 

նպաստներն են (16-17 %), ինչպես նաև տրանսֆերտները (8-10 %): 

Ինչ վերաբերում է ոչ դրամական եկամուտներին, ապա Աղյուսակ 

3.5-ից երևում է, որ 2015 թ.-ին դրանց տեսակարար կշիռը քաղաքում 

կազմել է 2.1 %, իսկ գյուղական բնակավայրերում՝ շուրջ 12 %:  

Այսպիսով՝ Աղյուսակներ 3.1-3.5-ի վերլուծությունը ցույց տվեց 

տնային տնտեսությունների եկամուտների աղբյուրների բազմազա-

նությունը և եկամուտների կառուցվածքում դրանց փոփոխության մի-
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տումները: Այստեղից կարող ենք ասել, որ աղքատությունը հաղթա-

հարելու համար տնային տնտեսությունների եկամուտների աճի աղ-

բյուրները և ուղիները ևս բազմազան են. մի իրողություն, որը պա-

հանջում է սոցիալական քաղաքականության հստակ ուղիներ ինչ-

պես քաղաքային, այնպես էլ գյուղական բնակավայրերի տնային 

տնտեսությունների կենսամակարդակի բարձրացման գործում: 

Աղքատություն ծնող կարևոր պատճառներից մեկը տնային 

տնտեսությունների միջև եկամուտների անհավասար բաշխումն է: 

Հնարավոր է, որ երկիրն ունենա բարձր տնտեսական աճ, բայց աղ-

քատության հաղթահարման վրա դրա ազդեցությունն աննշան լինի, 

եթե եկամուտները խիստ անհավասար են բաշխվում տնային տնտե-

սությունների միջև, եթե տնտեսական աճի պտուղներից օլիգարխնե-

րը և ընդհանրապես հարուստները շատ են օգտվում, իսկ աղքատնե-

րը՝ աննշան չափերով: 

Աղյուսակ 3.6-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ 2004 և 2009 թթ.-

ին, ըստ դեցիլային խմբերի, տնային տնտեսությունների դրամական 

եկամուտների կառուցվածքը զգալի չափերով տարբերակվում է: 

Այսպես, I դեցիլիային խմբում փոքր է աշխատանքից ստացվող 

եկամուտը (13.0 %՝ 2004 թ.-ին և 8.5 %՝ 2009 թ.-ին), բայց մեծ՝ թոշակ-

ների և նպաստերի (45.7 % և 51.5 %), ինչպես նաև՝ գյուղամթերքների 

վաճառքից եկամուտների բաժինը (21.9 % և 14.5 %), մինչդեռ X դե-

ցիլային խմբում, ընդհակառակը, մեծ է աշխատանքից եկամուտի 

բաժինը (61.4 % և 68.4 %) և փոքր՝ թոշակների և նպաստների (3.8 % 

և 10.1 %), ինչպես նաև՝ գյուղմթերքի վաճառքից ստացվող եկամուտ-

ների բաժինը (8.1 % և 6.4 %): X դեցիլային խմբում մեծ է նաև 

տրանսֆերների բաժինը (19.0 % և 12.5 %): 
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Աղյուսակ 3.6. Հայաստանի տնային տնտեսությունների դրամական  

եկամուտների կառուցվածքն ըստ դեցիլային խմբերի 2004 և 2009 

թվականներին  

(մեկ շնչի հաշվով, միջին ամսական)86 
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I 

2004 100 13.0 45.7 21.9 6.9 3.2 3.7 12.5 

2009 100 8.5 51.5 14.5 6.0 1.9 4.1 19.6 

V 
2004 100 49.9 23.9 12.3 7.4 1.7 5.7 6.5 

2009 100 54.8 25.6 6.6 8.3 1.5 6.8 4.7 

X 
2004 100 61.4 3.8 8.1 19.0 3.3 15.6 7.7 

2009 100 68.4 10.1 6.4 12.5 1.4 11.1 2.6 

 

Հայաստանում, ըստ դեցիլային խմբերի, եկամուտների նման 

անհավասարաչափ բաշխվածությունը պայմանավորված է աշխա-

տավարձի տարբերակված բաշխմամբ, տնային տնտեսությունների 

կազմով, երեխաների թվով, ինչպես նաև դրսից ստացվող տրանս-

ֆերտների ոչ համաչափ մակարդակներով: 

 

 

                                                            
86 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2010, էջ 120-121: 
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Աղյուսակ 3.7. Դրամական անվանական եկամուտների շարժն ըստ տնային 

տնտեսությունների դրամական եկամուտների դեցիլային խմբերի 2004 և 

2015 թվականներին 

(մեկ շնչի հաշվով, միջին ամսական, դրամով) 87 
 

 Դեցիլային խմբեր ըստ դրամականեկամուտների 

2004 թ. I II III IV V VI VII VIII IX X 

Դրա-

մական 

եկա-

մուտնե-

րը 

2260 4395 6189 8017 9869 11903 14337 17882 23793 47061 

այդ 

թվում՝ 

եկա-

մուտներ՝ 

աշխա-

տանքից 

294 959 2029 3384 4929 6323 8105 11498 15944 28881 

թոշակ-

ներ 

նպաստ-

ներ, 

կրթաթո-

շակներ 

1032 1872 2175 2094 2357 2315 2190 2059 1921 1771 

եկամուտ-

ներ՝ 

գյուղ-

մթերքի 

վաճառ-

քից 

495 810 909 1282 1213 1683 1775 1867 3211 3823 

տրանս-

ֆերտ-

ներ 

157 188 444 592 728 1000 1582 1875 2840 8933 

որից 

Հայաս-

տանում 

ապրող 

բարե-

կամնե-

րից 

73 90 160 214 169 344 353 318 567 1602 

                                                            
87 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 116, 118: 
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Հայաս-

տանից 

դուրս 

ապրող 

բարե-

կամնե-

րից  

84 98 284 378 559 656 1229 1539 2223 7331 

այլ 

եկա-

մուտներ 

282 566 632 665 642 582 685 601 777 3653 

2015 թ.           

դրամա-

կան 

եկա-

մուտներ 

10299 19082 25414 31424 37664 43682 50708 60711 76501 168604 

այդ 

թվում՝ 

եկամուտ-

ներ՝ աշ-

խատան-

քից 

1278 6743 12053 17175 22168 25230 30965 38818 53268 128878 

թոշակ-

ներ, 

նպաստ-

ներ, 

կրթա-

թոշակ-

ներ 

9845 6853 7159 8080 10127 12671 11410 11079 9910 107220 

եկամուտ-

ներ՝ գույ-

քի վա-

ճառքից 

1234 2447 2637 2031 1726 1334 1928 1958 2475 8980 

տրանս-

ֆերտ-

ներ 

526 1097 1665 2395 1857 3114 3949 7227 8692 16176 

որից՝ 

Հայաս-

տանում 

ապրող 

բարե-

կամնե-

րից 

86 255 217 515 219 60 337 918 963 1096 

Հայաս-

տանից 

դուրս 

440 842 1427 1850 1637 3050 3612 6308 7729 7538 
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ապրող 

բարե-

կամնե-

րից 

այլ 

եկա-

մուտներ 

2316 1942 1500 43 1786 1333 2456 1629 2156 3550 

 

Աղյուսակ 3.7-ի տվյալները ներկայացնում են տնային տնտե-

սությունների մեկ շնչի հաշվով ամսական անվանական եկամուտնե-

րի շարժն ըստ դեցիլային խմբերի 2004 և 2015 թթ.-ին և հավաստում, 

որ Հայաստանի Հանրապետությունում անկախության տարիներին, 

ընդհուպ մինչև 2015 թ.-ը, տնային տնտեսությունների միջին ամսա-

կան մեկ շնչի հաշվով եկամուտները բավականին անհավասար են 

բաշխվել: Եթե 2004 թ.-ին 10-րդ դեցիլային խմբի տնային տնտեսու-

թյունների շնչային եկամուտները շուրջ 21 անգամ (20.8) գերազան-

ցում էին 1-ին դեցիլային խմբում գտնվող տնային տնտեսությունների 

շնչային եկամուտների մակարդակը, ապա 2015 թ.-ին այդ տարբե-

րությունները կրճատվել են և կազմել 16.3 անգամ: Դա, անշուշտ, 

դրական միտում է, սակայն մեր օրերում 16 անգամ տարբերությունը 

շատ մեծ է, որը սոցիալական անարդարությունների և կոռուպցիայի 

հետևանք է և հակազդում է Հայաստանի Հանրապետության աղքա-

տության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի արդյունավետ 

իրականացմանը, մասնավորապես արտագաղթի կանխման գեր-

խնդրի լուծմանը: 

Վերջին տասը տարիներին ՀՀ տնային տնտեսությունների մեկ 

շնչի հաշվով եկամուտների բևեռացումը փաստում է, որ այն այսօր 

ևս մնում է խիստ անհանգստացնող: Եկամուտների նման մեծ բևե-

ռացումը Հայաստանում առկա խորը աղքատության առաջացման 

հիմնական պատճառները մեկն է:  

Ըստ դեցիլային խմբերի եկամուտների, մասնավորապես դրա-

մական եկամուտների, տարբերակված բաշխման առանձնահատ-

կությունների վերլուծությունը կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն 

բնակչության կենսամակարդակի իրական վիճակի և զարգացումնե-

րի հետազոտման, այլև պետության ճիշտ հասցեագրված ու նպա-
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տակային սոցիալական քաղաքականություն մշակելու և իրակա-

նացնելու համար: 

Բնակչության եկամուտների չափերը (մեկ շնչի հաշվով) և կա-

ռուցվածքը որոշակի ազդեցություն ունեն տնային տնտեսություննե-

րի սպառողական ծախսերի չափերի և կառուցվածքի վրա: Եկա-

մուտները, վերջին հաշվով, ծախսումներով են դառնում սպառում, 

ինչը բնակչության կենսամակարդակի անմիջական ցուցանիշներից 

է: Ընդ որում՝ տնային տնտեսությունների սպառողական ծախսերի 

ցուցանիշներն առավել ճիշտ են արտացոլում բնակչության կենսա-

մակարդակը և դրա փոփոխությունները, քանի որ դրանք եկամուտ-

ների համեմատ ավելի վստահելի են (եկամուտները հաճախ տարբեր 

պատճառներով թաքցվում են): Ըստ տնային տնտեսությունների հե-

տազոտության վիճակագրական ծառայության մեթոդաբանության՝ 

տնային տնտեսությունների ծախսերն ունեն Աղյուսակ 3.8-ում ներ-

կայացված տեսքը:88 

Տնային տնտեսությունների սպառողական ծախսերը չեն ներա-

ռում հարկերը, դրամահավաքները, պարտքերի մարումը, ալիմենտ-

ները, բարեկամներին օգնությունը, տուգանքները, վարկերի մարու-

մը, ինչպես նաև տնային տնտեսությունների արտադրական գործու-

նեության հետ կապված ծախսերը: 

 

Աղյուսակ 3.8. Տնային տնտեսությունների ծախսերը 
 

1.Պարենային ապրանքներ 2.Ոչ պարենային ապրանք-

ներ 

3. Ծառայություններ 

-միս և մսամթերք 

-կաթ և կաթնամթերք 

-հագուստ,  

կտորեղեն, կոշիկ 

բնակարային (կոմունալ. 

կենցաղային) 

-ձու  սպասարկման 

(առանց հեռախոսի) 

-ձուկ և ձկնամթերք -կահույք, գորգեր, 

-կենցաղային 

նշանակության 

ապրանքներ 

–մշակութային, 

հանգստի և սպորտի 
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-շաքար և հրուշակեղեն -հիգիենայի 

պարագաներ 

-կրթության, ուսուցման 

և նախադպրոցական 

դաստիարակության 

-կարագ և բուսական այլ 

յուղեր 

-կարտոֆիլ 
-բանջարաբոստանային 

այլ մշակաբույսեր 

-մրգեր, հատապտուղներ 

-հաց և հացամթերք 

-տրանսպորտային 

միջոցներ և վառելիք 

-բժշկական և առողջա-

րանային 

-այլ մթերք - ոչ պարենային այլ 

ապրանքներ 

–տրանսպորտի և կապի: 

-սնունդ՝ տնից դուրս   

-ալկոհոլային խմիչք    

-ծխախոտ   

 

Բնակչությունն ըստ որոշակի գործոնների (բնակավայրեր, 

գյուղ-քաղաք, մեկ շնչի հաշվով եկամուտներ և այլն) խմբավորելով՝ 

կարելի է ստանալ և վերլուծել եկամուտների ու ծախսերի գործառու-

թային կախվածությունը և անհավասար բաշխվածության գնահա-

տականը: Մենք կսահմանափակվենք՝ միայն արձանագրելով, որ 

շնչային եկամուտի և ծախսերի կառուցվածքի միջև գոյություն ունի 

որոշակի կախվածություն, այնպիսի կախվածություն, որ սպառողա-

կան ծախսերի կառուցվածքով հնարավոր է գնահատել տնային 

տնտեսությունների կենսամակարդակը, անգամ՝ եկամուտները: Որ-

քան փոքր են տնային տնտեսությունների մեկ շնչին ընկնող եկա-

մուտները, այնքան մեծ բաժին են կազմում պարենային ապրանքնե-

րի ձեռքբերման վրա կատարած ծախսերը և համեմատաբար փոքր 

բաժին՝ ոչ պարենային ապրանքների ձեռքբերման, հատկապես ծա-

ռայությունների համար վճարված ծախսերը: ՀՀ ազգային վիճակագ-

րական ծառայության հաշվարկներով 2009 թ.-ին Հայաստանի 

տնային տնտեսությունների ծախսերը սննդի վրա կազմել են 51.1 %, 

ոչ պարենային ապրանքների ձեռքբերման ծախսերը՝ 15.5 %, ծառա-

յությունների համար վճարումները՝ 28.8 %, ծխախոտի գնումը՝ 3.7 

տոկոս, ալկոհոլային խմիչքների համար ծախսերը՝ 0.9 %89: 
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Աղյուսակ 3.9. Տնային տնտեսությունների սպառողական հիմնական  

ծախսերի կառուցվածքն ըստ բնակավայրի 2004 և 2009 թվականներին 

(մեկ շնչի հաշվով, միջին ամսական)90 
 

 Քաղաքային բնակավայր Գյուղական բնակավայր 

դրամ % դրամ % 

 2004 2009 2004 200

9 

2004 2009 200

4 

200

9 Սպառողական ծախ-

սեր, այդ թվում՝ 

20933 29119 100 100 16458 24916 100 100 

սնունդ 11109 14221 53.1 48.8 10281 14003 62.5 56.2 

ոչ պարենային ապ-

րանքներ 

2841 4390 13.6 15.1 2695 4112 16.4 16.5 

ծառայություններ 5919 9173 28.2 31.5 2670 5644 16.2 22.7 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում 2004-2009 թթ.-ին, բնակչու-

թյան եկամուտների աճով պայմանավորված, տնային տնտեսու-

թյունների ծախսերի կառուցվածքում առկա էին դրական տեղաշար-

ժեր. փոքրացել էր սննդի վրա կատարված ծախսերի բաժինը և մե-

ծացել ոչ պարենային ապրանքների և ծառայությունների ծախսերի 

բաժինը, որը բնակչության կենսամակարդակի համապատասխան 

բարձրացման արտացոլումն է: 

Դրամական եկամուտների ու ծախսերի այդ զարգացումները և 

փոփոխությունները իրենց արտացոլումն են գտել տնային տնտեսու-

թյունների սպառողական ծախսերի կառուցվածքի հետազոտություն-

ներում: Աղյուսակ 3.9-ում ներկայացված է տնային տնտեսություննե-

րի հիմնական սպառողական ծախսերի կառուցվածքը գյուղ-քաղաք 

կտրվածքով:  

Աղյուսակից հետևում է, որ 2004-2009 թթ.-ին. 

 Հայաստանի տնային տնտեսությունների սպառողական 

ծախսերը բոլոր ուղղություններով որոշ չափով աճել են, 

 սպառողական ծախսերի կառուցվածքում դեռևս մեծ են 

սննդի վրա կատարվող ծախսերը ինչպես քաղաքային, այն-

պես էլ գյուղական բնակավայրերում, 
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 դեռևս փոքր են ծառայությունների համար կատարվող ծախ-

սերը, հատկապես գյուղական բնակավայրերում:  

 

Աղյուսակ 3.10. Հայաստանի տնային տնտեսությունների անվանական 

սպառողական ծախսերի կառուցվածքը 2004 և 2015 թվականներին91 

 

 Տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական 

սպառողական ծախսերը 

դրամ % 

2004 թ. 2015 թ. 2004 թ. 2015 թ. 

սպառողական 

ծախսեր, այդ թվում՝ 19251 42867 100 100 

սնունդ, որից՝ 10797 18705 56.1 43.6 

սնունդ՝ տնից դուրս 227 540 1.2 1.3 

ալկոհոլային խմիչ-

քի գնում 
163 237 0.8 0.6 

ծխախոտի գնում  808 1414 4.2 3.3 

ոչ պարենային ապ-

րանքներ 2787 8074 14.5 18.8 

ծառայություններ, 

այդ թվում՝ 4696 14437 24.4 33.7 

առողջապահության 
1500 2659 7.8 6.2 

կրթության 708 488 3.7 1.1 

բնակ. կոմունալ 1146 5689 6.0 13.3 

տրանսպորտ 694 1441 3.6 3.4 

կապ 291 2393 1.5 5.6 

մշակույթ 3 101 0.0 0.2 

իրավաբանական 

ծառայություններ 
3 376 0.0 0.9 

այլ ծառայություն-

ներ 
351 390 1.8 3.0 
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2004 և 2015 թթ.-ին Հայաստանի տնային տնտեսությունների 

անվանական սպառողական ծախսերի կառուցվածքների համադրու-

մից (Աղյուսակ 3.10) հետևում է, որ, չնայած դիտարկվող ժամանա-

կահատվածում տնային տնտեսությունների ամսական սպառողա-

կան ծախսերի կառուցվածքում սննդի վրա կատարվող սպառողա-

կան ծախսերի բաժնի կրճատմանը (56.1 %՝ 2004 թ.-ին և 43.6 %՝ 

2015 թ.-ին), դրանց բաժինը դեռ ամենամեծն է: Դա տնային տնտե-

սությունների դեռևս ցածր կենսամակարդակի արդյունք է: Ինչ վերա-

բերում է ոչ պարենային ապրանքների ձեռքբերման վրա կատար-

ված ծախսերին, ապա, չնայած 2015 թ.-ին դրանց բաժնի աճին 

(2004 թ.-ին՝ 24.4 %, 2015 թ.-ին՝ 33.7 %), այնուհանդերձ, այդ ծախսե-

րը սննդային ապրանքների վրա կատարված ծախսերից քիչ են: Ծա-

ռայությունների վրա կատարված ծախսերը 2004 թ.-ին կազմել են 

24.4 %, իսկ 2015 թ.-ին հասել են 33.7 %-ի: Ծառայությունների վրա 

ՀՀ տնային տնտեսությունների կատարած ծախսերը ևս ցածր կեն-

սամակարդակի արդյունք են: Հիշենք, որ բարձր կենսամակարդակ 

ունեցող երկրներում տնային տնտեսությունների կատարած նման 

ծախսերը գերազանցում են ընդհանուր ծախսերի 60 %-ը: 

 

Աղյուսակ 3.11. ՀՀ տնային տնտեսությունների անվանական սպառողական 

ծախսերի կառուցվածքն ըստ բնակավայրի տեսակի 2004 և 

2015 թվականներին  

(մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական)92 
 

Ծախսերի հոդ-

վածները 

Քաղաքային բնակավայր Գյուղական բնակավայր 

դրամ % դրամ % 

2004 թ. 2015 թ. 2004 թ. 2015 թ. 2004 թ. 2015 թ. 2004 թ. 2015 թ. 

սպառողական 

ծախսեր, այդ 

թվում՝ 

20433 47,61 100 100 16458 35786 100 100 

սնունդ 11109 19014 53,1 40,3 10281 18197 62,5 50,9 

սնունդ՝ տնից 

դուրս 
321 801 1,5 1,7 72 111 0,4 0,3 
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ալկոհոլային 

խմիչքի գնում 
173 222 0,8 0,5 146 263 0,9 0,7 

ծխախոտի գնում  894 1470 4,3 3,1 666 1320 4 3,7 

ոչ պարենային 

ապրանքներ 
2841 8394 13,6 17,8 2695 7546 16,4 21,1 

ծառայություն-

ներ, այդ թվում՝ 
5916 18061 28,2 38,3 26,70 8460 16,2 23,6 

առողջապահու-

թյան 
1794 3745 8,6 7,9 1002 868 6,1 2,4 

կրթության 976 713 4,7 1,5 265 118 1,6 0,3 

բնակ. կոմունալ  1382 6865 6,6 14,5 755 3765 4,6 10,5 

տրանսպորտ 9,99 1778 4,6 3,8 303 886 1,8 2,5 

կապ 421 2656 2 5,6 75 1959 0,5 5,5 

մշակույթ 4 163 0,0 0,3 0 0 0 0 

իրավական ծա-

ռայություններ 
4 450 0,0 1,0 0 253 0 0,7 

այլ ծառայու-

թյուններ 
406 1700 1,9 4,2 260 611 1,6 1,7 

 

Ուշադրության է արժանի ՀՀ տնային տնտեսությունների ծախ-

սերի կառուցվածքն ըստ բնակավայրի տեսակի: Աղյուսակ 3.11-ից 

հետևում է, որ 2004 և 2015 թթ.-ին քաղաքային բնակավայրերի կեն-

սամակարդակը ավելի բարձր է, քան գյուղականը: 

Հայաստանի Հանրապետությունում բնակչության առանձին 

խմբերի (քվինտիլային և դեցիլային) սպառողական ծախսերի ցու-

ցանիշները էապես փոխվում են՝ պայմանավորված տնային տնտե-

սությունների մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական եկամտով:  
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Աղյուսակ 3.12. Ծախսերի հիմնական զանգվածների մասնաբաժինը 

տնային տնտեսությունների միջին ամսական սպառողական ծախսերի 

կառուցվածքում 2004 և 2009 թվականներին (մեկ շնչի հաշվով, միջին ամսա-

կան)93 
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I 

2004 100 73.4 0.4 5.1 8.6 12.5 

2009 100 63.6 0.2 5.1 7.7 23.4 

X 

2004 100 38.0 1.1 2.9 18.6 39.4 

2009 100 38.9 1.2 2.5 20.1 37.3 

 

Աղյուսակ 3.12-ի տվյալները խոսում են այն մասին, որ I դեցի-

լային խմբի համեմատ X դեցիլային խմբում շուրջ երկու անգամ 

փոքր է սննդամթերքի վրա կատարված ծախսերի բաժինը, և, ընդհա-

կառակը, շուրջ երեք անգամ մեծ՝ ոչ պարենային ապրանքների և եր-

կու անգամ մեծ՝ ծառայությունների վրա կատարված ծախսերի բա-

ժինը: Ուստի հաստատվում է այն օրինաչափությունը, որ գոյություն 

ունի հակադարձ կորելացիոն կապ ընտանիքի շնչային եկամուտի և 

սննդամթերքների վրա կատարվող ծախսերի միջև և դրական կորե-

լացիոն կապ՝ ընտանիքի շնչային եկամուտի ու ոչ պարենային ապ-

րանքների ու ծառայությունների վրա կատարվող ծախսերի միջև: 

Դա, բնականաբար, չի նշանակում, որ վերին դեցիլային խմբերում 

ընտանիքները բացարձակ մեծություններով ավելի քիչ պարենային 

                                                            
93 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2010, էջ 127-128: 
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ապրանքներ են գնում, այսինքն՝ ավելի վատ են սնվում: Իրականում 

բարձր դեցիլային խմբերում գտնվող ընտանիքները բացարձակ չա-

փերով ավելի շատ և թանկ սննդամթերք են սպառում, որը նրանց 

բարձր կենսամակարդակի ցուցանիշներից է:  

 

 

3.2 Տնային տնտեսությունների եկամուտների և ծախսերի 

բևեռացումը 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում կապիտալի նախասկզբնա-

կան կուտակման ծանր դրսևորումները և կաթվածահար հետևանք-

ները, 1991-1994 թթ.-ի էներգետիկ ու տնտեսական խոր ճգնաժամը, 

հարյուրավոր և հազարավոր ձեռնարկությունների աշխատանքների 

դադարեցումը, զանգվածային գործազրկությունը, մութը և ցուրտը, 

բնակչության սոցիալական բացարձակ անպաշտպանվածությունը, 

ամենաթողությունը և կոռուպցիան հանգեցրին նրան, որ սկիզբ 

առավ զանգվածային աղքատությունը, և շուրջ մեկ միլիոն աշխա-

տունակ բնակչություն երկրից արտագաղթեց: Դա մեծ աղետ Էր: Նո-

րից Հայաստանը սկսեց դատարկվել հայերից, այս անգամ ոչ թե 

թուրքի յաթաղանից, այլ սպառնացող սովից: 

Այդպիսի իրավիճակում ի՞նչ նկարագիր ուներ Հայաստանի 

Հանրապետությունը, ինչպիսի՞ն էր նրա սոցիալ-տնտեսական ու ժո-

դովրդագրական զարգացումների նկարագիրը, ինչպե՞ս էր տեղի ու-

նենում 21-րդ դարի հիմնական հրամայականը՝ մարդկային զարգաց-

ման, մասնավորապես նրա սոցիալական ինդիկատորների վերար-

տադրությունը և այլն: 

Այս և նմանատիպ այլ հարցերի վիճակագրական և տեսական 

վերլուծությունը տրված է այդ ժամանակահատվածի մի շարք գիտա-

կան հետազոտություններում, վիճակագրական զեկույցներում և 

նմանատիպ այլ նյութերում: Դրանց մեջ առանձնանում է 2001 թ.-ին 

հրատարակված «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական 

պատկերը և աղքատությունը» վիճակագրական-վերլուծական զե-

կույցը: Այսպես, այդ զեկույցում բացահայտվեց, որ 1991-1994 թթ.-ին 
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Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական համակարգային 

ճգնաժամի հետևանքով սպառումը գերազանցեց արտադրված նոր 

արժեքին. 1993 թ.-ին՝ 10.6 %-ով, 1995 թ.-ին՝ 17.5 %-ով: Այդ երևույթը 

առավել ընդգծված է դրսևորվել տնային տնտեսությունների մակար-

դակում: Սույն զեկույցում նշվում է, որ «...եթե 1990 թ.-ի նկատմամբ 

1998 թ.-ին ըստ իրական եկամուտների բնակչության գնողունակու-

թյան աստիճանի անկումը կազմել է 10 անգամից ավելի, ապա 

տնային տնտեսությունների կողմից սպառման վրա կատարված 

ծախսերը նույն ժամանակահատվածում կրճատվել են ընդամենը 

18.2 տոկոսով, ինչը վկայում է տնային տնտեսությունների խնայո-

ղությունների «գերմաշման», դրանց բնատնտեսացման, ինչպես 

նաև՝ պաշտոնական և մասնավոր տրանսֆերտներից կախվածու-

թյան մակարդակի բարձրացման մասին»94: 

1991-1994 թթ.-ին ՀՀ տնային տնտեսությունների հետազոտու-

թյունը ցույց տվեց, որ այդ և հետագա տարիներին ըստ եկամուտնե-

րի և ծախսերի բնակչության բաշխվածության անհավասարությունը 

և բևեռացումը խիստ մեծացել են: Այդ ընդհանրացումը հիմնավոր 

դարձնելու նպատակով նախ մեր կողմից վերլուծվեցին անցումային 

նշված ամենածանր ժամանակահատվածում Հայաստանի բնակչու-

թյան եկամուտների տեսակները և կառուցվածքը, այնուհետև ուսում-

նասիրվեց բնակչության դրամական ծախսերի կառուցվածքը: Եթե 

Հայաստանի միջին բնակչի համար սննդամթերքի վրա կատարված 

ծախսերը 1998-1999 թթ.-ին կազմում էին 67 %, իսկ ծառայություննե-

րի դիմաց ծախսերը՝ 12.4 %, ապա բնակչության ամենաքիչ ապա-

հովված դեցիլային խմբերում ծախսերի կառուցվածքն ավելի լար-

ված էր. դրանց 77.0 %-ը կազմում էին սննդի համար կատարված 

ծախսերը, իսկ 7.0 %-ը՝ ծառայությունների դիմաց ծախսերը: 

Վերը նշված հետազոտության արդյունքների համաձայն՝ 1998-

1999 թթ.-ին 20 % ամենաշատ եկամուտներ ունեցողների (վերին 

քվինտիլային խումբ) և 20 % ամենաքիչ եկամուտներ ունեցողների 

(ստորին քվինտիլային խումբ) եկամուտների տարբերությունը ու-

                                                            
94  Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 
Երևան, 2001, էջ 13: 
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սումնասիրվող ժամանակահատվածում կազմել էր 32.2 անգամ:95 

Նշենք, որ այդ նույն ժամանակահատվածում Ռուսաստանի Դաշ-

նությունում, ըստ եկամուտների, 20 % ամենահարուստ և 20 % ամե-

նաաղքատ խմբերի եկամուտների բևեռացման տարբերությունը 

կազմել է ընդամենը 16 անգամ, այսինքն՝ Հայաստանի համեմատ եր-

կու անգամ քիչ: Հասկանալի է, որ ըստ դեցիլային խմբերի բնակչու-

թյան եկամուտների բևեռացումը ավելի մեծ է, որը, դժբախտաբար, 

այդ հետազոտության մեջ չի հաշվարկվել: 

Ըստ եկամուտների և ծախսերի բնակչության նման աննախա-

դեպ բևեռացումը և հասարակության ավելի քան կեսի աղքատությու-

նը ազգային ողբերգություն էր իր սոցիալական հետևանքներով: Ըստ 

եկամուտների՝ բնակչության նման ահավոր բևեռացումը և զանգվա-

ծային աղքատությունը բացառեց միջին դասի կայացումը, որը նոր-

մալ զարգացող հասարակության համար ոչ միայն շատ կարևոր էր, 

այլև անհրաժեշտ: Սույն հետազոտությունում նշված է, որ «բնակչու-

թյան նման բևեռացվածությունը վկայում է, այսպես կոչված, միջին 

խավի չկազմավորման մասին, ինչն ունի ոչ միայն սոցիալ-տնտեսա-

կան, այլև քաղաքական նշանակություն, քանզի միջին խավի բացա-

կայությունը նույնն է, ինչ քաղաքական լայն հենարանի բացակայու-

թյունը քաղաքացիական հասարակության ցանկացած քաղաքական 

ուժի համար»96: Միջին խավի չկազմավորվելը ոչ միայն տնտեսա-

կան, սոցիալական, այլ նաև քաղաքական «դատարկություն» ստեղ-

ծեց հասարակության օրգանիզմում, հնարավորություն չտվեց զար-

գացնելու մանր և միջին մրցակցային ձեռներեցությունը, մեծացնելու 

զբաղվածությունը, կրճատելու գործազրկությունը և աղքատությունը, 

բարձրացնելու կենսամակարդակը: Չմոռանանք, որ հետսոցիալիս-

տական հասարակության սոցիալական կառուցվածքը ոչ միայն վե-

րափոխումների արդյունքն է, այլ նաև անցումային հասարակության 

և տնտեսության վրա ազդող էական գործոններից մեկը:  

                                                            
95  Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 
Երևան, 2001, էջ 15: 
96 Նույն տեղում, էջ 16: 
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Հետսոցիալիստական հասարակության սոցիալական կառուց-

վածքում կարելի է առանձնացնել հետևյալ դասերը՝ հարուստներ (իշ-

խող դաս), ունևորներ, միջին դաս, աղքատներ: Հարուստների դասը 

երկրում գրավում է ամենաբարձր դիրքը՝ թվաքանակով չգերազանցե-

լով բնակչության 5-10 -ը: Անցումային տնտեսությունում հասարա-

կության զարգացման հետագիծը որոշելու տեսակետից ամենամեծ 

դերը խաղում է հենց իշխող դասը (էլիտայի այն մասը, որը մասնա-

կից է ողջ երկրի մասշտաբով կարևորագույն տնտեսական և քաղա-

քական որոշումների ընդունմանը): Իշխող դասի վարքից են կախված 

ինչպես սոցիալական լարվածությունը մեղմացմելուն ուղղված ար-

դյունավետ սոցիալական քաղաքականության իրագործումը, այն-

պես էլ նոր սպառողական չափանիշները: Ունևորների դասի տեսա-

կարար կշիռը տնային տնտեսությունների ընդհանուր թվաքանակում 

ևս մեծ չէ (հիմնականում 9-րդ դեցիլային խումբը և 10-րդի մի մասը): 

Այս դասի միջուկը կազմում են խոշոր ձեռներեցները և բարձրաստի-

ճան որոշ պաշտոնյաներ: Միջին դասը ներառում է հասարակության 

ինտելեկտ ձևավորող ամենակարևոր խավը, աշխատանք ռեսուրսի 

հիմնական տերերին, տնային տնտեսությունների հիմնական մասին: 

Ընդ որում՝ միջին դասը միատարր չէ: Այն ընդգրկում է «վերին միջին 

դասը», «միջանկյալ միջին դասը», որը գերակշռող է և «ստորին մի-

ջին դասը»:97  

Հետսոցիալիստական երկրների միջին դասը կազմում է բնակ-

չության շուրջ 20-35 %-ը, իսկ համեմատաբար համասեռ «միջին դա-

սի հասարակություն» հանդիսացող զարգացած Արևմտյան Եվրո-

պայի(միաժամանակ նման հասարակությունը մնում է ծայրահեղ 

տարբերակված)՝ 60-80 %-ը: Հայաստանում, ըստ էության, միջին դա-

սը չկայացավ: Արդյունքում ունենք, որ ՀՀ միջին դասը չի կարող 

լիարժեք կատարել իր հիմնական գործառույթները. դառնալ երկրի 

հիմնական հարկային դոնորը, ներքին ներդրողը և քաղաքական 

                                                            
97 Գ. Ղարիբյան, Ա. Խառատյան, Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիալա-
կան կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ, «Բանբեր 
Երևանի համալսարանի», 2003 թ., N 2(110), էջ 3-10: 

 



109 

կյանքի կայունացնողը: Դրա փոխարեն բնակչության մեծ մասը, 

1996 թ.-ին՝ շուրջ 55.0 %-ը, դարձավ աղքատ, և ձևավորվեց աղքատ-

ների մեծաքանակ դասը: Այդ դասն այսօր էլ, ցավոք, Հայաստանի 

տնային տնտեսությունների ընդհանուր թվաքանակում մեծ կշիռ ու-

նի՝ կազմելով բնակչության մեկ երրորդը:  

Աղքատությունը, հիմնականում պայմանավորված լինելով 

տնտեսական գործոններով, նաև բաշխման հարաբերությունների, 

սոցիալական և անգամ քաղաքական գործոնների և գործընթացների 

արդյունք է: Աղքատությունը ճիշտ գնահատելու, նրա տեղը և հե-

տևանքները հասարակական կյանքի վրա ճիշտ բացահայտելու հա-

մար շատ կարևոր են հասարակության առկա սոցիալական իրավի-

ճակն ընդհանրապես, ըստ եկամուտների՝ բնակչության բևեռացման 

պատճառները, չափերը, դրանց զարգացման միտումները՝ մասնավո-

րապես: Եթե հասարակությունը, ազգը, ժողովուրդը աղքատ է ամբող-

ջովին, դա մեծ դժբախտություն է:  

Պատկերը այլ էր ԽԱՀՄ-ում, որտեղ բնակչության եկամուտնե-

րի մեծ բևեռացված բաշխվածություն չկար, եկամուտների տարբե-

րությունների չափերը մեծ չէին, դրանք շատ թե քիչ հավասար էին: 

Այսպես, 1960 թ.-ին ԽՍՀՄ բանվորների վերին խմբի աշխատավար-

ձը գերազանցում էր ստորին խմբինը ընդամենը 4 անգամ, շնչային 

եկամուտը՝ 5 անգամ:98 Հայաստանում 1989 թ.-ին ընտանիքների մի-

ջին շնչային եկամուտների վերին դեցիլը ստորինին գերազանցել է 

6.7 անգամ՝ 1981 թ.-ի 4.6-ի դիմաց: 1988-1990 թթ.-ի ընթացքում դրա-

մական արտահայտությամբ ամենացածր միջին շնչային եկամու-

տով ընտանիքների թիվը կրճատվել է ավելի քան 5 անգամ, իսկ ամե-

նաբարձր միջին շնչային եկամուտով ընտանիքներինն ավելացել է 

շուրջ 7 անգամ:99 

                                                            
98 Б. Н. Казанцев, Некоторая статистика уровня жизни рабочего класса, СОЦИС, 
1993, стр. 3-14. 
99 Գ. Ղարիբյան, Հ. Մազպանյան, Բնակչության եկամուտների և կենսամակարդակի 
միտումները Հայաստանում (1980-1990 թթ), «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 
1998, N 1(94), էջ 33: 
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Ինչպես նկատում ենք, և՛ ԽՍՀՄ-ում ամբողջությամբ վերցրած, 

և՛ ՀԽՍՀ-ում, ըստ եկամուտների՝ բնակչության խոր բևեռացում չի 

եղել: Վերին 20 % հարուստների և ստորին 20 % աղքատների եկա-

մուտների տարբերությունն ընդամենը 5-8 անգամ է եղել և ոչ թե 32 

անգամ, ինչպես 1996-1998 թթ.-ին Հայաստանում էր:  

ԽՍՀՄ-ում եկամուտների անհավասարությունը փոքր է եղել 

նաև միութենական հանրապետությունների կտրվածքով: 

 

Աղյուսակ 3.15. Եկամուտների անհավասարությունը և աղքատությունը 

Խորհրդային Միությունում 1989 թվականին100 
 

Երկիրը Ջինիի եկա-

մտային գոր-

ծակից 

1 շնչին ընկնող 

եկամուտ (ռուբլի) 

1 շնչի հաշվով ամսական 

75 ռուբլուց ցածր եկամուտ 

ունեցող բնակչությունը 

(տոկոսներով) 

Ռուսաստան 0.278 178.65 5.0 

Լիտվա 0.278 201.93 2.3 

Լատվիա 0.274 198.72 2.4 

Էստոնիա 0.299 219.18 1.9 

Բելառուս 0.238 170.29 3.3 

Ուկրաինա 0.235 153 35 6.0 

Մոլդովա 0.258 141.33 11.8 

Հայաստան 0.՚259 134.85 14.3 

Վրաստան 0.292 150.15 13.0 

Ադրբեջան 0.328 110.33 33.6 

Ղազախստան 0.289 142.92 15.5 

Ղրղզստան 0.287 104.06 32.6 

Տաջիկստան 0.308 82.94 51.2 

Ուզբեկստան 0.304 91.29 43.6 

Թուրքմենստան 0.307 102.26 35.0 

ամբողջ ԽՍՀՄ 0.289 158.83 11.0 

 

                                                            
100  Inequality and Poverty in the CIS 1989-2002, CIS Conference, University of 
Southamton, 2003, p. 7. 
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Աղյուսակ 3.15-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ ԽՍՀՄ-ում 

միութենական հանրապետությունները, ըստ եկամուտների մեծու-

թյան, գրեթե հավասարաչափ են բաշխված: Այսպես, Ջինիի եկա-

մտային գործակիցն ամբողջ ԽՍՀՄ մասշտաբով միջինը կազմել է 

0.289: Ջինիի գործակցի ամենացածր ցուցանիշը եղել է Ուկրաինա-

յում՝ 0.235, Հայաստանում այն կազմել է 0.259: Ամենաբարձր ցուցա-

նիշը եղել է Տաջիկստանում՝ 0.308, այնուհետև Թուրքմենստանում՝ 

0.307 և Ուզբեկստանում՝ 0.304: Ինչպես նկատում ենք, Ջինիի գոր-

ծակցի համաձայն՝ անհավասարությունը եղել է չափավոր: Այն 

բարձր է եղել հատկապես միջին ասիական հանրապետություննե-

րում, որի պատճառներից են ընտանիքների բազմանդամությունը, 

շատ երեխաներ ունենալը, ընտանիքի երկրորդ անդամի՝ կնոջ ցածր 

ներգրավվածությունը աշխատանքի մեջ: Այդ բոլորը հանգեցրել են 

նրան, որ նշված հանրապետություններում ցածր է եղել նաև մեկ 

չնչին ընկնող եկամուտը:  

Աղյուսակ 3.15-ի տվյալները վկայում են, որ ամենամեծ շնչային 

եկամուտ ունեցել են մերձբալթյան հանրապետությունները, որոնք 

ունեցել են սոցիալ-տնտեսական ավելի զարգացած մակարդակ և ըն-

տանիքի անդամների ավելի փոքր թիվ (միջինը 3): Քիչ երեխաներ ու-

նենալու շնորհիվ միջին ընտանիքի երկրորդ անդամների՝ կանանց 

շուրջ 70.0 %-ն աշխատել է: Նշենք, որ այդ տարիներին Հայաստա-

նում կանանց զբաղվածությունը 40.0 %-ի սահմաններում էր: 

Ուշադրության է արժանի նաև ԽԱՀՄ-ում 1 շնչի հաշվով ամսա-

կան 75 ռուբլուց ցածր եկամուտ ունեցող բնակչության անհավասա-

րաչափ բաշխվածության պատկերը: Աղյուսակ 3.15-ի թվերը ցույց են 

տալիս, որ եթե միջինը ամբողջ ԽԱՀՄ-ում մեկ շնչի հաշվով ամսա-

կան 75 ռուբլուց ցածր եկամուտ ուներ բնակչության 11.0 %-ը, ապա 

Տաջիկստանում՝ 51.2 %-ը, Ուզբեկստանում՝ 43.6 %-ը, Թուրքմենստա-

նում՝ 35.0 %-ը, Ռուսաստանում՝ 5.0 %-ը, Հայաստանում՝ 14.3 %-ը: Այս-

պիսով՝ ըստ մեկ շնչի հաշվով ամսական 75 ռուբլուց ցածր եկամուտ 

ունեցողների բնակչության բաշխվածության, անապահովների բա-

ժինը մեծ էր նորից միջին ասիական հանրապետություններում: Իսկ 

ընդհանրապես, ըստ միութենական հանրապետությունների, անհա-
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վասարություն առկա է եղել, սակայն ոչ մեծ չափերի: Հետևաբար 

ԽՍՀՄ-ում այդ ցուցանիշներով եղած անհավասարությունը ոչ մի 

նմանություն չունի ըստ եկամուտների բնակչության բևեռացման ժա-

մանակակից ծանր պատկերի և, դրանով պայմանավորված, սո-

ցիալական լարվածության ու դրա հետևանքների հետ: 

Եթե 1989 թ.-ին ամբողջ ԽՍՀՄ-ի համար Ջինիի եկամտային 

գործակիցը եղել է 0.289, ապա պլանայինից շուկայական տնտեսու-

թյան անցած ԱՊՀ երկրներում 1997 թ.-ին միջինը՝ 0.397: Աղյուսակ 

3.16-ի տվալները վկայում են, որ 1997 թ.-ին համեմատաբար հա-

րուստ երկրներն ունեցել են բնակչության եկամուտների ավելի փոքր 

անհավասարություն: Հայաստանը պատկանում էր այն երկրների 

խմբին, որոնցում բնակչության եկամուտների մեծ անհավասարու-

թյունը զուգակցվում էր բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի ցածր 

մակարդակի հետ, և բնական է, որ աղքատության խնդիրը Հայաս-

տանում ավելի սուր էր արտահայտված, քան ներկայացնում էր 0.431 

կազմող Ջինիի գործակիցը: 

 

Աղյուսակ 3.16. Բնակչության եկամուտների մակարդակը և 

 բաշխվածությունը ԱՊՀ երկրներում 1997 թվականին101 

 

 ՀՆԱ-ն բնակչության 1 շնչի 

հաշվով 

(ԱՄՆ դոլար) 

Ջինիի եկամտային գործա-

կիցը 

Ադրբեջան 2.039 0.311 

Հայաստան 2.053 0.431 

Բելառուս 5.768 0.248 

Վրաստան 4.992 0.518 

Ղազախստան 4.435 0.354 

Ղրղզստան 2.31 0.431 

Մոլդովա 2.175 0.466 

Ռուսաստան 7.031 0.370 

Տաջիկստան 2.013 0.467 

                                                            
101 СНГ в 2005 году. Статистический справочник, М., 2006. стр. 145. 
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Թուրքմենստան 2.664 0.408 

Ուզբեկստան 2.103 0.416 

Ուկրաինա 3.295 0.351 

ԱՊՀ երկրների միջինը 3.406 0.397 

 

Ավելացնենք, որ 1996 թ.-ին Հայաստանում հատուկ հետազո-

տության շրջանակներում հաշվարկվել է Ջինիի եկամտային գոր-

ծակցի առավել ճշգրիտ մեծությունը՝ հավասար 0.65-ի, որը ցույց էր 

տալիս եկամուտների բաշխվածության ավելի մեծ բևեռացում (Աղյու-

սակ 3.17): 

Դիտարկենք, թե ինչպիսին էր Ջինիի գործակիցը Հայաստանի 

Հանրապետությունում, և ի՞նչ միտումներ են արձանագրվել: 

Ներկայացվող Աղյուսակ 3.17-ի տվյալները փաստում են, որ, 

իրոք, 1996 թ.-ից սկսած՝ Հայաստանի Հանրապետությունում Ջինիի 

գործակիցը շատ բարձր էր և մինչև այսօր էլ, չնայած փոքրացման 

միտմանը, դեռ մնում է բարձր, որը, ըստ եկամուտների, բնակչության 

խոր բևեռացման արտացոլումն Է: Ավելին, 1996-2008 թթ.-ին արձա-

նագրվել է տնտեսական աճ, սակայն, ցավոք, դրան համապատաս-

խան, ըստ եկամուտների, բնակչության բևեռացումը քիչ է կրճատվել: 

 

Աղյուսակ 3.17. Ջինիի գործակիցը ՀՀ-ում 1996-2009 թվականներին102 
 

 1996 թ. 2001 թ. 2004 թ. 2007 թ. 2008 թ. 2009 թ. 

Ջինիի գործակից (ըստ 

ամբողջական եկամուտ-

ների) 

0.653 0.528 0.387    

Ջինիի գործակից (ըստ 

ընթացիկ եկամուտների) 
0.602 0.535 0.413    

Ջինիի գործակից (ըստ 

եկամուտների) 
  0.395 0.371 0.339 0.355 

Ջինիի գործակից (ըստ 

սպառման) 
  0.260 0.288 0.242 0.257 

                                                            
102 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2005 թ. հունվար-դեկտեմբերին, Երևան, 2006, էջ 
164, Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2010, էջ 46, 
www.armstat.am: 
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Ըստ ՄԱԿ-ի հետազոտությունների արդյունքների՝ 2004 թ.-ին 

ՀՀ-ում եկամուտների հարաբերություններն ըստ դեցիլային խմբերի 

կազմել է 8, ըստ քվինտիլային խմբերի՝ 5, Ջինիի եկամտային գոր-

ծակիցը՝ 0.338: Ըստ CIA-ի հետազոտությունների արդյունքների՝ 

2004 թ.-ին ՀՀ-ում եկամուտների հարաբերություններն ըստ դեցի-

լային խմբերի կազմել է 25.8, իսկ Ջինիի եկամտային գործակիցը՝ 

0.41:103 ՀՀ պաշտոնական տվյալներով 2004 թ.-ին ՀՀ-ում եկամուտ-

ների հարաբերություններն ըստ դեցիլային խմբերի կազմել է 20.8, 

իսկ Ջինիի եկամտային գործակիցը՝ 0.395:104 

2000-2007 թթ.-ին հանրապետությունում գրանցվել է երկնիշ թվե-

րով տնտեսական աճ: Եկամուտների բևեռացման չափերը, չնայած 

նվազմանը, մնացել են բարձր, որի մասին են վկայում Աղյուսակներ 

3.18-ի և 3.19-ի տվյալները: Ըստ սպառողական ծախսերի՝ եկամուտ-

ների հարաբերակցությունը փոքր է այն պատճառով, որ ստորին 

քվինտիլների և դեցիլների ընտանիքները սպառումը մեծացրել են 

տնային գույքի վաճառքի հաշվին: 

 

Աղյուսակ 3.18. Հայաստանի 20 % ամենաապահով և 20 % ամենաաղքատ 

բնակչության եկամուտների և ծախսերի հարաբերակցությունը 2002-2009 

թվականներին՝ ըստ քվինտիլային խմբերի 105 
 

 20 % ամենաապահով և 20 % ամենաաղքատ 

բնակչության եկամուտների և ծախսերի 

հարաբերակցությունը 

 2002 թ. 2004 թ. 2006 թ. 2008 թ. 2009 թ. 2009 թ. 

Ըստ դրամական եկա-

մուտների, անգամ 

15.3 10.6 7.6 7.8 8.0 8.4 

Ըստ սպառողական 

ծախսերի, անգամ 

6.2 5.8 5.4 5.2 5.1 5.6 

 

 

                                                            
103 hy. wikipedia.org/wiki/Աշխարհի երկրներն ըստ եկամտային տարբերության: 
104 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2005 թ. հունվար-դեկտեմբերին, Երևան, 2006, էջ 
164: 
105 Աղյուսակը կազմվել է www.armstat.am տվյալներով: 
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Աղյուսակ 3.19. Հայաստանի 10 % ամենանապահով և 10 % ամենաաղքատ 

բնակչության եկամուտների և ծախսերի հարաբերակցությունը 2002-2009 

թվականներին՝ ըստ դեցիլային խմբերի106 

 

 10 % ամենաապահով և 10 % ամենաաղքատ բնակչության 

եկամուտների և ծախսերի հարաբերակցությունը 

 2002 թ. 2004 թ. 2006 թ. 2008 թ. 2009 թ. 2009 թ. 

Ըստ դրամական եկա-

մուտների, անգամ 

32.4 20.8 13.9 14.1 14.5 16.4 

Ըստ սպառողական 

ծախսերի, անգամ 

10.9 9.5 8.7 8.0 7.9 9.0 

 

Ինչպես նկատում ենք, 2009-2015 թ.-ն ընկած ժամանակահատ-

վածում Հայաստանում եկամուտների անհավասարությունն աճել է: 

2015 թ.-ին, ըստ դրամական եկամուտների, բնակչության վերին և 

ստորին դեցիլային խմբերի բաշխվածության բևեռացումը կազմել է 

16.4 անգամ, որը սոցիալական, բարոյահոգեբանական, քաղաքա-

կան և, վերջին հաշվով, նաև ազգային անվտանգության լուրջ խնդիր 

է: 

Համաշխարհային բանկի գնահատմամբ՝ Հայաստանում 

2014 թ.-ին սպառման անհավասարության Ջինիի գործակցի 0.277 

արժեքը մատնացույց է անում անհավասարության չափավորից 

ցածր մակարդակներ.  

1) անհավասարությունը համեստ աճ է ունեցել 2008-2014 թթ.-

ի107 ընթացքում,  

2) անհավասարության մակարդակը, ըստ էության, ամենամեծն 

է Երևանում,  

3) տարածաշրջանների միջև շատ մեծ անհավասարություն չկա 

(Աղյուսակ 3.20):108 

 

                                                            
106 Աղյուսակը կազմվել է www.armstat.am տվյալներով: 
107  Համաշխարհային բանկի աշխատակիցների հաշվարկները 2008-2014 թթ.-ի՝ 
Հայաստանի ՏՏԿԱՀ-ի հիման վրա, http://documents.worldbank.org: 
108 Հարավային Կովկասի աղքատության հարցերի թիմ: Համաշխարհային բանկի 
աղքատության և հավասարության վարչություն 4 հոկտեմբերի, 2016: 
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Աղյուսակ 3.20. Սպառման անհավասարության ցուցանիշը Հայաստանում109 
 

Տարի Սպառման անհավա-

սարության Ջինիի 

գործակից 

Թեյլի միջին 

(α= -1) 

Սպառման անհավասարության Ջինիի 

գործակից 

Երևան Այլ քաղաքներ Գյուղեր 

2008 0.242 0.097 0.247 0.246 0.222 

2009 0.257 0.111 0.269 0.258 0.230 

2010 0.265 0.115 0.297 0.241 0.134 

2011 0.266 0.117 0.305 0.248 0.207 

2012 0.269 0.123 0.279 0.271 0.248 

2013 0.271 0.124 0.289 0.286 0.231 

2014 0.277 0.129 0.341 0.244 0.215 

 

Ուշադրության է արժանի նաև բնակչության եկամուտների ան-

հավասարությունը ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի կտրվածքով: 

Չնայած երկրի փոքր տարածքին՝ ՀՀ մարզերը որոշակիորեն, իսկ 

առանձին ցուցանիշների գծով էականորեն տարբերվում են իրենց 

սոցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական ներուժով, տնտեսության 

կառուցվածքով և սոցիալական խնդիրների գերակայությամբ: 110 

Բնականաբար, յուրաքանչյուր մարզի համար գոյություն ունեն տա-

րածքային առանձնահատուկ հիմնախնդիրներ, որոնք ազդում են 

մարզի տնտեսական ու սոցիալական զարգացումների միտումների 

վրա: 

ՀՀ-ում տարածքային սոցիալ-տնտեսական զարգացման իրա-

վիճակն ընդհանուր առմամբ բնութագրվում է. 

 մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման առանձնահատ-

կություններով, ենթակառուցվածքների զարգացման աստի-

ճանով, ներդրումների և արտահանման ծավալներով, ինչ-

պես նաև սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակում 

                                                            
109 Ջինիի և Թեյլի գործակիցները 0-1-ի տիրույթում են, իսկ Ջիննի գործակցի 1 
արժեքը (Թեյլի գործակցի 0 արժեքը) վկայում է բացարձակ անհավասարության 
մասին: 
110 1995 թ.-ի դեկտեմբերի 11-ի «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրեն-
քով ՀՀ տարածքը բաժանվեց 10 մարզերի և Երևան քաղաքի, ստեղծվեց 930 
համայնք, այդ թվում՝ քաղաքային՝ 47, թաղային՝ 12, գյուղական՝ 871: 



117 

և տնտեսական վերափոխումների իրականացման տեմպե-

րում տարածքային խոր տարբերությունների պահպանմամբ, 

 տարածքային զարգացման հնարավորությունների արդյու-

նավետ կառավարման համակարգերի անկատարությամբ,  

 սահմանամերձ և բարձր լեռնային բնակավայրերի և հեռա-

վոր շրջանների տնտեսավարման ոլորտի անկայունությամբ 

ու սոցիալ-տնտեսական մի շարք սուր հիմնախնդիրների առ-

կայությամբ: 

Ակնհայտ է, որ սահմանամերձ և բարձր լեռնային շրջաններում 

սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրներն ավելի սուր արտահայտվա-

ծություն ունեն, ինչը դրսևորվում է աղքատության և գործազրկության 

ավելի բարձր մակարդակներով, ծնելիության մակարդակի անկ-

մամբ, արտագաղթի մեծ չափերով և բնակչության թվաքանակի զգա-

լի նվազմամբ: 

Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական հիմնական ցուցանիշ-

ների համակարգում ՀՀ մարզերի տնտեսական զարգացման օրինա-

չափությունների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Երևանում 

առկա է գերկենտրոնացում: Տասնամյակներ շարունակ Հայաստա-

նում եղել են տարածքային զարգացման անհամաչափ դրսևորում-

ներ, բևեռացում: Մայրաքաղաքում են կենտրոնացած հանրապետու-

թյան արդյունաբերական ներուժի շուրջ կեսը, գիտական, գիտահե-

տազոտական ներուժի ավելի քան 90 %-ը, կրթական և մշակութային 

հաստատությունների մեծ մասը:  

ՀՀ տարածքային զարգացման անհամաչափ դրսևորումները, 

բևեռացումը անդրադառնում են նաև ըստ մարզերի բնակչության 

եկամուտների անհամաչափ բաշխման վրա: Եկամուտների անհա-

վասարաչափ բաշխումը ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի կտրվածքով 

պայմանավորված է նախ և առաջ վարչատարածքային միավորների 

սոցիալ-տնտեսական զարգացման հնարավորություններով ու մա-

կարդակով, աշխարհագրական դիրքով և բնակլիմայական պայման-

ներով: Որպես կանոն՝ որքան բարձր են որևէ մարզի տնտեսական 

զարգացման ցուցանիշները, այնքան համեմատաբար մեծ է աշխա-
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տավարձի մակարդակը, ցածր՝ գործազրկության և աղքատության 

մակարդակները և արտագաղթի ծավալները:  

 

Աղյուսակ 3.21. Միջին ամսական անվանական աշխատավարձ՝  

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի, դրամ111 
 

 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 2016թ. 

Հայաստանի  

Հանրապետություն 

140 739 146 524 158 580 171 615 188 851 

ք. Երևան 147 911 160 804 166 127 180 105 204 192 

Արագածոտն 94 895 102 191 111 702 119 174 128 846 

Արարատ 112 117 117 551 126 262 135 560 153 900 

Արմավիր 121 143 126 010 136 533 145 798 160 212 

Գեղարքունիք 113 497 112 439 121 369 136 583 149 117 

Լոռի 106 045 113 456 127 282 140 497 151 571 

Կռտայք 118 316 126 488 136 343 146 077 165 857 

Շիրակ 103 091 104 240 115 847 124 203 135 137 

Սյունիք 162 826 178 606 187 878 197 836 225 933 

Վայոց ձոր 99827 105624 117660 127964 146218 

Տավուշ 99451 102247 117831 128297 163108 

 

Աղյուսակ 3.21-ի համաձայն՝ 2012-2016 թթ.-ի ժամանակահատ-

վածում Հայաստանում միջին ամսական անվանական աշխատա-

վարձը դրսևորել է աճի կայուն միտում՝ 2012 թ.-ի 140 739 դրամից 

դառնալով 188 851 դրամ 2016 թ.-ին: Դա, իհարկե, դեռ չի նշանակում 

Հայաստանի բնակչության ընդհանուր կենսամակարդակի աճ: 

Նախ, այդ ժամանակահատվածում աճել է նաև գների մակարդակը 

(2012 թ.-ին՝ 2.6, 2013 թ.-ին՝ 5.8, 2014 թ.-ին՝ 3.0 և 2015 թ.-ին՝ 3.7 %-

ով)112՝ նվազեցնելով իրական աշխատավարձը: Երկրորդ, բնակչու-

թյան մեծ մասի աշխատավարձը ցածր է միջինից, աշխատավարձե-

րի բաշխման կորն ունի լոգնորմալ բաշխում: Երրորդ, առկա է աշ-

                                                            
111  Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2016 թ. հունվար-դեկտեմբեր, 
Երևան, 2017, էջ 15: 
112 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2016, Երևան, էջ 33: 
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խատավարձերի անհավասարաչափ բաշխում մարզային կտրված-

քով և մարզերի ներսում: Այսպես, 2016 թ.-ին Սյունիքի մարզում 

գրանցված միջին աշխատավարձը շուրջ երկու անգամ բարձր է 

Արագածոտնի մարզի միջին աշխատավարձից: Միաժամանակ մեծ է 

եկամուտների անհավասարությունը հենց Սյունիքի մարզում, քանի 

որ գործազրկության բարձր մակարդակը (15.7 %՝ 2015 թ.-ին) զու-

գակցվում է աշխատանք ունեցողների բարձր եկամուտներով՝ պայ-

մանավորված Ղափանի, Քաջարանի և Ագարակի պղնձամոլիբդե-

նային գործարաններում առկա բարձր աշխատավարձով: 

ՀՀ տարածքային զարգացման անհամաչափությունները մեղմե-

լու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 թթ.-ի հե-

ռանկարային զարգացման ռազմավարության և Հայաստանի Հան-

րապետության 2016-2025 թթ.-ի տարածքային զարգացման ռազմա-

վարության հիմնական գերակայություններին համահունչ ՀՀ մարզե-

րի կտրվածով մշակվել են 2017-2025 թթ.-ի տարածքային զարգաց-

ման ռազմավարություններ: Իսկ ընդհանրապես բնակչության կեն-

սամակարդակի բևեռացումը մեղմելու լավագույն տարբերակը հա-

մալիր միջոցառումների կիրառումն է՝ եկամուտների վերաբաշխման 

քաղաքականության զուգակցումը մարդկային կապիտալում ներդ-

րումների իրականացմանը, լայնամասշտաբ, զբաղվածությանը 

նպաստող, տնտեսական աճին միտված տնտեսական քաղաքակա-

նությանը:  

 

 

3.3 Բնակչության զանգվածային աղքատացումը և  

դրա դրսևորման ձևերը 

 

Մի կողմից երկրի սոցիալ-տնտեսական համակարգային խորը 

ճգնաժամը, մյուս կողմից ըստ եկամուտների և սպառման բնակչու-

թյան աննախադեպ բևեռացումը 1994-1996 թթ.-ին Հայաստանի 

Հանրապետության բնակչության կեսից ավելին դարձրին աղքատ:  

Ինչպես արդեն նշել ենք, Հայաստանում աղքատության խորաց-

ման և մասշտաբային ծավալման առաջին փուլը 1988 թ.-ի դեկտեմ-
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բերյան կործանարար երկրաշարժն էր, որը ոչ միայն տասնյակ հա-

զարավոր մարդկային կյանք խլեց, այլև ոչնչացրեց երկրի արտադ-

րական կարողությունների ավելի քան մեկ երրորդը: Դա Հայաստա-

նում զանգվածային աղքատության սկիզբն էր, որը, ըստ էության, 

կարելի է անվանել բնական աղետի աղքատություն: 

ՀՀ աղքատության ծավալման երկրորդ առանձնահատկությունը 

Ղարաբաղյան հակամարտության աղքատությունն է: Քառամյա ղա-

րաբաղյան պատերազմը հսկայական վնաս հասցրեց առանց այն էլ 

երկրաշարժից խոցված Հայաստանին, նրա տնտեսությանը և բնակ-

չության սոցիալական վիճակին: Այդ ամենն էլ ավելի սրեց սոցիալա-

կան լարվածությունը Հայաստանում: 

Ինչպես ԱՊՀ բոլոր երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում 

բնակչության համընդհանուր զանգվածային աղքատացումը տեղի 

ունեցավ պլանային տնտեսությունից շուկայական տնտեսական հա-

մակարգին անցնելու դժվարին վերափոխումների հետևանքով: 

Տնտեսական սրընթաց անկումը, զանգվածային գործազրկությունը, 

բնակչության ավանդների սառեցումը, եկամուտների և հարստու-

թյան խիստ բևեռացված բաշխումն այն սոցիալ-տնտեսական օբյեկ-

տիվ պատճառներն էին, որոնք և ծնեցին տրանսֆորմացիոն աղքա-

տությունը: Ընդ որում՝ տրանսֆորմացիոն աղքատությունը հանկար-

ծահաս բնույթ ունի և  սոցիալ-հոգեբանական ցավագին հետևանք-

ներ ունեցավ արագ հաջողություններ ակնկալող ժողովուրդների շըր-

ջանում, քանի որ գերիշխում էր այն մտայնությունը, թե անցումը շու-

կային կլինի արագ և սեղմ ժամկետներում, տեղի կունենա սոցիալ-

տնտեսական ընդհանուր բարգավաճում: Իրականում ճիշտ հակա-

ռակը կատարվեց: Շուկայական մոդելին անցնելու սոցիալ-տնտեսա-

կան վերափոխումներն ընթացան շատ դանդաղ, կոռումպացված և 

մեծ սխալներով ու բացթողումներով: Արդյունքում ստացվեց ոչ թե 

բարգավաճում, այլ հասարակության մի ստվար մասի աղքատա-

ցում: Ընդ որում՝ տրանսֆորմացիոն աղքատությունը, որպես կանոն, 

հարկադիր բնույթ ունի: Եթե ժամանակակից սոցիալամետ շուկայա-

կան տնտեսություններում աղքատ բնակչությունը՝ գործազուրկները, 

անտունները, մուրացկանները, հասարակությունից օտարվածները և 
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ուրիշներ, հիմնականում իրենք են կամովին ընտրում իրենց կարգա-

վիճակը, ապա ետսոցիալիստական երկրների աղքատները ստիպ-

ված են համակերպվում փոփոխված իրադրությանը, ու երկար ժա-

մանակ աղքատի կարգավիճակում մնալուց հետո են նրանց մոտ վե-

րանում տնտեսական գործունեություն ծավալելու հնարավորություն-

ները, ձգտումները, խթանները, աղքատությունը դառնում է իրողու-

թյուն և ապրելակերպ: 

1978 թ.-ի գարնանը Երևանի պետական համալսարանը հանդի-

սավորությամբ նշում էր ամերիկահայ մեծ գրող Վիլյամ Սարոյանի 

ծննդյան 70-ամյակը: Համալսարանի լեփ-լեցուն մեծ դահլիճում հա-

մալսարանի ռեկտոր ակադեմիկոս Սերգեյ Համբարձումյանը գրո-

ղին շնորհավորեց, որից հետո սկսվեց հարցերի պատասխանը: Այն 

հարցին, թե ում եք համարում դժբախտ մարդ, Վիլյամ Սարոյանը մի 

պահ լռեց և հետո ասաց. «Դժբախտը աղքատ մարդն է, որը բան-

տարկված չէ, հիվանդ չէ, բայց անկարող է իրեն և իր բարեկամնե-

րին օգնել»: 

Այո՛, աղքատությունը մեծ դժբախտություն է, սոցիալական 

դժբախտություն: 

Աղքատությունը նոր երևույթ չէ: Այն դարերով գոյություն է ունե-

ցել և ընդգրկել է մարդկային հոծ զանգվածներ, աշխարհամասեր, 

տարածաշրջաններ: Աղքատությունը գոյություն է ունեցել և գոյու-

թյուն ունի ոչ միայն տնտեսապես հետամնաց երկրներում, այլ նաև՝ 

զարգացած: Այն տարբեր երկրների, տարբեր ժողովուրդների համար 

ունի առաջացման, գոյատևման և վերարտադրության ինչպես ընդ-

հանուր, այնպես էլ՝ տարբեր պատճառներ և գործոններ: Միատեսակ 

չեն նաև աղքատության դրսևորման ձևերը, սրությունը, խորությունը 

և սոցիալ-տնտեսական հետևանքները: 

Աղքատությունը չափելու և գնահատելու համար անհրաժեշտ է 

սկսել նրանից, թե ում կարելի է համարել աղքատ, ինչ մեթոդով որո-

շել այդ հարցը: Տեսականորեն և գործնականում այդ հիմնախնդիրը 

լուծվում է բազմաստիճան համակարգված մոտեցումներով կամ մո-

դելներով: Աղքատության որոշման, չափման և գնահատման տրա-

մաբանական մոտեցումներից մեկը կարող ենք անվանել գոյատև-
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ման մոդել, իսկ մյուսն ավելի լայն ու ընդգրկուն է և կոչվում է մարդ-

կային զարգացման մոդել: Նշված երկու մոտեցումների (մոդելների) 

սկզբունքային տարբերությունը և առանձնահատկությունն այն է, թե 

որպես արժեքային գնահատման շեմ՝ կենսամիջոցների ինչպիսի 

որակական և քանակական հավաքածու ենք ընտրում: Դա միաժա-

մանակ նշանակում է, թե ինչ որակավորման մարդկային կապիտալի 

վերարտադրությունն է ընկած արժեքային գնահատման շեմի հիմ-

քում: 

Գոյատևման մոդելով աղքատությունը չափելու և գնահատելու 

հիմքում որպես արժեքային շեմ ենթադրվում են (դիտարկվում են) 

կենսամիջոցների այն հավաքածուն և այն քանակը, որն անհրաժեշտ 

է մարդու ֆիզիկական գոյատևման, սովից չմեռնելու նվազագույն 

պահանջմունքները բավարարելու համար: Հասկանալի է, որ խոսքը 

վերաբերում է որակավորում չունեցող աշխատուժի վերարտադրու-

թյանը կամ ընդհանրապես մարդու ֆիզիկական գոյությանը: Այստե-

ղից էլ ձևավորվեց կամ առաջ եկավ աղքատության գիծը որոշելու 

նվազագույն սպառողական զամբյուղի գաղափարը կամ մոդելը: Ընդ 

որում՝ գոյատևման մոդելով աղքատության գիծը որոշվում է նվազա-

գույն պարենային սպառողական զամբյուղով: 

Նվազագույն պարենային սպառողական զամբյուղը կազմում է 

սպառողական ընդհանուր զամբյուղի մի մասը: Աղքատության պա-

րենային գծի կառուցման համար վերցվում է ամենաշատ օգտա-

գործվող սննդամթերքի 24 տեսակ: Ըստ ՄԱԿ-ի պարենի և գյու-

ղատնտեսության կազմակերպության (FAՕ) առաջարկությունների՝ 

ոչ հարուստ երկրների համար պարենային զամբյուղի նվազագույն 

էներգետիկան մեկ շնչի հաշվով պետք է կազմի օրական 2100 կկալ: 

Ընտրված սննդամթերքի վերակշռման ճանապարհով հաշվարկվել և 

ստացվել է պարենային զամբյուղը (բնեղեն արտահայտությամբ), 

որն էլ ընդունվել է որպես նվազագույն պարենային զամբյուղ, իսկ 

դրա արժեքային արտահայտությունն ընդունվել է որպես աղքատու-

թյան պարենային գիծ: Ընդ որում՝ աղքատության պարենային գիծը, 

ըստ էության, բացարձակ աղքատության գիծն է: 
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Հարաբերական աղքատությունը միջին շնչային օրական (ամ-

սական, տարեկան) եկամուտների այն մակարդակն է, որը թույլ չի 

տալիս ունենալ տվյալ երկրին բնորոշ միջին ապրելակերպ: Ի տար-

բերություն բացարձակ աղքատության՝ հարաբերական աղքատու-

թյունը որպես՝ երևույթ, հնարավոր չէ վերացնել: Անգամ հօգուտ քիչ 

եկամուտներ ունեցողների եկամուտների՝ ընդգծված խնամակալա-

կան վերաբաշխման պայմաններում հարաբերական աղքատությու-

նը շարունակում է գոյատևել: Կարող են միայն դրա չափերը կրճատ-

վել և դրսևորման ձևերը փոխել: 

Ընդհանրացնելով վերոշարադրյալը՝ կարող ենք եզրակացնել, 

որ աղքատությունը բնութագրվում է որպես մարդկանց կենսաբանա-

կան, սոցիալական, հոգևոր և մշակութային նվազագույն պահանջ-

մունքները բավարարելու անհնարինություն, անկարողություն: Բա-

ցարձակ աղքատությունը գոյատևելու համար անհրաժեշտ կենսա-

միջոցների որոշակի նվազագույն չափի ապահովման անկարողու-

թյունն է: Այստեղից հետևում է, որ աղքատ են այն տնային տնտեսու-

թյունները, որոնց մեկ շնչին ընկնող սպառողական ծախսերը ցածր 

են նվազագույն սպառողական զամբյուղից, այսինքն՝ ցածր են աղ-

քատության գծից: Շատ աղքատ են այն տնային տնտեսությունները, 

որոնց մեկ շնչին ընկնող սպառողական ծախսերը ցածր են նվազա-

գույն պարենային զամբյուղի արժեքից: Ուստի աղքատության գիծը 

նվազագույն սպառողական զամբյուղի մեծությունն է, իսկ շատ աղ-

քատության գիծը՝ նվազագույն պարենային զամբյուղի արժեքը:  

Աղքատությունը բնութագրող մյուս ցուցանիշներն են աղքատու-

թյան խորությունը և աղքատության սրությունը: Աղքատության խո-

րությունը բնութագրում է, թե աղքատության գծից ցածր ինչ խորու-

թյան վրա են աղքատները, բնակչության որ տոկոսն են կազմում: Աղ-

քատության սրությունը ցույց է տալիս, թե որքան շատ աղքատներ են 

կենտրոնացած աղքատության ստորին մակարդակում, ըստ որում՝ 

աղքատ բնակչության ծախսերի միջին պակասորդը բնութագրում է, 

թե աղքատի միջին ծախսերը որքանով են պակաս աղքատության 

գծից113: 

                                                            
113 Մարդկային զարգացման հիմունքներ, Երևան, 2004, էջ 168-173 
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Աղյուսակ 3.22 Բնակչության աղքատության գնահատման ցուցանիշները 

ՀՀ-ում 1996-2005 թվականներին114 
 

 1996 թ. 1999 թ. 2001 թ. 2002 թ. 2003 թ. 2005 թ. 

Աղքատության մակար-

դակ, % 
54.7 55.05 50.09 49.7 42.9 29.8 

Ծայրահեղ աղքատության 

մակարդակ, % 
27.7 22.9 16.0 13.1 7.4 4.6 

Աղքատության խորություն, 

%  
21.5 19.0 15.1 13.5 8.9 5.4 

Աղքատության սրություն, 

%  
11.1 9.0 6.1 5.2 2.8 1.6 

Աղքատության ընդհանուր 

գիծ, դրամ 
10784 11735 12019 12261 12629 20289 

Աղքատության պարե-

նային գիծ, դրամ 
6612 7194 7368 7516 7742 

13266 

 

Աղյուսակ 3.23 Բնակչության աղքատության գնահատման ցուցանիշները 

ՀՀ-ում 2006-2015 թվականներին 115 
 

Ցուցանիշների անվանումը 2006 թ. 2007 թ. 2008 թ. 2009 թ. 2014 թ. 2015 թ. 

Աղքատության մակար-

դակ, %  
26.5 25.0 27.6 34.1 30.0 29.8 

Ծայրահեղ աղքատության 

մակարդակ, %  
4.1 3.8 1.6 3.6 2.3 2.0 

Աղքատության խորություն, 

% 
3.8 4.9 5.1 7.8 4.9 4.7 

Աղքատության սրություն, 

%  
1.1 1.5 1.4 2.4 1.4 1.3 

Աղքատության ընդհանուր 

գիծ, դրամ 
21555 23168 25188 25870 33401 34234 

Աղքատության պարե-

նային գիծ, դրամ 
14300 15753 17232 17141 23384 24109 

                                                            
114 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, ԱՎԾ, Երևան, 2004, էջ 
476: Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2006 թ.-ի հունվար-դեկտեմբեր, 
ՀՀ ԱՎԾ, Երևան, 2007, էջ 92-93: ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2008 թ.-ի 
հունվար-դեկտեմբերին, ՀՀ ԱՎԾ, Երևան, 2009, էջ 28, www.armstat.am տվյալները: 
Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 38-41: 
115 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2004, էջ 47: Տե՛ս 
նաև Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2006 թ.-ի հունվար-դեկտեմբեր, 
Երևան, 2007, էջ 92-93, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը, 2009 թ.-ի հունվար-դեկտեմ-
բեր, Երևան, 2010, էջ 28, www.armstat.am: 
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Աղյուսակներ 3.22-3.24-ում ներկայացված պաշտոնական վի-

ճակագրական տվյալները վկայում են, որ 2005-2007 թթ.-ին աղքա-

տությունը ՀՀ-ում դրսևորել է անկման միտում, իսկ 2008-2015 թթ.-ին՝ 

աճի: Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հե-

տևանքով Հայաստանի ՀՆԱ-ն նվազեց 14 %-ով, նվազեց նաև ար-

տերկրի բարեկամներից ստացվող տրանսֆերտների մեծությունը: 

Արդյունքում 2007 թ.-ի 25.0 %-ից 2009 թ.-ին աղքատության մակար-

դակը դարձավ 34.1 %: Չնայած 2009-2015 թթ.-ի ժամանակահատ-

վածում աղքատության մակարդակը նվազել է, սակայն շարունակում 

է մնալ բարձր: 2015 թ.-ին այն կազմել է 29.8 %, շատ աղքատների 

տեսակարար կշիռն ամբողջ բնակչության մեջ՝ 10.4 %, ծայրահեղ 

աղքատներինը՝ 2.0 %: Սա նշանակում է, որ Հայաստանում աղքա-

տությունը դեռ ընդգրկում է բնակչության զգալի շերտեր և դրա հաղ-

թահարումը հրատապ խնդիր է: 
 

Աղյուսակ 3.24. Աղքատության հիմնական ցուցանիշները 2008,  

2014 և 2015 թվականներին (տոկոսներով)116 
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Քաղա- 

քային 

բնակա- 

վայրեր, 

այդ 

թվում՝ 

1,9 13,0 27,6 2,4 11,2 30,0 2,2 10,4 29,4 61,5 4,7 1,3 

                                                            
116 Հայաստանի սոցիալական ոլորտները և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 40: 
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Երևան 1,1 8,1 20,1 2,0 9,0 25,2 2,0 8,3 25,0 27,4 3,9 1,1 

Այլ քա-

ղաք- 

ներ 

2.8 18,2 35,8 2,9 13,6 35,1 2,4 12,8 34,4 34,1 5,5 1,5 

Գյուղա- 

կան 

բնակա- 

վայրեր 

1,2 11,9 27,5 2,0 10,4 29,9 1,7 10,3 30,4 38,5 1,9 1,3 

Ընդա-

մե- 

նը 

1,6 12,6 27,6 23 10,9 30,0 2,0 10,4 29,8 100 4,7 1,3 

 

Ուշադրության են արժանի 2004-2015 թթ.-ի ժամանակահատ-

վածում Հայաստանի աղքատության մակարդակի ցուցանիշների 

զարգացումները և փոփոխությունները, որոնք արտացոլվում են 

Աղյուսակ 3.25-ում: Ինչպես նկատում ենք, 2004-2015 թթ.-ի ընթաց-

քում Հայաստանում աղքատության մակարդակը նվազել է 44 %-ով՝ 

մոտ 54 %-ից դառնալով 29.8 %: Ծայրահեղ աղքատության մակար-

դակը նվազել է 55 %-ով՝ 2004 թ.-ի 4.4 %-ի համեմատ 2015 թ.-ին կազ-

մելով 2.0 %: 

 

Աղյուսակ 3.25. ՀՀ աղքատության մակարդակի ցուցանիշների զարգացման 

ընթացքը 2004-2015 թվականներին (տոկոսներով)117 
 

Տարիներ 

Ոչ աղքատ 

բնակչության 

մակարդակը 

Աղքատ բնակչության մակարդակը 

 
նրանցից՝ շատ աղքատ բնակչության մա-

կարդակը 

 

այդ թվում՝ ծայրահեղ 

աղքատ բնակչության 

մակարդակը 

2004 46,5 53,5 32,6 4,4 

2007 73.6 26.4 14.5 2.0 

2009 65.9 34.1 20.1 3.6 

2010 64,2 34,1 20,1 3,6 

2015 70,2 29,8 10,4 2,0 

 

                                                            
117 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 41: 
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2004-2015 թթ.-ին Հայաստանում աղքատության հիմնական ցու-

ցանիշների որոշ դրական տեղաշարժերը չեն փրկում վիճակը: 

2015 թ.-ին աղքատների ընդհանուր թվաքանակը կազմել է 900 հա-

զար մարդ, նրանցից շատ աղքատների թվաքանակը (ներառյալ ծայ-

րահեղ աղքատները)՝ մոտ 310 հազար, իսկ ծայրահեղ աղքատների-

նը՝ 60 հազար118: Երեք միլիոնից էլ պակաս բնակչության մեջ 900 հա-

զարը մեծ թիվ է, քանի որ այսօր Հայաստանում 3 մարդուց մեկը շա-

րունակում է մնալ աղքատ: Դա ցավալի վիճակ է, որը խիստ սահմա-

նափակում է ընտանիքների ներդրումների չափերը մարդկային կա-

պիտալի զարգացումներում: 

Աղքատության հետ սերտորեն կապված է գործազրկության 

երևույթը: Գործազուրկները համարվում են առավել վտանգված 

խումբ, քանի որ հանրապետությունում սահմանված գործազրկու-

թյան նպաստի միջին չափը բավարար չէ գործազուրկի և նրա ընտա-

նիքի նվազագույն պահանջմունքները բավարարելու համար: Ըստ 

ՀՀ ԱՎԾ իրականացրած ընտրանքային հետազոտության տվյալնե-

րի՝ 2006 թ.-ին գործազուրկների 41.2 %-ն աղքատ էր, իսկ 8.7 %-ը՝ 

շատ աղքատ: 2008 թ.-ին այդ ցուցանիշները համապատասխանա-

բար կազմել են 27.6 և 5.3 %119: 

2015 թ.-ին աշխատանք չունեցող տնային տնտեսություններում 

աղքատության մակարդակը կազմել է 35.2 %, որը 6.5 տոկոսային կե-

տով բարձր է միջին հանրապետական մակարդակից, իսկ ծայրահեղ 

աղքատության մակարդակը՝ 3.2 %՝ միջին հանրապետական մակար-

դակը գերազանցելով 1.7 անգամ (Աղյուսակ 3.26)120: 

Ինչպես նշվել է նախորդ բաժիններում, աշխատավարձերի 

տարբերակումը բազմասպեկտ կտրվածքներով որոշիչ դեր է խաղում 

տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ձևավորման, այդ 

թվում՝ նաև աղքատության առաջացման գործում: 

Զբաղվածության ներկայիս ճյուղային կառուցվածքում արտադ-

րողականության ցածր մակարդակով աչքի ընկնող ճյուղերում (գյու-

                                                            
118 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 40: 
119  Նույն տեղում, էջ 48: 
120 Նույն տեղում, էջ 55: 
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ղատնտեսություն, կրթություն, առողջապահություն, մշակույթ) ձևա-

վորված աշխատավարձի մակարդակները, չնայած վերջին տարինե-

րին դրսևորած աճի որոշ միտումներին, շարունակում են մնալ շատ 

ցածր: Նշված ճյուղերում զբաղվածները և նրանց ընտանիքի ան-

դամները այլ եկամուտների բացակայության դեպքում համալրում են 

աղքատ բնակչության շարքերը: Ըստ ՀՀ-ում իրականացված աղքա-

տության հետազոտությունների արդյունքների՝ զբաղվածությունը 

դեռևս աղքատությունից խուսափելու գրավականը չէ: Այսպես, 

2007 թ.-ին աղքատ էր զբաղվածների 45.2 %-ը121, 2015 թ.-ին՝ մեկ 

զբաղված անդամ ունեցող տնային տնտեսությունների 30.7 %-ը, եր-

կու զբաղված անդամ ունեցողների 27.4 %-ը և երեք ու ավելի զբաղ-

ված անդամ ունեցողների 25.4 %-ը (Աղյուսակ 3.26):  

 

Աղյուսակ 3.26. Հայաստանում աղքատության մակարդակն ըստ տնային 

տնտեսությունում աշխատող անդամների թվաքանակի 2008 և 

2015 թվականներին (15-75 տարիքի) (տոկոսներով)122 

 

Տնային տնտեսությունում աշխատող 

անդամների թվաքանակը 

2008թ. 2015թ. 
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Ոչ ոք չի աշխատում 5,7 46,6 3,2 35,2 14,7 12,0 

Աշխատում է մեկ անդամ 2,8 32,5 3,1 30,7 23,5 22,6 

Աշխատում են 2 անդամներ 0,7 26,0 1,2 27,4 32,0 33,5 

Աշխատում են 3-ից ավելի անդամներ 1,1 24,9 0,9 25,4 23,8 26,9 

Ընդամենը 1,9 29,5 1,9 28,7 100 100 

 

                                                            
121 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և ազքատությունը, Երևան, 2008, էջ 38: 
122 Նույն տեղում, էջ 56: 
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Զբաղված աղքատները հիմնականում բյուջետային ոլորտի աշ-

խատողներն են, որոնք ստանում են միջինից ցածր աշխատավարձ: 

Նման իրավիճակում զբաղվածության ընդլայնումն այդ ճյուղերում 

կամ դրա կրճատման զսպումը, ի հաշիվ աշխատավարձի ցածր մա-

կարդակի, հեռանկարային չի կարող համարվել ո՛չ աղքատության 

կամ անհավասարության կրճատման, ո՛չ էլ կենսամակարդակի 

բարձրացման տեսանկյունից: Թեև վերջին տարիներին ՀՀ-ում 

նկատվել է ինչպես նվազագույն, այնպես էլ միջին անվանական աշ-

խատավարձերի բարձրացում (Աղյուսակ 3.27), այնուամենայնիվ 

այդ միջոցառումները դեռևս աղքատության հաղթահարման և եկա-

մուտների անհավասարության կրճատման վրա էական ազդեցու-

թյուն չեն թողնում: 

 

Աղյուսակ 3.27. Աշխատավարձի սահմանված նվազագույն չափը, միջին 

ամսական անվանական և իրական աշխատավարձերը 2003-2016 

թվականներին  (դրամ)123 
 

 Աշխատավարձի օրեն-

քով սահմանված նվա-

զագույն չափը 

Միջին ամսական անվանա-

կան աշխատավարձը 

Իրական աշխա-

տավարձը 

2003 թ. 5 000 34 783 33 222 

2004 թ. 13 000 43 445 40 603 

2005 թ. 13 000 52 060 51 750 

2006 թ. 15 000 62 293 60 537 

2007 թ. 20 000 77 776 74 498 

2008 թ. 25 000 91 331 83 790 

2009 թ. 30 000 101 895 95 544 

2010 թ. 32 500 108 840 - 

2012 թ. 32 500 140 739 - 

2013 թ. 35 000 146 524 138 491 

2014 թ. 50 000 158 580 153 961 

                                                            
123 Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2016 թ.-ի հունվար-դեկտեմբեր, 
Երևան, 2017, էջ 15: www.armstat.am, Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 
2016, Երևան, էջ 91: 
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2015թ. 50 000 171 615 165 492 

2016թ. 55 000 188 851 - 

 

Աղյուսակ 3.28. ՀՀ բնակչության աղքատությունն ըստ տնային  
տնտեսության չափի 2005-2009 թվականներին124 

 

Տ/տ ան-

դամների 

թիվը 

Աղքատների տեսակարար կշիռը 

(տոկոս) 

Ծայրահեղ աղքատների տեսակա-

րար կշիռը (տոկոս) 

 2005 թ. 2007 թ. 2009 թ. 2005 թ. 2007 թ. 2009 թ. 

1 15.7 18.5 19.7 1.9 1.0 1.7 

2 18.7 17.0 23.9 2.1 1.6 1.6 

3 18.9 17.9 23.0 3.2 2.2 1.1 

4 25.0 18.4 29.2 4.0 2.2 1.5 

5 34.8 27.4 35.7 4.7 3.8 4.0 

6 34.0 33.0 41.3 6.1 4.3 5.5 

7 և ավելի 46.8 33.8 51.6 7.2 8.6 8.5 

 
Աղյուսակ 3.29. ՀՀ բնակչության աղքատությունն ըստ տնային  

տնտեսության չափի 2008 և 2015 թվականներին125 
 

Տ/տ ան-

դամների 

թիվը 

2008 թ. 2015 թ. 

Ծայրա-

հեղ աղ-

քատ 

Աղքատ Ծայրա-

հեղ աղ-

քատ 

Աղքատ %-ն աղ-

քատ բնակ-

չության մեջ 

%-ն ընդ-

հանուր 

բնակչու-

թյան մեջ 

1 0.9 17.2 0.8 11.5 1.8 4.6 

2 0.8 19.0 1.5 20.1 7.9 11.8 

3 1.0 18.8 1.4 22.7 11.5 15.1 

4 0.9 23.6 1.1 27.5 19.2 20.8 

5 1.9 30.3 2.0 29.8 19.4 19.3 

6 2.8 34.7 1.7 38.0 20.4 16.0 

7 և ավելի 2.4 38.2 5.4 47.6 19.8 12.4 

Ընդամենը 1.6 27.6 2.0 29.8 100 100 

                                                            
124 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2010, էջ 90: 
125 Նույն տեղում, էջ 52: 
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Աղքատության ռիսկերն աճում են տնային տնտեսության չափի 

աճին զուգահեռ: Հայաստանի մարզերում տնային տնտեսություն-

ներն ունեն ավելի շատ երեխաներ, ուստի փոքր տնային տնտեսու-

թյունների համեմատ՝ եկամուտների ավելի ցածր մակարդակ: Ընդ 

որում՝ վերջին տարիներին բազմանդամ ընտանիքների աղքատու-

թյան մակարդակն աճել է. եթե 2008 թ.-ին աղքատ էր յոթ և ավելի ան-

դամ ունեցող տնային տնտեսությունների 38.2 %-ը, ապա 2015 թ.-ին՝ 

47.6 %-ը (Աղյուսակներ 3.28 և 3.29): 

Հետաքրքիր է նաև աղքատության և բնակչության կրթական 

մակարդակի կախվածությունը: Քանի որ մարդկային կապիտալը, 

որի կարևոր բնութագրիչներից է բնակչության կրթական մակարդա-

կը, բարձր եկամուտների աղբյուր է, այդ պատճառով այն հակա-

դարձ համեմատական է աղքատության մակարդակին: Այսպես, 

2015 թ.-ին աղքատ էին ընդհանուր միջնակարգ կրթություն ունեցող-

ների 33.4 %-ը և բարձրագույն կրթություն ունեցողների 15.7 %-ը, 

2007 թ.-ին՝ համապատասխանաբար 28.0 և 11.9 %-ները (Աղյուսակ-

ներ 3.30 և 3.31): Հետևաբար, աղքատության կրճատման արդյունա-

վետ և հեռանկարային ուղին կրթական մակարդակի բարձրացումն է: 

 

Աղյուսակ 3.30. ՀՀ բնակչության աղքատությունն ըստ կրթական  
մակարդակի, տոկոսներով126 

 

Կրթության մակարդակը Աղքատ Ծայրահեղ աղքատ 

2005 թ. 2007 թ. 2009 թ. 2005 թ. 2007 թ. 2009 թ. 

Տարրական 29.9 31.4 46.4 4.6 2.9 5.6 

Թերի միջնակարգ 37.0 27.7 45.4 6.7 5.3 6.1 

Միջնակարգ ընդհանուր 34.4 28.0 37.4 5.3 4.0 4.1 

Միջնակարգ մասնագիտական 26.1 22.5 30.3 3.8 3.1 2.6 

Բարձրագույն 15.4 11.9 16.9 1.9 1.1 1.7 

 

 

 

                                                            
126 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2010, էջ 91: 
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Աղյուսակ 3.31. ՀՀ աղքատությունն ըստ կրթության մակարդակի  
(16 և բարձր տարիքի բնակչություն)127 

 

 2008 թ. 2015 թ. 

Կրթության մակարդակը 
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Տարրական և ցածր 4,2 36,1 6,9 54,

4

3,4 1,8 

Թերի միջնակարգ 3,2 40,1 5,2 43,

5

13,9 9,2 

Միջնակարգ ընդհանուր 1,7 30,2 1,8 33,

4

51,2 44,1 

Միջնակարգ մասնագիտական 1,0 21,9 1,7 24,

6

19,5 22,9 

Բարձրագույն 0,4 14,7 0,3 15,

7

12,0 22,0 

Ընդամենը 1,6 26,6 1,8 28,

8

100 100 

 
Աղյուսակ 3.32. Աղքատության հիմնական ցուցանիշներն ըստ մարզերի և ք. 

Երևանի 2009 թվականին (տոկոսներով)128 

 

 Ծայրահեղ 

աղքատ 

Աղ-

քատ 

Տոկոսն ընդհա-

նուր բնակչու-

թյան մեջ 

Աղքատու-

թյան խո-

րություն 

Աղքատու-

թյան սրու-

թյուն 

ք. Երևան 2.1 26.7 34.5 5.4 16 

Արագածոտն 1.6 25.4 3.7 4.6 1.2 

Արարատ 3.4 39.8 7.6 9.0 2 7 

Արմավիր 3.7 31.3 8.2 7.3 2.3 

Գեղարքունիք 2.2 40.4 6.6 8.2 2.2 

Լոռի 7.7 41.7 10.3 11.5 4.1 

Կոտայք 6.6 43.0 10.0 11.3 3.8 

Շիրակ 5.5 47.2 9.0 11.2 35 

                                                            
127 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 55: 
128 Նույն տեղում, էջ 40: 
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Սյունիք 2.2 23.4 4.0 4.7 1.3 

Վայոց ձոր 1.6 30 3 1.9 6.2 1.7 

Տավուշ 1.8 31 .3 4.2 6.7 2.0 

Ընդամենր 3.6 34.1 100 7.8 2.4 

 

Աղքատությունը Հայաստանի Հանրապետությունում հավասա-

րաչափ չի բաշխվում: Տարբերությունները դրսևորվում են նախ և 

առաջ ըստ բնակավայրերի և ըստ մարզերի: Համաշխարհային ֆի-

նանսատնտեսական ճգնաժամի արդյունքում 2015 թ.-ին աղքատու-

թյան մակարդակի ցուցանիշները գերազանցել են 2008 թ.-ի ցուցա-

նիշները ինչպես երկրի մակարդակով, այնպես էլ բոլոր մարզերում և 

Երևանում: Աճել է նաև ծայրահեղ աղքատության մակարդակը (Ա-

ղյուսակներ 3.32 և 3.33): 

 

Աղյուսակ 3.33. ՀՀ աղքատության հիմնական ցուցանիշներն ըստ մարզերի 

և ք. Երևանի (տոկոսներով)129 
 

 2008 թ. 2015 թ. 

 Ծայրա-

հեղ աղ-

քատ 

Աղքատ Ծայրա-

հեղ աղ-

քատ 

Աղքատ %-ն աղ-

քատ նե-

րի մեջ 

%-ն ընդ-

հանուր 

բնակչու-

թյան մեջ 

Երևան 1,1 20,1 2,0 25,0 27,4 32,7 

Արագածոտն 0,5 20,3 0,4 16,1 2,1 3,9 

Արարատ 1,6 31,3 1,3 27,3 8,1 8,8 

Արմավիր 0,7 24,5 2,1 29,6 9,2 9,3 

Գեղարքունիք 0,4 32 1,3 32,1 7,4 6,8 

Լոռի 2,8 34,2 2,8 36,2 11,5 9,5 

Կոտայք 2,1 39,5 2,3 35,9 12,2 10,1 

Շիրակ 4,6 42,4 3,9 45,3 11,8 7,7 

Սյունիք 1,3 20,2 0,7 24,5 3,7 4,5 

Տավուշ 1,7 23,2 2,0 35,3 5,5 4,7 

Ընդամենը 1,6 27,6 2,0 29,8 100 100 

                                                            
129 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 44: 
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2009 թ.-ին աղքատության մակարդակը միջին հանրապետակա-

նից բարձր էր ՀՀ Շիրակի, Կոտայքի, Լոռու և Գեղարքունիքի մարզե-

րում: 2008 թ.-ի համեմատ 2015 թ.-ին Արարատի մարզում աղքատու-

թյունը միջին հանրապետական ցուցանիշից նվազել է, իսկ Տավուշի 

մարզում՝ աճել: Անցումային ողջ ժամանակահատվածում Շիրակի 

մարզում գրանցվել է ՀՀ ամենաբարձր աղքատության մակարդակը: 

2009 թ.-ին այս մարզում աղքատության գծից ցածր էր բնակչության 

47.2 %-ը, 2015 թ.-ին՝ 45.0 %-ը: Դա բացատրվում է սոցիալ-տնտեսա-

կան մի շարք գործոններով: Մասնավորապես ՀՀ Շիրակի մարզը 

1988 թ.-ի ավերիչ երկրաշարժից առավել տուժած բնակավայրերով 

շարունակում է մնալ հանրապետության ամենաաղքատ տարա-

ծաշրջանը:  

Աղքատության առավել ռիսկային խմբերն են Աղետի գոտու 

բնակչությունը, փախստականները, որոնք հիմնականում բնակու-

թյուն են հաստատել Հայաստանի տարբեր մարզերում, գործազուրկ-

ները, բազմանդամ տնային տնտեսությունները, թոշակառուները, 

հաշմանդամները և այլն: Խոցելի խմբերից աղքատության խորու-

թյան և սրության ցուցանիշներով առանձնանում են հատկապես 

փախստականները, ինչը դրսևորվում է աղքատությանն ուղեկցող 

այնպիսի գործոններով, ինչպիսիք են երիտասարդների լայնածավալ 

արտագաղթը, բնակչության ծերացումը, գործազրկությունը, բնակա-

րանային վատթարագույն պայմանները, որոնք, ըստ էության, աղ-

քատության ոչ դրամական ցուցանիշներ են: 

 

Աղյուսակ 3.34. Աղքատության մակարդակի միտումները 2008 և 2009 

թվականներին գյուղ-քաղաք կտրվածքով (տոկոսներով)130 
 

 2008 թ. 2009 թ. 

 Աղքատ Ծայրահեղ աղ-

քատ 

Աղքատ Ծայրահեղ աղ-

քատ 

Գյուղական 

բնակավայրեր 

27.5 1.2 33.7 1.7 

Քաղաքային 

բնակավայրեր 

27.6 1.9 34.9 4.6 

                                                            
130 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2010, էջ 64: 



135 

Ընդամենը 27.6 1.6 34.1 3.6 

 

Կարևոր ենք համարում անդրադառնալ նաև աղքատության ցու-

ցանիշների վերլուծությանը՝ գյուղ-քաղաք կտրվածքով: Համաձայն 

ստացված գնահատականների՝ 2009 թ.-ին աղքատության մակար-

դակը գյուղական բնակավայրերում ավելի ցածր էր, քան միջին հան-

րապետական և քաղաքային բնակավայրերի աղքատության մա-

կարդակը (Աղյուսակ 3.34): 

Գյուղական բնակավայրերում գրանցվել են ծայրահեղ աղքատ 

բնակչության ամենացածր, իսկ Երևանից դուրս այլ քաղաքներում՝ 

ամենաբարձր ցուցանիշները: Նման ցուցանիշները վկայում են, որ 

բնամթերային գյուղատնտեսությունը կարևոր դեր ունի մարդկանց 

ծայրահեղ աղքատությունից դուրս բերելու գործում: Հարկ է նշել 

նաև, որ գյուղաբնակ աղքատները հիմնականում զբաղված են գյու-

ղատնտեսական գործունեությամբ, իսկ ոչ գյուղատնտեսական գոր-

ծունեությամբ զբաղված է նրանց չնչին մասը: Մինչդեռ զբաղվածու-

թյունը ոչ գյուղատնտեսական հատվածում միջին հաշվով առավել 

եկամտաբեր է և կարող է հանդես գալ որպես գյուղաբնակ աղքատ-

ների համար եկամուտների ավելացման, հետևաբար նաև գյուղա-

կան բնակչության աղքատության կրճատումը պայմանավորող հիմ-

նական գործոն: Միջին հաշվով 2009 թ.-ին գյուղատնտեսական գոր-

ծունեությունն ապահովել է գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների 

ամբողջական եկամտի միայն 35.6 %-ը՝ 2008 թ.-ի 38.8 %-ի համե-

մատ: Ինքնազբաղվածությունից ստացված եկամտի տեսակարար 

կշիռը 2008-2009 թթ.-ին նվազել է 22 %-ով: Միևնույն ժամանակ կըր-

ճատվել է վարձու աշխատանքից ստացված եկամտի տեսակարար 

կշիռը՝ 2009 թ.-ին կազմելով 26.5 % 2008 թ.-ի 29.6 %-ի դիմաց: Գյու-

ղաբնակ տնային տնտեսությունների ամբողջական եկամուտների 

կազմում ավելացել է պետական տրանսֆերտների՝ կենսաթոշակնե-

րի ու սոցիալական աջակցության մասնաբաժինը, մի փոքր նվազել է 

մասնավոր տրանսֆերտների բաժինը. 2008 թ.-ի 6.6 %-ի դիմաց 

2009 թ.-ին կազմելով 6.5 %:  
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2015 թ.-ին պատկերը փոխվել է. աղքատության մակարդակը մի-

ջին հանրապետականից ցածր է միայն մայրաքաղաքում: 2014 թ.-ի 

համեմատ 2015 թ.-ին աղքատության ցուցանիշները քաղաքային 

բնակավայրերում ցույց են տալիս աղքատության մի փոքր կրճա-

տում, մինչդեռ գյուղական բնակավայրերում՝ աճ: Գյուղերում աղքա-

տության մակարդակը, աճելով 2008 թ.-ից հետո ընկած ողջ ժամա-

նակահատվածում, 2008 թ.-ի 27.5 %-ից 2015 թ.-ին հասնել է 30.4 %-ի 

(Աղյուսակ 3.35): Ինչպես աղքատության մակարդակը, այնպես էլ 

ծայրահեղ աղքատության ամենաբարձր մակարդակը  քաղաքային 

բնակավայրերում է (բացի Երևանից). 2015 թ.-ին այդ ցուցանիշները 

եղել են համապատասխանաբար 34.4 և 2.4 %: 

 

Աղյուսակ 3.35. ՀՀ աղքատության հիմնական ցուցանիշները 2008, 2014 և 

2015 թվականներին գյուղ-քաղաք կտրվածքով (տոկոսներով)131 
 

 2008թ. 2014թ. 2015թ. 
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Քա-

ղա-

քային 

բնա-

կա-

վայ-

րեր 

1.9 13.0 27.6 2.4 11.2 30.0 2.2 10.4 29.4 61.5 4.7 1.3 

Ք. Ե-

րևան 

1.1 8.1 20.1 2.0 9.0 25.2 2.0 8.3 25.0 27.4 3.9 1.1 

                                                            
131 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2016, Երևան, էջ 40: 
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Այլ 

քա-

ղաք-

ներ 

2.8 18.2 35.8 2.9 13.6 35.1 2.4 12.8 34.4 34.1 5.5 1.5 

Գյու-

ղա-

կան 

բնա-

կա-

վայ-

րեր 

1.2 11.9 27.5 2.0 10.4 29.9 1.7 10.3 30.4 38.5 4.9 1.3 

Ըն-

դամե-

նը 

1.6 12.6 27.6 2.3 10.9 30.0 2.0 10.4 29.8 100 4.7 1.3 

 

Թեև վերջին տարիներին ինչպես աղքատության, այնպես էլ 

ծայրահեղ աղքատության ցուցանիշները փոքր-ինչ նվազել են ՀՀ բո-

լոր մարզերում և Երևանում, այնուհանդերձ աղքատության հաղթա-

հարումը, տնտեսության զարգացման կառուցվածքային և տարա-

ծաշրջանային անհամամասնությունների համահարթեցումը և բնակ-

չության եկամուտների տարբերությունների կրճատումը պետք է 

հանդիսանան պետության սոցիալական քաղաքականության գերա-

կայությունները: Ինչպես նախորդ տարիներին, բնակչությունն ավելի 

աղքատ է աշխարհագրական բարձր դիրք ունեցող, սահմանամերձ, 

մայրաքաղաքից մեծ հեռավորության վրա գտնվող բնակավայրե-

րում, այն մարզերում, որտեղ գյուղատնտեսության զարգացման հա-

մար պայմաններն առավել անբարենպաստ են (ենթակառուցվածք-

ների թերզարգացվածություն (ճանապարհներ, կապ, գյուդմթերքի 

մշակման, մթերման և պահպանման հնարավորություններ), փոքր 

հողակտոր, հողի ոռոգման սահմանափակ հնարավորություն, սահ-

մանափակ ֆինանսական ռեսուրսներ, գյուղտեխնիկայի բացակա-

յություն և այլն): Բնականաբար, այս և մի շարք այլ հիմնախնդիրնե-

րի լուծումը պահանջում է հասցեականացված պետական քաղաքա-

կանության իրագործում: 

Մարդկային կապիտալում ներդրումների չափերը, դինամիկան, 

վերջին հաշվով, կախված են երկրի մակրոտնտեսական զարգա-



138 

ցումներից, ՀՆԱ-ի աճից ու կառուցվածքային փոփոխություններից: 

Այդ պատճառով նախ անդրադառնանք վերջին տարիների՝ 2000-

2016 թթ.-ի մակրոտնտեսական զարգացումների բնութագրիչներին: 

2000-2008 թթ.-ին Հայաստանի մակրոտնտեսական բնութագրիչները 

զարգանում էին դրական միտումներով: Հայաստանի Հանրապետու-

թյունն ամբողջությամբ վերցրած զարգանում էր երկնիշ թվերով, որը 

նաև բնակչության կենսամակարդակի համապատասխան աճի և 

աղքատության կրճատման հնարավորություն տվեց: Այսպես, եթե 

1996 թ.-ին աղքատության մակարդակը Հայաստանի Հանրապետու-

թյունում 54.7 % էր, ապա 2006 թ.-ին այն իջավ և կազմեց 26.5 % 

(2008 թ.-ին՝ 27.6 %): Ընդ որում՝ ավելի մեծ չափերով իջավ ծայրահեղ 

աղքատության մակարդակը. 1996 թ.-ի 27.7 %-ից 2006 թ.-ին այն 

իջավ և կազմեց ընդամենը 2.7 %, 2008 թ.-ին՝ արդեն՝ 1.6 %132: Աղքա-

տության խորությունը 1996 թ.-ի 21.5 %-ից 2006 թ.-ին կազմեց 5.9 և 

2008 թ.-ին՝ 5.1 %, իսկ աղքատության սրությունը՝ 1996 թ.-ի 11.1 %-ից 

2006 թ.-ին՝ 1.7 և 2008 թ.-ին՝ 1.4 %: Աճեցին աղքատության ընդհա-

նուր և պարենային գծերը: Աղքատության ընդհանուր գիծը 1996 թ.-ի 

10784 դրամից 2008 թ.-ին հասավ 25188 դրամի, իսկ աղքատության 

պարենային գիծը 1996 թ.-ի 6612 դրամից 2008 թ.-ին հասավ 17232 

դրամի133: 
 

Աղյուսակ 3.36. Հայաստանի մակրոտնտեսական ցուցանիշները  

2012-2016 թվականներին 134 
 

 2012 թ. 2013 թ. 2014 թ. 2015 թ. 2016 թ. 

Անվանական 

ՀՆԱ (մլն 

դրամ) 
4 266 460.5 4 555 638.2 4 828 626.3 5 032 089.0 

 

- 

                                                            
132 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 64: 
133 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թ.-ի հունվար-դեկտեմբերին, Երևան, 2010, 
էջ 28: 
134 Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2016 թ.-ի հունվար-դեկտեմբեր, 
Երևան, 2017, էջ 9-10, 16: Տե՛ս նաև Հայաստանի սոցիալական պատկերը և 
աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 33:  
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Իրական ՀՆԱ 

(մլն դրամ), 

նախորդ տար-

վա միջին տա-

րեկան գներով  

- 4 405 450.9 4 721 560.7 4 974 223.0 - 

ՀՆԱ աճի 

տեմպը նա-

խորդ տարվա 

համապա-

տասխան ժա-

մանակա-

շրջանի 

նկատմամբ, % 

107.2 103.3 103. 6 103.0 - 

ՀՆԱ մեկ շնչի 

հաշվով 

(դրամ) 

1 410 820 1 507 491 1 602 172 1 674 795 - 

Գործազրկու-

թյան մակար-

դակ (տոկոս) 

17.3 16.2 17.6 18.5 - 

Միջին ամսա-

կան անվանա-

կան աշխա-

տավարձ 

(դրամ) 

140 739 146 524 158 580 171 615 188 851 

Սղաճ (նախորդ 

տարվա համա-

պատասխան 

ժամանակա-

շրջանի նկատ-

մամբ), %  

2.6 5.8 3.0 3.7 -1.4 

Համախմբված 

բյուջեի պակա-

սուրդ (ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ, %) 

-1.4 -1.6 -1.9 -4.8 - 

Արտաքին 

առևտրի հաշ-

վեկշիռ (մլն 

ԱՄՆ դոլար)՝ 

ըստ ներմուծ-

ման ՍԻՖ գնե-

րի 

-2 881.0 -2 907.2 -2 877.1 -1 753.9 -1 509.5 

ԱՄՆ դոլարի 

փոխանակ-
401.76 409.63 415.92 477.92 480.49 
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ման արժեքը 

(ժամանա-

կաշրջանի մի-

ջինը), դրամ 

ՀՀ արտաքին 

պետական 

պարտք (մլն. 

ԱՄՆ դոլար) 

3 739.1 3 899.1 3 785.2 4 316.2 4 805.6 

ՀՀ արտաքին 

պետական 

պարտք (% 

ՀՆԱ-ի նկատ-

մամբ) 

35.2 35.1 32.5 
41.0 

 
- 

 

2004-2008 թթ. ընթացքում տնտեսության գրեթե բոլոր հատված-

ների կայուն տնտեսական աճը հանգեցրել էր տնտեսության զգալի 

կառուցվածքային տեղաշարժերի: Հատկապես նկատելի էր շինարա-

րության աճի բարձր տեմպը, որն ապահովել էր 2008 թ.-ի ՀՆԱ-ի աճի 

39.1 %-ը, ՀՆԱ-ի կառուցվածքում դրա տեսակարար կշիռը հասել էր 

մինչև 25.3 %-ի:135 

2008 թ.-ի համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը հարվա-

ծեց Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական և սոցիալական 

զարգացումներին: Նշված դրական տեղաշարժերի արդյունքում բա-

րելավված աղքատությունը բնութագրող ցուցանիշները կրկին վատ-

թարացան, 2009 թ.-ին աղքատության մակարդակը հասավ 34. %-ի, 

նրանցից՝ շատ աղքատ բնակչության մակարդակը՝ 20.1 %-ի: 2009 թ.-

ին գրանցվեց իրական ՀՆԱ-ի 14.1 % անկում, ընդ որում՝ շինարարու-

թյան ծավալների մեծ չափով անկումը (41.6 %) կազմեց ՀՆԱ-ի անկ-

ման 74.5 %-ը, և ՀՆԱ-ի կառուցվածքում վերջինիս տեսակարար կշի-

ռը նվազեց մինչև 18.6 %:136  

2010 թ.-ին արդեն Հայաստանում գրանցվեց 2.2 %, իսկ 2011 թ.-

ին՝ 4.7 % տնտեսական աճ: 2012 թ.-ին տնտեսական աճը զգալի էր՝ 

7.2 % (Աղյուսակ 3.36), սակայն դեռ բավարար չէր 2008 թ.-ի աղքա-

տության մակարդակին վերադառնալու համար: 2013 թ.-ին 3.3 % 

                                                            
135 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 32: 
136 Նույն տեղում, էջ 32: 
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տնտեսական աճի պայմաններում երկրում աղքատության մակար-

դակը նվազեց միայն 0.4 տոկոսային կետով և կազմեց 32.0 %: 

2014 թ.-ին գրանցվեց աղքատության մակարդակի նվազում 2 տոկո-

սային կետով: 2015 թ.-ին ՀՀ աղքատության մակարդակը առանձնա-

պես չբարելավվեց, այն նվազեց ընդամենը 0.2 տոկոսային կետով և 

կազմեց 29.8 %՝ 2008 թ.-ին արձանագրված 27.6 %-ի դիմաց: Շատ 

աղքատների տեսակարար կշիռն ամբողջ բնակչության մեջ կազմեց 

10.4 %` 2008 թ.-ին արձանագրված 12.6 %-ի դիմաց, ծայրահեղ աղ-

քատության մակարդակը՝ 2.0 %` 2008 թ.-ին արձանագրված 1.6 %-ի 

դիմաց: Նման իրավիճակի պատճառներից էր տնօրինվող եկամտի 

աճի տեմպերի դանդաղումը արտաքին պահանջարկի աճի տեմպերի 

նվազման, փոխարժեքի արժեզրկման, Ռուսաստանից ներհոսող 

դրամական փոխանցումների կրճատման արդյունքում:  

Այսպիսով՝ 2010-2016 թթ. ընթացքում տնտեսական աճը նպաս-

տել է Հայաստանի բոլոր տնային տնտեսությունների սպառման ծա-

վալների աճին և աղքատության կրճատմանը, սակայն երկրում աղ-

քատ տնային տնտեսությունների տեսակարար կշիռը 2016 թ.-ին 

դեռևս ավելի մեծ է, քան մինչև համաշխարհային տնտեսական 

ճգնաժամն էր: Տնտեսական աճի շնորհիվ ավելանում են եկա-

մտային բոլոր քվինտիլների սպառողական ծախսերը, և նվազում է 

աղքատությունը, սակայն ողջ բնակչության համեմատ ամենացածր 

եկամուտ ունեցող 40 %-ի պարագայում սպառողական ծախսերի 

ծավալն ավելի դանդաղ է աճել, քան ողջ բնակչության դեպքում: Աճի 

բաշխվածությունն ի նպաստ աղքատ խավի չի եղել: Վերջին տարի-

ներին գրանցված մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի աճի շնորհիվ Հայաստա-

նը, Համաշխարհային բանկի դասակարգմամբ, աղքատ երկրների 

խմբից տեղափոխվեց ստորին միջին եկամուտներով երկրների 

խումբ, սակայն աղքատության մակարդակը դեռևս մնում է մտահո-

գիչ: 

Համաշխարհային բանկի գնահատականներով՝ 2010-2014 թթ.-ի 

ընթացքում աղքատությունը ՀՀ-ում նվազել է, սակայն Հայաստանը 

դեռևս աղքատության ամենաբարձր մակարդակն ունեցող երկրնե-

րից է Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում: 2009 թ.-ի համաշ-
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խարհային տնտեսական ճգնաժամից հետո երկիրը աղքատության և 

ընդհանուր բարեկեցության մասով շատ փոքր առաջընթաց է ունե-

ցել: Մեկ շնչի հաշվով միևնույն ՀՆԱ-ի ցուցանիշն ունեցող այլ երկըր-

ներում գրանցվել է աղքատության ավելի ցածր մակարդակ. տնտե-

սական աճի և կյանքի պայմանների բաշխվածության բնույթը տար-

բերվում է տարածաշրջանի այլ երկրներից: 2014 թ.-ին Հայաստանի 

բնակչության 26.3 %-ն ապրում էր 2.5 ԱՄՆ դոլարի գնողունակությա-

նը համարժեք միջազգային աղքատության գծից ներքև137: 

Անցումային տնտեսությամբ երկրների համար մարդկային կա-

պիտալի զարգացման մակարդակը բարեկեցության բարձրացման 

առաջատար գործոն է: Մարդկային կապիտալում ներդրումներ կա-

տարելու վրա հիմնված աճի ուղի ընտրած երկրները տնտեսական 

զարգացման և բնակչության բարեկեցության աճի պլանում հասել են 

ապշեցուցիչ արդյունքների, իսկ մարդկային կապիտալում ներդրում-

ները անմիջական կախվածության մեջ են հասարակության աղքա-

տության մակարդակից: Որքան մեծ է աղքատությունը, այնքան 

փոքր են մարդկային կապիտալում ներդրումներ կատարելու հնարա-

վորությունները և ծավալները: Մարդկային կապիտալի զարգացում-

ների, այդ թվում՝ ներդրումների վրա որոշակի դրական ազդեցություն 

են թողնում համախմբված բյուջետից սոցիալական ոլորտներին կա-

տարվող հատկացումները: 

 

Աղյուսակ 3.37. ՀՀ համախմբված բյուջեի սոցիալական ոլորտներին  

ուղղված փաստացի ծախսերը 2008-2015 թվականներին (տոկոսներով,  

համախմբված բյուջեի ծախսերի նկատմամբ) 138 
 

 2008 թ. 2012 թ. 2015 թ. 

Կրթության ոլորտ 13,7 12,9 11,2 

Առողջապահության ոլորտ 6 6,2 6 

Մշակույթ, տեղեկատվական ոլորտ, սպորտ, կրոն 2,4 2,8 2,7 

Կենսաթոշակներ 18,8 19,8 20 

                                                            
137 Հարավային Կովկասի աղքատության հարցերի թիմ: Համաշխարհային բանկի 
աղքատության և հավասարության վարչություն, 4 հոկտեմբերի, 2016: 
138Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2016, Երևան, էջ 34: 
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Կենսաթոշակներ ՀՆԱ-ի նկատմամբ (տոկոսներ) 4,4 4,8 5,7 

Այլ սոցիալական ծրագրեր 7,0 8,6 6,8 

Ընդամենը սոցիալական ոլորտին ուղղված փաս-

տացի ծախսեր 
47,9 50,3 46,7 

 

Աղյուսակ 3.38. Պետական և համայնքային բյուջեներից սոցիալական 

ոլորտներին ուղղված ծախսումների բաժինը ՀՆԱ-ում, տոկոս139 
 

Պետական և համայնքային բյուջեներից 

ծախսումների բաժինը ՀՆԱ-ի նկատմամբ, %  

2012 թ. 2013 թ. 2014 թ. 2015 թ. 

առողջապահության ոլորտում  

 

1.5 1.4 1.6 1.7 

կրթության ոլորտում 3.1 3.0 3.1 3.2 

 

Ինչպես ցույց են տալիս Աղյուսակ 3.37-ի տվյալները, 2008-

2015 թթ.-ին համախմբված բյուջեից սոցիալական ոլորտներին ուղղ-

ված ծախսերը մեծ փոփոխություններ չեն կրել. դրանք կազմել են 

ծախսերի 47-50 %-ը: 2012-2015 թթ.-ին ժամանակահատվածում պե-

տական և համայնքային բյուջեներից ծախսումների բաժինը կրթու-

թյան ոլորտում կազմել է ՀՆԱ-ի 3.0-3.2 %-ը, առողջապահության 

ոլորտում՝ ՀՆԱ-ի 1.4-1.7 %-ը (Աղյուսակ 3.38): 

Աղքատության հաղթահարման համար Հայաստանին 2014 թ.-

ին անհրաժեշտ էր 66.2 մլրդ դրամ կամ ՀՆԱ-ի 1.4 % կազմող գումար, 

իսկ 2015 թ.-ին` 71.4 մլրդ դրամ կամ ՀՆԱ-ի 1.4 % կազմող գումար` ի 

լրումն սոցիալական աջակցության համար արդեն իսկ հատկացված 

միջոցների՝ ենթադրելով, որ սոցիալական աջակցությունը բարձր 

հասցեականությամբ կտրամադրվի միայն աղքատներին (Աղյուսակ 

3.39): Ծայրահեղ աղքատության վերացումը 2014 թ.-ին պահանջում 

էր 2.5 մլրդ դրամ կամ ՀՆԱ-ի 0.05 %-ը, 2015 թ.-ին՝ 1.8 մլրդ դրամ կամ 

ՀՆԱ-ի 0.04 %-ը` ի հավելումն ծայրահեղ աղքատներին արդեն իսկ 

ուղղված սոցիալական աջակցության և ապահովելով բարձր հաս-

ցեականություն: Միջազգային փորձը վկայում է, որ սոցիալական 

աջակցության տրամադրման անթերի հասցեականություն ապահո-

                                                            
139 Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2016 թ.-ի հունվար-դեկտեմբեր, 
Երևան, 2017, էջ 17-18: 
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վելը շատ անհավանական է, ուստի աղքատության հաղթահարման 

համար պահանջվող փաստացի միջոցներն իրականում շատ ավելին 

են: Բարձր հասցեականություն ապահովելու նպատակով պահանջ-

վող ռեսուրսների համեմատ ազատական տնտեսակարգով երկրնե-

րում աղքատության հաղթահարման համար պահանջվող նվազա-

գույն ռեսուրսները հարկ է առնվազն կրկնապատկել: 

Մարդկային զարգացման և մարդկային կապիտալի հետազո-

տություններում և վերլուծություններում այսօր որոշակի հետաքրքը-

րություն է ներկայացնում բազմաչափ աղքատության հետազոտու-

թյունը, որի վերլուծությունը և ստացված արդյունքները ընդգրկված 

են 2016 թ.-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագ-

րական ծառայության կողմից հրատարակված «Հայաստանի սո-

ցիալական պատկերը և աղքատությունը» վիճակագրական և վերլու-

ծական զեկույցում: Եթե մինչ այդ բոլոր հետազոտություններում աղ-

քատությունը ներկայացվել է բարեկեցության բաղկացուցիչներից 

զրկվածության, ընտանիքի պահանջմունքների բավարարման հա-

մար պահանջվող անհրաժեշտ սոցիալ-տնտեսական միջոցների սա-

կավության տեսանկյունից, ապա բազմաչափ աղքատության ցուցա-

նիշը գնահատում է աղքատության բազմակողմությունը, խորությունն 

ու տևականությունը և տալիս դրամային (ըստ սպառման ցուցանիշի) 

աղքատությունը լրացնող կարևոր տեղեկություններ:  
 

Աղյուսակ 3.39.140 Հայաստան. Աղքատության հաղթահարման դրամական 

արժեքը, 2014 և 2015 թվականներին 
 

 2014 թ. 2015 թ. 

 ծայրահեղ 

աղքատ 

աղքատ ծայրահեղ 

աղքատ 

աղքատ 

Աղքատների միջին սպառումը 

(դրամ, մեկ չափահասին համար-

ժեք, ամսական) 

20394 34163 21 652 35 054 

Աղքատության գիծ (դրամ, մեկ 

չափահասին համարժեք, ամսա-

կան) 

23384 40264 24 109 41 698 

                                                            
140 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2015, էջ 48: Տե՛ս 
նաև Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 48: 
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Աղքատներին պահանջվող լրա-

ցուցիչ սպառում (դրամ, ամսա-

կան) 

2990 6101 2 457 6 644 

Պակասուրդը` աղքատների հա-

մար անհրաժեշտ լրացուցիչ սպա-

ռում աղքատության գծի նկատ-

մամբ (տոկոսներով) 

12.8 15.2 10.2 15.9 

ՀՆԱ (մլրդ դրամ) 4843.2 5 032.1 

Անհրաժեշտ բյուջե (մլրդ դրամ) 2.5* 66.2* 1.8* 71.4* 

Անհրաժեշտ բյուջեն որպես տո-

կոս ՀՆԱ-ի նկատմամբ 

0.05 1.4 0.04 1.4 

 

* Հաշվարկվում է՝ բազմապատկելով մշտական բնակչության միջին տարեկան թվա-

քանակն աղքատության մակարդակով և աղքատներին պահանջվող լրացուցիչ տարեկան 

(Աղյուսակ 3.39-ում բերված է ամսական պահանջվող լրացուցիչ սպառումը) սպառման մե-

ծությամբ: 

 

Աղյուսակ 3.40. Բազմաչափ աղքատության գնահատման համար ընտրված 

չափումները և ցուցանիշները141 
 

Չափում՝ հիմնական կա-

րիքներ 

Տնային տնտեսությունը համարվում է զրկված, եթե 

 

Ծայրահեղ աղքատություն Անկարող է բավարարել սննդամթերքի նվազագույն պա-

հանջները  

 

Արժանապատիվ կյանք  Չունի ֆինանսական միջոցներ՝ անհրաժեշտության դեպ-

քում սնունդ կամ հագուստ գնելու համար 

 

Մարդասիրական օգնու-

թյուն 

Կենսագործունեությունն ապահովելու հարցում կախված է 

մարդասիրական օգնությունից  

 

Դրամական փոխանցում-

ներից կախվածություն 

Հիմնական կենսագործունեությունն ապահովելու հարցում 

կախված է դրամական փոխանցումներից կամ գտնվում է 

ծայրահեղ (պարենային) աղքատության մեջ 

 

Չափում՝ բնակարանային 

պայմաններ 

Տնային տնտեսությունը համարվում է զրկված, եթե 

 

Բնակարանային պայման-

ներից բավարվածություն 

Չունի պատշաճ բնակարան, մասնավորապես բնակարա-

նային պայմանները գնահատվել են որպես վատ կամ շատ 

վատ 

 

                                                            
141 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 65-66: 
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Պատշաճ բնակարան Չունի պատշաճ բնակարան, մասնավորապես բնակարանը 

կապիտալ վերանորոգման կարիք ունի, խոնավ է, գտնվում 

է հետնախորշերում կամ հին է, հատակածածկը և պատերը 

նորմալ վիճակում չեն 

 

Գերբնակեցվածություն  Հասանելի բնակմակերեսը չի գերազանցում մեկ չափահաս 

անձի հաշվով 20 քառակուսի մետրը 

 

Առողջ ջեռուցում  Որպես ջեռուցման առաջնային աղբյուր՝ օգտագործում է 

փայտ, ածուխ և այլն 

 

Կենտրոնացված 

ջրամատակարարում  

Չունի կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգի 

հնարավորություն 

 

Կենտրոնացված ջրահե-

ռացում և աղբահանություն 

Չունի կենտրոնացված ջրահեռացման կամ աղբահանու-

թյան համակարգի հնարավորություն  

 

Հոսող տաք ջուր Չունի հոսող տաք ջրի համակարգի (դրսից օգտվելու) հնա-

րավորություն 

 

Վճարովի հանրային ծա-

ռայությունների որակ 

Բավարարված չէ վճարովի ծառայությունների մեկ երրորդ 

կամ ավելի մասից՝ ջրամատակարարում, ջրահեռացում, 

աղբահանություն, հեռախոս, էլեկտրամատակարարում, 

փոստ, բանկային ծառայություններ, ոռոգում, հասարակա-

կան տրանսպորտ 

 

Տրանսպորտային հասա-

նելիություն 

Չունի տրանսպորտից օգտվելու հնարավորություն. տրանս-

պորտային համակարգը և (շուրջամյա) ճանապարհային 

ցանցը բացակայում են կամ վատ վիճակում են 

 

Չափում՝ կրթություն  

 

Տնային տնտեսությունը համարվում է զրկված, եթե. 

Միջնակարգ կրթության 

բացակայություն 

15-75 տարեկան բոլոր անդամներն ունեն միջնակարգ (ար-

հեստագործական կամ մասնագիտական) կրթամակարդա-

կից ցածր կրթություն  

 

Դպրոցական կրթության 

համակարգում ընդգրկվա-

ծություն 

Ապագայի հետ կապված պարտադիր ուսման 6-17 տարե-

կան տարիքի առնվազն մեկ երեխա դպրոց չի հաճախում  

 

Կրթական ծառայություն-

ների հասանելիություն 

Չունի հարևանությամբ գործող մանկապարտեզից, լրիվ 

միջնակարգ կրթության դպրոցից, առաջնային (ընդհանուր) 

կրթության դպրոցից օգտվելու հնարավորություն 
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Չափում՝ աշխատանք  Տնային տնտեսությունները համարվում են զրկված, եթե 

Աշխատանքի շուկային 

մասնակցություն  

 

Ընտանիքի անդամների կեսից ավելին աշխատանքի շու-

կային չի մասնակցում 

Երկարաժամկետ գոր-

ծազրկություն 

 

Առնվազն մեկ անդամը երկարաժամկետ (կառուցված-

քային) գործազրկության մեջ է  

Արժանավայել աշխա-

տանք 

Չունի արժանավայել աշխատանքի հնարավորություն՝ ինք-

նուրույն զբաղվածի կարգավիճակով 

 

Թերզբաղվածություն Չունի աշխատանքի շուկային լիարժեք մասնակցության 

հնարավորություն (բոլորը թերզբաղված են) 

 

 

Չափում՝ առողջապահու-

թյուն  

Տնային տնտեսությունը համարվում է զրկված, եթե  

Բնականոն գործունեու-

թյան դադարեցում 

Առնվազն մեկ անգամ հիվանդության, վնասվածքի կամ վա-

տառողջության պատճառով դադարեցրել է բնականոն գոր-

ծունեությունը  

 

Առողջապահական ծառա-

յությունների մատչելիու-

թյուն 

Չունի ֆինանսական միջոցներ բուժհաստատությունների 

կողմից մատուցվող առողջապահական (բացառությամբ 

ատամնաբուժական) ծառայությունների, բժշկի կողմից 

նշանակված ստուգումների և բուժման դիմաց վճարումների 

համար (անվճար ծառայությունների անհասանելության 

դեպքում)  

 

Առողջապահության ծառա-

յությունների հասանելիու-

թյուն 

 

Չունի հարևանությամբ գործող շտապ օգնության ծառայու-

թյուններից, դեղատնից օգտվելու հնարավորություն 

Առողջապահական ծառա-

յությունների որակ 

 

Գոհ չէ առողջապահական ծառայություններից 

 

Հայաստանում բազմաչափ աղքատությունը ուսումնասիրելու 

ժամանակ ընտրվել են աղքատությունը բնութագրող այնպիսի 

զրկանքներ, որոնց քննարկումը ավելի լիարժեք է դարձնում աղքա-

տության իրական պատկերը և կարող է նպաստել բնակչության կեն-

սամակարդակի բարձրացման արդյունավետ քաղաքականության 
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մշակմանը: Եթե բնակչության աղքատության գնահատման հիմնա-

կան գործիքը ընդհանրապես սպառողական զամբյուղն է` իր դրսևո-

րումներով, ապա բազմաչափ աղքատությունը ուսումնասիրելու և 

գնահատելու հետ կիրառվում է չափումների և ցուցանիշների մի ծա-

վալուն համակարգ, որը ներառում է տնային տնտեսության հիմնա-

կան կարիքները, բնակարանային պայմանները, կրթությունը, աշ-

խատանքը և առողջապահությունը142: 

Դա հետազոտման և վերլուծության նոր մոտեցում է, որը հնա-

րավորություն է տալիս նորովի գնահատելու և վերլուծելու աղքատու-

թյան բազմաշերտ բնույթը և դրա արդյունքներով մշակելու և իրակա-

նացնելու աղքատության հաղթահարման բազմակողմ քաղաքակա-

նություն: Ըստ 2016 թ.-ի «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և 

աղքատությունը» վիճակագրական վերլուծական զեկույցի՝ Հայաս-

տանի բազմաչափ աղքատությունը առաջին անգամ դիտարկվել է 

հինգ չափումներով, որոնք շարադրված են Աղյուսակ 3.40-ում: 

Աղյուսակում շարադրված բազմաչափ աղքատության գնա-

հատման համար ընտրված հինգ չափումները և ցուցանիշները հնա-

րավորություն են տալիս բացահայտելու և ամփոփելու մի շարք զըր-

կանքների մասով առկա տեղեկատվությունը և դրանով իսկ բացա-

հայտելու աղքատության բազմակողմանիությունը, խորությունն ու 

տևականությունը: Այն ոչ միայն բացահայտում է որոշակի զրկանք-

ներ կրող տնային տնտեսություններում ապրող անհատների տեսա-

կարար կշիռը, այլև հաշվի է առնում նույն անհատին միաժամանակ 

բաժին ընկած զրկանքների քանակն ու փոխհամընկնումը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
142 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 63-65: 
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Աղյուսակ 3.41. Բազմաչափ աղքատ համարվող տնային  

տնտեսություններում ապրող անհատների տեսակարար կշիռն ըստ  

բնակավայրի (բնակչության տոկոս)143 
 

Տարիներ Ընդամենը Գյուղական 

բնակավայրեր 

Քաղաքային 

այլ բնակա-

վայրեր 

Երևան 

2010 41,2 52,8 37,2 32,6 

2013 30,5 37,2 27,6 25,8 

2015 29,1 32,7 25,9 28,0 

 

Աղյուսակ 3.41-ում ներկայացված է, թե 2010-2015 թթ.-ին Հա-

յաստանի բազմաչափ աղքատ համարվող տնային տնտեսություննե-

րում ապրող անհատների տեսակարար կշիռը ինչ փոփոխություննե-

րի է ենթարկվել ըստ բնակավայրերի: Հայաստանում բազմաչափ 

աղքատության մակարդակը 2010 թ.-ի 41.2 %-ից 2015 թ.-ին նվազել և 

կազմել է 29.1 %: Ընդ որում՝ գյուղական բնակչության բազմաչափ 

աղքատության մակարդակը 32.7 % է: Բազմաչափ աղքատության 

մակարդակն ամենից ցածր է Երևանում. 2010 թ.-ին այն եղել է 32,6 %, 

իսկ 2015 թ.-ին՝ ընդամենը 28.0 %: Սակայն այդ դրական միտումնե-

րով հանդերձ, 2015 թ.-ին ՀՀ բնակչության 29 %-ից ավելին գտնվում է 

բազմաչափ աղքատության պայմաններում: 

Հետազոտության արդյունքում արձանագրվել է, որ 2015 թ.-ին 

բնակարանային պայմանների մասով ավելի քան մեկ միլիոն մարդ 

զրկանքներ է կրում: Առողջապահության և կրթության մասով համա-

պատասխանաբար 0.7 մլն և 0.05 մլն մարդ փոխհամընկնող զրկանք-

ներ է կրում, շուրջ 0.18 մլն մարդ գտնվում է աղքատության պարե-

նային գծից ներքև և խոցելի է խոշոր ցնցումների, օրինակ՝ դրամա-

կան փոխանցումների ծավալի կրճատման նկատմամբ: Քաղաքա-

կանության առումով ոչ դրամային աղքատության հինգ չափումնե-

րից յուրաքանչյուրի մասով զրկանքներ կրող անհատների ընդհա-

նուր թվի վերաբերյալ պատկերացում ունենալը կարևոր է այդ զըր-

կանքների նվազեցմանն ուղղված քայլեր ձեռնարկելու համար: 

                                                            
143 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 67: 
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Աղքատության մակարդակի և անհավասարության կրճատման, 

բնակչության ընդհանուր բարեկեցության աճի ապահովման հար-

ցում ՀՀ կառավարությունը պետք է տնտեսական գործընթացների 

շատ ակտիվ մասնակից լինի: Դրա համար անհրաժեշտ են. 1) կա-

յուն և բարձր տեմպերով տնտեսական աճի ապահովմանն ուղղված 

պետական քաղաքականություն, 2)նպատակային ներդրումներ, 3) 

աղքատների ու խոցելի խմբերի պաշտպանություն: 

Աղքատության կրճատմանը կնպաստեն զբաղվածության և աշ-

խատավարձերի ավելի բարձր մակարդակը, սոցիալական ոլորտում 

կատարվող ծախսերը, օրինակ՝ կենսաթոշակները, ընտանեկան 

նպաստի ծրագրով (ԸՆԾ) կատարվող փոխանցումները: Այդուհան-

դերձ, Հայաստանում ԸՆԾ-ի ներգործությունը փոքր է, քանի որ բյու-

ջեն սահմանափակ է: Կենսաթոշակների մակարդակը բավականին 

ցածր է. 2012 թ.-ին կենսաթոշակի միջին ամսական չափը ՀՀ-ում 

կազմել է 29696 դրամ, 2013 թ.-ին՝ 29122 դրամ, 2014 թ.-ին՝ 35813 

դրամ և 2015 թ.-ին՝ 40441 դրամ144: 

Զբաղվածության հիմնախնդիրը լուծելու նպատակով անհրա-

ժեշտ է բարելավել բիզնեսի արտաքին միջավայրը: Բացի այդ՝ պե-

տությունը կարող է տնտեսական լծակներով կարգավորել աշխա-

տանքի ներքին շուկաները: Մասնավորապես ձեռներեցներին 

անհրաժեշտ է շահագրգռել, որպեսզի նրանք մասնակցեն զբաղվա-

ծության պետական ծրագրերին՝ տալով նրանց ինչպես տնտեսական 

արտոնություններ՝ հարկային արտոնություններ, արտոնյալ վարկեր 

և ներդրումներ, այնպես էլ անուղղակի խրախուսման միջոցներ (օրի-

նակ՝ ստեղծելով ֆիրմայի բարձր վարկանիշ): Նման միջոցները ֆի-

նանսական խոշոր ծախսեր չեն պահանջում: 

Մարդկային կապիտալի արդյունավետ վերարտադրության 

զարգացումների և առաջիկա հեռանկարների տեսանկյուններից 

խիստ մտահոգիչ է Հայաստանի Հանրապետությունում մանկական 

աղքատության սուր բնույթը:  

                                                            
144 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, Երևան, էջ 95: 
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Ըստ Համաշխարհային բանկի խմբի և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի նոր հա-

մատեղ վերլուծության՝ երկու անգամ ավելի հավանական է, որ երե-

խաներն ապրեն ծայրահեղ աղքատության մեջ, քան մեծահասակնե-

րը: «Վերջ դնենք ծայրահեղ աղքատությանը՝ կենտրոնանալով երե-

խաների վրա» ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 2013 թ.-ին 

աշխարհում գրեթե 385 միլիոն երեխա ապրում էր ծայրահեղ աղքա-

տության մեջ: Երեխաները կազմել են ուսումնասիրության ենթարկ-

ված բնակչության մեկ երրորդը, սակայն ծայրահեղ աղքատների կե-

սը: Ոչ միայն ավելի հավանական է, որ երեխաներն ապրեն ծայրա-

հեղ աղքատության մեջ, այլև աղքատության ազդեցությունը ամե-

նավնասակարն է երեխաների համար: Նրանք ամենախոցելիների 

մեջ ամենախոցելին են, իսկ ամենափոքր երեխաները վատթարա-

գույն վիճակում են, քանի որ նրանց կողմից կրած զրկանքների ար-

դյունքում վտանգվում է երեխաների ֆիզիկական և մտավոր զարգա-

ցումը:145  

2016 թ.-ին հրապարակվեց Համաշխարհային բանկի խմբի նոր 

կարևորագույն ուսումնասիրությունը՝ «Աղքատությունը և բարեկե-

ցությունը բոլորին 2016՝ անդրադառնալով անհավասարությանը», 

ըստ որի՝ աշխարհում 367 միլիոն մարդ 2013 թ.-ին օրական ապրել է 

1.90 ԱՄՆ դոլարով, որոնց կեսը 18 չլրացած երեխաներ ու դեռահաս-

ներ են: Աղքատության համաշխարհային գնահատականը հիմնված 

է 89 երկրներից հավաքագրված տվյալների վրա և ներկայացնում է 

զարգացող երկրների բնակչության 83 %-ը: Ենթասահարյան Աֆրի-

կային է բաժին ընկնում թե՛ ծայրահեղ աղքատության մեջ ապրող 

հինգ տարին չլրացած երեխաների 50 %-ը, թե՛ աշխարհի ծայրահեղ 

աղքատ երեխաների 50 %-ից ավելին: Հարավային Ասիան զբաղեց-

նում է երկրորդ հորիզոնականը՝ 36 %-ով, միայն Հնդկաստանում 

ծայրահեղ աղքատության մեջ ապրող երեխաների 30 %-ով: Ծայրա-

հեղ աղքատության մեջ ապրող յուրաքանչյուր 5 երեխայից 4-ն ապ-

րում են գյուղական բնակավայրերում: 

                                                            
145 Գրեթե 385 միլիոն երեխա ապրում է ծայրահեղ աղքատության մեջ, 
 http://www.un.am/hy/news/498#sthash.Bvr3nklj.dpuf  
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ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն ու Համաշխարհային բանկի խումբը աշխատում 

են իրենց գործընկերների հետ՝ վերջ դնելու աղքատությանը և քաջա-

լերելու վաղ մանկական զարգացումը այնպիսի միջոցներով, ինչպի-

սիք են դրամական փոխանցումները, սնուցման, առողջապահության 

և կրթական ծրագրերը: 

Համաձայն «Մանկական աղքատությունը Հայաստանում. բազ-

մակի և համընկնող խոցելիության ազգային վերլուծություն» զեկույ-
ցի, որն իրականացվել է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հայաս-

տանյան գրասենյակի կողմից ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառա-

յության համագործակցությամբ և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի 

Ինոչենտի հետազոտությունների գրասենյակի տեխնիկական օժան-

դակությամբ 2013 և 2014 թվականների տնային տնտեսությունների 

կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտությունների տվյալնե-

րի հիման վրա, Հայաստանում երեք երեխայից մեկը և՛ աղքատ է, և՛ 

խոցելի (28.0 %): Այս երեխաները ամենախոցելին ու բացառվածն են 

և առաջնահերթ ուշադրության պետք է արժանանան սոցիալական 

քաղաքականության տեսանկյունից: Եթե Հայաստանում նյութապես 

աղքատ է ամեն երրորդ երեխան, ապա բազմաչափ աղքատության 

դրսևորումների տեսանկյունից խոցելի է երեխաների 64.0 %-ը: Միև-

նույն ժամանակ Հայաստանում երեխաների մեկ երրորդը խոցելի է, 

բայց ոչ աղքատ (36.0 %): Այս երեխաները անմիջական միջամտու-

թյունների կարիք ունեն խոցելիությունը հաղթահարելու համար և 

կարող են դուրս մնալ այն քաղաքականություններից, որոնք ուղղված 

են միայն նյութական աղքատության հաղթահարմանը: Գյուղաբնակ 

երեխաների 82.0 %-ը խոցելի է, մինչդեռ քաղաքաբնակների միայն 

53.0 %-ն է խոցելի146: Քաղաքականությունները պետք է ուղղված լի-

նեն ենթակառուցվածքների տեսանկյունից քաղաք/գյուղ տարբերու-

թյունների հաղթահարմանը և ուժեղացնեն սոցիալական պաշտպա-

նության համակարգը գյուղական տարածքներում՝ դրական ազդե-

ցություն ունենալով տնային տնտեսության ընդհանուր մակարդակի 

վրա: 
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2015 թ.-ի հուլիսի 1-ից դեկտեմբերի 31-ն անցկացված ՀՀ ազ-

գային վիճակագրական ծառայության «Երեխաների կարիքները» 

հետազոտության147 արդյունքներով երեխաներն ավելի խոցելի են և՛ 

ընդհանուր, և՛ ծայրահեղ աղքատության ռիսկի նկատմամբ, քան ամ-

բողջ բնակչությունը: Դրա մասին են վկայում Աղյուսակ 3.42-ի 

տվյալները. մինչև 18 տարեկան երեխաների 2.5 %-ը 2015 թ.-ին ապ-

րում էր ծայրահեղ աղքատության, իսկ 33.7 %-ը` աղքատության մեջ: 

2015 թ.-ին ծայրահեղ աղքատ և աղքատ է եղել հանրապետության 

բնակչության համապատասխանաբար 2.0 և 29.8 %-ը: 2008-

2015 թթ.-ի ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետությու-

նում մանկական աղքատության մակարդակը 29.8 %-ից բարձրացրել 

է մինչև 33.7 %, նվազել է ոչ աղքատների բաժինը՝ 70.2 %-ից 66.3 %: 

 

Աղյուսակ 3.42. Հայաստանի մանկական աղքատության ցուցանիշների   

զարգացման ընթացքը 2008-2015 թվականներին (տոկոսներով) 148 
 

Տարիներ Ծայրահեղ աղքատ Աղքատ Ոչ աղքատ 

2008 1.6 29.8 70.2 

2010 3.7 41.4 58.6 

2013 3.3 37.3 62.7 

2015 2.5 33.7 66.3 

 

Աղքատության միջին ցուցանիշների հետևում թաքնված է ըն-

տանիքների կախվածությունը սոցիալական մի շարք անբարեն-

պաստ պայմաններից և առանձնահատկություններից: Այլ հավասար 

պայմաններում ավելի բարձր է բազմանդամ ընտանիքների երեխա-

ների աղքատության հավանականությունը: Մինչև 18 տարեկան երեք 

և ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներում երեխաների 46,7 %-ը աղ-

քատ է (բոլոր երեխաների մեջ 33.7 %-ի համեմատ), իսկ մեծ ընտա-

նիքներում ծայրահեղ աղքատ է երեխաների 4.9 %-ը (բոլոր երեխա-

ների 2.5 %-ի համեմատ): Մանկական աղքատության, այդ թվում՝ 

ծայրահեղ աղքատության ռիսկն ավելի մեծ է նաև մեկ կամ ավելի 

                                                            
147 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 87-111: 
148 Նույն տեղում, էջ 87: 
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հաշմանդամությամբ երեխա ունեցող տնային տնտեսություններում, 

կնոջ գլխավորությամբ տնային տնտեսություններում և այլն: 

Ընտանիքի գլխավորի կրթական մակարդակի աճին զուգընթաց 

մանկական աղքատությունը նվազում է: Տնային տնտեսության 

գլխավորի աշխատանք ունենալը ևս նվազեցնում է երեխաների աղ-

քատության հավանականությունը: Այն տնային տնտեսությունների 

երեխաների շրջանում, որոնց գլխավորն աշխատում է, աղքատու-

թյունը կազմում է 29.3 %` չաշխատողների 39.7 %-ի համեմատ: Ման-

կական աղքատությունն ամենաբարձրն է այն տնային տնտեսու-

թյուններում, որտեղ 19-60 տարեկան չափահաս անդամներից ոչ մե-

կը չի աշխատում:  

Մարզային կտրվածքով երեխաների աղքատության մակարդա-

կը անհավասար է բաշխված: Երեխաների ծայրահեղ աղքատության 

մակարդակը 2015 թ.-ին բարձր է եղել Շիրակի (5.8 %) և Լոռու 

(3.6 %) մարզերում: Երեխաների ընդհանուր աղքատության մակար-

դակը 2015 թ.-ին ամենաբարձրը եղել է Շիրակի մարզում (55.8 %), 

ամենացածրը՝ Արագածոտնի մարզում (14.0 %)149: 

Երեխաների կարիքների ուսումնասիրությունը աղքատությունը 

որպես մանկական աղքատության չափման եղանակ դիտարկում է 

սոցիալական և մշակութային տեսանկյունից: Այն ավելի շատ կարող 

է ազդել երեխաների զարգացման վրա, քան նյութական կարիքները: 

 

Աղյուսակ 3.43. Տնային տնտեսությունում առկա 6-17 տարեկան  

երեխաների չբավարարված կարիքների մասնաբաժինն ըստ աղքատության 

մակարդակի 2015 թվականին (տոկոսներով)150 
 

Երեխաների կարիքները 
Բոլոր երե-

խաները 

Ոչ աղքատ 

երեխաներ 

Աղքատ 

երեխա-

ներ 

Ծայրա-

հեղ աղ-

քատ երե-

խաներ 

երեխաներին չեն տալիս ամե-

նօրյա ծախսերի գրպանի փող 
34,8 31,1 42,0 50,0 

                                                            
149 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 89-90: 
150 Նույն տեղում, էջ 102: 
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երեխան չի հաճախում ատամ-

նաբույժի մոտ տարին մեկ 
54,6 50,9 61,7 38,6 

երեխան չունի պարապելու և 

խաղալու տեղ 
31,6 26,2 42,4 693 

տնից դուրս խաղալու տեղ չկա 23,6 18,8 32,2 59,1 

երեխան չունի առարկաներ ժա-

մանցի համար, հեծանիվ 
33,9 24,9 51,4 66,6 

երեխան չունի առարկաներ սի-

րած նախասիրության համար 
60,7 56,2 69,3 74,4 

չի հաճախում սպորտային 

ակումբ  
67,8 66,3 70,6 66,7 

չունի գրքեր՝ ընթերցելու համար 23,4 19,5 31 46,2 

չունի մանկական թերթեր, ամ-

սագրեր 
64,1 60,4 71,4 57,1 

տնից հեռու չունի մեկ շաբաթ 

արձակուրդ, չի հրավիրվում ժա-

մանցի 

57,1 51,8 67,4 65,7 

ամիսը 2 անգամ ընկերներին չի 

հրավիրում ժամանցի 
53,4 48,7 62,6 79,9 

չունի անհրաժեշտ գրենական 

պիտույքներ 
0,6 0,2 1,4 00 

չունի տարբեր զբաղմունքների 

համար կոշիկներ 
13,3 7,7 24,1 44,0 

 

Աղյուսակ 3.43-ում ներկայացված տվյալների համաձայն՝ բոլոր 

երեխաների ընդհանուր թվից առավել շատ բացասական պատաս-

խաններ են տրվել սպորտային ակումբ կամ նմանատիպ խմբակ 

ամիսն առնվազն մեկ անգամ այցելելու հարցին՝ 68 %-ը (աղքատ 

երեխաներից՝ 71 %-ը): Չբավարարված կարիքներից երկրորդ տե-

ղում է երեխայի համար որևէ մանկական լրագիր, ամսագիր չգնելը՝ 

64 %-ը (աղքատ երեխաներից՝ 71 %-ը): Նմանատիպ վիճակ է նաև 

երեխաների մյուս կարիքների բավարարման հարցում: Ընդ որում՝ 

աղքատ և ծայահեղ աղքատ երեխաների մոտ, ոչ աղքատ երեխանե-

րի համեմատ, կարիքների անբավարվածության աստիճանն ավելի 

մեծ է: Ծայրահեղ աղքատ երեխաների 74-80 %-ը զրկված է ամիսն 

առնվազն երկու անգամ հրավիրվելուց ընկերների կողմից կամ հրա-

վիրելու ընկերներին ժամանցի:  
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Ահա այսպիսին է 2015 թ.-ին Հայաստանի Հանրապետությու-

նում տնային տնտեսություններում առկա 6-17 տարեկան երեխանե-

րի չբավարարված կարիքների մասնաբաժինների տխուր պատկերը՝ 

ըստ աղքատության մակարդակի:  

 

Աղյուսակ 3.44. Երկարաժամկետ օգտագործման ապրանքների  

բացակայությունը 2015 թվականին (տոկոսներով)151 
 

 Բոլոր երե-

խաները 

Աղքատ երե-

խաներ 

Ծայրահեղ աղքատ 

երեխաներ 

Սառնարան  3,2 6,9 24,6 

Լվացքի մեքենա, 3,7 7,7 23,9 

Բջջային հեռախոս 4,0 100,0 100,0 

Փոշեկուլ  24,9 39,1 65,6 

Տեսամագնիտոֆոն 75,2 88,9 95,4 

Լուսանկարչական 

ապարատ 

61,7 73,8 85,5 

Աուդիո համակարգ 65,4 78,1 89,1 

Ավտոմեքենա  60,0 83,5 100,0 

Համակարգիչ 28,1 43,9 71,3 

 

Երեխաների ըստ սպառման աղքատության վերլուծությունից 

բացի՝ կարևոր է ուսումնասիրել Հայաստանում երեխաների նյութա-

կան չքավորության խնդիրները: Նյութական չքավորությունը չափ-

վում է տնային տնտեսությունում երկարաժամկետ օգտագործման 

ապրանքների բացակայությամբ: 2009-2015 թթ.-ին տնային տնտե-

սությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 

մասնակից տնային տնտեսությունների առնվազն 10 %-ը ունեցել է 

Աղյուսակ 3.44-ում ներառված երկարաժամկետ օգտագործման ապ-

րանքները: Աղյուսակի տվյալները ցույց են տալիս, որ երկարաժամ-

կետ ապրանքների օգտագործումը էապես ցածր է աղքատ և հատ-

կապես ծայրահեղ աղքատ ընտանիքներում: Այսպես, եթե երեխանե-

րի ընդհանուր թվաքանակի 3.2 %-ն է ապրում սառնարան չունեցող 

                                                            
151 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 92: 
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տնային տնտեսություններում, ապա աղքատ և ծայրահեղ աղքատ 

երեխաների` համապատասխանաբար 6.9 և 24.6 %-ը: Եթե երեխա-

ների ընդհանուր թվաքանակի 60.0 %-ն է ապրում ավտոմեքենա չու-

նեցող տնային տնտեսություններում, ապա նույն ցուցանիշն աղքատ 

և ծայրահեղ աղքատ երեխաների շրջանում կազմում է համապա-

տասխանաբար` 83.5 և 100 %: 

Ընդհանրապես նյութական կարիքավորության մեջ է երեխանե-

րի ընդհանուր թվաքանակի 44 %-ը, իսկ աղքատ և ծայրահեղ աղ-

քատ երեխաների թվում այն ավելի բարձր է և կազմում է համապա-

տասխանաբար 69.6 % և 93.3 %:152 

2015 թ.-ին անցկացված «Երեխաների կարիքները» հետազո-

տության արդյունքներով, բացի վերը նշվածից, աղքատ երեխաների 

շրջանում բոլոր երեխաների համեմատ ավելի բարձր է կացարա-

նային մեծաթիվ հարմարություններ չունենալու հավանականութու-

նը153: Երեխաների ընդհանուր թվաքանակի 39 %-ն ապրում է հետև-

յալ հարմարություններն ունեցող տներում՝ կենտրոնացված ջրամա-

տակարարում, հոսող տաք ջուր, միացում կենտրոնացված կոյուղու 

համակարգին, կենտրոնացված գազամատակարարում, լոգարան 

կամ ցնցուղ, խոհանոց, հեռախոս: Աղքատ և ծայրահեղ աղքատ երե-

խաների շրջանում այդ ցուցանիշը կազմում է համապատասխանա-

բար` 27 և 15 %:  

Աղքատ երեխաների շրջանում կացարանային ավելի վատ պայ-

մաններում ապրելու հավանականությունը ևս ավելի բարձր է: Հա-

մադրության համար նշենք, որ եթե անբավարար ջեռուցման խնդիր 

ունեցող տնային տնտեսություններում է բնակվում Հայաստանի երե-

խաների 42 %-ը, ապա աղքատ երեխաների 52 և ծայրահեղ աղքատ 

երեխաների դեպքում՝ 76 %-ը: Խոնավ տնային տնտեսություններում 

է բնակվում աղքատ երեխաների 34 %-ը և ծայրահեղ աղքատ երե-

խաների 45 %-ը` երեխաների ընդհանուր թվաքանակի շրջանում ար-

ձանագրված 27 %-ի համեմատ: 
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Աղքատ երեխաների շրջանում ավելի մեծ է նաև գերբնակեցված 

կացարաններում բնակվելու հավանականությունը: Եթե մեկ շնչի 

հաշվով շեմը համարվի 0.43 կամ պակաս սենյակը, ապա երեխանե-

րի ընդհանուր թվաքանակի գերբնակեցման ցուցանիշը կկազմի 

18 %, աղքատ երեխաների շրջանում` 24 %, իսկ ծայրահեղ աղքատ 

երեխաները` 51 %: 

 

Աղյուսակ 3.45. Մանկական աղքատության մակարդակը տարիքային  

կենսաթոշակի եկամտի հաշվարկով և առանց դրա 2015 թվականին 

 (տոկոսներով)154 
 

Գիծ 
Մանկական աղքատության մակարդակ 

Կենսաթոշակով Առանց կենսաթոշակի 

Ծայրահեղ աղքատության գիծ 2,5 10,7 

Աղքատության ընդհանուր գիծ 33,7 40,2 

 

Սոցիալական ապահովության նպաստները էական դեր են խա-

ղում մանկական աղքատությունը մեղմելու գործում: ՀՀ երեխաների 

ընդհանուր թվաքանակի 33.8 %-ն ապրում է այնպիսի տնային 

տնտեսություններում, որոնց առնվազն մեկ անդամը ստանում է տա-

րիքային կենսաթոշակ: Եթե կենսաթոշակները հանվեն տնային 

տնտեսության ընդհանուր ամսական ծախսերից, ապա մանկական 

ծայրահեղ աղքատության մակարդակն ավելի քան կքառապատկվի՝ 

2.5 %-ից հասնելով 10.7 %-ի, իսկ մանկական աղքատության ընդհա-

նուր մակարդակը 33.7 %-ից կհասնի 40.2 %-ի (Աղյուսակ 3.45):  

Միևնույն ժամանակ աղքատ չհամարվող երեխաների 23.0 %-ը 

կհամարվի աղքատ, և ծայրահեղ աղքատ չհամարվող երեխաների 

19.0 %-ը կդառնա ծայրահեղ աղքատ, եթե կենսաթոշակային եկա-

մուտը հանվի տնային տնտեսության սպառումից: 

Ծայրահեղ աղքատ տնային տնտեսությունների համար շատ 

կարևոր է ընտանեկան նպաստը: Հայաստանի երեխաների ընդհա-

նուր թվաքանակի 23.4 %-ը ապրում է այնպիսի տնային տնտեսու-

թյուններում, որոնք ստանում են ընտանեկան նպաստ: Տնային 
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տնտեսության ընդհանուր ծախսերից ընտանեկան նպաստները հա-

նելու դեպքում մանկական ծայրահեղ աղքատության մակարդակը 

մոտավորապես եռապատկվում է` 2.5%-ից հասնելով 6.9%-ի, իսկ 

մանկական աղքատության ընդհանուր մակարդակն աճում է 7.4%- 

ով` 33.7%-ից հասնելով 36.2%-ի (Աղյուսակ 3.46):  

 

Աղյուսակ 3.46. Հայաստան. Մանկական աղքատության մակարդակն  

ընտանեկան նպաստի տեսքով ստացվող եկամտով և առանց դրա, 

2015 թվականին (տոկոսներով)155 
 

Գիծ 

Մանկական աղքատության մակարդակ 

Ընտանեկան նպաստով 
Առանց ընտանեկան 

նպաստի 

Աղքատության ընդհանուր գիծ 33.7 36.2 

Ծայրահեղ աղքատության գիծ 2.5 6.9 

 

Ընտանեկան նպաստի տեսքով ստացվող եկամուտը նրանց 

սպառումից հանելու դեպքում աղքատ չհամարվող երեխաների 

22.0 %-ը կհամարվի աղքատ, միևնույն ժամանակ ծայրահեղ աղքատ 

չհամարվող երեխաների 19.0 %-ը կհամարվի ծայրահեղ աղքատ:  

Հետազոտության տվյալների համաձայն` երեխաների ընդհա-

նուր թվաքանակի միայն 2.5 %-ն է ապրում երեխայի նպաստ ստա-

ցող տնային տնտեսություններում: Երեխայի նպաստի տեսքով 

ստացվող եկամուտը որևէ ազդեցություն չունի երեխայի աղքատ լի-

նելու կամ չլինելու հանգամանքի վրա:  

Մանկական աղքատության չափերը, նրա դրսևորման ծանր 

պայմանները, ոչ միայն սպառման, այլև կացարանային ոչ տանելի 

վիճակները անհամատեղելի են սոցիալական պետության, այդպես 

կոչված, հումանիստական գաղափարախոսության, մասնավորապես 

մարդկային կապիտալի սպորտային պայմանների, ինչպես նաև 

հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում կանգնած և միշտ պատ-

րաստ ապագա հայրենասեր զինվորների նվիրվածության և առաքե-

լության հետ:  
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ԳԼՈՒԽ 4. ՀՀ մարդկային կապիտալի կորուստները և 

դրանց կանխման հիմնախնդիրները 

 

4.1 Մարդկային կապիտալի քանակական կորուստները և 

հաղթահարման հիմնախնդիրները 

  

4.1.1 Մարդկային կապիտալի ներդրումային  

հնարավորությունները ՀՀ անցումային ժամանակաշրջանում  

 

Ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ մարդկային կապիտալի զար-

գացման հիմնական գործոնը, վերջին հաշվով, նրանում կատարվող 

ներդրումներն են, դրանց ծավալն ու արդյունավետությունը: Այդ 

ներդրումները նախ հասարակության կողմից տարբեր աղբյուրնե-

րից, տարբեր ձևերով ժողովրդագրական զարգացումներում կատար-

վող ներդրումներն են, որոնք հետազոտվում և հաշվարկվում են մար-

դահամարի, վիճակագրական տարեգրքերի, «Հայաստանի սո-

ցիալական պատկերը և աղքատությունը» վիճակագրական վերլու-

ծական զեկույցների և այլ նյութերում։ Երկրորդ, տնային տնտեսու-

թյունների եկամուտներից կատարվող ներդրումներն են իրենց ան-

դամների մարդկային կապիտալի որակը բարձրացնելու համար՝ հե-

տագայում ավելի բարձր կենսամակարդակ ապահովելու ակնկալի-

քով:  

Մարդկային կապիտալի զարգացումներում կատարվող ներդ-

րումների չափերի և արդյունավետության արդյունքներն իրենց ար-

տացոլումն են գտնում ամենից առաջ բնակչության քանակական 

փոփոխություններում։ 1920 թ.-ին Հայաստանում ապրում էր 720 հա-

զար մարդ: Բնակչության 85 %-ն անգրագետ էր։ Խորհրդային Հա-
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յաստանը, ԽՍՀՄ-ի բոլոր թերություններով, հակասություններով, 

բազմաթիվ ու բազմաբնույթ խոցելի կողմերով ու վարքագծով հան-

դերձ, պատմական կարճ ժամանակահատվածում դարձավ զարգա-

ցած բազմաճյուղ արդյունաբերական, արդյունավետ գործող գյու-

ղատնտեսական և բարձր զարգացման հասած կրթության, գիտու-

թյան և մշակույթի երկիր։ Այդ բոլորը նյութական հնարավորություն-

ներ ստեղծեց ուշադրության կենտրոնում պահելու կրթության, գի-

տության, մշակույթի և առողջապահության հարցերը։ Ավելին, 

խորհրդային իշխանությունը, իր ստեղծման առաջին շրջանից 

սկսած, մարդկային զարգացման այնպիսի բնութագրիչներ, ինչպի-

սիք են մատաղ սերնդի կրթությունը և դաստիարակությունը, գիտու-

թյան և մշակույթի զարգացումը, բնակչությանը առողջապահության 

ծառայություններով ապահովելը, ինչպես նաև քաղաքային բնակչու-

թյանը բնակարաններով ապահովելը, հիմնականում իրականացնում 

էր անվճար (կամ արտոնյալ պայմաններով) պետության համապա-

տասխան ֆոնդերի և ներդրումների միջոցով։ Ընտանիքը նույնպես 

մասնակցում էր նշված սոցիալական խնդիրների լուծմանը, սակայն 

նրա կատարած ներդրումները պետական հսկայական ու կանոնա-

վոր աճող ներդրումների կողքին աննշան էին։ 

Խորհրդային Միությունում, այդ թվում՝ Խորհրդային Հայաստա-

նում, բնակչության սոցիալական նշված հիմնական խնդիրների լուծ-

մանն ուղղված ներդրումները կոչվում էին սպառման հասարակա-

կան ֆոնդեր։ Այդ բոլորի արդյունքում մարդկային և ժողովրդագրա-

կան զարգացումները հիմնականում գտնվեցին պետության ուշադ-

րության ու հսկողության տակ և պատմական կարճ ժամանակա-

հատվածում տվեցին իրենց դրական արդյունքները։ Մարդկային 

զարգացման նպատակներով սոցիալական նշված ներդրումների ար-

դյունքները հավաքական կերպով, ընդհանուր հիմնական գծերով 

իրենց դրսևորումը գտան բնակչության սպառման կառուցվածքային 

դրական փոփոխություններում: Դա մարդկային կապիտալի զարգա-

ցումների վրա ազդող շատ կարևոր ցուցանիշ էր, քանի որ ընտանիքի 

միջին շնչային եկամտի մեծության փոփոխությամբ փոխվում են 

ներդրումները ընտանիքի սպառման կառուցվածքում, ավելի արագ 
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են աճում ոչ սննդային ծախսերը: Աղյուսակ 4.1-ի տվյալները ցույց 

են տալիս, որ որքան փոքր է միջին շնչային եկամուտը, այնքան մեծ 

է սննդային ապրանքների վրա կատարված ներդրումների տեսակա-

րար կշիռը, փոքր՝ ոչ պարենային ապրանքների վրա կատարված 

ներդրումների բաժինը, և հակառակը։ Խորհրդային Հայաստանում 

նման բնույթի դիֆերենցված շնչային եկամուտներով հետազոտու-

թյուն կատարվել է 1981 և 1991 թթ.-ի բանվոր-ծառայողների ընտա-

նիքների բյուջեների մարտյան միանվագ հետազոտության նյութե-

րով։ Դրանք ավելի ներկայացուցչական և հավաստի են, քան ընտա-

նիքների կանոնավոր ամենամյա ավանդական հետազոտություննե-

րը: 

 

Աղյուսակ 4.1. Ընտանիքի ամբողջական եկամտի սպառման կառուցվածքը 

կախված միջին շնչային եկամտի տարբերություններից  

(1981 թ., տոկոսներով)156 
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Բոլոր ընտանիքները,  

այդ թվում՝ 
100 43.7 28.3 4.3 7.7 7.2 6.1 2.7 

մինչև 50 ռուբլի 100 60.1 24.3 4.3 7.2 6.1 1.5 0.5 

200 ռուբլի և ավելի 100 32.5 27.1 2.8 6.5 7.4 6.0 17.7 

Խորհրդային Հայաստանում մարդկային կապիտալում ներդ-

րումների հիմնական բաժինը կատարում էր պետությունը՝ անվճար 

                                                            
156 Գ. Ղարիբյան, Հ. Մարզպանյան, Բնակչության եկամուտների և կենսամակարդա-
կի փոփոխությունների միտումները Հայաստանում (1980-1990 թթ.), «Բանբեր 
Երևանի համալսարանի», Հասարակական գիտություններ, N 1, (94) 1998, էջ 39: 



163 

դարձնելով բնակչության բժշկական սպասարկումը և մանկամսուրից 

մինչև ասպիրանտուրա ողջ կրթական համակարգը։ Դրան գումար-

վում էր պետության հաշվին անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով 

ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելը և սոցիալական այլ 

պահանջմունքների բավարարումը (կրթաթոշակ, կենսաթոշակ, երե-

խաների պահպանման բազմաթիվ արտոնավճարներ և այլն)։ Դրա-

նով է բացատրվում, որ պատմական կարճ ժամանակահատվածում 

Հայաստանը դարձավ մեծ գիտության, կրթության և զարգացած 

մշակույթի երկիր։ Այդ բոլորը, վերջին հաշվով, մարդկային կապի-

տալի վրա կատարվող ներդրումներ են:  

Հայաստանի անցումային տնտեսությունում մարդկային կապի-

տալում ներդրումային հնարավորությունները նախ կրճատվեցին 

1988 թ.-ի Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով: Դրան գու-

մարվեցին Ադրբեջանից ավելի քան 360 հազար թալանված փախըս-

տականների բռնագաղթը Հայաստան, հին և նոր իշխանավորների 

մասնակցությամբ նոր իշխանակայացման ցավագին, երկիրը կոր-

ծանող գործընթացները, ՀՀ բնակչության շուրջ 11 միլիարդ ԱՄՆ դո-

լարին համարժեք ավանդների սառեցումը: Այդ բոլորի արդյունքում 

Հայաստանի Հանրապետությունում ահռելի չափեր ընդունեց հարըս-

տության և եկամուտների բևեռացումը, չկայացավ միջին դասը, առա-

ջացավ զանգվածային գործազրկություն և աղքատություն (1999 թ.-

ին՝ 55 % աղքատություն)157, որը և նվազագույնի հասցրեց երկրի 

ներդրումները մարդկային կապիտալի զարգացումներում։  

1996 թ.-ից հետո ընկած ժամանակահատվածում, բարեբախ-

տաբար, տնտեսական զարգացումները կայունացան, իսկ 2000 թ.-ից 

մինչև 2008 թ.-ի համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը ՀՀ-ում 

գրանցվեց երկնիշ թվերով տնտեսական աճ։ Արդյունքում, 2000 թ.-ից 

սկսած, Հայաստանի բնակչության աղքատացման մակարդակը բո-

լոր չափանիշներով և ցուցանիշներով սկսեց նվազել: Սակայն 

                                                            
157 Գ. Ղարիբյան, Հ. Մարզպանյան, Ա. Խառատյան, Ա. Համբարձումյան, Մ. Եղիա-
զարյան, Ն. Քոչինյան, Հ. Մկրտչյան, Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, 
հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները ՀՀ 
անցումային տնտեսությունում, Երևան, 2011, էջ 3-4: 
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2008 թ.-ի համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հե-

տևանքով այդ դրական գործընթացը դադարեց, աղքատության մա-

կարդակը նորից բարձրացավ և 2015 թ.-ին կազմեց 29.8 %: 

Հասկանալի է, որ շուրջ 30 % աղքատ բնակչություն ունենալու 

պայմաններում մարդկային կապիտալի զարգացման՝ 21-րդ դարի 

պահանջների ոգով ներդրումներ կատարելու շատ քիչ հնարավորու-

թյուններ են մնում։ Սակայն Հայաստանի բնակչությունը անգամ 

1990-ական թվականների ամենածանր տարիներին կրթության 

նկատմամբ իր գենետիկ դրական որակները չկորցրեց և իր վերջին 

նյութական հնարավորությունները ներդրեց բարձրագույն կրթության 

շարունակական զարգացման նպատակներին։ Արդյունքում ոչ միայն 

շարունակեցին գործել մինչ այդ գոյություն ունեցող խորհրդային 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, այլև ավելացան 

նոր կազմակերպված տասնյակ բարձրագույն ուսումնական հաս-

տատություններ՝ զուտ մասնավոր ներդրումների միջոցներով։ Այդ 

ծանր տարիներին մի քանի տասնյակ նոր բացված մասնավոր բու-

հերը՝ բոլոր թերություններով հանդերձ, դրական մեծ դեր խաղացին 

մարդկային կապիտալի պահպանման և հետագա զարգացման 

խնդիրները լուծելու հարցում։ Նախ, բարձրագույն դպրոցը աշխա-

տանք չունեցող երիտասարդությանը փողոցից բերեց ուսումնական 

լսարան, գիտելիք տվեց և դաստիարակեց։ Դրանով իսկ մասնավոր 

բուհերում սովորող երիտասարդությունը մնաց Հայաստանում, չար-

տագաղթեց։ Երկրորդ, լրացուցիչ աշխատավարձով օգնեց նյութա-

կան ծանր պայմաններում հայտնված դասախոսներին և գիտնա-

կաններին՝ գոյատևելու, աշխատելու և գիտությամբ զբաղվելու։ Այդ 

բոլորի շնորհիվ մասնավոր ներդրումները մարդկային կապիտալում 

տվեցին իրենց դրական արդյունքները։ Հայաստանի Հանրապետու-

թյունում մարդկային կապիտալի բարձր որակները, անգամ այդ 

դժվար ու ծանր ժամանակահատվածում, շարունակվեցին պահպան-

վել։ Դրա մասին են վկայում 2007-2008 թթ.-ը ՀՀ աշխատաշուկայի 
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հետազոտման տվյալները 158 : Ըստ նշված հետազոտության ար-

դյունքների, չնայած շուրջ մեկ միլիոն աշխատունակ բնակչության 

արտագաղթին, 2007-2008 թթ.-ին Հայաստանում 25-34 տարեկաննե-

րի 40.6 %-ն ուներ բարձրագույն կրթություն, 28.4 %-ը՝ միջին մասնա-

գիտական կրթություն, 6.0 %-ը՝ գիտական կոչումներ, իսկ 7.0 %-ը՝ 

հետբուհական կրթություն։ Դա մարդկային լուրջ ներուժ է, մնում է, 

որ երկիրը այն արդյունավետ օգտագործի։ 

Մարդկային կապիտալը բարձր արդյունավետությամբ կիրառե-

լու համար ներդրումներ են անհրաժեշտ ոչ միայն կրթության և առող-

ջապահության խնդիրները լուծելու, այլ նաև աշխատունակ բնակչու-

թյան զբաղվածությունն ապահովելու համար։ Հետևաբար ներդրում-

ները մարդկային կապիտալում բազմակողմ խնդիրներ են լուծում։ 

Միայն կրթության և առողջապահության ներդրումներով արդյունա-

վետ աշխատող բարձր որակավորմամբ մարդկային կապիտալ չենք 

ունենա։ Առանց աշխատատեղերով ապահովելու խնդիրը լուծելու և 

զբաղվածությունն ապահովելու, հմուտ, շարունակ զարգացող և եր-

կիրը հարստացնող մարդկային կապիտալ ունենալ չենք կարող։ 

Ժամանակակից Հայաստանի Հանրապետությունում մարդ-

կային կապիտալի վերարտադրությունն ապահովող հիմնական 

ոլորտներում, ինչպիսիք են առողջապահությունը և կրթությունը, 

զբաղվածությունը, ինչպես նշվեց, իրականացվում է գերազանցապես 

մասնավոր ներդրումներով, հատկապես տնային տնտեսությունների 

եկամուտներով։ Դրանով է բացատրվում, որ ներդրումների հնարա-

վորություները և չափերը կախված են տնային տնտեսությունների 

բյուջեների մեծություններից և զարգացման միտումներից։ Մարդ-

կային կապիտալի ներդրումային հնարավորությունները հիմնակա-

նում արտացոլվում են բնակչության մեկ շնչի հաշվով կենսամակար-

դակը բնութագրող սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներով, որոնք ներ-

կայացված են Աղյուսակ 4.2-ում: 

                                                            
158 Գ. Ղարիրյան, Գ. Եգանյան, Ա. Համբարձումյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, 
Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան, ՀՀ աշխատաշու-
կայի վերլուծություն (գիտահետազոտական աշխատանք), Երևան, 2010, էջ 4: 
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Աղյուսակ 4.2. Տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտների, 

սպառողական ծախսերի կազմը և դրանց կառուցվածը 2011-2015 

թվականներին (միջինը մեկ շնչի հաշվով) 159 
 

 2011 թ. 2013 թ. 2014 թ. 2015 թ. 

Բոլոր եկամուտները, ընդամենը ամսական, 

դրամ, այդ թվում՝ 

34206 42404 49535 52377 

Աշխատանքային եկամուտներ 20460 25298 3001 33642 

Սոցիալական տրանսֆերտներ 6502 7576 8308 9284 

Եկամուտներ տարբեր տեսակի վաճառքնե-

րից 

1741 2583 2654 2718 

 Դրամական այլ մուտքեր 5503 6947 8472 6733 

Սպառողական ծախսեր, ընդամենը ամսա-

կան, դրամ այդ թվում՝ 

32585 36787 - 42867 

Պարենային ապրանքների վրա (ներառյալ 

ծխախոտը) 

18552 19146  20356 

Ոչ պարենային ապրանքների վրա 5022 6568  8074 

Ծառայությունների վրա 9011 11073  14437 

Դրամական եկամուտները, ընդամենը,  

այդ թվում՝ ընդհանուրի նկատմամբ, % 

100 100 100 100 

Աշխատանքային վարձատրություն 59.8 59.6 60.8 64.2 

Սոցիալական տրանսֆերներ 19.0 17.9 16.8 17.7 

Եկամուտներ տարբեր տեսակի վաճառքնե-

րից 

5.1 6.1 5.3 5.1 

Դրամական այլ մուտքեր 16.1 16.4 17.1 13.0 

Սպառողական ծախսեր, ընդամենը, 

 այդ թվում՝ ընդհանուրի նկատմամբ, % 

100 100 100 100 

Պարենային ապրանքների վրա (ներառյալ 

ծխախոտը) 

56.9 52.0 49.7 47.5 

Ոչ պարենային ապրանքների վրա 15.4 17.9 18.3 18.8 

Ծառայությունների վրա 27.7 30.1 32.0 33.7 

 

Աղյուսակի տվյալները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի 

տնային տնտեսությունների մեկ շնչին ընկնող միջին ամսական դրա-

մական եկամուտները 2011 թ.-ին կազմել են 34 206 դրամ, 2015 թ.-ին՝ 

52 377 դրամ: Անգամ 42 հազար դրամը 2015 թ.-ին ՀՀ ԱՎԾ-ն Համաշ-

խարհային բանկի աջակցությամբ հաշվարկված նվազագույն սպա-

                                                            
159 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, Երևան, էջ 102-103: 
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ռողական զամբյուղի պահանջների աղքատության գծի սահմաննե-

րում է։ 

Ինչ վերաբերում է սպառման ագրեգացված ցուցանիշին, մաս-

նավորապես տնային տնտեսությունների մեկ շնչին ընկնող եկամտի 

հաշվով սպառողական ծախսերի կառուցվածքին, ակնհայտ է դառ-

նում նույն պատկերը. պարենային ապրանքների վրա ծախսերի 

նման մեծ բաժինն (միջինը 55 %) արդեն բնակչության աղքատու-

թյան ահազանգ է։ Հենց դա էլ բնութագրում է բնակչության, տնային 

տնտեսությունների մարդկային կապիտալում ներդրումներ կատա-

րելու խիստ սահմանափակ հնարավորությունները։ Ավելին, ժամա-

նակակից Հայաստանի Հանրապետությունը, 1990-ականների վերա-

փոխումներից սկսած, բնորոշվում է բնակչության եկամուտների 

խիստ անհավասարաչափ բաշխմամբ։ 1990-ականներին Ջինիի գոր-

ծակիցը ՀՀ-ում 0.6 էր, որն ամենաբարձրն էր տարածաշրջանում։ 

Այդ պատճառով անհրաժեշտ է բնակչության եկամուտները և սպա-

ռումը դիտարկել տարբերակված՝ ըստ քվինտիլային և դեցիլային 

խմբերի։ 

Աղյուսակ 4.3-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ չնայած 1992-

1994 թթ.-ին Ջինիի եկամտային գործակիցը Հայաստանի Հանրապե-

տությունում 0.6-ից իջավ և 2015 թ.-ին կազմեց 0.34, այնուհանդերձ 

բնակչության եկամուտների բևեռացումը շարունակում է ահազան-

գող մնալ։ Աղյուսակի տվյալներով, եթե բնակչության առաջին՝ ամե-

նաաղքատ 20 % խմբի եկամուտների բաժինը ընդհանուրի մեջ 

2015 թ.-ին կազմում է ընդամենը 6.0 %, ապա հինգերորդ՝ ամենահա-

րուստ 20 % խմբի բաժինը հասնում է 47 %-ի։ Հետևաբար բնակչու-

թյան 80 %-ը, միասին վերցրած, 53 % եկամուտներ ունի, այսինքն՝ 

ընդամենը 6 %-ով ավելի, քան միայն հինգերորդ՝ 20 % հարուստ 

խումբը։ 
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Աղյուսակ 4.3. Բնակչության դրամական եկամուտներն ըստ քվինտիլային 

խմբերի, տոկոսներով160 
 

 2008 թ. 2009 թ. 2010 թ. 2015 թ. 

Դրամական եկամուտները,  

այդ թվում՝ ըստ բնակչության 20 % խմբերի 
100 100 100 100 

առաջին (առավել քիչ եկամուտներով) 7.0 7.0 5.0 6.0 

երկրորդ 14.0 13.0 11.0 11.0 

երրորդ 17.0 18.0 16.0 15.0 

չորրորդ 24.0 25.0 23.0 21.0 

հինգերորդ (առավել շատ եկամուտներով) 38.0 37.0 45.0 47.0 

Եկամուտների համակենտրոնացման գործա-

կիցը (Ջինիի ինդեքսը) 0.339 0.355 0.362 0.340 

 

Հենց դա է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության 

բնակչության եկամուտների անհավասարաչափ բաշխումը, հենց 

դրանով են պայմանավորված մարդկային կապիտալում տնային 

տնտեսությունների խիստ անհավասարաչափ ներդրումային հնա-

րավորությունները։ 

Հայաստանի բնակչության եկամուտների և սպառման տարբե-

րակված հետազոտությունը ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայու-

թյունը կատարել է նաև ըստ դեցիլային խմբերի, որն արտացոլված է 

Աղյուսակ 4.4-ում։ Ինչպես նկատում ենք, եկամուտների և սպառման 

բաշխման բևեռացումն ավելի մեծ է ըստ դեցիլային խմբերի դի-

տարկման ժամանակ։ Եթե 2015 թ.-ին ըստ քվինտիլային խմբերի 

բևեռացման դեպքում վերջին՝ 5-րդ քվինտիլային խմբի եկամուտները 

1-ին քվինտիլայինի մակարդակը գերազանցում էր 7.9 անգամ (տո-

կոսային կետով), ապա 10-րդ ամենահարուստ խմբի եկամուտը 1-ին՝ 

ամենաաղքատ խմբի եկամուտների մակարդակը գերազանցել է 10.6 

անգամ (տոկոսային կետով)։ Սա նշանակում է, որ բնակչության 

առաջին 10 %-ը, որը տնօրինում է ՀՀ տնային տնտեսությունների 

                                                            
160 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013, Երևան, էջ 106: Տե՛ս նաև Հայաս-
տանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, Երևան, էջ 103: 
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ընդհանուր եկամուտների միայն 3.0 %-ը, ըստ էության, գտնվում է 

աղքատության գծից ներքև, և խոսք չի կարող լինել մարդկային կա-

պիտալում լուրջ ներդրումներ կատարելու մասին։ Բնակչության այդ 

խմբում ծայրահեղ աղքատ բնակչությունն է։ 

 

Աղյուսակ 4.4. Բնակչության եկամուտների և ծախսերի բաշխումն ըստ  

դեցիլային խմբերի161 
 

Ըստ սպառողական ծախսերի Ըստ դրամական եկամուների 

Դեցիլներ 2011 2013 2015 Դեցիլներ 2011 2013 2015 

Ամենաաղքատը I 3.3 3.2 3.1 Ամենաաղքատը I  1.9 2.0 3.0 

 II 4.7 4.8 4.5 II 3.6 3.6 3.6 

 III 5.7 5.7 5.6 III 4.9 5.0 4.9 

 IV 6.5 6.6 6.4 IV 6.2 6.0 6.0 

 V 7.5 7.6 7.5  V 7.4 7.3 7.3 

 VI 8.5 8.7 8.6  VI 8.8 8.7 8.2 

 VII 9.8 10.1 9.9  VII 10.7 9.8 9.6 

 VIII 11.5 11.9 11.6  VIII 12.9 12.0 11.7 

 IX 14.6 14.8 14.3  IX 16.0 15.6 14.3 

Ամենահարուստը X 27.9 26.6 28.6 Ամենահարուստը X 27.6 30.1 32.0 

 

Չնայած ՀՆԱ-ի նկատմամբ սոցիալական տրանսֆերտները 

մեծ գումար չեն կազմում, սակայն կարևոր դեր են կատարում աղքա-

տության կրճատման գործում։ Եթե սոցիալական տրանսֆերտների 

համակարգը չկայանար և չաճեր, աղքատության մակարդակը Հա-

յաստանի Հանրապետությունում ավելի բարձր կլիներ։ Աղյուսակ 

4.5-ի տվյալները վկայում են, որ 2010 թ.-ին սոցիալական տրանս-

ֆերտների չվճարման դեպքում աղքատությունը կհասներ 54.2 %-ի, 

իսկ 2015 թ.-ին՝ 43.7 %-ի։ Ծայրահեղ աղքատության դեպքում, եթե 

ընտանեկան նպաստը չվճարվեր, ապա 2010 թ.-ին ծայրահեղ աղքա-

տության մակարդակը կավելանար 7 անգամ: 

 

 

 

                                                            
161 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, Երևան, էջ 105: 



170 

 

Աղյուսակ 4.5. ՀՀ-ում սոցիալական տրանսֆերտների ներգործությունը  

աղքատության մեղմացման վրա 2010 և 2015 թվականներին 

(տոկոսներով)162 
 

 Աղքատության 

մակարդակ 

Այդ թվում՝ ծայրա-

հեղ աղքատություն 

 2010 թ. 2015 թ. 2010 թ. 2015 թ. 

Հետտրանսֆերտային մակարդակ 

(հետկրթաթոշակային և հետսոցիալական 

աջակցություն...) 

35.8 29.8 3.0 2.0 

Նախատրանսֆերտային մակարդակ (նա-

խակրթաթոշակային և նախասոցիալական 

աջակցություն...) 

54.2 43.7 20.9 18.2 

 

Մարդկային կապիտալի վերարտադրության համակարգում 

որոշակի ներդրումներ են կատարվում նաև կենտրոնացված կարգով՝ 

պետական բյուջեի համապատասխան ծախսերով (Աղյուսակ 4.6)։ 

 

Աղյուսակ 4.6. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի  

ծախսերն ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման (2008-2012 թթ.), 

տոկոսներով ՀՆԱ-ի նկատմամբ163 

 

 2008 թ. 2009 թ. 2010 թ. 2011 թ. 2012 թ. 

Ընդամենը ծախսեր,  

այդ թվում՝ 22.7 29.6 27.6 26.1 25.2 

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծա-

ռայություններ 
2.9 3.6 4,1 4.1 4.0 

2. Պաշտպանություն 3.4 4.1 4.3 3.9 3.8 

3. Հասարակական կարգ 

անվտանգություն և դատական գոր-

ծունեություն 

 2.2 1.9 1.9 1.9 

                                                            
162 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2014, էջ 164: 
163 Հ. Սարգսյան, Ա. Մարկոսյան, Հայաստանի տնտեսութան վերափոխումները և 
վերելքի հեռանկարները, Երևան, 2014, էջ 121: 



171 

4. Տնտեսական հարաբերություններ 2.5 4.3 3.2 2.2 1.8 

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանու-

թյուն 
0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 

6. Բնակարանային շինարարություն 

և կոմունալ ծառայություն 
0.4 0.7 1.2 1.2 0.4 

7. Առողջապահություն 1.4 1.8 1.6 1.7 1.6 

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 

9. Կրթություն 2.9 7.8 7.1 6.8 7.3 

10.Սոցիալական պաշտպանություն 6.0 7.8 7.1 6.8 7.3 

11.Հիմնական բաժիններին 

չդասվող պահուստային ֆոնդեր 
1.0 1.1 0.6 1.0 1.0 

 

Ինչպես նկատում ենք, մարդկային կապիտալի վերարտադրու-

թյանն ուղղված ՀՀ պետական բյուջեից ներդրումները (առողջապա-

հություն, հանգիստ, մշակույթ ու կրոն, կրթություն և սոցիալական 

պաշտպանություն) 2012 թ.-ին կազմել են ՀՆԱ-ի շուրջ 17.0 %-ը, որը 

Հայաստանում չի կարող ապահովել մարդկային կապիտալում լուրջ 

ներդրումների իրականացումը: Դրանով է բացատրվում, որ 2013 թ.-ի 

մայիսի 16-ին ՀՀ կառավարության ընդունած ծրագրում առանձնա-

հատուկ ուշադրության են արժանացել մարդկային կապիտալի զար-

գացման խնդիրները։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-

թյան սույն ծրագրում առաջին անգամ (3.4 բաժնում) մարդկային կա-

պիտալի հիմնախնդիրները դիտարկվում և քննարկվում են որպես 

կառավարության առաջիկա գործունեության հիմնական ուղղություն: 

Դրանում կարևորվում են մարդկային կապիտալի ինչպես քանակա-

կան, այնպես էլ որակական վերարտադրության և ժողովրդագրա-

կան խնդիրները, որոնց և հանգամանորեն կանդրադառնանք աշ-

խատանքում: 
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4.1.2 Մարդկային կապիտալի բնական կորուստները 

 

Մարդկային կապիտալի քանակական բաղադրիչը բնակչու-

թյունն է: Մեր խնդիրը այժմ Հայաստանի Հանրապետության բնակ-

չության քանակական կորուստների պատճառների վերլուծությունը և 

դրանց կանխման ուղիների բացահայտումն է:   

Հայտնի է, որ բնակչության թվի ավելացումը կամ նվազեցումը 

պայմանավորված է. 

 բնակչության բնական աճով կամ նվազմամբ, 

 բնակչության թվաքանակի մեխանիկական փոփոխություն-

ներով` ներգաղթով կամ արտագաղթով: 

Բնակչության բնական աճը բարդ, բազմագործոն սոցիալական 

երևույթ է, որի արմատները հասնում են հասարակության տնտեսա-

կան, քաղաքական, բարոյահոգեբանական, վերջին հաշվով, որն 

ամենակարևորն է, ընտանեկան զարգացումներին: Դրանով է բա-

ցատրվում այն հետաքրքրությունը, որ ունեցել է և ունի տնտեսագի-

տությունը բնակչության վերարտադրության հարցերում: Այդպես, 

դեռևս մերկանտիլիզմի դպրոցում, որտեղ ազգի հարստության ստեղ-

ծումը բացատրվում էր երկրի ներքին և հատկապես արտաքին 

առևտրով, բնակչության մեծ թիվը և աճը համարվում էր երկրի 

հարստանալու գործոն: Որքան մեծ է բնակչության թիվը, այլ 

գործոնների ազդեցությունների ամփոփոխ մնալու պայմաններում, 

այնքան մեծ կլինեն առևտրի ծավալները և ազգի հարստացման 

հնարավորությունները: 

Բնակչության խնդիրներն իրենց արտացոլումն են գտել դասա-

կան տնտեսագիտության զարգացումներում: 164  Վ. Պետտին Անգ-

լիայի հարստությունը գնահատում էր 417 միլիոն ֆունտ: Դրա 250 

միլիոն ֆունտը վերագրում էր նյութական հարստությանը, իսկ մնա-

ցածը՝ մարդկային կապիտալին, բնակչությանը: Վ.Պետտին բնակ-

չության վերարտադրության տնտեսական պայման համարեց նվա-

                                                            
164 Գ. Ղարիբյան, Գ. Եգանյան, Ա. Մարտիրոսյան, Բնակչության վերարտադրության 
հիմնախնդիրների արտացոլումը տնտեսագիտական մտքի զարգացումներում, «Ֆի-
նանսներ և էկոնոմիկա», N 2(66), 2006, էջ 210-217: 
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զագույն աշխատավարձը, որը կոչվում էր ապահովելու բանվորի ըն-

տանիքի նվազագույն կենսական պահանջները: Ավելին, նա գտնում 

էր, որ չպետք է աշխատողին նվազագույնից բարձր աշխատավարձ 

վճարել, քանի որ այդ դեպքում կփոքրանա կիրառվող աշխատանքի 

ընդհանուր ծավալը և քիչ հարստություն կստեղծվի: Իհարկե, Պետ-

տին այդ հարցում սխալվում էր, քանի որ խորամուխ չէր լինում 

բնակչության պահանջմունքների աճի և դրանց բավարարման հա-

մար ավելի մեծ աշխատավարձ ստանալու անհրաժեշտության մեջ: 

Իրականում աշխատավարձի բարձրացումը ուղեկցվում է բանվորա-

կան ընտանիքի կամ ընդհանրապես նրա պահանջմունքների ավելի 

արագ աճով: Արդյունքում ավելի շատ չբավարարված պահանջ-

մունքներ են առաջանում և ավելի է մեծանում աշխատավարձի ավե-

լացման անհրաժեշտությունը, ուստի աշխատավարձի որոշ բարձրա-

ցումը երբեք չի փոքրացնի կիրառվող աշխատանքի ծավալը և չի 

կաշկանդի դրա աճը: 

Բնակչության վերարտադրության կապը աշխատավարձի և 

նրա փոփոխությունների հետ, Վիլյամ Պետտիի ելակետային դատո-

ղությունները շարունակում են զարգանալ Ա. Սմիթի և Դ. Ռիկարդոյի 

աշխատություններում: Նրանք գտնում էին, որ եթե մրցակցային 

ազատ զարգացող տնտեսությունը աշխատում է շահութաբեր և շա-

րունակ արվում են լրացուցիչ ներդրումներ, ապա դա անընդհատ մե-

ծացնում է նաև աշխատաշուկայում աշխատողի նկատմամբ պա-

հանջարկը, ինչն էլ հանգեցնում է աշխատավարձի համապատաս-

խան աճին և դրանով իսկ ապահովում բնակչության նորմալ վերար-

տադրությունը: Ա. Սմիթը և Դ. Ռիկարդոն նաև դրանում էին տեսնում 

զուտ մրցակցային շուկայում կապիտալիստների և բանվորների շա-

հերի ներդաշնակությունը: 

Բնակչության վերարտադրության հիմնախնդիրները առանց-

քային տեղ զբաղեցրին Թոմաս Ռ. Մալթուսի տեսությունում: Առաջ-

նորդվելով ընդհանրապես տնտեսական ռեսուրսների, իսկ մասնավո-

րապես հողի և սննդի սահմանափակության իրավիճակով՝ նա 

գտնում էր, որ եթե բնակչության թիվն աճում է երկրաչափական 

պրոգրեսիայով, իսկ նրա վերարտադրության և աճի համար անհրա-
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ժեշտ կենսամիջոցների քանակը՝ թվաբանական պրոգրեսիայով, 

ապա մարդկությունը պետք է իր աճը սանձահարի և ենթարկի կեն-

սամիջոցների թվաբանական պրոգրեսիայով աճի պահանջներին: 

 Բնակչության վերարտադրության հարցերին «Կապիտալի» 

առաջին հատորում անդրադարձել է նաև Կ. Մարքսը: Ս. Սմիթի և 

Դ. Ռիկարդոյի մեթոդաբանական հիմքով Կ. Մարքսը բնակչության 

վերարտադրության օրինաչափությունները ևս քննարկում է աշխա-

տավարձի մեծության և դրա փոփոխությունների հետ ունեցած 

առնչություններում: Սակայն նրա մոտեցման մեջ կա սկզբունքային 

այն տարբերությունը, որ Կ. Մարքսը, ի տարբերություն Ս. Սմիթի և 

Դ. Ռիկարդոյի, աշխատուժի նկատմամբ պահանջարկը չի դիտում 

որպես կուտակված ողջ կապիտալի արդյունք: «Աշխատանքի 

նկատմամբ պահանջարկը որոշվում է ոչ թե ամբողջ կապիտալի, այլ 

նրա փոփոխուն բաղադրամասի չափերով, ուստի այս պահանջարկը 

պրոգրեսիվ կերպով քչանում է, փոխանակ նրա հետ համապատաս-

խան աճելուն»: Դա բացատրվում է նրանով, որ կապիտալի օրգա-

նական կազմի աճի հետևանքով կապիտալի փոփոխուն բաղադրա-

մասը հարաբերականորեն նվազում է, որի արդյունքում «կապիտա-

լիստական կուտակումը մշտապես արտադրում է մի հարաբերական 

գերբնակչություն, որը կապիտալի արժեքի աճեցման միջին պա-

հանջմունքների տեսակետից ավելցուկ է, հետևաբար ավելորդ է»:165 

Դա Կ. Մարքսը համարեց արտադրության կապիտալիստական 

եղանակին հատուկ բնակչության օրենք: Ջ. Մ. Քեյնսի մոտեցման 

առանձնահատկությունն այն է, որ, բացի շուկայական սոցիալ-

տնտեսական օբյեկտիվ գործընթացներից, կարևորվում է նաև պե-

տության միջամտությունը, մասնավորապես աշխատուժի պահան-

ջարկի ձևավորման և պետության կողմից նրա արդյունավետ կիրառ-

ման հարցերում: 

Հայաստանի և ընդհանրապես հայ բնակչության հետազոտու-

թյուններով տարբեր առիթներով, տարբեր ժամանակներում զբաղվել 

                                                            
165 Կ. Մարքս, Կապիտալ, հ. I, Երևան, 1933, էջ 598:  
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են Զ. Կորկոտյանը,166 պրոֆ. Մ. Ադոնցը,167 Լ. Դավթյանը,168 Ռ. Եգա-

նյանը և Կ. Կոյումջյանը,169 պրոֆեսորներ Ա.  Խ. Կարապետյանը և 

Ա. Ա. Կարապետյանը, հատկապես ակադեմիկոս Վ. Ե. Խոջաբեկյա-

նը: Նրանց աշխատություններում, մասնավորապես ակադեմիկոս 

Վ. Խոջաբեկյանի 2001 թ.-ին հրատարակած «Հայաստանի բնակչու-

թյան վերարտադրությունը և տեղաշարժերը XIX-XX դարերում և 

XIX դարի շեմին» մեծածավալ աշխատությունում հետազոտվել և 

վերլուծվել են Հայաստանի բնակչության վերարտադրության զար-

գացումները (նախախորհրդային շրջանից մինչև մեր օրերը):  

Ինչպես վերը նշվեց, բնակչության փոփոխության հիմքը նրա 

բնական աճը կամ նվազումն է, ուստի վերլուծությունը սկսենք դրա-

նից: Խորհրդային Հայաստանում բնակչությունը 1920 թ.-ի 720 հա-

զարից 1985 թ.-ին հասավ ավելի քան 3.5 միլիոնի ևr բնական աճի, ևr 
մեխանիկական աճի շնորհիվ: 1913 թ.-ին Հայաստանում բնակչու-

թյան թիվը մեկ միլիոնից քիչ ավելի էր: Ըստ վիճակագիր Զ. Կորկո-

տյանի հաշվարկներով 1914-1919 թթ.-ին բնակչությունը մոտ 600 հա-

զարով նվազեց և կազմեց 400 հազարից քիչ ավելի:170 Հայաստանում 

խորհրդային կարգեր հաստատելու պահին՝ 1920 թ.-ին, այն կազմում 

էր ընդամենը 720 հազար մարդ: Այդ շրջանից սկսած՝ Հայաստանի 

բնակչությունը հիմնականում աճեց ներգաղթի շնորհիվ: Ճիշտ է, այդ 

շրջանում Հայաստանի բնակչության վերարտադրությանը բնորոշ էր 

բարձր ծննդաբերությունը, սակայն մեծ էր նաև մանկական մահա-

ցությունների թիվը: Դրանով հանդերձ, ծննդաբերության բարձր աճի 

կամ մահացության նվազման միտումի արդյունքում Հայաստանը 

1923-1940 թթ. ունեցավ բնակչության 27.4 % բնական աճ: Բնակչու-

թյունը Հայաստանում բնական ու մեխանիկական աճի արդյունքում 

                                                            
166 Զ. Կորկոտյան, Խորհրդային Հայաստանը 1920-1925 թթ. (ժողովածու), Երևան, 
1926:  
167 М. Адонц, Экономическое развитие Восточной Армении в XIX в., Ереван, 1957. 
168 Լ. Դավթյան, Սովետական Հայաստանի բնակչությունը, Երևան, 1985:  
169 Ռ. Եգանյան, Կ. Կույումջյան, Ետխորհրդային Հայաստանի սոցիալ-ժողովրդա-
գրական մարտահրավերները, Երևան, 2004:  
170Զ. Կորկոտյան, Ճերմակ ջարդերից դեպի կարմիր շինարարություն, Երևան, 1931, 
էջ 38:  
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1930 թ.-ի կեսերին հասավ 1913 թ.-ի մակարդակին: Ակադեմիկոս 

Վ. Խոջաբեկյանի հաշվարկներով Հայաստանում 1920-ական թվա-

կաններից ի վեր արտասահմանյան 27 երկրներից հայրենադարձվել 

են շուրջ 225-230 հազար հայեր:171 

Հայրենադարձությունը մեծ ծավալներ ընդունեց մասնավորա-

պես Հայրենական պատերազմից հետո՝ 1946-1947 թթ., որի մասին 

են վկայում Աղյուսակ 4.7-ի տվյալները: 

Սա զանգվածային հայրենադարձություն էր: 86 հազարից ավե-

լի հայեր աշխարհի տարբեր երկրներից վերադարձան Հայաստան: 

Այդ հայրենադարձությունը մեծ չափերով նպաստեց հայ բնակչու-

թյան ավելացմանը և հետագայում աճող չափերով ընդլայնված վե-

րարտադրությանը: Որքան էլ դժվար լինեին պայմանները, հակասա-

կան լինեին զարգացումները և գնահատականները, միևնույն է, մեծ 

հաշվով արտասահմանյան 11 երկրներում ցրված շուրջ 90 հազար 

հայ փրկվեցին ուծացումից, վերադարձան հայրենիք, մնացին հայ, և 

նրանց ժառանգները շարունակեցին բազմանալ հայրենիքում՝ ավե-

լացնելով հայերի թվաքանակը: Այնպես որ, ինչպիսի բռնությունների 

էլ նրանք չենթարկվեին (1949 թ.-ի հայրենադարձների մի մասի աք-

սորումը Ալթայի երկրամաս), միևնույն է, և՛ Հայաստանի համար, և՛ 

հենց իրենց՝ հայրենադարձների համար դա դրական երևույթ էր, որը 

հանգեցրեց հայ բնակչությունը շուրջ 90 հազարով, իսկ այլ տարինե-

րի հայրենադարձների հետ միասին՝ 230 հազարով ավելացնելուն:  

 

Աղյուսակ 4.7. Հայրենադարձների ընդհանուր թիվն ըստ առանձին  

երկրների 1946-1947 թվականներին172 

 

Որ երկրից է եկել 1946թ. 1947թ. Ընդամենը 

Սիրիայից և Լիբանանից 19253 12985 32238 

Իրանից 20597 - 20597 

Հունաստանից 4974 13241 18215 

                                                            
171 Վ. Խոջաբեկյան, Հայաստանի բնակչության վերարտադրությունը և տեղաշարժե-
րը XIX-XX դարերում և XXI դարի շեմին, 2001, Երևան, էջ 175:  
172 Նույն տեղում, էջ 174: 
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Ֆրանսիայից - 5260 5260 

Բուլղարիայից 4383 - 4383 

Ռումինիայից 1738 - 1738 

Եգիպտոսից - 1669 1669 

Պաղեստինից - 1250 1250 

Իրաքից - 850 850 

ԱՄՆ-ից - 151 151 

Չինաստանից - 16 16 

Ընդամենը 50945 35428 86373 

 

Բայց հայրենադարձությունը հայրենիքին միայն հարյուր-հա-

զարավոր հայեր չպարգևեց: Դա միայն հայության սոսկ քանակա-

կան աճ չէր: Աշխարհի տասնյակ երկրներից հայերի վերադարձը 

նաև բնակչության որակական աճ էր: Հայաստան ներմուծվեցին 

տասնյակ երկրների առաջադեմ քաղաքակրթությունը, գիտությունը, 

մշակույթը, արհեստները, ապրելակերպը, ավանդույթները: Մեր շատ 

հարգարժան հայրենակիցները սկսեցին արդյունավետ աշխատել 

գյուղատնտեսության, արդյունաբերության, մշակույթի, արհեստների 

և արվեստների ոլորտներում: Նրանք բարձր որակավորման հիանա-

լի դերձակներ, կոշկակարներ, վարսավիրներ, ջուլհակներ, բանվոր-

ներ և այլ մասնագիտություններով օժտված նվիրյալ ու որակյալ աշ-

խատողներ էին: Երգարվեստի համաշխարհային աստղեր ԽՍՀՄ 

ժողովրդական արտիստ Գոհար Գասպարյանի, Հովհաննես Չեքիջ-

յանի, Հրաչյա Ներսիսյանի, Երվանդ Քոչարի, Վահրամ Փափազյա-

նի, աշխարհահռչակ ջութակահար Ժան Տեր Մերկելյանի օրինակնե-

րը վերը շարադրվածի փայլուն ապացույցներն են: Հայրենադարձու-

թյան հենց այդ զարգացումները մեծապես նպաստեցին Հայաստա-

նում մարդկային կապիտալի որակական զարգացումներին: 

Հայրենադարձությունը տեղի էր ունենում նաև հարևան հանրա-

պետություններից, մասնավորապես Վրաստանից, Ադրբեջանից, 

Հյուսիսային Կովկասից, Ռուսաստանից և այլ տարածաշրջաննե-

րից: Հակառակ դեպքում մենք չէինք ունենա մեծ նկարիչ Մարտիրոս 

Սարյանին, ակադեմիկոս Սերգեյ Մերգելյանին, աշխարհի չեմպիոն 
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Տիգրան Պետրոսյանին և շատ ուրիշ նշանավոր մեծ հայերի: Ուստի 

Հայաստանում մարդկային կապիտալի կայացման գործում մեծ է 

ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին սփյուռքի դերը, որը այդ հար-

ցերի քննարկումներում, ցավոք, անհրաժեշտ ուշադրության չի ար-

ժանացել: Ներգաղթը քննարկվել և արժևորվել է միայն բնակչության 

քանակական աճի տեսանկյունից: Թե ինչ դեր է այն ունեցել մարդ-

կային կապիտալի որակական բաղադրիչների կայացման գործում, 

շրջանցվել է: Ուստի ինչպես դրսի, այնպես էլ ներսի սփյուռքից հա-

յության ներգաղթի դերը արժևորվել է թերի՝ որպես բնակչության 

միայն քանակական աճ: 

Այժմ ընդհանուր գծերով անդրադառնանք բնակչության բնա-

կան աճի զարգացումներին: Նախ չմոռանանք, որ հայրենական պա-

տերազմը մոտավոր հաշվարկներով 300 հազար հայի կյանք խլեց, 

որից ամենայն հավանականությամբ շուրջ 200 հազարը՝ Հայաստա-

նից, որը ոչ մեծ թվաքանակ ունեցող մեր ժողովրդի համար մեծ կո-

րուստ էր: Դա ոչ միայն աշխատունակ 200 հազար բնակչության կո-

րուստ էր, այլ նաև այդքան չկայացած ընտանիքների և նրանց 

սպասվող նոր ծնվող երեխաների կորուստ, որը ոչնչով հնարավոր չե-

ղավ փոխհատուցել: Այդ բոլորով հանդերձ, Հայրենական պատե-

րազմի ավարտից հետո Հայաստանում ձևավորվեցին բնակչության 

բնական աճի բարենպաստ պայմաններ: Բանակից զորացրված երի-

տասարդները ամուսնանում էին, և ծննդաբերությունն ակտիվանում 

էր: Ըստ ակադեմիկոս Վ. Խոջաբեկյանի հաշվարկների՝ այն ուներ 

Աղյուսակ 4.8-ում ներկայացված պատկերը: 

 

Աղյուսակ 4.8. Ծնվածների և մահացածների թիվը, բնական աճը  

ՀՀ-ում (բնակչության 1000 շնչի հաշվով)173 

 

Տարեթիվ Ծնվածների 

թիվը 

Մահացածների 

թիվը 

Բնական 

աճը 

Ծնված 1000 երեխայից 

մինչև 1 տարեկան դառնալը 

մահացել են 

1940 41.2 13.8 27.4 119 

                                                            
173 Վ. Խոջաբեկյան, Հայաստանի բնակչության վերարտադրությունը և տեղաշար-
ժերը XIX-XX դարերում և XXI դարի շեմին, 2001, Երևան, էջ 178: 
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1950 32.1 8.5 23.6 69 

1960 40.3 6.8 33.5 50 

1965 28.6 5.7 22.9 37 

1970 22.1 5.1 17.0 25.4 

1975 22.4 5.5 16.9 30.6 

1980 23.0 5.5 17.5 26.2 

1985 24.1 5.9 18.2 24.8 

1990 22.5 6.2 16.3 18.6 

 

Աղյուսակի տվյալները ցույց են տալիս, որ Հայրենական պա-

տերազմի արդյունքում բնակչության վերարտադրության տեմպերը 

1950 թ.-ին 1940 թ.-ի նկատմամբ փոքրացել են, կրճատվել է ծնված-

ների թիվը (1000 շնչի հաշվով 1940 թ.-ի 41.2-ից իջել և 1950 թ.-ին 

կազմել է 32.1): Սակայն 1960 թ.-ից սկսած՝ բնակչության բնական 

աճը նորից մեծանում է, իսկ հետագա տարիներին՝ որոշ չափով իջ-

նում ու կայունանում: Այդ բոլորի արդյունքում ընտանիքը նորմալ վե-

րարտադրության համար ուներ գյուղում 5-5.5 մարդ, քաղաքում` 4-

4.5 մարդ, որն ապահովում էր Հայաստանում ժողովրդագրական 

նորմալ զարգացումները: Այդ ժամանակահատվածում Հայաստա-

նում բնակչությունն ավելանում է նաև մեխանիկական աճի հաշվին: 

Ընդ որում՝ մեխանիկական աճը տեղի էր ունենում ոչ թե դրսից՝ ար-

տերկրից, այլ Խորհրդային Միության հանրապետություններից, 

մասնավորապես Ադրբեջանից, մասամբ՝ նաև Վրաստանից: 

1926 թ.-ից մինչև 2011 թ.-ը ՀՀ բնակչության թվաքանակների 

ամենահավաստի տվյալներն արտացոլվել են Հայաստանի Հանրա-

պետության 2011 թ.-ի մարդահամարի արդյունքներում, որն իր ար-

տացոլումն է գտել Աղյուսակ 4.9-ում: 
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Աղյուսակ 4.9. ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակներն ըստ  

1926-2011 թվականների մարդահամարների (հազար մարդ)174 
 

Տարիներ Ողջ բնակչությունը Այդ թվում 

քաղաքային գյուղական 

1926 881.3 167.1 714.2 

1939 1.282.3 366.4 915.9 

1959 1.763.0 881.8 881.2 

1970 2.491.9 1.481.5 1.010.4 

1979 3.030.7 1.992.5 1.038.2 

1989 3.448.6 2.368.5 1.080.1 

2001 3.213.0 2.066.1 1.146.9 

2011 3.018.9 1911.3 1.107.6 

 

Ինչպես նկատում ենք, սկսած 1979 թ.-ից, Հայաստանի բնակչու-

թյան զարգացումներն ընթանում են 3 միլիոնի սահմաններում: Այն 

իր գագաթնակետին է հասել 1989 թ.-ին՝ կազմելով շուրջ 3.5 միլիոն 

մարդ, որից հետո սոցիալ-տնտեսական խորը ճգնաժամային իրավի-

ճակների արդյունքում մշտական բնակչությունը 2011 թ.-ին կազմել է 

3 միլիոնից քիչ ավելի մարդ: Իրականում 2011 թ.-ին առկա բնակչու-

թյունը Հայաստանի Հանրապետությունում կազմել է 2.876.771 մարդ, 

իսկ մշտական բնակչությունը՝ 3.018.854 մարդ: ՀՀ 2011 թ.-ի մարդա-

համարի նախնական տվյալների համաձայն՝ ՀՀ 2001 թ.-ի մարդա-

համարի համեմատությամբ առկա բնակչության թվաքանակի ցուցա-

նիշը, ըստ հաշվառման պահի, նվազել է 130.823, իսկ մշտական 

բնակչությունը՝ 194.157 մարդով: 

Կրկնենք, որ 1988 թ.-ի Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժն առաջին 

լուրջ հարվածը հասցրեց Հայաստանի բնակչությանը, նրա նորմալ 

վերարտադրությանը: 25 հազար մարդ զոհվեց, իսկ 400 հազար աղե-

տյալներ դուրս եկան Հայաստանի Հանրապետության սահմաննե-

րից, և միայն 350 հազարը վերադարձավ: Այդպիսով՝ երկրաշարժի 

                                                            
174 Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի մարդահամարի նախնական ար-
դյունքները, Երևան, 2013:  
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արդյունքում միանգամից 75 հազար մարդու կորուստ ունեցանք, 

որից 25 հազարը՝ զոհված, 50 հազարը՝ արտագաղթած և չվերա-

դարձած: Դա բնական աղետի արդյունքում մարդկային կապիտալի 

ծանր կորուստ էր` ոչ միայն հոգեբանական մեծ ցավով լցված կո-

րուստ, այլ նաև արտադրողական մարդկային կապիտալի, կրթու-

թյուն, որակավորում ստացած, արտադրության մեջ հմտացած և այդ 

բոլորի համար հասարակության կողմից կատարված մեծ ծախսերի 

կորուստ:  

Սակայն քանակական առումով դա Հայաստանի մարդկային 

կապիտալի հիմնական կորուստը չէր: Հայաստանի Հանրապետու-

թյունում բնակչության թվաքանակի մասսայական կրճատման հիմ-

նական ալիքը տեղի ունեցավ 1992-1994 թթ.-ին: 1993 թ.-ին 1988 թ.-ի 

համեմատությամբ արդյունաբերական արտադրանքի թողարկումը 

ՀՀ-ում կրճատվեց 64 %-ով, ավելի քան 2 անգամ կրճատվեց ՀՆԱ-ն: 

1994 թ.-ին հիպերինֆլացիան կազմեց 5273 %, իսկ մեկ շնչին ընկնող 

սննդի կալորիականությունը հասավ ամենացածր արժեքին՝ 1700 

կկալ: 1990-ականների սկզբին հարյուրավոր ձեռնարկությունների 

արտադրության խափանումը և շուրջ 650 հազար մարդու զանգվա-

ծային գործազրկությունը, բնակչության ավելի քան 11 միլիարդ ԱՄՆ 

դոլարին համարժեք ավանդերի սառեցումը, մութը, ցուրտը, շուրջ 

60 % բնակչության աղքատացումը հանգեցրին նրան, որ 800 հազա-

րից մինչև միլիոն մարդ արտագաղթեց Հայաստանից: Դա իր չափե-

րով վտանգավոր, հետևանքներով նմանը չունեցող արտագաղթ էր: 

Միանգամից շուրջ մեկ միլիոն աշխատունակ բնակչություն, մարդ-

կային արտադրողական կապիտալ արտագաղթեց երկրից: Դա 

նախ և առաջ իր չափերով հավասարը չունեցող մարդկային կապի-

տալի բացահայտ կորուստ էր, կորուստ՝ ոչ միայն տնտեսական աճի, 

այլև նաև բնակչության ապագա նորմալ վերարտադրության տե-

սանկյունից: 

ՀՀ բնակչության թվաքանակի կրճատումը այսօր շատ մտահո-

գիչ է ինչպես տնտեսական և սոցիալական առումներով, այնպես էլ 

ազգային անվտանգության, քանի որ բնակչության թվաքանակի բա-

ցարձակ կրճատումը զուգակցվում է սահմանամերձ գյուղերի բնակ-
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չության թվաքանակի նվազմամբ: 2011 թ.-ի մարդահամարի ար-

դյունքների համաձայն՝ Հայաստանի մշտական բնակչության 

63.3 %-ը բնակվում էր քաղաքներում, որի գերակշիռ մասը՝ մայրա-

քաղաք Երևանում: Աղյուսակ 4.10-ի տվյալները վկայում են, որ մինչև 

1939 թ.-ը ներառյալ Հայաստանում գերակշռել է գյուղական բնակ-

չությունը, 1959 թ.-ին քաղաքային և գյուղական բնակչության թվա-

քանակները համարյա հավասարվել են, իսկ 1970 թ.-ից մինչև այսօր 

էապես գերակշռում է քաղաքային բնակչությունը: 

 

Աղյուսակ 4.10. ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակներն ըստ  

զյուղ-քաղաք բաժանման (տոկոսներով)175 
 

Տարիներ 
Ամբողջ բնակչու-

թյունը 

Այդ թվում՝ 

քաղաքային գյուղական 

1926 100 19 81 

1939 100 29 71 

1959 100 51 49 

1970 100 60 40 

1979 100 66 34 

1989 100 69 31 

2001 100 65 35 

2011 100 63.3 36.7 

 

Ինչպես ցույց են տալիս Աղյուսակ 4.11-ի տվյալները, Հայաս-

տանի գյուղական բնակչությունը մարզերի միջև անհամաչափ է 

բաշխված: Այն հիմնականում կենտրոնացված է Արարատի, Արմա-

վիրի, Գեղարքունիքի, մասամբ Կոտայքի մարզերում (10-17 %): 

Բնակչությունից դատարկված են հատկապես սահմանամերձ մար-

զերի զյուղերը. Վայոց ձորի գյուղական մշտական բնակչությունը 

կազմում է 3 %, Սյունիքինը՝ 4 %, Տավուշինը՝ 7 %: Գյուղական բնակ-

չության նման շերտավորված բաշխվածությունը ոչ մի քննադատու-

                                                            
175  Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի մարդահամարի նախնական 
արդյունքները, Երևան, 2013, էջ 6: 
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թյան չի դիմանում ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ ազ-

գային անվտանգության առումներով:  

 

Աղյուսակ 4.11. ՀՀ գյուղական մշտական բնակչության բաշխումն  

ըստ մարզերի176 
 

Մարզը 
2001 թ. 2011 թ. 

մարդ % մարդ % 

Արարատ 192 131 17 186 264 17 

Արմավիր 177 941 15 180 720 16 

Գեղարքունիք 158 693 14 163 652 15 

Կոտայք 118 488 10 116 916 10 

Շիրակ 109 129 9,5 105 033 9 

Արագածոտն 105 437 9,1 102 330 9 

Լոռի 116 455 10 97 753 8,8 

Տավուշ 83 655 7 74 423 7 

Սյունիք 48 537 4 46 601 4 

Վայոց ձոր 36 392 3 33 875 3 

Ընդամենը ՀՀ 1 146 858 100 1 107 567 100 

 

Աղյուսակ 4.12. ՀՀ մշտական քաղաքային բնակչության բաշխումն ըստ 

մարզերի և ք. Երևանի177 
 

Մարզեր և ք. Երևան 
2001 թ. 2011 թ. 

մարդ % մարդ % 

ք. Երևան 1 103 488 53 1 060 138 55 

Շիրակ 174 260 8 146 908 8 

Լոռի 169 953 8 137 784 7 

Կոտայք 153 981 7 137 481 7 

Սյունիք 104 147 5 95 170 5 

Արմավիր 98 292 4,5 85 050 4.4 

Արարատ 79 885 4 74 103 4 

Գեղարքունիք 78 957 4 71 423 4 

Տավուշ 50 721 2.5 54 186 3 

                                                            
176  Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի մարդահամարի նախնական 
արդյունքները, Երևան, 2013, էջ 9:  
177 Նույն տեղում, էջ 8:  
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Արագածոտն 32 864 2 30 595 2 

Վայոց ձոր 19 605 1 18 449 1 

Ընդամենը ՀՀ 2 066 153 100 1 911 287 100 

 

Մարզերի միջև անհամաչափ է բաշխված նաև քաղաքային 

բնակչությունը (Աղյուսակ 4.12): Ինչպես նկատում ենք, 2011 թ.-ին ՀՀ 

մշտական քաղաքային բնակչության կեսից ավելին (55 %-ը) կենտ-

րոնացված է ք. Երևանում, 27 %-ը՝ Շիրակում, Լոռիում, Կոտայքում և 

Սյունիքում, իսկ մնացած 17 %-ը՝ հաջորդ վեց մարզերում: Ամենասա-

կավը սահմանամերձ քաղաքային բնակչությունն է՝ Տավուշինը, 

Վայոց ձորինը և Սյունիքինը: Ինչ վերաբերում է 1 կմ2 վրա բաշխված 

բնակչության խտությանը, այն ամենամեծը Երևանում է (4754 մարդ), 

ամենաքիչը՝ Վայոց ձորում (23 մարդ): 

Աղյուսակ 4.13-ի տվյալները վկայում են, որ վերջին տարիներին 

բնակչության գերկենտրոնացվածությունը մայրաքաղաքում մեծա-

նում է, և միաժամանակ Հայաստանի բոլոր մարզերում բնակչության 

թիվը նվազում է: 2012-2016 թթ.-ի ժամանակահատվածում կրճատվել 

է ինչպես քաղաքային, այնպես էլ գյուղական բնակչության թիվը: 

Աղյուսակ 4.13. ՀՀ բնակչության թվաքանակն ըստ մարզերի ու 

 Երևան քաղաքի, հազար մարդ178 
 

 2012 թ. 2013 թ. 2014 թ. 2015 թ. 2016 թ. 

Հայաստանի Հանրապետություն 3 026.9 3 017.1 3 010.6 2 998.6 2986.5 

Ըստ մարզերի      

ք. Երևան  1066.3 1068.3 1071.5 1073.7 1075.9 

Արագածոտն  133.0 132.3 131.3 129.8 128.6 

Արարատ  261.4 260.8 260.1 258.9 258.5 

Արմավիր  267.1 267.2 267.0 266.6 265.8 

Գեղարքունիք  235.6 234.1 233.0 231.8 230.7 

Լոռի  234.7 230.8 228.0 225.0 221.1 

Կոտայք  255.3 255.0 255.0 253.9 252.8 

                                                            
178 Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2016 թ.-ի հունվար-դեկտեմբեր, 
Երևան, 2017, էջ 9: 
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Շիրակ  251.3 248.3 246.4 243.2 239.3 

Սյունիք  141.7 141.0 140.2 139.4 139.0 

Վայոց ձոր  52.2 51.7 51.4 50.8 50.3 

Տավուշ  128.3 127.6 126.7 125.5 124.5 

Ըստ բնակավայրերի տեսակի      

Քաղաք 1 917.5 1 914.1 1 912.9 1 907.0 1 901.7 

Գյուղ 1 109.4 1 103.0 1 097.7 1 091.6 1 084.8 

 

 
Գծապատկեր 4.1 ՀՀ բնակչության բաշխումն ըստ մարզերի ու 

Երևան քաղաքի, 2016 թ., տոկոսներով179 

 

Հետաքրքիր է նաև Հայաստանի ամբողջ մշտական բնակչու-

թյան բաշխումը ՀՀ մարզերի միջև: Պատկերը հետևյալն է. 2016 թ.-ին 

մշտական բնակչության ավելի քան 36 %-ը ապրում է Երևանում: 

Արարատի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզերից յուրաքանչյուրում ապ-

րում է ՀՀ բնակչության 9-ական %-ը, Գեղարքունիքի, Լոռու և Շիրա-

կի մարզերից յուրաքանչյուրում 8-ական %-ը, Սյունիքում՝ շուրջ 5 %-ը, 
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Արագածոտնում և Տավուշում ՝ 4-ական %-ը, իսկ Վայոց ձորում՝ շուրջ 

2 %-ը (Գծապատկեր 4.1):  

2012 և 2016 թթ.-ին ՀՀ բնակչության բաշխումը գյուղ-քաղաք 

կտրվածքով ներկայացված է Գծապատկեր 4.2-ում, ըստ որի՝ 

դիտարկվող ժամանակահատվածում քաղաքային բնակչությունը 

63.35 %-ից աճել է մինչև 63.68 %: 

 

 
Գծապատկեր 4.2 ՀՀ բնակչության բաշխումը գյուղ-քաղաք կտրվածքով 

2012 և 2016 թվականներին, տոկոսներով180 

 

Բնակչության կամ մարդկային կապիտալի քանակական կո-

րուստները հիմնականում տեղի են ունենում բնակչության բնական 

աճի կրճատումով և բնակչության մեխանիկական աճի կորուստնե-

րով՝ արտագաղթով և աշխատանքային միգրացիայի միջոցով: 

Սկսենք բնակչության բնական աճի կորուստներից: Այն մի 

երևույթ է, որը անկախության տարիներին դրսևորվեց երկրի տնտե-

սական և սոցիալական զարգացումների ու փոփոխությունների այն-

պիսի բացասական միտումներով, որոնք նվազեցնում են ծնելիությու-

նը և մեծացնում մահացությունը: Արդյունքում իջնում են բնակչու-

                                                            
180 Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2016 թ.-ի հունվար-դեկտեմբեր, 
Երևան, 2017, էջ 9: 
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թյան վերարտադրության տեմպերը՝ ընդհուպ մինչև բնակչության 

թվաքանակի բացարձակ նվազումը:  

Բնակչության բնական աճը նախ և առաջ կախված է ծնելիու-

թյան տարիքային գործակիցներից: Հասկանալի պատճառով ծնե-

լիության գործակիցը կնոջ ապրած բոլոր տարիների համար նույնը 

լինել չի կարող: Այդ պատճառով ժողովրդագրությունը և ժողովրդագ-

րական վիճակագրությունը կիրառում է ծնելիության տարիքային 

գործակիցներ ցուցանիշը:   

 

Աղյուսակ 4.14. Ծնելիության տարիքային գործակիցները181 
 

Տարիներ 

Ծնվածների միջին թվաքանակը տարեկան 1000 կնոջ հաշվով  

20-ից 

ցածր 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 15-49 

1997 43.4 129.3 69.6 31.7 13.3 3.3 0.2 42.3 

1998 34.6 117.9 63.2 28.0 12.4 3.1 0.2 37.4 

1999 29.8 112.1 58.5 24.6 10.8 2.8 0.2 34.2 

2000 27.3 103.2 53.7 23.5 10.6 3.0 0.2 31.7 

2015 24.3 118.4 102.8 56.2 22.7 4.2 0.3 53.4 

 

Ուսումնասիրությունները և Աղյուսակ 4.14-ի տվյալները ցույց են 

տալիս, որ 1990-2000 թթ.-ի ժամանակահատվածում Հայաստանում 

պտղաբերությունը նվազել է: 1997-2015 թթ.-ին որոշ տարիքային 

խմբերում ծնելիության տարիքային գործակիցները (ԾՏԳ) նվազել 

են: 20 տարեկանից ցածր տարիքային խմբում ծնվածների միջին 

թվաքանակը 1000 կնոջ հաշվով 1997 թ.-ի 43.4-ից 2015 թ.-ին իջել և 

հասել է 24.3-ի: 20-24 տարիքային խմբում ծնվածների միջին թվաքա-

նակը 1000 կնոջ հաշվով նշված 20 տարիների ընթացքում 129.3-ից 

նվազել է մինչև 118.4: Փոխարենը մեծացել են 25-29 և 30-34 տարի-

քային խմբերի կանանց ծնելիության գործակիցները: Պատճառը 

կանանց ամուսնության միջին տարիքի աճն է՝ 27 տարեկան, որի ար-

                                                            
181 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2001, Երևան, էջ 30: Հայաստանի վի-
ճակագրական տարեգիրք 2016, Երևան, էջ 35: 
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դյունքում 2015 թ.-ին 25-29 տարիքային խմբում ծնելիության գործա-

կիցը դարձել է 102.8 ՝ 1997 թ.-ի 69.6-ի դիմաց:  

Բնակչության կամ մարդկային կապիտալի քանակական կո-

րուստներն արտահայտող շատ կարևոր դրսևորումներից են ծնելիու-

թյան և մահացության ցուցանիշները, որոնք իրենց արտահայտումն 

են գտել Աղյուսակ 4.15-ում: 

Ծնելիության և մահացության ցուցանիշների զարգացման ըն-

թացքը ցույց է տալիս, որ 1990-2015 թթ.-ին Հայաստանի Հանրապե-

տությունում տեղի են ունեցել ժողովրդագրական բացասական զար-

գացումներ: Ծնունդը ցուցաբերել է նվազման միտում. այն 1990 թ.-ի 

շուրջ 80 հազարից 2015 թ.-ին նվազել և կազմել է ընդամենը 41.7 հա-

զար մարդ: Նույն բացասական միտումը առկա է 1000 բնակչի հաշ-

վով ցուցանիշներում: 1990 թ.-ին 1000 բնակչի հաշվով ծնունդը 22.5 

մարդուց իջել և 2015 թ.-ին կազմել է շուրջ 14 մարդ: Այդ երկու ցուցա-

նիշների բացասական միտումներում ակնհայտ է նաև Հայաստանի 

Հանրապետության բնակչության թվի նվազման միտումը: Դա նշա-

նակում է, որ բնակչության բնական աճը դանդաղել է: Ընդ որում՝ 

միայն այդ ցուցանիշը լիարժեք չէ՝ բնութագրելու բնակչության բնա-

կան աճի զարգացումները: 
 

Աղյուսակ 4.15. Ծնելիության և մահացության ցուցանիշները Հ Հ-ում 

1990-2015 թվականներին182 
 

Տ
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ի
ն
ե
ր

 

Ծնունդ Մահ 

1000 մարդ 1000 բնակչի հաշ-
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1000 մարդ 1000 բնակչի 
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գ
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1990 79.9 50.2 29.7 22.5 20.5 27.0 22 14.7 7.3 6.2 6.0 6.7 

2000 34.3 21.4 12.9 10.6 10.3 24.6 24 15.7 8.3 7.5 7.5 7.6 

2005 37.5 23.8 13.7 11.7 11.5 26.4 26.4 17.1 9.8 8.2 8.3 8.0 

2010 44.8 28.3 16.5 13.8 13.6 27.9 27.9 17.8 10.1 8.6 8.6 8.6 

2012 42.5 27.1 14.9 14.0 14.2 13.8 27.6 17.6 10.0 9.1 9.2 9.0 

2015 41.7 27.1 14.6 13.9 14.2 13.4 27.9 17.7 10.1 9.3 9.3 9.3 

                                                            
182Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 22:  



189 

Դրան զուգահեռ շատ կարևոր ցուցանիշ են մահացության թվի 

փոփոխությունները: Դիտարկվող ժամանակահատվածում աճել է 

նաև մահացության ցուցանիշը: Եթե 1990 թ.-ին ՀՀ-ում մահացել էր 

ընդամենը 22 հազար մարդ, ապա 2015 թ.-ին՝ 27.9 հազար մարդ, իսկ 

1000 բնակչի հաշվով մահերի թիվը 6.2-ից աճել է մինչև 9.3 մարդ: 

Հետևաբար բնակչության բնական աճը կասեցնում են ինչպես ծնե-

լիության ցուցանիշների բացասական միտումները, այնպես էլ մա-

հացության ցուցանիշների աճի միտումները: Այսպիսով՝ մարդկային 

կապիտալը դիտարկվող ժամանակահատվածում` 1990-2015 թթ.-ին, 

բնակչության բնական աճի բացասական միտումների զարգացում-

ների հետևանքով ունեցել է կանոնավոր կորուստներ: Հայաստանի 

բնակչության քանակական զարգացումները, փոփոխությունները 

քաղաքում և գյուղում դրսևորել են ծնելիության և մահացության ցու-

ցանիշների որոշ տարբերություններ և առանձնահատկություններ, 

սակայն մարդկային կապիտալի կորուստների հարցում հանրապե-

տության կտրվածքով վերը շարադրված բացասական միտումները 

չեն փոխվում: 

Բնակչության բնական աճի կամ մարդկային կապիտալի քանա-

կական փոփոխությունների կարևոր ցուցանիշն է ՀՀ բնակչության 

հավելաճը, որը հաշվարկվել է ԵՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի 

ասիստենտ, տնտեսագիտության թեկնածու Ա. Վարդանյանի կող-

մից: Ըստ հեղինակի ուսումնասիրությունների և վերլուծության, եթե 

1985 թ.-ին բնակչության բնական հավելաճը կազմել է 60.7 հազար 

մարդ (1000 բնակչի հաշվով՝ 18.2 մարդ)183, ապա 2010 թ.-ին՝ ընդամե-

նը 16.9 հազար մարդ (1000 բնակչի հաշվով՝ 5.2 մարդ): Դա հետևանք 

է ինչպես ծնելիության նվազման, այնպես էլ մահացության աճի միտ-

ման: Ընդ որում՝ ծնելիությունը և դրա փոփոխություններն ու միտում-

ները պայմանավորված են ՀՀ-ում ընթացող ժողովրդագրական ու 

սոցիալական ոչ բարենպաստ զարգացումներով: Դրանցից մեկը մըշ-

տական բնակչության սեռային բաշխվածությունն է: 2011 թ.-ի մար-

դահամարի արդյունքներով Հայաստանում մշտական բնակչության 

                                                            
183 Ա. Վարդանյան, ՀՀ ժողովրդագրական իրավիճակի վերլուծություն, ԵՊՀ տնտե-
սագիտության ֆակուլտետ, Տարեգիրք 2012, Երևան, 2013, էջ 418:  
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սեռային բաշխվածությունով տղամարդկանց թվաքանակը կազմել է 

1.448.052 մարդ (48 %), իսկ կանանցը` 1.578.020 մարդ (52 %):184 

Մարդահամարի հաշվառման պահի դրությամբ ամուսնացած է եղել 

15 և բարձր տարիքի բնակչության 60.1 %-ը, երբևէ ամուսնացած չի 

եղել 28.4 %-ը, այրիները կազմել են 8.9 %, իսկ ամուuնալուծվածնե-

րը` 2.6 %:185 Քանի որ տղամարդիկ հակված են ուշ ամուսնության, 

ուստի, եթե 15-49 տարեկան երբևէ չամուսնացած կանայք կազմել են 

32 %, ապա տղամարդիկ՝ 45 %: Ավելին, երբևէ չամուսնացած տղա-

մարդկանց մասնաբաժինը վերջին տարիների ընթացքում կտրուկ 

աճել է` 2000 թ.-ի 31 % ցուցանիշի փոխարեն կազմելով 45 % 2010 թ.-

ին, որը չէր կարող բացասաբար չանդրադառնալ ծնելիության գոր-

ծակցի վրա և չկասեցնել բնակչության բնական աճի տեմպերը: 

2010 թ.-ին իրականացված Հայաստանի բնակչության ժողովըր-

դագրության և առողջության հարցերի հետազոտության արդյունքնե-

րով ՀՀ-ում 1990-2010 թթ.-ի ժամանակահատվածում պտղաբերու-

թյունը նվազել է: 20-24 տարիքային խմբի ԾՏԳ-ն կազմել է 209 

ծնունդ 1000 կնոջ հաշվով (հարցման նախորդ 15-19 տարիների ժա-

մանակահատվածում), իսկ վերջին 4 տարիների ընթացքում այդ գոր-

ծակիցը նվազել է 34 %-ով` կազմելով 138 ծնունդ 1000 կնոջ հաշվով: 

Նույն ժամանակահատվածի կտրվածքով 15-19 տարիքային խմբի 

կանանց ԾՏԳ-ը կազմել է 83 ծնունդ 1000 կնոջ հաշվով հարցմանը 

նախորդող 15-19 տարիներին, իսկ վերջին 4 տարիների ընթացքում 

այդ գործակիցը նվազել է 66 %-ով` կազմելով 28 ծնունդ 1000 կնոջ 

հաշվով:186  

Այն փաստը, որ 2011 թ.-ի մարդահամարի տվյալներով ՀՀ 

բնակչության միայն 60.1 %-ն է ամուսնացած եղել, իսկ 2.6 %-ը` 

ամուսնալուծված, չէր կարող իր բացասական հետևանքները չթողնել 

բնակչության բնական աճի վերարտադրության տեմպերի վրա: 

                                                            
184Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի մարդահամարի նախնական 
արդյունքները, Երևան, 2013, էջ 11-12:  
185 Ա. Վարդանյան, ՀՀ ժողովրդագրական իրավիճակի վերլուծություն, ԵՊՀ տնտե-
սագիտության ֆակուլտետ, Տարեգիրք 2012, Երևան, 2013, էջ 418:  
186 Հայաստան. Ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն, Եր., 
2010, էջ 123:  
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Բնակչության վերարտադրությունը հիմնականում ընթանում է տնա-

յին տնտեսություններում: 2011 թ.-ի մարդահամարի արդյունքներով 

Հայաստանում հաշվարկվել է 763.6 հազար տնային տնտեսություն, 

որոնցից 66.9 %-ը տեղաբաշխված է եղել քաղաքներում: Ընդ որում՝ 

2001 թ.-ից մինչև 2011 թ.-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ-ում 

տնային տնտեսությունների թիվը նվազել է: 2001 թ.-ին Հայաստա-

նում գոյություն է ունեցել 779.4 հազար տնային տնտեսություն, իսկ 

2011 թ.-ին՝ 763.6 հազար, այսինքն՝ դրանց թիվը 15.8 հազարով նվա-

զել է (քաղաքում՝ 9 հազարով, գյուղում՝ 6.8 հազարով):187 Այդ փոփո-

խությունների` տնային տնտեսությունների թվի նվազումը նույնպես 

իր դերը խաղացել է բնակչության բնական աճի ցուցանիշների 

նվազման միտումներում:  

ՀՀ իշխանությունները վերջին ժամանակահատվածում ծննդա-

բերության անկման դեմ մի շարք միջոցառումներ են իրականացրել: 

Այսպես, Հայաստանում մայրերի 99 %-ը ստացել է նախածննդային 

խնամք: Հարցման արդյունքում չորս կանանցից երեքը (74 %) նշել 

են, որ նրանք ունեցել են անվճար նախածննդային խնամք ստանա-

լու իրավունք, իսկ կեսից ավելին (53 %) նշել են նաև անվճար դեղո-

րայք ստանալու իրավասության մասին: Այդ բոլորով հանդերձ, ան-

վճար ծննդաբերությունը դեռևս ցանկալի` 100 % մակարդակին չի 

հասել: Հարցումները ցույց են տվել, որ հինգ կանանցից մեկը (21 %) 

վճարել է իր նախածննդային այցելության ժամանակ: Տասը կանան-

ցից երեքը (29 %) վճարել է 1000-5000 ՀՀ դրամ, իսկ 20 %-ը` շուրջ 

6000-10000 դրամ: Կանանց մեծամասնությունը (60 %) վճարել է լա-

բորատոր-գործիքային հետազոտության համար և այլն:188 

Մարդկային կապիտալի բնական վերարտադրության համա-

կարգում կարևորվում է (0-1 տարեկան) և մինչև 6 տարեկան երեխա-

ների մահացությունը: 1988 թ.-ի երկրաշարժից հետո մանկական մա-

հացությունը հասել էր բարձր մակարդակի: Սակայն իշխանություն-

ների իրականացրած մի շարք միջոցառումների արդյունքում, 

                                                            
187 Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի մարդահամար, նախնական ար-
դյունքներ, Երևան, 2013, էջ 11-12:  
188 Նույն տեղում, էջ 11-12:  
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1996 թ.-ից սկսած, ՀՀ-ում մանկական մահացությունը նվազման շա-

րունակական միտում է դրսևորում: Այսպես, ՀԺՍՀ 2010 թ.-ի տվյալ-

ներով այն նվազել և կազմել էր 13 մահ` 1000 կենդանածին երեխայի 

հաշվով 2006-2010 թթ.-ի կտրվածքով: Այդ դրական տեղաշարժերը 

ինչ-որ չափով հակազդում են բնակչության վերարտադրության բա-

ցասական միտումներին, բայց նրա բնական աճի նվազման միտում-

ները շարունակում են, քանի որ ՀՀ-ում վերջին 20 տարիների ժո-

ղովրդագրական զարգացումների վերջնական արդյունքում ունենք 

ծնելիության գործակցի նվազման միտում, որը և բնութագրում է 

բնակչության բնական աճի բացասական միտումները: 

 2014 թ.-ի նոյեմբերին Հայաստանի Հանրապետության վարչա-

պետը ստիպված էր խոստովանել, որ այսօր Հայաստանը բնակչու-

թյան աճի ժողովրդագրական ցուցանիշներով աշխարհում գրավում է 

վերջին տեղերից մեկը: Երեք միլիոնից պակաս բնակչության և դրա-

նից արտագաղթ ունեցող երկրի համար դա վատագույն վիճակ է, 

մարդկային կապիտալի վտանգավոր չափերի հասնող քանակական 

կորուստ: Եթե ժողովրդագրական զարգացումների նշված միտումնե-

րը շարունակվեն նաև առաջիկայում, հարցականի տակ կդրվեն ան-

գամ բնակչության պարզ վերարտադրության իրական հնարավորու-

թյունները և զարգացումները:    

Այսպիսով՝ մարդկային կապիտալի հիմնական բաղադրիչը` 

բնակչությունը, Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր կազմում 

է շուրջ 3.0 միլիոն մարդ, որը անկախության 20 տարիներին ոչ միայն 

չի աճել, այլ 1990-ական թվականների նկատմամբ շուրջ 500 հազար 

մարդով նվազել է:  

Մարդկային կապիտալի կարևոր բաղադրիչներից է առողջու-

թյունը: Բնակչության վերարտադրության համար կատարվող ներդ-

րումները կարող են արդարացվել, փոխհատուցվել և երկրի հարըս-

տությունը աճել, եթե մարդն առողջ է, ապրում ու աշխատում է եր-

կար տարիներ: Պատահական չէ, որ անգլիացի մեծ տնտեսագետ 

Ա. Մարշալը գրել է. «Բնակչության ուժն ու առողջությունը արտադ-

րողականության հիմքն են, որից կախված է նյութական հարստու-

թյան ստեղծումը, երբ իր հերթին նյութական հարստությունն է օգտա-



193 

գործվում խելամիտ, ապա նրա գլխավոր նշանակությունն այն է, որ 

վերջինս ավելացնում է ցեղի ուժն ու առողջությունը` ֆիզիկական, 

մտավոր և բարոյական»:189 

Առողջությունը մարդկային կապիտալի նորմալ վերարտադրու-

թյան և արդյունավետ կենսագործունեության հիմքն է: Առանց դրա, 

ինչպիսի կրթություն և որակավորում ունենա մարդը, նա արտադրո-

ղաբար, արդյունավետ աշխատել և բարիքներ ստեղծել չի կարող: 

Դրանով է բացատրվում, որ քաղաքակիրթ, հարուստ ու զարգացած 

երկրում մարդու առողջության պահպանումը հասարակության ամե-

նաառաջնային խնդիրներից է: Ծնվելուց հետո մինչև աշխատելը և 

բարիք ստեղծելը մարդու կայացման վրա անընդհատ ներդրումներ 

են կատարվում, ինչպես ընտանիքի, այնպես էլ հասարակության ու 

պետության կողմից: Աշխատուժի կայացումը և զարգացումը մարդ-

կային կապիտալի կայացման ու զարգացման միջուկն են:  

Կ. Մարքսը գրել է. «Աշխատուժ կամ աշխատելու կարողություն 

ասելով մենք հասկանում ենք միագումարությունը ֆիզիկական և հո-

գեկան հատկությունների, որոնք գոյություն ունեն մի մարդու մարմնի 

մեջ, կենդանի անձնավորության մեջ, և որոնց նա շարժողության մեջ 

է դնում ամեն անգամ, երբ որևէ տեսակի սպառարժեքներ է արտադ-

րում»:190 Աշխատուժի վերարտադրության ծախսերը կազմում են աշ-

խատուժի արժեքը: «Աշխատուժի արժեքը մյուս ապրանքներից 

ամեն մեկի արժեքի նման որոշվում է այն աշխատաժամանակով, որ 

անհրաժեշտ է այս առանձնահատուկ բանի արտադրության, ուրեմն 

և վերարտադրության համար»:191 Սպառարժեք արտադրելու ու իր 

գործառույթը կատարելու համար, բացի կրթված, մասնագիտացված 

լինելուց, մարդկային կապիտալը ամենից առաջ պետք է առողջ լինի, 

երկար տարիներ աշխատի, որ կարողանա իր ընտանիքի և հասա-

րակության կատարած ներդրումները փոխհատուցել և եկամտային 

որոշ կուտակում ստեղծել: Առանց առողջական լուրջ պաշարի մարդ-

կային կապիտալն արդյունավետ գործել և իր գործառութային դերը 

                                                            
189 А. Маршал, Принципы экономической науки: Москва, 1993, стр. 268. 
190 Կ. Մարքս, Կապիտալ, հ. I, Երևան, 1933, էջ 33: 
191 Տե՛ս նույն տեղում: 
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իրագործել չի կարող: Հետևաբար առողջությունը ոչ միայն անհատի 

երջանիկ ապրելու առաջին և հիմնական գրավականն է, այլ նաև 

մարդկային կապիտալի արդյունավետ տնտեսական գործունեու-

թյան և բնակչության վերարտադրության հիմքը: Դրանով է բա-

ցատրվում, որ նրա առողջությունը միայն ընտանիքի խնդիրը չէ: Այն 

ողջ հասարակության, մասնավորապես պետության, նրա սոցիալա-

կան ինստիտուտների առաջնահերթ խնդիրներից է: Դրանով է բա-

ցատրվում, որ սոցիալական պետությունները բնակչության առողջու-

թյան պահպանումը համարում են իրենց հիմնական ու գերակա 

խնդիրներից մեկը:  

Առողջապահության համաթվում գլխավոր ցուցանիշ է համար-

վում կյանքի միջին տևողությունը: Սակայն դրա հետ միաժամանակ 

շատ կարևորվում են մարդու ապրած կյանքի որակը, ընթացքը: 

Միայն առողջ կյանքն է լիարժեք հնարավորություններ տալիս մար-

դուն ինքնահաստատվելու և ինքնաիրացվելու, ստեղծագործելու, ըն-

տանիքը և երկիրը պահելու, հարստացնելու, հետևաբար նաև իր 

գործառութային դերը կատարելու: Այստեղից էլ հետևում է, որ երկրի 

առողջապահական համակարգի գերագույն խնդիրը հիվանդություն-

ների կանխարգելումն է: Սոցիալապես զարգացած երկրներում, մաս-

նավորապես Եվրոմիությունում, Ճապոնիայում և ԱՄՆ-ում առողջա-

պահության համակարգում շեշտը դրվում է հիվանդությունների, 

հատկապես վտանգավոր հիվանդությունների բացահայտման և 

կանխարգելման վրա: Հիվանդությունները ժամանակին բացահայ-

տելն ու կանխարգելումը թանկ հաճույք է: Դրա համար բարձր որա-

կավորման մասնագետներ և թանկարժեք սարքավորումներ են 

պետք, մեծ ներդրումներ են անհրաժեշտ` մասնագետներին վճարե-

լու, սարքավորումներ ձեռք բերելու, տեղադրելու, և օգտագործելու 

համար: Սակայն աշխարհի զարգացած երկրներում կատարվող ու-

սումնասիրությունները և դրանց արդյունքների վերլուծությունները 

ցույց են տալիս, որ որքան էլ դրանք թանկ ու ծախսատար լինեն, 

վերջին հաշվով շահավետ են, քանի որ փրկվում է մարդը, մարդ-

կային կապիտալը, որը տնտեսական տեսակետից ոչ միայն փոխհա-

տուցում է բուժման համար կատարված ծախսերը, այլև իր ընտանի-
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քի և հասարակության համար շարունակում է ստեղծել կուտակվող 

եկամուտ և հարստություն:  

Առողջապահական համակարգի հիմքը ընտանիքն է, նրանում 

մարդու նորմալ կենսագործունեությունը, ապրելու, կրթվելու, աշխա-

տելու և իր մարդկային բազմաբնույթ պահանջմունքները բավարա-

րելու հնարավորություններն են: Համապատասխան սոցիալական 

հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ որոշակի կախվածություն 

գոյություն ունի բնակչության առողջապահական վիճակի, նրա ապ-

րելակերպի, կենսամակարդակի, մասնավորապես նրա կացարա-

նային պայմանների միջև: Դրանով է բացատրվում, որ բնակչության 

առողջապահության վիճակը և նրա կարգավորման խնդիրները հա-

մակարգված և պարբերաբար ուսումնասիրվում են Հայաստանի ազ-

գային վիճակագրման տարեգրքերում, մասնավորապես «Հայաս-

տանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտու-

թյունում»:192 

Ըստ Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքի մեթոդաբանու-

թյան՝ բնակարանային ֆոնդը բոլոր բնակարանների ամբողջությունն 

է՝ անկախ սեփականության ձևերից, ներառյալ բնակելի տները, մաս-

նագիտացված տները (հանրակացարանները, ապաստարանները, 

միայնակների և ծերերի համար հատուկ տները, մանկատները, հաշ-

մանդամների, վետերանների համար գիշերօթիկ տները և գիշերօթիկ 

դպրոցները, ծառայողական բնակելի շենքերը և այլ շինություն-

ներ):193 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
192  Հայաստան. Ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն, 
Երևան, 2012:  
193 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013, Երևան, էջ 187: 
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Աղյուսակ 4.16. Բնակարանային ֆոնդը Հայաստանի  

Հանրապետությունում (տարեվերջին)194 
 

 2008 թ. 2009 թ. 2010 թ. 2014 թ. 

Ամբողջ բնակարանային ֆոնդի 

ընդհանուր մակերեսը, 1000 մ2 

այդ թվում՝ 

84985 86.493 88634 95.024 

քաղաքային 44.709 44.673 47206 51380 

գյուղական 40.276 40.820 41428 43644 

Բնակչության միջին ապահովվա-

ծությունը մեկ բնակչի հաշվով, մ
2
 

ընդհանուր մակերես, ընդամենը 

այդ թվում՝ 

26.3 26.7 27.2 31.6 

քաղաքներում 21.6 22.0 22.6 26.9 

գյուղերում 34.6 35.0 35.4 39.8 

 

Աղյուսակ 4.16-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ 2008 թ.-ից 

մինչև 2014 թ.-ը ամբողջ բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերե-

սը աճել է՝ 2008 թ.-ի 84.985 հազար մ2-ից 2014 թ.-ին հասնելով 95024 

հազար մ2-ի: Ընդ որում՝ այդ միտումն առկա է ինչպես քաղաքներում, 

այնպես էլ գյուղական վայրերում: Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, 

որ բնակչության ապահովվածությունը բնակարանային պայմաննե-

րով չափվում է ոչ այնքան բնակարանային ֆոնդի աճով, որքան մեկ 

բնակչին ընկնող մ2 ընդհանուր մակերեսով: Այդ ցուցանիշը նույնպես 

աճել է: Եթե այն 2008 թ.-ին կազմել է 26.3 մ2 , ապա 2014 թ.-ին՝ 31.6 մ2: 

Այդ միտումն առկա է ինչպես քաղաքում, այնպես էլ գյուղում:  

Բնակչության առողջության համար կարևոր են ոչ միայն բնա-

կարանային ապահովվածությունը, այլ նաև կացարանային պայ-

մանները, հատկապես բնակչության գազամատակարարման պա-

հանջմունքների բավարարումը:  

 

 

  

                                                            
194 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013, Երևան, էջ 189: Տե՛ս նաև Հայաս-
տանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, Երևան, էջ 186-187: 
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Աղյուսակ 4.17. Բնակչության պահանջների բավարարումը 

գազամատակարարմամբ195 
 

 2008 թ. 2009 թ. 2010 թ. 2014 թ. 2015 թ. 

Գազի բացթողումը 

բնակչության մեկ 

բնակչի հաշվով ցան-

ցային, մ
3
, 

այդ թվում՝ 

182 170 145 171 175 

քաղաքներում 203 193 167 205 209 

գյուղերում 146 130 105 112 115 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում բնակչության պահանջ-

մունքների բավարարումը գազամատակարարմամբ 2008 թ.-ից մինչև 

2015 թ.-ը գրեթե նույն մակարդակի վրա է գտնվել (Աղյուսակ 4.17): 

Միևնույն ժամանակ նկատենք, որ քաղաքում գազամատակարար-

մամբ բնակչության պահանջներն ավելի լիարժեք են բավարարվում, 

քան գյուղում: Դա խնդիր է, որ պետք է անհանգստացնի համապա-

տասխան կառավարման մարմիններին և առաջիկայում լուծում 

ստանա:  

 

Աղյուսակ 4.18. Խմելու ջրի մատչելիությունը տնային տնտեսությունների 

համար 2008 և 2015 թվականներին, տոկոսներով196 
 

Ջրի հիմնա-

կան աղբյու-

րը 

Ընդամենը հանրա-

պետությունում 

Քաղաքային բնա-

կավայրերում 

Գյուղական բնա-

կավայրերում 

2008թ. 2015թ. 2008թ. 2015թ. 2008թ. 2015թ. 

Կենտրոնաց-

ված ջրամա-

տակարա-

րում 

97.1 97.3 99.5 99.9 92.4 92.5 

մինչև 1 ժամ 0.7 0.0 0.1 0.0 1.9 0.0 

1-5 ժամ 31.3 10.2 31.2 4.5 31.4 21.6 

                                                            
195 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013, Երևան, էջ 192: Տե՛ս նաև Հա-
յաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2014, Երևան, էջ 189: Տե՛ս նաև Հայաստանի 
վիճակագրական տարեգիրք 2016, Երևան, էջ 189: 
196 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2014, էջ 174: 
Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 189: 
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6-12 ժամ 28.6 16.9 32.6 14.9 20.5 20.9 

13-23 ժամ 5.7 7.0 5.9 7.3 5.3 6.4 

24 ժամ 33.7 65.9 30.2 73.3 40.9 51.1 

 

Բնակարանային ֆոնդից, կացարանային պայմաններից, մաս-

նավորապես գազամատակարարմամբ բնակչության պահանջմունք-

ների բավարարումից հետո առողջության վրա ազդող շատ կարևոր 

գործոններից է տնային տնտեսությունների խմելու ջրի մատչելիու-

թյունը:  

Ինչպես նկատում ենք Աղյուսակ 4.18-ի տվյալներից, ՀՀ-ում ջրի 

մատչելիությունը տնային տնտեսությունների համար ընդհանուր առ-

մամբ բավարար կարելի է համարել: Խնդիրը հիմնականում գյուղա-

կան բնակավայրերում ջրի մատչելիությունն ավելի բարձրացնելու և 

աստիճանաբար 24 ժամ ջրամատակարարման ցանկալի մակարդա-

կին հասցնելու մեջ է:  

 

Աղյուսակ 4.19. Երկարաժամկետ օգտագործման կենցաղային  

ապրանքների առկայությունը 100 կենցաղային տնտեսությունների հաշվով 

2002 և 2015 թվականներին, տոկոսներով197 
 

Երկարաժամկետ օգտա-

գործման կենցաղային ապ-

րանքներ 

Ընդամենը  Քաղաքային  Գյուղական  

2008թ. 2015թ. 2008թ. 2015թ. 2008թ. 2015թ. 

Հեռուստացույց 98 99 99 99 98 99 

Սառնարան 91 95 94 97 85 95 

Լվացքի մեքենա 79 92 82 92 73 92 

Փոշեկուլ 46 71 52 74 33 66 

Կարի մեքենա 42 71 41 53 45 49 

Գազօջախ 86 92 89 92 80 91 

Արբանյակային ալեհավաք 7 25 6 18 9 38 

                                                            
197 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2013, էջ 138: 
Տե՛ս նաև Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 
195: 
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Բջջային հեռախոս 72 96 75 96 68 97 

Տեսախցիկ 3 7 3 7 1 6 

Լուսանկարչական ապա-

րատ 
22 31 21 30 23 32 

Համակարգիչ 10 61 14 64 2 54 

 

Բնակչության առողջության կարևոր պայմաններից է նաև 

տնային տնտեսություններում երկարաժամկետ օգտագործման կեն-

ցաղային ապրանքների առկայությունը:  

Աղյուսակ 4.19-ի տվյալների հիման վրա կարելի է ասել, որ հե-

ռուստացույցներով, սառնարաններով, լվացքի մեքենաներով, գազօ-

ջախներով տնային տնտեսությունները ապահովված են: Խնդիրը 

որոշ չափով գյուղական բնակավայրերի տնային տնտեսությունների 

համեմատաբար ցածր ապահովվածությունն է: Սակայն տարբերու-

թյունները մեծ չեն, և որ ամենակարևորն է, 2015 թ.-ին գյուղական 

բնակավայրերը 2008 թ.-ի համեմատությամբ համարյա հիմնակա-

նում բոլոր ապրանքների նկատմամբ ավելի մեծ աճ են արձանագրել, 

քան քաղաքում:  

Բնակչության առողջության շատ կարևոր բաղադրիչներից ու 

գործոններից է կենսամակարդակը, տնային տնտեսությունների մեկ 

շնչին ընկնող եկամուտները, դրանց տարբերակումը և վերջապես 

աղքատությունը, որոնք հանգամանորեն քննարկվել են նախորդ բա-

ժիններում: Ավելացնենք, որ հանրապետությունում աղքատության 

բարձր աստիճանը բնակչության առողջությունը քայքայող հիմնա-

կան գործոնն է, այդ պատճառով նպատակահարմար է նորից դի-

տարկել աղքատության մակարդակի ցուցանիշների զարգացման 

ընթացքը:  

Ինչպես արդեն նշել ենք, 2004-2009 թթ.-ին աղքատության մա-

կարդակը Հայաստանում 53.5 %-ից նվազեց մինչև 34.1 %: Ընդ որում՝ 

անգամ 2009 թ.-ին շատ աղքատ բնակչության մակարդակը 20.1 % 

էր, որը չէր կարող բացասաբար չանդրադառնալ բնակչության առող-

ջության վրա: Մինչև 2011 թ.-ը զգալի էր նաև ծայրահեղ աղքատ 

բնակչության մակարդակը (2011 թ.-ին՝ 3.6 %): Միայն 2015 թ.-ին է 
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աղքատության մակարդակը իջնում է 2008 թ.-ի մակարդակին (29.8 %), 

նրանցից շատ աղքատների մակարդակը կազմում է 10.4 %, իսկ ծայ-

րահեղ աղքատներինը՝ 2.0 %: 

Աղքատության մակարդակները միջին հանրապետականից 

բարձր են ՀՀ Շիրակի, Լոռու, Կոտայքի, Տավուշի և Գեղարքունիքի 

մարզերում: Ամենաբարձրը Շիրակի մարզում է, որտեղ 2015 թ.-ին 

գրանցվել է 45.3 % աղքատություն: 2008-2015 թթ.-ին բոլոր մարզե-

րում աղքատության մակարդակը աճել է (տե՛ս Աղյուսակ 3.33-ը):Աղ-

քատության, մասնավորապես շատ աղքատների ու հատկապես 

ծայրահեղ աղքատների շոշափելի մակարդակների պայմաններում 

բնակչության նորմալ առողջության մասին ոչ մի խոսք լինել չի կա-

րող: 

Հայաստանի Հանրապետությունում, ամբողջությամբ վերցրած, 

չնայած աղքատության բարձր մակարդակի և բնակչության եկա-

մուտների բաշխվածության մեծ բևեռացվածությանը, չնայած Եվրո-

պայի և Կենտրոնական Ասիայի շատ երկրների համեմատ պետա-

կան ցածր ֆինանսավորմանը, 2012 թ.-ին կյանքի սպասվող տևողու-

թյունը ծնվելու պահից տղամարդկանց մոտ կազմել է 70.9 տարի, իսկ 

կանանց մոտ՝ 77.5 տարի, 2015 թ.-ին՝ համապատասխանաբար՝ 71.7 

և 78.2:198 Այդ ցուցանիշները գերազանցել են անգամ 1990 թ.-ի հա-

մապատասխան մակարդակները: Ընդ որում՝ դրական կարևոր ար-

դյունք է նաև մինչև մեկ տարեկան մանկական մահացության ցուցա-

նիշի, ինչպես նաև մինչև հինգ տարեկանների մահացության գոր-

ծակցի անկումը: Եվ դա այն դեպքում, երբ 2012-2015 թթ.-ին առողջա-

պահության ոլորտի գծով համախմբված բյուջեի ծախսերի մասնա-

բաժինը 2008 թ.-ի համեմատ չի ավելացել համարյա մնացել է նույնը` 

6.0 %-ի շրջանակներում (2012 թ.-ին՝ 6.2 %, 2015 թ.-ին՝ 6.0 %): Այդ 

նվաճումները, ըստ էության, պայմանավորված չեն եղել բնակչու-

թյան կյանքի սոցիալական պայմանների բարելավմամբ: Դրանք 

հիմնականում պայմանավորված են 2012-2015 թթ.-ին առողջապա-

հության ոլորտում իրականացված պետական արդյունավետ քաղա-

                                                            
198 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 138: 
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քականությամբ, բազմաթիվ կարևոր որոշումներով, մասնավորապես 

«մոր և մանկան առողջության պահպանման» ոլորտում: Մշակվել և 

հաստատվել են մոր և մանկան առողջապահական ծառայություննե-

րը կանոնակարգող շուրջ երկու տասնյակ հրամանների նախագծեր, 

իրագործվում են բնակչության առողջության պահպանմանը միտ-

ված մի շարք միջոցառումներ:  

ՀՀ առողջապահության ոլորտում վիճակագրությունը փաստում 

է հետևյալը. 2015 թ.-ին բոլոր մասնագիտությունների բժիշկների 

թվաքանակը կրճատվել և դարձել է 13117 բժիշկ 2011 թ.-ի 13490-ի 

համեմատ, հիվանդանոցային հիմնարկների քանակը 2011-2015 թթ.-

ի ժամանակահատվածում աճել է 2-ով, հիվանդանոցային մահճա-

կալների քանակը 12236-ից աճել է մինչև 12532:199 

Դրական տեղաշարժեր կան ժամանակակից բժշկական ծառա-

յությունները հանրապետության ողջ տարածքում հասանելի դարձ-

նելու գործում. 2015 թ.-ին շահագործման են հանձնվել Մեղրիի՝ ժա-

մանակակից սարքավորումներով հագեցած բժշկական կենտրոնը, 

սահմանամերձ Ճամբարակի առողջության կենտրոնը, Բերդի և Կա-

պանի արդիականացված բժշկական կենտրոնները և այլն: Այնու-

հանդերձ, թե՛ բժիշկների թվաքանակով, թե՛ ամբուլատոր պոլիկլինի-

կական հիմնարկների թվաքանակով ու հագեցվածությամբ մարզերը 

շատ են զիջում մայրաքաղաքին, և այս հարցում անելիքներ դեռ շատ 

կան (Աղյուսակներ 4.20 և 4.21): 

 

Աղյուսակ 4.20. Բժիշկների և միջին բուժանձնակազմի թվաքանակն  

ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի 2015 թվականին200 

(մարդ) 

 Բժիշկների թվաքանակը Միջին բուժանձնակազմի թվա-

քանակը 

 ընդամենը 10000 բնակչի 

հաշվով 

ընդամենը 10000 բնակչի 

հաշվով 

Ընդամենը՝ ՀՀ 13117 43.7 17632 58.8 

Ք. Երևան 9084 84.6 8577 79.9 

                                                            
199 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, Երևան, 2016, էջ 155: 
200 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 142: 
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Արագածոտն 232 17.9 620 47.8 

Արարատ 46 17.8 1018 39.3 

Արմավիր 385 14.4 1029 38.6 

Գեղարքունիք 321 13.8 951 41.0 

Լոռի 509 22.6 1157 51.4 

Կոտայք 525 20.7 1090 42.9 

Շիրակ 570 23.4 1395 57.4 

Սյունիք 288 20.7 780 56.0 

Վայոց ձոր 114 22.4 238 46.9 

Տավուշ 246 19.4 541 43.1 

 

Աղյուսակ 4.21. Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկներն  

ըստ տեսակի, ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի 2015 թվականին 201 

(միավոր) 
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Ք. Երևան 23 2 41 - 5 24 5 35 10 145 

Արագածոտն - - 1 16 - 1 - 6 - 24 

Արարատ - - 1 49 - 3 - 6 - 59 

Արմավիր 2 - 1 52 - 4 - 2 - 61 

Գեղարքունիք 3 - - 30 - 2 - 5 - 40 

Լոռի 5 - 4 21 1 7 1 6 - 45 

Կոտայք 2 - 4 30 1 3 - 6 - 46 

Շիրակ 6 - - 11 3 1 1 10 - 32 

Սյունիք - - - 10 1 2 - 5 - 18 

Վայոց ձոր - - - 5 - - - 3 - 8 

Տավուշ 1 - - 18 - - - 7 - 26 

Ընդամենը ՀՀ 42 2 52 242 11 47 7 91 10 504 
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Բնակչության առողջության և ժողովրդագրության, այդ թվում 

մարդկային կապիտալի փոխառնչությունների մասին հետազոտու-

թյուններ և տեղեկատվություն կան 2001 և 2011 թվականների մար-

դահամարի արդյունքներում, բոլոր տարիներին հրապարակվող Հա-

յաստանի վիճակագրական տարեգրքերում, մասնավորապես 

2010 թ.-ին հրատարակված «Հայաստանի ժողովրդագրության և 

առողջության հարցերի հետազոտություն» ծավալուն ուսումնասիրու-

թյունում:202 

Բնակչության առողջության ժողովրդագրության և մարդկային 

կապիտալի զարգացումների վրա դրանց ունեցած ազդեցության ու-

սումնասիրությունների արդյունքները շարադրված են նաև ԵՊՀ 

տնտեսագիտության ֆակուլտետի 2013 թ.-ի տարեգրքում մեր համա-

հեղինակությամբ հրատարակված հոդվածում:  

Նշված հետազոտություններից, անշուշտ, իր ծավալով, հար-

ցադրումներով, ուսումնասիրման մեթոդաբանությամբ և ծրագրի 

հարստությամբ առանձնանում է 2010 թ.-ին իրականացված «Հա-

յաստան. ժողովրդագրություն և առողջության հարցերի հետազոտու-

թյունը»: Այն արժեքավոր է հատկապես նրանով, որ հետազոտվել է 

բնակչության բարեկեցության և առողջապահության մակարդակնե-

րի փոխկախվածությունը: Դա հնարավորություն է տվել բնակչու-

թյան բարեկեցությունը բաշխելու տարբերակված՝ ըստ գյուղ-քաղաք 

և ըստ ՀՀ մարզային կտրվածքների՝ 5 մակարդակների խմբավորու-

մով: Նշենք, որ նման մեթոդով բնակչության բարեկեցության, առող-

ջապահության և ժողովրդագրության փոխկախվածությունները 

առավել ամբողջությամբ են բացահայտվում: 

Վերոնշյալ հետազոտության համաձայն՝ 2010 թ.-ին Հայաստա-

նի Հանրապետությունում, ամբողջությամբ վերցրած, բնակչության 

20 %-ը գտնվում էր բարեկեցության ամենացածր մակարդակում: 

Դրանք հիմնականում աղքատներն են կամ աղքատությանը մոտ 

խավերը, քանի որ 2010 թ.-ին բնակչության աղքատության մակար-

դակը շուրջ 34.0 % էր կազմում: Բարեկեցության միջին մակարդա-
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կում գտնվում էր ՀՀ բնակչության 20.6 %-ը, իսկ ամենաբարձր մա-

կարդակում՝ 20.1 %-ը: Սա նշանակում է, որ ամենացածր և ամենա-

բարձր բարեկեցության մակարդակներում հավասար քանակի բնակ-

չություն է գտնվում՝ 20-ական %: 

Այլ հետազոտություններում Հայաստանում բարեկեցության 

ամենաբարձր մակարդակում հաշվարկվում է մինչև 15.0 % բնակչու-

թյուն, իսկ ամենացածր մակարդակում՝ շուրջ 30-35 %: Այդ տարբե-

րությունները, ըստ երևույթին, պայմանավորված են հաշվարկման 

տարբեր մոտեցումներով, տարբեր մեթոդաբանությամբ: Սակայն 

իրականությունը դրանից սկզբունքորեն չի փոխվում: Ակնհայտ է 

բնակչության բարեկեցության խիստ բևեռացումը, մեծ աղքատությու-

նը և այդ ֆոնում հարուստ օլիգարխների մի ստվար խավի՝ բնակչու-

թյան 15-20 %-ի բարեկեցիկ կյանքը: 

Հենց դրանք պայմանավորում են ՀՀ-ում բնակչության առողջու-

թյան, ժողովրդագրության և մարդկային կապիտալի ընդգծված ան-

հավասարաչափ զարգացումները: 

Բացի վերը նշվածներից՝ սոցիալական լուրջ խնդիրներ կան 

կապված գյուղ-քաղաք և մարզային կտրվածքներով բնակչության 

բարեկեցության մակարդակների տարբերությունների հետ: 2010 թ.-ին 

իրականացված «Հայաստան. ժողովրդագրություն և առողջության 

հարցերի հետազոտությունը» արձանագրում է, որ եթե գյուղում ամե-

նացածր բարեկեցության մակարդակ ունեցողները բնակչության 

48.7 %-ն են կազմում, ապա քաղաքում՝ ընդամենը 2.4 %-ը: Կամ, եթե 

ամենաբարձր բարեկեցության մակարդակ ունեցողները քաղաքում 

կազմում են 31.7 %, ապա գյուղում՝ ընդամենը 1.2 %: Մարզային 

կտրվածքով ամենաանմխիթար վիճակում է Արագածոտնի մարզը, 

որտեղ բարեկեցության ամենացածր մակարդակում գտնվում է 

բնակչության 61.1 %-ը, իսկ ամենաբարձր մակարդակում՝ 0.7 %-ը: 

Ընդ որում՝ նշենք, որ ամենաբարվոք վիճակը Երևան քաղաքում է, 

որտեղ բարեկեցության ամենացածր մակարդակում գտնվում է 

բնակչության ընդամենը 0.5 %-ը, իսկ ամենաբարձր մակարդակում՝ 

45.7 %-ը: 
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Աղյուսակ 4.22 Բարեկեցության մակարդակներ (Մշտական բնակչության 

տոկոսային բաշխումն ըստ բարեկեցության մակարդակների և Ջինիի  

գործակիցը՝ համաձայն քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի և  

մարզերի, Հայաստան, 2010թ.), (տոկոսներով) 203 
 

Բնակչություն 

(Մարզ) 

Բարեկեցության մակարդակներ 
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Բնակավայր  

Քաղաքային 2,4 12,2 25,0 28,7 31,7 100,0 14741 0,06 

Գյուղական 48,7 32,7 11,9 5,5 1,2 100,0 9065 0,32 

Մարզ  

Երևան 0,5 6,6 18,3 28,8 45,7 100,0 8321 0,02 

Արագածոտն 61,1 23,2 10,8 4,3 0,7 100,0 954 0,46 

Արարատ 44,5 24,2 9,5 11,0 10,7 100,0 1904 0,32 

Արմավիր 46,8 29,3 11,7 9,3 2,8 100,0 2104 0,33 

Գեղարքունիք 24,4 42,9 20,9 10,9 1,6 100,0 1608 0,23 

Լոռի 13,6 22,8 34,4 20,3 8,9 100,0 2074 0,16 

Կոտայք 11,0 27,2 21,7 25,1 15,0 100,0 2069 0,15 

Շիրակ 28,8 24,3 30,1 15,2 1,6 100,0 2120 0,26 

Սյունիք 13,6 20,5 30,8 26,1 9,0 100,0 967 0,17 

Վայոց ձոր 46,5 21,8 14,8 10,8 6,1 100,0 546 0,38 

Տավուշ 36,1 31,0 17,6 12,5 2,8 100,0 1120 0,28 

Ընդամենը 20,0 20,0 20,0 19,9 20,1 100,0 23787 0,22 

 

Աղյուսակ 4.22-ը ցույց է տալիս, որ գյուղական բնակչության     

81 %-ը գտնվում է ամենացածր և ցածր մակարդակներում: Քաղա-
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քային բնակավայրերի տասը բնակիչներից վեցը գտնվում է բարեկե-

ցության բարձր կամ ամենաբարձր մակարդակներում (60 %): 

Ընդգծելով ոլորտի որոշ առաջընթացը՝ այնուհանդերձ, պետք է 

նշել, որ, ամբողջությամբ վերցրած, առողջապահության ոլորտն ունի 

լուրջ խնդիրներ, որոնք բարեփոխումների կարիք ունեն: Անշուշտ, 

ոլորտի բարեփոխումների ցածր արդյունավետությունը ամենից 

առաջ պայմանավորված է համակարգված քաղաքականության, 

ինչպես նաև ֆինանսական հոսքերի արդյունավետ կառավարման 

բացակայությամբ: Մասամբ է ներդրված պարտադիր բժշկական 

ապահովագրության համակարգը: Առողջապահության ոլորտում ոչ 

բավարար ներդրումների պատճառով աճել են կոռուպցիան և ստվե-

րային շրջանառությունը: Հասարակության մեծամասնության հա-

մար բժշկական վճարովի ծառայությունները դժվար հասանելի են: 

Այս ամենը բնակչության առողջության վատթարացման պատճառ 

հանդիսացավ, ինչն էլ հանգեցրեց մարդկային կապիտալի լուրջ կո-

րուստների: Դա իր արտացոլումն է գտել Աղյուսակ 4.23-ում: 

 

Աղյուսակ 4.23. ՀՀ առողջապահության հիմնական ցուցանիշները204 

 

  1997թ. 2001թ. 2005թ. 2009թ. 2011թ. 2014թ. 2015թ. 

Բոլոր մասնա-

գիտություննե-

րի բժիշկների 

թիվը 

13023 11498 12307 13177 13490 12896 13117 

Հիվանդանոց-

ների քանակը 
178 142 145 127 130 130 132 

Հիվանդանոց-

ներում մահճա-

կալների թիվը 

25560 16157 14353 12068 12236 12514 12532 

Ամբուլատոր-

պոլիկլինիկա-

կան հիմնարկ-

ների թիվը 

497 460 458 487 506 509 504 

                                                            
204 Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքերի 1999, 2005, 2009 և 2011 թվականների 
նյութերը, Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, Երևան, էջ 155-156: 
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Ամբուլատոր-

պոլիկլինիկա-

ների հաճա-

խորդների 

թվաքանակը 

45561 39347 39236 38783 38734 39861 39451 

Հիվանդանո-

ցային մահճա-

կալների թիվը 

10 000 բնակչի 

հաշվով 

64.4 53.9 44.6 37.1 37.4 41.6 41.8 

Բժիշկների 

թվաքանակը 

(10 000 բնակչի 

հաշվով) 

33.3 32.3 28.9 40.6 41.2 60.0 58.8 

 

Աղյուսակ 4.23-ի տվյալները վկայում են, որ վերջին 18 տարինե-

րի ընթացքում ՀՀ առողջապահական համակարգը բնութագրող ցու-

ցանիշները փոխվել են հետևյալ կերպ. ավելացել են բժիշկների ընդ-

հանուր թվաքանակը և ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկների 

թիվը, կրճատվել՝ հիվանդանոցների քանակը և հիվանդանոցային 

մահճակալների թիվը: Բժիշկների ընդհանուր թվաքանակը նշված 

ժամանակահատվածում 13023-ից աճել է մինչև 13117, իսկ 10 000 

բնակչի հաշվով բժիշկների թվաքանակը՝ 33.3-ից մինչև 58.8, ամբու-

լատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկների թիվն ավելացել է յոթով: Փո-

խարենը հիվանդանոցների քանակը կայուն կրճատման միտում է 

դրսևորել՝ 1997 թ.-ի 178-ից դառնալով 132 հիվանդանոց 2015 թ.-ին, 

իսկ հիվանդանոցային մահճակալների թիվը 10000 բնակչի հաշվով 

64.4-ից իջել է 41.8-ի:  

Այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք են սրտանոթային հա-

մակարգի հիվանդությունները, չարորակ նորագոյացությունները, 

որոնք շարունակում են առաջնային տեղեր զբաղեցնել ընդհանուր 

մահացության կառուցվածքում, տարեցտարի դրսևորում են շարու-

նակական աճի միտում: Սրանք այն հիվանդություններն են, որոնք 

վաղ կանխորոշման և զգալի ֆինանսական միջոցների առկայության 

դեպքում կարող են բուժվել: Իսկ եթե ավելացնենք նաև այն, որ բնակ-

չության մեջ հիվանդությունների տարիքը երիտասարդացել է, ապա 
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կարելի է նշել, որ վերջինիս բացասական ազդեցությունը կարող է ու-

նենալ բազմարկչի ազդեցություն՝ մարդկային կապիտալի կորուստ-

ների վրա:  

 

Աղյուսակ 4.24. Հիվանդացության ժամանակ բժշկական  

խորհրդատվության կամ բուժման դիմաց բնակչության մասնաբաժինը՝  

ըստ բնակության վայրի և բարեկեցության աստիճանի, տոկոսներով205 
 

 2008 թ. 2010 թ. 2015 թ. 

Ընդամենը 25.2 37.9 40.5 

ք. Երևան 31.6 40.7 35.1 

Այլ քաղաքներ 21.1 37.6 44.2 

Գյուղական բնակավայրեր 21.4 35.3 43.5 

Ոչ աղքատներ 28.0 41.6 43.8 

Աղքատ 17.0 30.0 33.7 

Ծայրահեղ աղքատ 9.0 24.1 13.5 

 

Առողջապահության ծառայություններից բնակչության օգտվելու 

աստիճանը բավական ցածր է հատկապես աղքատ բնակչության 

շրջանում: Այնուհանդերձ, առողջապահության ոլորտի վերջին տա-

րիներին իրականացված որոշակի բարեփոխումները, հատկապես 

անվճար բժշկական ծառայությունների բաժնի աճը, հնարավորու-

թյուն տվեցին Հայաստանի բնակչությանը ավելի հաճախ օգտվելու 

այդ ծառայություններից: Աղյուսակ 4.24-ի տվյալների համաձայն, 

եթե 2008 թ.-ին հիվանդության ժամանակ դիմել է առողջության 

առաջնային պահպանման ծառայություններին բժշկական խորհր-

դատվության կամ բուժման համար հիվանդների 25.2 %-ը, ապա 

2015 թ.-ին արդեն՝ 40.5 %-ը, ընդ որում` այլ քաղաքներում բնակվող-

ները և գյուղաբնակները՝ ավելի հաճախ, քան երևանաբնակները: 

2015 թ.-ին նախորդ տարվա համեմատ հիվանդներն ավելի հաճախ 

են դիմել բժշկական խորհրդատվության կամ բուժման ինչպես երկրի 

մակարդակով, այնպես էլ ըստ մարզերի: Միևնույն ժամանակ, թեև 

                                                            
205  Հայաստան. Ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն, 
Երևան, 2010: Տե՛ս նաև՝ Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 
Երևան, 2016, էջ 144: 
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ըստ բնակչության բարեկեցության խմբերի համապատասխան ցու-

ցանիշների միջև շեղումները հարաբերականորեն կրճատվել են, այ-

դուհանդերձ այդ տարբերությունները շարունակում են նշանակալի 

մնալ: Եթե հիվանդության դեպքում ոչ աղքատների 43.8 %-ն է դիմել 

բժշկական խորհրդատվության կամ բուժման, ապա աղքատների (ա-

ռանց ծայրահեղ աղքատների) դեպքում` 33.7, ծայրահեղ աղքատնե-

րի դեպքում` 13.5 %-ը:  

Ըստ հետազոտությունների արդյունքների՝ առողջապահության 

հասանելիության անկման հետևանքով մարդիկ դիմում են բժշկի 

ծայրահեղ վիճակներում, խուսափում են բժշկի դիմելուց և կամ փոր-

ձում են տնայնագործական եղանակներով բուժվել: Համաձայն 

2015 թ.-ի ՏՏԿԱՀ արդյունքների՝ բնակչության առողջության առաջ-

նային պահպանման ծառայություններին չդիմելու հիմնական պատ-

ճառն ինքնաբուժումն է` 51.7 %, և ֆինանսական վատ վիճակը` 

23 %:206 Բնական է, որ լուրջ հիվանդությունների դեպքում նման 

առողջապահական վարքը հանգեցնում է հիվանդության էլ ավելի 

խորացմանը, նոր բարդությունների առաջացմանը, բուժման ավելի 

դժվարացմանը, արդյունքում՝ մարդկային կապիտալի կորուստների: 

Այն փաստը, որ Հայաստանը ամբուլատոր-պոլիկլինիկական և հի-

վանդանոցային ծառայությունների օգտագործման դիտարկվող ցու-

ցանիշներով 2.0-2.5 անգամ զիջում է ԱՊՀ և ԵՄ նորանդամ երկրնե-

րին, դրա հաստատումն է: 

Բավական ցածր են նաև առողջապահական անհրաժեշտ ծա-

ռայությունների համար բնակչության վճարունակ կարողություննե-

րը: Փորձագիտական տվյալները ցույց են տալիս, որ բնակչության 

մեջ մեծամասնություն են կազմում այնպիսի սոցիալական խմբերը, 

որոնց առողջապահական ծախսերի հնարավորությունները չափա-

զանց փոքր են: Արդյունքում տարեցտարի նվազում են տնային 

տնտեսությունների կողմից բժշկական ծառայությունների դիմաց 

վճարվող գումարները: Այսպես, 2011 և 2015 թթ.-ի ՏՏԿԱՀ ստացված 

տվյալների համաձայն՝ 2011 թ.-ին բժշկական ծառայությունների դի-

                                                            
206 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 146: 
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մաց կատարված ծախսերը կազմել են տնային տնտեսությունների 

ծառայությունների վրա կատարված ծախսերի ընդհամենը 7.6 %-ը, 

իսկ 2015 թ.-ին՝ 6.2 %-ը 2009 թ.-ի 11.2 %-ի դիմաց: Փաստորեն, առող-

ջապահությանն ուղղված ծախսերի բաժինը մեկ շնչի հաշվով տա-

րեցտարի կրճատվում է: Տնային տնտեսության մեկ առկա անդամի 

հաշվով ամսական բժշկական ծառայությունների դիմաց կատար-

ված ծախսերը 2009 թ.-ին կազմում էին միջինում ամսական 888 

դրամ, 2011 թ.-ին՝ 686 դրամ, 2015 թ.-ին՝ 2 659 դրամ: Ըստ 2015 թ.-ի 

ՏՏԿԱՀ ստացված տվյալների` բժշկական ծառայությունների հա-

մար կատարված ծախսերը կազմել են տնային տնտեսությունների 

ամբողջ ծառայությունների վրա կատարված ծախսերի 18.4 %-ը: 

2015 թ.-ին բժշկական ծառայությունների համար կատարված ծախ-

սերը կազմել են աղքատ տնային տնտեսությունների սպառողական 

ծախսերի 7.2 %-ը կամ 105 դրամ, ոչ աղքատների դեպքում` 0.5 %-ը 

կամ 3 747 դրամ, իսկ ծայրահեղ աղքատները որևէ ծախս չեն ունե-

ցել:207 Հասկանալի է, որ դրանով հիվանդը չի փրկվի: Վիճակը ավելի 

վատ է հանրապետության գյուղերում: Առողջապահության համար 

կատարվող մեծ ծախսերի հետևանքով տնային տնտեսությունները 

կարող են հայտնվել աղքատության գծից ներքև: Տնային տնտեսու-

թյունների հարցման արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի 

տնային տնտեսությունների 6 %-ն աղքատ է դարձել առողջապահու-

թյան համար գրպանից ծախսեր կատարելու հետևանքով, ինչը նկա-

տելիորեն բարձր է տարածաշրջանի և աշխարհի մյուս երկրների մեծ 

մասի համեմատ:208 

Այդ փաստերն ընդգծում են անվճար բժշկական փաթեթի 

կարևորությունը հատկապես աղքատ սպառողների համար: Ուստի 

հաշվի առնելով, որ այն կապված է ընտանեկան նպաստ ստանալու 

հետ, կարևորվում է ոչ միայն նպաստի հասցեականության ապահո-

վումը, այլև աղքատների և ծայրահեղ աղքատների ընդգրկվածու-

թյան բարձր աստիճանը: 2015 թ.-ին Հայաստանում պետական 

                                                            
207 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 148: 
208 Շ. Ջնդոյան, Ֆինանսական հոսքերի արդյունավետությունը ՀՀ առողջապահու-
թյան ոլորտում, ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Տարեգիրք 2012, Երևան, 
2013, էջ 187:  
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պատվերից օգտվելու իրավունք ունեցել է բնակչության միայն 8.5 %-ը: 

Ըստ աղքատության մակարդակի` պետական պատվերի իրավունք 

ունեցել է ծայրահեղ աղքատների 8.0 %-ը, աղքատների (առանց ծայ-

րահեղ աղքատների) 7.7 %-ը և ոչ աղքատների 8.8 %-ը:  

Տնային տնտեսությունների եկամուտների աճին զուգահեռ 

աճում է ընդհանուր սպառման նկատմամբ առողջապահության ծա-

ռայությունների վրա կատարվող ծախսերի տեսակարար կշիռը: 

2015 թ.-ին ընդհանուր սպառման մեջ առողջապահությանն ուղղված 

ծախսերի բաշխումն ըստ քվինտիլային խմբերի հետևյալն է. ամե-

նաաղքատ քվինտիլի առողջապահության ծառայությունների վրա 

ծախսերի մասնաբաժինը կազմում է 2.6 %, 2-րդ քվինտիլինը՝ 3.6,     

3-ինը՝ 4.2, 4-ինը՝ 5.5 և ամենահարուստ 5-րդ քվիտիլինը՝ 16.4 %: Եթե 

ամենաաղքատ քվինտիլում առողջապահության ծառայությունների 

վրա ծախսերը զիջում են այդ ծառայությունների վրա միջին ծախսին 

7 անգամ, ապա ամենավերին քվինտիլի բնակչության առողջապա-

հության ծառայությունների վրա կատարված ծախսերը 3.5 անգամ 

գերազանցում են այդ ծառայությունների վրա միջին ծախսին (Գծա-

պատկեր 4.3):  

 
Գծապատկեր 4.3 Ընդհանուր սպառման մեջ առողջապահությանն ուղղված 

ծախսերի բաշխումն ըստ քվինտիլային խմբերի 2015 թվականին 209 

                                                            
209 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 149: 

2,6%

3,6%

4,2%

5,5%

16,4%

1-ին, ամենաաղքատ 
քվինտիլ

2-րդ քվինտիլ

3-րդ քվինտիլ

4-րդ քվինտիլ

5-րդ ամենահարուստ 
քվինտիլ
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Մարդկային կապիտալի վերարտադրության գործում առողջու-

թյան բաղադրիչի դիտարկման համատեքստում կարևորվում են նաև 

բնակչության առողջության վրա առավել ազդեցություն ունեցող դե-

ղամիջոցների սպառման ծավալները և դեղերի հասանելիությունը, 

բուժսպասարկման և դեղորայքի սպառողական գների ինդեքսը: 

Բուժսպասարկման և օգտագործվող դեղերի վերջին տարիների փո-

փոխությունների միտումները բացասական զարգացումներ են 

դրսևորել, որը, անշուշտ, մարդկային կապիտալի առողջության դրա-

կան զարգացումներին չի նպաստել: Վիճակագրական տվյալները 

փաստում են ՀՀ-ում բնակչության կողմից դեղամիջոցների սպառ-

ման և դեղերի հասանելիության ցածր մակարդակը: 

Պատահական չէ, որ այդ խնդիրները հանգամանորեն ուսում-

նասիրվել և քննարկվել են ՀՀ կառավարության 2012 թ.-ի հոկտեմբե-

րի 18-ի նիստում, որտեղ ընդունվեց ծրագիր ՀՀ առողջապահության 

ոլորտում պետական վերահսկողության և դեղորայքային քաղաքա-

կանության հիմնախնդիրների լուծման շուրջ: Ուշադրության է ար-

ժանի, որ ծրագրի ներածությունում բացասական գնահատական է 

տրվել առողջապահության ոլորտում բուժսպասարկման և, մասնա-

վորապես, դեղորայքային գնային քաղաքականության հիմնա-

խնդիրների լուծման գործում պետական վերահսկողության քաղա-

քականությանը: Անարդյունավետ են համարվել դեղերի կենտրոնաց-

ված գնումների գործընթացը, դեղերի վերագրանցման մեխանիզմնե-

րի բացակայության պատճառով դրանց ֆիզիկական մատչելիու-

թյան, դեղերի շրջանառության բարդ փուլերում անվտանգության և 

որակի ապահովումը, չգրանցված, ժամկետանց դեղերի շրջանառու-

թյան դեմ պայքարը: Ծրագրով ընդունվեց միջոցառումների մի համա-

լիր, որոնք նախատեսված են լուծելու նշված հիմնախնդիրները: 

Բնակչության բուժսպասարկման և դեղորայքի օգտագործման 

արդյունավետության խնդիրներն այսօր շարունակվում են լուծվել: 

Սակայն դրանք շատ բարդ, կյանքի վերարտադրության հետ 

առնչվող խնդիրներ են, որոնք, առանց պետական հստակ և մշտա-

կան վերահսկողության, դեղորայքի շրջանառության և գների կար-
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գավորման, բուժսպասարկման ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերի 

հաղթահարման, արդյունավետ լուծվել չեն կարող: 

 

Աղյուսակ 4.25. Սպառողական գների ինդեքսն ըստ դիտարկվող  

քաղաքների 2015 թվականին210 (օգոստոս*) 
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Սպառողական գների 

ինդեքսը, ընդամենը, 

այդ թվում՝ 

97.9 98.0 97.2 97.4 48.6 97.9 99.0 

պարենային ապ-

րանքներ 

93.0 93.4 91.6 92.7 93.6 92.7 95.2 

ոգելից խմիչք, ծխա-

խոտ 

100.7 100.6 100.0 101.2 100.7 100.2 101.9 

հագուստ և կոշիկ 99.7 98.8 103.6 104.1 105.0 103.1 98.5 

բնակվարձ, վառելիք, 

էլեկտրաէներգիա 

100.1 100.0 99.9 100.4 100.0 100.1 101.3 

տնային գործածու-

թյան ապրանքներ 

107.3 107.9 104.9 107.4 105.4 107.6 101.1 

բուժսպասարկում և 

դեղորայք 

107.9 108.6 106.7 104.2 113.5 106.9 106.0 

տրանսպորտ և կապ 96.6 98.8 97.5 96.2 96.8 18.9 97.6 

մշակույթի ապրանք-

ներ և ծառայություն-

ներ 

101.5 102.3 

 

97.2 98.6 101.4 98.5 101.5 

այլ ապրանքներ և 

ծառայություններ 

104.7 103.4 108.5 104.8 107.6 106.4 111.8 

*2014 թ.-ի դեկտեմբերի համեմատ 

 

Հայաստանում բնակչության ցածր կենսամակարդակը և բարձր 

աղքատության մակարդակը բուժսպասարկման և դեղերի գների առ-

կա բարձր մակարդակների պայմաններում լուրջ խոչընդոտներ և 

                                                            
210 ՀՀ, ԱՎԾ, Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությու-
նում 2015 թ.-ի հունվար-սեպտեմբերին, Երևան, 2015, էջ 10: 
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դժվարություններ են ստեղծում բնակչության առողջապահության 

խնդիրները լուծելիս: Այդ տեսակետից ուշադրության են արժանի ՀՀ 

ԱՎԾ կողմից հրատարակված 2015 թ.-ի հունվար-հուլիս ամիսներին 

սպառողական գների ինդեքսի տատանումները: Աղյուսակ 4.25-ի 

տվյալները փաստում են, որ բուժսպասարկման և դեղորայքի սպա-

ռողական գների աճը նշված ընդհանուր համակցությունում եղել է 

ամենաբարձրը: ՀՀ կառավարության 2012 թ.-ի հոկտեմբերի 8-ի նիս-

տի քննարկումների ժամանակ արձանագրվել են այդ ոլորտում տեղ 

գտած անպատասխանատու և անարդյունավետ դրսևորումները, 

որոնք առկա են նաև այսօր:  

Պատմականորեն և տրամաբանորեն առողջապահական հա-

մակարգի ֆինանսավորման առաջնային աղբյուր է պետական բյու-

ջեն: Ներկայումս համակարգը ֆինանսավորվում է ինչպես տեղա-

կան (պետական բյուջեն և բնակչության կողմից կատարվող վճա-

րումները), այնպես էլ միջազգային աղբյուրներից (մարդասիրական 

օգնությունները, միջազգային ծրագրերը և այլն): ՀՀ-ում մասնավոր 

ֆինանսական միջոցների սղության, բժշկական ծառայությունների 

բարձր վճարների պայմաններում էական դեր են կատարում պետա-

կան բյուջեով պետության կողմից կատարվող ծախսերը: Սակայն 

առողջապահական համակարգին հատկացված պետական ծախսե-

րը բավարար չեն համակարգի և բնակչության առողջապահական 

կարիքները նորմալ հոգալու համար: Այսպես, 2005 թ.-ին առողջա-

պահության ոլորտին ուղղված ծախսերը կազմել են համախմբված 

բյուջեի ծախսերի ընդամենը 6.4 %-ը, 2006 թ.-ին՝ 7.0, 2007 թ.-ին՝ 6.3, 

2008 թ.-ին՝ 6.0 %-ը: 2010-2011 թթ. այն մնացել է մոտ 6.3 %-ի սահ-

մաններում, 2012 թ.-ին կազմել է համախմբված բյուջեի ծախսերի   

6.2 %-ը, 2015 թ.-ին՝ 6.0 %-ը:211 

Միևնույն ժամանակ այս ծախսերը երբևէ չեն գերազանցել 

ՀՆԱ-ի 1.8 %-ը՝ 2007 թ.-ին առողջապահության ոլորտում պետական 

և համայնքային բյուջեներից ծախսումների բաժինը ՀՆԱ-ի նկատ-

                                                            
211 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 34: 
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մամբ կազմել է 1.5 %, 2008 թ.-ին`1.4, 2009 թ.-ին`1.8, 2010 թ.-ին`      

1.6 %212, 2012-2015 թթ. ժամանակահատվածում՝ 1.4-1.7 %:213 

Ծախսերի նման մակարդակը ամենացածրերից մեկն է աշխար-

հում և շուրջ չորս անգամ զիջում է ԵՄ անդամ երկրների համապա-

տասխան ցուցանիշին՝ կազմելով ԱՊՀ անդամ երկրների միջինի 

շուրջ կեսը:214 ՀՀ-ում առողջապահության մեջ կատարվող ընդհա-

նուր ծախսերում պետության ծախսերի տեսակարար կշիռը կազմում 

է ընդամենը 24.4 % (Շվեդիայում՝ 85 %, Ավստրիայում՝ 75 %, Հունաս-

տանում՝ 53 %, Դանիայում՝ 82 %, Բելգիայում՝ 71.1 %):215  

Ըստ «Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպու-

թյան» գնահատականի՝ Հայաստանում առողջապահության ոլոր-

տում կատարվող մասնավոր ծախսերի մակարդակը բավականին 

բարձր է՝ ՀՆԱ-ի նկատմամբ շուրջ 4.0 % և զարգացած երկրներից զի-

ջում է միայն ԱՄՆ-ին և Շվեյցարիային: 2004 թ.-ին օրենսդրության 

մեջ կատարված փոփոխությունների արդյունքում ՀՀ-ում գործում է 

նաև մասնավոր կամավոր բժշկական ապահովագրության ինստի-

տուտը: 2009 թ.-ին ապահովագրության միջոցով կատարված առող-

ջապահական ծախսերը կազմել են ընդհանուր մասնավոր ծախսերի 

ընդամենը 0.4 %-ը: 2015 թ.-ին ՀՀ առողջապահության նախարարու-

թյունը պետական պատվերի տեղադրման պայմանագրեր է կնքել 

496 կազմակերպությունների հետ։ Պետական պատվերից օգտվելու 

իրավունք ունեցել է բնակչության միայն 8.5 %-ը:216 

Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում առողջապահության ընդ-

հանուր ծախսերն աշխարհի ցածր և միջին եկամտով երկրներում 

հանդիպող ցուցանիշների շրջանակներում են: Գրեթե բոլոր ցածր և 

                                                            
212 Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2011 թ.-ի հունվար-դեկտեմբեր: 
Երևան, 2011, էջ 17-18: 
213 Նույն տեղում: 
214 Գ. Ղարիբյան, Ա. Հակոբջանյան, Բնակչության եկամուտների բաշխման և վերա-
բաշխման հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության անցումային տա-
րիներին, Երևան, 2011, էջ 95: 
215  ՀՀ առողջապահության ազգային հաշիվների 2006 թ.-ի զեկույց, ՀՀ ԱԾԻԳ, 
Երևան, 2007 (www.who.int): 
216 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 140, 
148: 
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միջին եկամտով երկրները ընդհանուր առմամբ (պետական և մաս-

նավոր) իրենց ՀՆԱ-ի մոտ 8 %-ն են ծախսում առողջապահության 

ոլորտում: Հայաստանում առողջապահության ծախսերը կազմում են 

ՀՆԱ շուրջ 4.6 %-ը:  

Այսպիսով՝ առողջապահության ոլորտում պետական ծախսերի 

մակարդակի ավելացումը պետք է հանդիսանա պետական սոցիալա-

կան քաղաքականության առաջնահերթ խնդիրներից մեկը:  

Առողջապահության ոլորտում վերջին տարիներին նկատվում են 

որոշակի դրական փոփոխություններ: Այսպես, 2015 թ.-ից մեկնարկ-

վել է «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» ծրագրի 

շրջանակում իրականացվող ոչ վարակիչ հիվանդությունների (զար-

կերակային գերճնշում, շաքարային դիաբետ, արգանդի պարանոցի 

քաղցկեղ) սքրինինգային ծրագիրը, որի շրջանակում 35-68 տարե-

կան ՀՀ բոլոր քաղաքացիները հնարավորություն ունեն անվճար հե-

տազոտվելու: Բացի այդ, 2015 թ.-ից սկսած, սոցիալական փաթեթի 

շահառուները իրենց սպասարկող ամբուլատոր-պոլիկլինիկական 

բժշկական կազմակերպություններում պետության կողմից երաշխա-

վորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակ-

ներում անցնում են պարտադիր կանխարգելիչ բժշկական քննու-

թյուն: 2015 թ.-ից մեկնարկվել է բնակչությանը պետության կողմից 

երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման 

շրջանակներում սրտի անհետաձգելի վիրահատությունների` ոչ դե-

ղապատ ստենդի տեղադրման ծրագիրը և այլն: 

2015 թ.-ին շահագործման են հանձնվել Մեղրիի ժամանակակից 

սարքավորումներով հագեցած բժշկական կենտրոնը, սահմանամերձ 

Ճամբարակի առողջության կենտրոնը (Գեղարքունիքի մարզում` 

ժամանակակից պահանջները բավարարող 2-րդ հիվանդանոցը), 

Բերդի և Կապանի արդիականացված բժշկական կենտրոնները, Մե-

ծամորի բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկական հատվածը, 5 մար-

զում շահագործման են հանձնվել 6 նորակառույց և 1 հիմնանորոգ-

ված ու հագեցված առողջության առաջնային պահպանման կենտ-

րոններ և ամբուլատորիաներ և այլն: 
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Առողջապահության ոլորտում վերջին տարիներին առկա դրա-

կան փոփոխություններին նպաստող միջոցառումների թվին են դաս-

վում հետևյալ ծրագրերը. 

 2011 թ. փետրվարի 1-ից հանրապետությունում ներդրված, 

պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական 

օգնության և սպասարկման ծառայությունների փոխհատուց-

ման համավճարային համակարգը, որը տարածվում է անհե-

տաձգելի և գինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծրագրե-

րի վրա, 

 0-7 տարեկան երեխաներին անվճար բուժօգնության ցուցա-

բերման ծրագիրը, 

 անվճար ծննդօգնության ցուցաբերման ծրագիրը, 

 սոցիալապես անապահով խավերին անվճար բուժօգնության 

և դեղորայքի հատկացման ծրագիրը: 

Հարկ է նկատել, որ հատկապես սոցիալական նպաստառունե-

րին անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով բուժօգնության ու հա-

մավճարային բուժօգնության ծրագրերի հետ կապված կան վարչա-

րարական, կոռուպցիոն ու տեղեկատվական բնույթի խոչընդոտներ, 

որոնք նվազեցնում են այդ ծրագրերի արդյունավետությունը: Լուրջ 

հիվանդությունների դեպքում մարդիկ հաճախ չեն վստահում ան-

վճար ծառայության որակին և պատշաճ մակարդակի բուժօգնու-

թյուն ստանալու համար իրականացնում են ստվերային վճարում-

ներ` գումար տալով բուժող բժշկին: Այդ վճարումները չնայած լուրջ 

լարվածություն են առաջացնում անապահով ու աղքատ ընտանիք-

ների համար, սակայն նրանք հաճախ ստիպված են լինում դիմել 

վճարովի բուժօգնության պարտքերի, բարեկամների օգնության կամ 

ընտանիքի ունեցվածքից որևէ բան վաճառելու ճանապարհով: 

Չնայած այս ամենին՝ նշված ընդհանուր բնույթի ծրագրերը 

ամեն դեպքում որոշակի դրական ազդեցություն ունեն առողջապա-

հական ծառայությունների մակարդակը այնպիսին դարձնելու, որ 

մարդիկ անհրաժեշտության դեպքում գոնե անվճար նվազագույն 

բուժօգնություն  ստանան: Այսինքն, եթե մարդը չունի որակյալ բու-

ժօգնության համար ոչ անհրաժեշտ միջոցներ և ոչ էլ որևէ կերպ դա 
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ձեռք բերելու հնարավորություն, նա կարող է ապավինել անվճար 

բուժօգնության գործող ծրագրին: Այսպիսով, եթե ընդհանրացնենք, 

ապա կարելի է առանձնացնել աղքատների ու անապահովների կա-

րիքների հետևյալ խմբերը. 

1. կանխարգելիչ առողջապահական ծառայությունների կա-

րիք, 

2. ախտորոշիչ առողջապահական ծառայությունների կարիք, 

3. հիվանդանոցային որակյալ բուժում ստանալու կարիք, 

4. դեղորայքի ձեռքբերման կարիք: 

Ինչ վերաբերում է համակարգային բնույթի խնդիրներին, ապա 

դրանց թվում կարելի է առանձնացնել. 

 մարզային ու տարածքային առողջապահական ծառայու-

թյունների որակական անհամաչափության հաղթահարումը, 

 որակյալ հիվանդանոցային որակյալ բուժօգնությունը և դե-

ղորայքի մատչելիությունը խոչընդոտող վարչարարության 

պարզեցումը և կոռուպցիոն մեխանիզմների վերացումը, 

 սոցիալական նպաստառուների ցուցակներում չմտնող, սա-

կայն իրականում նման սոցիալական ծանր պայմաններ ու-

նեցող խմբերին առողջապահական ծառայությունների մատ-

չելության բարձրացումը: 

Հատուկ ուշադրություն է պետք հիվանդությունների վաղ ախտո-

րոշմանը, կանխարգելմանն ու բուժմանն ուղղված միջոցառումներին 

և դրանց իրականացման արդյունավետությանը: Միևնույն ժամա-

նակ պետք է մատչելի դարձնել առանցքային ծառայությունները 

(հատկապես մարզերում)՝ համապատասխան որակ ապահովելով 

հանդերձ: 

Խիստ կարևոր են սոցիալապես անապահով և առանձին այլ 

խմբերում ընդգրկված անձանց հիվանդանոցային մասնագիտաց-

ված բուժօգնության ապահովման հարցերը: Սոցիալական անապա-

հով խմբերին առողջապահական ծառայությունների մատուցման 

երաշխիքների ապահովման և համապատասխան ծրագրերի ար-

դյունավետության բարձրացման նպատակով ՀՀ կառավարությունը 

պետք է սոցիալական փաթեթի շրջանակում բժշկական ապահովագ-
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րության ծրագրի արդյունքների մանրամասն ուսումնասիրման և 

վերլուծության արդյունքում ապահովի սոցիալական անապահով 

խմբերին պետության կողմից տրամադրվող անվճար կամ արտոնյալ 

պայմաններով առողջապահական ծառայություններ: Առողջապա-

հության ոլորտում պետական ծախսերի շարունակական ավելացու-

մը դիտվում է սահմանված գերակայությունների ուղղությամբ միջո-

ցառումների իրականացման առանցքային ուղղություններից մեկը: 

Այսպես, ՀՀ 2012-2015 թթ.-ի հեռանկարային զարգացման ռազմա-

վարական ծրագրով նախատեսվում է առողջապահության ոլորտում 

պետական ծախսերի մակարդակը 2017 թ.-ին հասցնել ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ 1.9 %-ի, իսկ 2025 թ.-ին՝ շուրջ 3 %-ի: Հաշվի առնելով 

բյուջետային խիստ սահմանափակումները 2013-2015 թթ.-ին՝ պե-

տական առողջապահական ծախսեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունը 

մնալու է գրեթե անփոփոխ (շուրջ 1.6 %)՝ չնայած այն հանգաման-

քին, որ այդ ժամանակահատվածում անվանական արտահայտու-

թյամբ առողջապահության ոլորտում պետական ծախսերը միջին 

հաշվով աճելու են տարեկան մոտ 11 %-ով: Այդուհանդերձ, սկսած 

2016 թվականից, նախատեսվում է պետական ծախսեր/ՀՆԱ հարա-

բերակցության տարեկան 0.1-0.2 տոկոսային կետով ավելացում, որի 

արդյունքում ակնկալվում է ոլորտում իրական արտահայտությամբ 

պետական ծախսերի ավելացում 2011 թ.-ի համեմատ 2017 թ.-ին՝ 1.6, 

իսկ 2025 թ.-ին՝ շուրջ 4.2 անգամ: 

Ծրագրվող ժամանակահատվածում առողջապահության ոլորտը 

լինելու է պետական ծախսային գերակայություններից մեկը, և ոլոր-

տին հատկացումներն աճելու են ավելի արագ, քան համախմբված 

բյուջեի ընդամենը ծախսերը: 

Արդյունքում ակնկալվում է, որ առողջապահության ոլորտում 

պետական ծախսերի մասնաբաժինը համախմբված բյուջեի ընդա-

մենը ծախսերում 2017 թ.-ին կկազմի 7.1 %, իսկ 2025 թ.-ին՝ 9.7 % 

2011 թ.-ին փաստացի արձանագրված 6.3 %-ի համեմատ:217 

                                                            
217 ՀՀ 2012-2015 թթ.-ի հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, նո-
յեմբեր, 2012, էջ 104-105:  



220 

Ընտանիքի սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտը, ծնողների միջև 

առկա փոխհարաբերությունները շատ կարևոր են երեխայի, հատ-

կապես դեռահասի ֆիզիկական և հոգեկան բարեկեցության համար: 

Սոցիոլոգիական հետազոտությունների տվյալների համաձայն՝ այն 

ընտանիքները, որտեղ ծնողներն իրենց փոխհարաբերությունները 

գնահատում են լավ, երեխաների 74 %-ը ունի «գերազանց» առողջու-

թյուն, իսկ այն ընտանիքներում, որտեղ պահպանվում է լարված ու 

անառողջ հոգեբանական մթնոլորտ, երեխաների 33 %-ը ունի վատ 

առողջություն: 

Հանրապետությունում աղքատ ու սոցիալապես անապահով 

խավերի համար որակյալ առողջապահական այնպիսի ծառայու-

թյունների ստանալը, որը կապահովի նրա մարդկային կայուն զար-

գացումը, այսօր հասանելի չէ: Այս առումով կարելի է ներկայացնել 

մի քանի առաջարկներ, որոնք, մեր կարծիքով, կնպաստեն առաջի-

կա տարիներին վերը նշված հիմնախնդիրները մեղմելուն ու լուծե-

լուն: 

Կարճաժամկետ ծրագրեր հրատապ խնդիրները լուծելու հա-

մար. 

1)  բնակչության շրջանում տարեկան նվազագույնը երկու ան-

գամ լայնածավալ անվճար ախտորոշիչ ու կանխարգելիչ առողջա-

պահական ծրագրերի պարբերական իրականացում, 

2) սոցիալապես անապահով, բայց որևէ սոցիալական ծրագրի 

մեջ չներառվածների համար առողջապահական անվճար ծառայու-

թյուններ ստանալու համակարգի մշակում ու իրականացում, 

3) համավճարային սկզբունքի տարածում առողջապահության 

բոլոր ոլորտների վրա (ներկայումս այն վերաբերում է միայն գինեկո-

լոգիական ու անհետաձգելի բժշկական միջամտության կարիք ունե-

ցող հիվանդություններին), 

4) առողջապահական որակյալ ծառայությունների ապահով-

ման նպատակով մարզային բնակավայրերի բնակիչների համար 

առողջապահական որակյալ ծառայությունների մատուցման պար-

բերական ակցիաների իրականացում, 
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5) համապատասխան որոշումներով նշված ծրագրերի բյուջե-

տային ֆինանսավորման ապահովում, 

6) տարբեր տեսակի բարեգործական կամ հասարակական 

կազմակերպությունների հետ համագործակցության և առողջապա-

հական ոլորտում նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի հետ պե-

տական ծրագրերի միաժամանակյա իրականացման ակտիվացում: 

Բնակչության անապահով խավերի առողջապահական կարիքների 

մասին տեղեկատվական տվյալների ձևավորում և դրանց տարածում 

ոլորտում ծրագրեր իրականացնող բոլոր հնարավոր դերակատարնե-

րին, 

7) աղքատ ու անապահով խավերին տրամադրվող պետպատ-

վերով անվճար կամ արտոնյալ առողջապահական ծառայություննե-

րի որակի բարձրացում և կատարելագործում: 

Այսպիսով՝ ՀՀ առողջապահական համակարգը դեռևս բավա-

րար չափով չի իրականացնում իր հիմնական առաքելությունը, 

անհրաժեշտ մակարդակով չի նպաստում բնակչության, ինչպես նաև 

մարդկային կապիտալի ընդլայնված վերարտադրությանը: Այդ 

առումով բարեփոխումներն այս համակարգում հիմնականում պետք 

է ուղղվեն համակարգի կառավարման գործընթացի արդյունավետու-

թյան բարձրացմանը, կոռուպցիայի և ստվերային շրջանառության 

կրճատմանը և վերացմանը, դեղորայքային շուկայում գնագոյացման 

կարգավորմանը: Այստեղ խիստ կարևոր է համակարգում ֆինանսա-

վորման նոր մեխանիզմների, մասնավորապես բժշկական ապահո-

վագրության համակարգի ներդրումը: Կառավարության խնդիրն է, 

բժշկական ապահովագրության համակարգի ներդրմամբ կրկին 

չձևավորվել արատավոր ստվերային շրջանառության այնպիսի մե-

խանիզմ, որն առկա է այսօր: Դրա համար պետք է կիրառվեն ոչ 

միայն կառավարման վարչական ու տնտեսական լծակները, այլ 

նաև բարոյահոգեբանական լծակները, բնակչության մեջ պետք է 

տարվի մեծ ծավալի բացատրական աշխատանք: 
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4.1.3 Միգրացիոն գործընթացները ՀՀ անցումային  

ժամանակաշրջանում 

 

Ինչպես արդեն նշել ենք, բնակչության թվաքանակի փոփոխու-

թյունը պայմանավորված է ոչ միայն բնակչության բնական աճով 

կամ նվազմամբ, այլև մեխանիկական փոփոխություններով` միգրա-

ցիայով: 

Պատմականորեն, դեռևս Խորհրդային Հայաստանում ժողովըր-

դագրական զարգացումների, մասնավորապես արտագաղթի և աշ-

խատուժի միգրացիայի խնդիրների շուրջ լուրջ հետազոտություններ 

են կատարել պրոֆեսորներ Ա. Խ. Կարապետյանը, Ս. Ա. Կարապե-

տյանը, ակադեմիկոս Վ. Ե. Խոջաբեկյանը, դոցենտ Լ. Մ. Դավթյա-

նը, դոցենտ Գ. Եգանյանը, Կ. Կոյումջյանը և շատ ուրիշներ:218 

2012 թ.-ին լույս տեսավ «Միգրացիան և հմտությունները, Հայաստա-

նի ազգային զեկույցը»,219 2013 թ.-ին՝ պրոֆ. Հ. Սարգսյանի, դոցենտ-

ներ Ք. Անտոնյանի և Կ. Խաչատրյանի «Միգրացիա, միտումներ և 

հետևանքներ» աշխատանքը220 և 2013 թ.-ին Հայ ռուսական համալ-

սարանի պետպատվերով՝ «ՀՀ միգրացիոն իրավիճակի գնահատում՝ 

ընտրանքային հետազոտության միջոցով» աշխատանքը:221 

Անցումային այդ ծանր շրջանի սոցիալ-տնտեսական բարդ 

զարգացումների գիտական հետազոտություններ է կատարվել նաև 

2007-2008 թթ. ՀՀ կենտրոնական բանկի հայտարարած մրցույթային 

դրամաշնորհով, որը շահեց Երևանի պետական համալսարանի 

                                                            
218 Վ. Խոջաբեկյան, Հայաստանի բնակչության վերարտադրությունը և տեղաշարժե-
րը XIX, XX դարերում և XXI դարի շեմին, Երևան, 2001: Տե՛ս նաև ՀՀ աշխատա-
շուկայի վերլուծությունը (գիտահետազոտական աշխատանք), գիտ. ղեկավար          
Գ. Ղարիբյան, Երևան, 2010: Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստու-
թյան ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում, գիտ. 
ղեկավար Գ. Ղարիբյան, Երևան, 2011: 
219 Միգրացիան և հմտությունները, «Հայաստանի ազգային զեկույց», Եվրոպական 
կրթական հիմնադրամ, Թուրին, 2012: 
220 Հ. Սարգսյան, Ք. Անտոնյան, Կ. Խաչատրյան, Միգրացիա, միտումներ և հե-
տևանքներ, Երևան, 2013: 
221 ՀՀ միգրացիոն իրավիճակի գնահատում՝ ընտրանքային հետազոտության միջո-
ցով, ծրագրի ղեկավար՝ Ա. Վարդանյան, թեմայի գիտ. ղեկավար՝ Ռ. Եգանյան, 
Երևան, 2013:  
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տնտեսագիտության ֆակուլտետը պրոֆ. Գ. Ղարիբյանի գիտական 

ղեկավարությամբ: Հետազոտական խմբում էին տնտ. գ. թ. Գ. Եգա-

նյանը, դոցենտներ Ա. Համբարձումյանը, Ա. Խառատյանը, Կ. Ավե-

տիսյանը, Մ. Եղիազարյանը, Ա. Մարտիրոսյանը, տնտ. գ. թ. Գ. Սի-

րոյանը և տնտեսագետ Հ. Մկրտչյանը:  

Հետազոտությունը իրականացվել է ՀՀ մարզերի և Երևան քա-

ղաքի 6129 տնային տնտեսությունների հարցման արդյունքներով: 

Հարցումներին մասնակից են եղել նաև ԵՊՀ տնտեսագիտության 

ֆակուլտետի մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողները: Հե-

տազոտության արդյունքում բացահայտվեցին Հայաստանի տնային 

տնտեսությունների ժողովրդագրական առանձնահատկությունները 

և զարգացումները, դրանց միտումները և սոցիալական հետևանքնե-

րը: Առանձնահատուկ վերլուծություններ կատարվեցին աշխատա-

շուկայի զարգացումների միտումները բացահայտելու ուղղությամբ: 

Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆա-

կուլտետի մի քանի ամբիոնների համատեղ ուժերով, Հայաստանի 

Հանրապետության բարձրագույն կրթության բյուջետային ֆինան-

սավորմամբ, պրոֆ. Գ. Ղարիբյանի գիտական ղեկավարությամբ և 

պրոֆ. Հ. Սարգսյանի գիտական խորհրդատվությամբ 2011 թ.-ին հե-

տազոտվեց «Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստու-

թյան և եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և 

կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության 

անցումային տնտեսությունում» թեման, որն առանձնանում էր իր 

արդիականությամբ, կարևորությամբ և միաժամանակ իր բարդու-

թյան հատկանիշներով: Թեմայի կատարմանը մասնակցել են պրոֆ. 

Հ. Մարզպանյանը, դոցենտներ Ա. Խառատյանը, Ա. Համբարձումյա-

նը, Մ. Եղիազարյանը, Ն. Քոչինյանը և դասախոս Հ. Մկրտչյանը: 

Նշված երկու լուրջ հետազոտությունները գիտականորեն բա-

ցահայտեցին Հայաստանի Հանրապետության անցումային շրջանի 

կապիտալի նախասկզբնական կուտակման բացառիկ դժվարու-

թյուններն ու իշխանությունների իրականացրած անարդյունավետ, 

կոռուպցիոն քաղաքականության արդյունքում՝ ցավալի ու մինչև այ-
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սօր շարունակվող տնտեսական ու սոցիալական, մասնավորապես 

ժողովրդագրական բացասական միտումներով զարգացումները: 

20-րդ դարի 80-ական թվականներից սկսած՝ մի կողմից նվազեց 

սփյուռքահայերի, ինչպես նաև Ադրբեջանի և Վրաստանի հայազգի 

քաղաքացիների ներհոսքը Հայաստան, իսկ մյուս կողմից աճեցին 

դեպի դուրս, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնություն, Եվրոմիության 

երկրներ և ԱՄՆ ուղղված արտահոսքերը: Ընդ որում, 80-ական թվա-

կաններին տիպիկ էր սեզոնային աշխատանքային միգրացիան, որը 

կազմում էր տարեկան շուրջ 30-40 հազար մարդ: Դրանք, ըստ էու-

թյան, գյուղացիական հարաբերական գործազուրկներն էին, որոնք 

արտերկրում հիմնականում զբաղվում էին շինարարության ոլորտի 

աշխատանքներով: Եթե մինչև 1988 թ.-ի երկրաշարժը և Հայաստանի 

անկախացումը Խորհրդային Հայաստանին հատուկ էր բնակչության 

կանոնավոր աճը, ինչպես բնական աճի, այնպես էլ մեխանիկական 

աճի՝ ներգաղթի հաշվին, ապա 1988 թ.-ի երկրաշարժի և դրանից հե-

տո Արցախյան պատերազմի և անկախացման ճանապարհին սո-

ցիալ-տնտեսական անարդյունավետ վերափոխումների արդյունքում 

ձևավորված բնակչության 50-60 % աղքատության պայմաններում՝ 

բնակչության թվաքանակի կրճատումը: ՀՀ ժողովրդագրական բնա-

կան բացասական աճի միտումներին գումարվեց նաև բնակչության 

արտահոսքը: 800 հազարից մինչև մեկ միլիոն մարդ Հայաստանից 

արտագաղթեց, որը բնակչության աշխատանքային միգրացիայի 

ձևով մինչև այսօր էլ շարունակվում է: Դա արդեն մարդկային կապի-

տալի զանգվածային քանակական կորուստ է՝ իր բոլոր վտանգա-

վոր սոցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական, ազգային անվտան-

գությունը խաթարող հետևանքներով: 

Միգրացիան, լինելով համաշխարհային տնտեսության գլոբա-

լացման անխուսափելի հետևանքը, պայմանավորված է տարբեր 

երկրներում բնակչության աճի, կենսամակարդակների, տնտեսական 

հնարավորությունների և տնտեսության զարգացման խիստ անհա-

մաչափությամբ: 1990-ականների սկզբից սկսած՝ միգրացիոն հոսքե-

րում նշանակալի տեղ գրավեցին սոցիալիստական նախկին երկրնե-
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րի, այդ թվում՝ ՀՀ քաղաքացիները:222 Եվրոպայի անցումային երկըր-

ների ուղղվածությունը գլխավորապես ԵՄ կողմն էր, իսկ նախկին 

ԽՍՀՄ երկրների գլխավոր նպատակակետը ՌԴ-ն էր։ Համաշխար-

հային բանկի տվյալներով 2013 թ.-ի դրությամբ բնակչության մեջ 

արտագաղթողների տեսակարար կշռով անցումային երկրների շար-

քում առաջին տեղում հայտնվեց Մոնտենեգրոն (45.4 %), ապա Բոս-

նիա և Հերցեգովինան (44.5 %), Ալբանիան (43.6 %), Կոսովոն 

(30.3 %), Մակեդոնիան (30.2 %), Հայաստանը (26.3 %) և Մոլդովան 

(24.2 %), իսկ ուղեղների արտահոսքի ցուցանիշով (բարձրագույն 

կրթություն ունեցողների տեսակարար կշիռ արտագաղթողների մեջ) 

2011 թ.-ին կրկին առանձնացավ Ալբանիան` 31.3 %, ապա՝ Ռումի-

նիան` 20.6 %, Խորվաթիան` 19.8 % և Մոլդովան` 19 %: 

Հայաստանի Հանրապետության՝ որպես անցումային տնտեսու-

թյամբ երկրի բնակչության արտագաղթի մեծ մասշտաբները հան-

գեցրին նրան, որ երկրում առաջացան լուրջ խնդիրներ՝ կապված թե՛ 

ժողովրդագրական փոփոխությունների հետ՝ ի դեմս աշխատունակ 

տարիքի բնակչության նվազման ու տարեցների թվի ավելացման, թե՛ 

սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունների հետ՝ ի դեմս երկրի ներու-

ժի նվազման և մարդկային կապիտալի քանակական կորստի, և թե՛ 

երկրի անվտանգության հետ՝ պայմանավորված սահմանամերձ 

շրջանների բնակչության թվաքանակի նվազմամբ: Վ. Խոջաբեկյանի 

գնահատմամբ անկախացումից հետո մինչև 2002 թ.-ը Հայաստանից 

արտագաղթողների թիվը տատանվում է 600 հազարից մինչև ավելի 

քան 1250 հազար մարդ:223 Որոշ հետազոտությունների համաձայն՝ 

ՀՀ-ից զուտ արտագաղթը (էմիգրացիան) 1991-1998 թթ. կազմեց 

760 000-780 000 մարդ (կամ 1991 թ.-ի ՀՀ բնակչության 20 %-ը):224 

                                                            
222 Գ. Ղարիբյան, Մ. Եղիազարյան, Գլոբալացման պայմաններում համաշխարհա-
յին միգրացիայի դրսևորումների հարցի շուրջ, «Ֆինանսներ և էկոնոմիկա», 2004, N 
10-11, էջ 130-133: Տե՛ս նաև Գ. Ղարիբյան, Մ. Եղիազարյան, Միգրացիան ԱՊՀ 
ինտեգրացիոն տարածքում, «Ֆինանսներ և էկոնոմիկա», 2004, N 10-11, էջ 133-135: 
223 Վ. Խոջաբեկյան, Հայաստանի բնակչության վերարտադրությունը և տեղաշար-
ժերը XIX-XX դարերում և XXI դարի շեմին, 2001, Երևան, էջ 308: 
224 International Labour Organisation (ILO), 2009a. Migration and development: Armenia 
country study. ILO Subregional Office for Eastern Europe and Central Asia, 2009, p 5. 
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ՄԱԿ-ի տվյալների համաձայն՝ 1992-2007 թթ. ՀՀ-ից արտագաղթած-

ների թիվը կազմել է 1010 հազար մարդ (Աղյուսակ 4.26)։ Այլ աղբյուր-

ներում նշվում է, որ անկախության տարիներին երկրից արտագաղ-

թել է մեկ միլին 500 հազար մարդ:225 Հիշենք, որ միջազգային նորմե-

րից ելնելով՝ կրիտիկական է համարվում 15 %-ը, որից հետո տվյալ 

ազգի (պետության) գոյատևումը խիստ վտանգի տակ է դրվում: Ընդ 

որում՝ Հայաստանում միջպետական միգրացիան շարունակվում է: 

 

Աղյուսակ 4.26. ՀՀ միգրացիոն հոսքերը 1992-2007 թթ. 226 

(հազար մարդ) 

Ժամանակահատված Ժամանումներ Մեկնումներ Զուտ ներգաղթ 

1992-1994 370 980 -610 

1995-2001 350 600 -250 

2002-2007 600 750 -150 

Ընդամենը 1320 2330 -1010 

 

IPSC–ի (Institute for Political and Sociological Consulting) հարց-

ման համաձայն՝ 2011 թ.-ի մարտին Հայաստանի բնակչության 

8.2 %-ը միգրացիան համարել է կարևոր հիմնախնդիրներից մեկը, 

իսկ սեպտեմբերին այդ թիվն արդեն 14.6 % էր:227 Միգրացիան իր 

սրությամբ զգալիորեն առաջ է անցել քննարկվող այլ թեմաներից, 

ինչպիսիք են կոռուպցիան և մարդու իրավունքները, ինչպես նաև 

Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Ըստ 2012 թ.-ի դեկտեմբերին 

IPSC-ի կողմից իրականացված «Կյանքի որակի ինդեքսը 2012 թ.-ին» 

սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքների` հարցվածների 

49.6 %-ը նշում է, որ հնարավորության դեպքում կմեկնի երկրից:  

 Որո՞նք են Հայաստանից արտագաղթելու հիմնական պատ-

ճառները, եթե 2012 թ.-ին բնակչության գրեթե կեսը ցանկություն ու-

                                                            
225 www.bachtoarmenia.am  
226 United Nations Development Program (UNDP), 2009. Armenia: National human 
development report 2009 – Migration and human development: Opportunities and 
challenges, UNDP Armenia, Yerevan, pp. 37-39։ 
227 http://ipsc.am/am-quality-of-life-index-december-2012/  
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ներ մեկնելու երկրից: Անդրադառնանք հետազոտությունների ար-

դյունքներին:  

Հայաստանի Հանրապետության 6129 տնային տնտեսություն-

ների 2007-2008 թթ. հետազոտության արդյունքներով նախորդ 15 

տարիների ընթացքում ՀՀ-ից մեկնել է տնային տնտեսությունների 

անդամների 21.8 %-ը: Ինչպես նկատում ենք Աղյուսակ 4.27-ից, 

նրանց արտերկիր մեկնելու պատճառները տարբեր են, և դա միայն 

աշխատանքի բացակայությունը չէ: Լուրջ պատճառներ են լավ վար-

ձատրվող աշխատանք գտնելը, ըստ մասնագիտության աշխատելը, 

սոցիալ-քաղաքական անկայուն վիճակը, անվստահությունն ապա-

գայի նկատմամբ, կրթությունը և, վերջապես, ընտանիքի մյուս ան-

դամներին միանալը:  

2007-2008 թթ. հանրապետության տնային տնտեսությունների 

շուրջ 20.0 %-ն արտերկրում ուներ ընտանիքի անդամներ, և նրանց 

68.7 %-ը Հայաստանից բացակայում էր 3 և ավելի տարի: Դա նշա-

նակում է, որ արտերկրում գտնվող ընտանիքի անդամներին միանա-

լը դարձել է միգրացիոն նոր հոսքերի ածանցյալ, բայց կարևոր, 

պատճառ: Ավելին, եթե արտերկրում գտնվողները չվերադառնան, և 

նրանց թիվն ու բաժինը շարունակ աճի, ապա հեռանկարում այն 

կդառնա նոր, ավելի մեծ միգրացիոն հոսքերի պատճառ՝ իր բոլոր 

վտանգավոր հետևանքներով: 

 

Աղյուսակ 4.27. Ի՞նչ պատճառով եք մեկնել արտերկիր228 

 

   
Պատասխանների 

թիվը 
Տոկոսը 

Պարզապես աշխատանք գտնելու 762 22,6 

Ըստ մասնագիտության աշխատանքի բացա-

կայությունը 
78 2,3 

Լավ վարձատրվող աշխատանք գտնելու 814 24,1 

Միանալու ընտանիքի մյուս անդամներին 691 20,5 

                                                            
228 Գ. Ղարիբյան, Գ. Եգանյան, Ա. Համբարձումյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, 
Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան, ՀՀ աշխատա-
շուկայի վերլուծություն (գիտահետազոտական աշխատանք), Երևան, 2010, էջ 47: 
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Սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական 

անկայուն վիճակը ՀՀ-ում 
101 3,0 

Անվստահությունն ապագայի նկատմամբ 

Հայաստանում 
49 1,5 

Կրթություն 144 4,3 

Այլ 733 21,7 

Ընդամենը 3372 100,0 

 

Սույն ուսումնասիրության արդյունքներով՝ 2007-2008 թթ. նա-

խաճգնաժամային շրջանում, ի տարբերություն 2012 թ.-ի IPSC–ի 

հարցման արդյունքների (49.6 %), Հայաստանից ցանկանում է մեկ-

նել տնային տնտեսությունների անդամների 39.9 %-ը: Մարզային 

կտրվածքով պատկերը հետևյալն է. ամենաքիչը երկրից մեկնելու 

ցանկություն ունեն Սյունիքի (28.2 %) և Արագածոտնի (24.0 %) մար-

զերի բնակիչները, ամենաշատը՝ Արմավիրի մարզի բնակչությունը 

(54.8 %): Ցանկանում է մեկնել Երևանի բնակչության 40.6 %-ը, ընդ 

որում՝ մեկնելու ավելի մեծ ցանկություն ունեն աշխատանք ունեցող-

ները (43.3 %), քան չունեցողները (37.3 %): Նույն օրինաչափությունը 

առկա է գրեթե բոլոր մարզերում: Շիրակի մարզում ցանկանում է ար-

տագաղթել մարզի բնակչության 45.0 %-ը, աշխատանք ունեցողների՝ 

45.5 և չունեցողների 44.6 %-ը, Տավուշի մարզում՝ աշխատանք ունե-

ցողների 58.3 և չունեցողների 51.6 %-ը և այլն: Այս փաստը խոսում է 

աշխատողների ցածր աշխատավարձի և/կամ մեկնելու սոցիալ-հոգե-

բանական պատճառների գերակայության մասին: Իսկապես, հարց-

ման մասնակիցները նշել են, որ չէին մտածի արտագնա աշխատան-

քի մեկնելու մասին, եթե ամսական միջինը վաստակեին 200 հազար 

դրամ` 2007 թ.-ի հարցումների ժամանակ, և արդեն 300 հազար դրամ` 

2008 թ. հարցումների ժամանակ: Նրանց 33.7 %-ը Հայաստանից 

ցանկանում է մեկնել լավ վարձատրվող աշխատանք գտնելու մտադ-

րությամբ: Հարցման մասնակիցների 4.5 %-ը ցանկանում են հայրե-

նիքից հեռանալ սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական անկայուն վի-

ճակից դրդված, 14.2 %-ը՝ ապագայի նկատմամբ ունեցած անվստա-

հության պատճառով (Գծապատկեր 4.4):  
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Գծապատկեր 4.4. Ի՞նչ պատճառով եք ցանկանում մեկնել Հայաստանից 

 

ՀՀ-ում արտագաղթողների թվաքանակի վրա միջին աշխատա-

վարձի փոփոխության ազդեցությունը բացահայտելու նպատակով 

կատարված ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքների համաձայն՝ 

միջին աշխատավարձի աճը նպաստում է արտագաղթի նվազմանը: 

Միևնույն ժամանակ միջին աշխատավարձով է բացատրվում միգրա-

ցիա փոփոխականի վարիացիայի միայն 54 %-ը, մնացած 46 %-ը 

բացատրվում է այլ գործոններով՝ ապագայի հանդեպ վստահության 

կորստով, սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական անկայուն վիճակով 

և այլն:229  

Հայաստանում աշխատանք ունեցող, բայց մեկնել ցանկացող 

անձանց մեծ մասը բարձր որակավորմամբ աշխատողներ են, որոնք 

արտերկրում ավելին վաստակելու հնարավորություն ունեն: «ՀՀ աշ-

խատանքի շուկայի վերլուծություն» հետազոտության արդյունքների 

համաձայն՝ 2007-2008 թթ. արտասահմանում գտնվողների 37.6 %-ն 

                                                            
229 Ա. Խառատյան, Ն. Քոչինյան, ՀՀ աշխատանքի շուկան և բնակչության արտա-
գաղթը, «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», N 5-6, Երևան, 2004, էջ 127-132: 
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ուներ բարձրագույն, 1.9 %-ը՝ ետբուհական կրթություն, իսկ 1.5 %-ը՝ 

գիտական կոչում:  

  

 
Գծապատկեր 4.5.Հայաստանից մեկնած անձանց հայրենիք վերադառնալու 

շարժառիթները 

 

Հարցումների արդյունքներով պարզվել են նաև արտերկրից Հա-

յաստան վերադառնալու հիմնական շարժառիթները՝ ընտանիքի և 

հայրենիքի կարոտը (55.6 %), աշխատանքային պայմանագրի ժամ-

կետի ավարտը (15.4 %), համապատասխան աշխատանք չգտնելը 

(12.7 %) (Գծապատկեր 4.5): Հատկանշական է այն փաստը, որ 

2008 թ.-ի աշնան հարցումների ժամանակ համապատասխան աշ-

խատանք չգտնելու հիմնավորմամբ Հայաստան ետ վերադարձած-

ների թիվը զգալի աճել է: Վերջինս կրում է ինչպես սեզոնայնության, 

այնպես էլ, ամենայն հավանականությամբ, սկիզբ առած համաշ-

խարհային տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը: 

Ուշագրավ են նաև ներքին աշխատանքային միգրացիայի զար-

գացումները Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կտըր-

վածքում (Աղյուսակ 4.28):  
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Աղյուսակ 4.28. Ի՞նչ պատճառներով եք փոխել Ձեր մշտական բնակության 

վայրը Հայաստանում230 
 

 Պատասխանների 

թիվը 

Տոկոսը 

Աշխատանքի բացակայությունը 304 38,5 

Ոչ բավարար վարձատրությունը 33 4.1 

Սահմանամերձ շրջաններում պատերազմական 

վտանգի առկայությունը 
33 4,1 

Հիմնական կրթական օջախներից հեռու գտնվելը 145 18,3 

Գյուղմթերքի իրացման դժվարությունները 5 0,7 

Դժվարանում եմ պատասխանել 72 9,1 

Այլ պատճառներ 199 25,1 

Ընդամենը 791 100,0 

 

Ներքին միգրացիայի հիմնական պատճառը դարձյալ աշխա-

տանքի բացակայությունն է և ոչ բավարար վարձատրությունը: 

Դրանց գումարվում են կրթական օջախների հեռու գտնվելը և սահ-

մանամերձ շրջաններում պատերազմական վտանգի առկայությունը: 

Ընդ որում՝ Հայաստանի ներսում բնակչության միգրացիայի հիմնա-

կան հոսքերը սահմանամերձ և բարձր լեռնային մարզերից ու տա-

րածքներից են դեպի Երևան կամ այլ քաղաքներ, մասնավորապես 

դեպի Երևան քաղաքի շրջակայքը: Դա պայմանավորված է Երևա-

նում և նրան հարակից քաղաքներում և գյուղերում համեմատաբար 

բարձր ապրելակերպով, աշխատանք ունենալու հարաբերականորեն 

ավելի մեծ հնարավորություններով և, որը ամենակարևորն է, երեխա-

ների կրթություն ստանալու հեռանկարով, ինչպես նաև շուկաներին 

մոտ գտնվելու առավելություններով (գյուղմթերքը իրացնելու հա-

մար): 

Հայտնի է, որ արտերկրից կատարվող դրամական փոխանցում-

ները ՀՀ շատ ընտանիքների համար աղքատության կրճատման աղ-

բյուր են: Հետազոտության արդյունքների համաձայն՝ արտերկրից 

                                                            
230Գ. Ղարիբյան, Գ. Եգանյան, Ա. Համբարձումյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, 
Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան, ՀՀ աշխատաշու-
կայի վերլուծություն (գիտահետազոտական աշխատանք), Երևան, 2010, էջ 55: 
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տրանսֆերտներ ստացող ընտանիքներից 18.0 %-ի համար արտերկ-

րից փոխանցվող դրամական օգնությունը կազմում է գրեթե ամբողջ 

ընտանեկան բյուջեն, 16.5 %-ի համար՝ բյուջեի հիմնական եկամուտ-

ները, 20.9 %-ի համար՝ եկամուտների գրեթե կեսը: Տրանսֆերտներ 

ստացող ընտանիքների 25.5 %-ի ընտանեկան բյուջեի եկամուտների 

10-15 %-ն է ձևավորվում արտերկրի տրանսֆերտներով, իսկ 19.1 %-

ինը՝ մինչև 10 %-ը (Գծապատկեր 4.6): 

 

Գծապատկեր 4.6. Ընտանեկան բյուջեում դրսից ստացվող դրամական 

 օգնության բաժինը 

 

Հետազոտությամբ պարզվել է նաև, թե արտերկրում գտնվող 

միգրանտները ինչպես են ուղարկում իրենց գումարները: Հարցման 

մասնակիցների 78.5 %-ը նախընտրում է բանկային փոխանցումնե-

րը, 13.4 %-ը՝ կանխիկ փոխանցումները մասնավոր անձանց միջո-

ցով, և 8.0 %-ը անձամբ է վաստակած գումարը տեղափոխում (Գծա-

պատկեր 4.7): Ընդ որում՝ հետազոտության երկու տարիների ընթաց-

քում զգալիորեն աճել է բանկային փոխանցմամբ գումարի ուղարկու-

մը Հայաստան` 64.6 %-ից մինչև 84.5 %, և գրեթե նվազագույնի է 

հասցվել կանխիկ կերպով դրամի տեղափոխումը` շրջանցելով բան-

19,1%

25,5%

20,9%

16,5%

18,0%

²ÝÝß³Ý (ÙÇÝã¨ 10%) àñáß³ÏÇ (10-25%)

¶ñ»Ã» Ï»ëÁ (25-50%) ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ (50-75%)

¶ñ»Ã» ³ÙμáÕçÁ (75-100%)
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կային համակարգը: Սա խոսում է բանկային համակարգի նկատ-

մամբ վստահության աճի մասին:  

 

 
Գծապատկեր 4.7. Արտերկրից գումարի առաքման ձևը 

  

2009 թ.-ին Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության նա-

խաձեռնությամբ իրականացվեց «Միգրացիան և զարգացումը, Հա-

յաստանում առկա իրավիճակի ուսումնասիրությունը»: Այն դիտար-

կում է չորս փոխկապակցված խնդիր՝ ա) աշխատանքային միգրա-

ցիա և վերադարձ, բ) հմուտ աշխատուժի արտահոսք, գ) Հայաստա-

նի կրթական համակարգի արձագանքը տեղական և գլոբալ աշխա-

տանքային շուկաների ազդակներին և դ) միգրացիայի զարգացման 

ներուժի օգտագործմանն ուղղված հայաստանյան քաղաքականու-

թյունը և լավագույն միջազգային փորձը: 

Ուսումնասիրության արդյունքում եզրակացվեց, որ ներկայումս 

Հայաստանից մշտական միգրանտների զանգվածային միգրացիոն 

հոսքեր չկան, ամենակարևոր հոսքը ժամանակավոր աշխատան-

քային միգրանտներն են: Տարեկան մոտ 60000 աշխատանքային 

միգրանտ աշխատանք է փնտրում Ռուսաստանում, հիմնականում` 

ØÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇ ³ñï»ñÏñÇó ·áõÙ³ñÇ ³é³ùÙ³Ý Ó¨Á

79%

13%

8% ´³ÝÏ³ÛÇÝ Ï³Ù ³ÛÉ
Ï³ÝËÇÏ
÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ

Î³ÝËÇÏ
÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÙ³ëÝ³í
áñ ³ÝÓ³Ýó ÙÇçáóáí

ì³ëï³ÏÁ
μ»ñ»É/μ»ñ»Éáõ ¿ Çñ Ñ»ï
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շինարարության ոլորտում:231 Նրանք չեն ցանկանում ընտանիքնե-

րով տեղափոխվել Ռուսաստան և մշտական բնակություն հաստա-

տել այնտեղ: Միաժամանակ նրանք չեն ցանկանում մշտապես վե-

րադառնալ Հայաստան, քանի որ Հայաստանում չեն կարող գտնել 

նորմալ աշխատանք, որից բավարար եկամուտ կստանան: Աշխա-

տանքային միգրանտները պատրաստ են մշտապես վերադառնալ 

Հայաստան, եթե կարողանան լավ վարձատրվող աշխատանք 

գտնել:  

Ինչ վերաբերում է վերադարձողներին, ապա 2002-2008 թթ. ավե-

լի քան 55000 միգրանտ է վերադարձել Հայաստան և որոշել արտեր-

կիր չմեկնել առնվազն 2008 թ.-ի ընթացքում: Ներպետական աշխա-

տաշուկայում վերադարձողների մրցունակությունը, ինչպես նաև 

նրանց միջին ամսական աշխատավարձն ընդհանուր առմամբ բարձ-

րացել են` սովորական աշխատողների համեմատ: Այնուհանդերձ, 

չնայած վերադարձողները հմտությունների և տեխնոլոգիաների փո-

խանցման իմաստով դրական ազդեցություն են թողնում իրենց աշ-

խատանքի ընդունող ընկերությունների վրա, նրանց օգուտը հայրե-

նիքին ներդրումների, աշխատատեղերի ստեղծման և բիզնեսի զար-

գացման առումներով, ըստ երևույթին, սահմանափակ է: Դա պետք է 

զգոնացնի քաղաքականություն մշակողներին, որպեսզի վերջիններս 

դիտարկեն երկրի տնտեսական զարգացման գործում վերադարձող 

միգրանտների ներուժն առավել արդյունավետ օգտագործելու ուղի-

ները:  

Հետաքրքիր է, թե որպես արտագաղթի դրսևորում որո՞նք են 

միգրացիոն հոսքերի ժամանակակից միտումները: Այդ տեսակետից 

ուշադրության է արժանի «Միգրացիան և հմտությունները, Հայաս-

տանի ազգային զեկույց»232 աշխատության մեջ ուսումնասիրված 

պոտենցիալ և վերադարձած միգրանտների հետազոտության ար-

դյունքները: Այսպես, ըստ այդ հարցումների, Հայաստանի 18-50 տա-

                                                            
231 Միգրացիան և զարգացումը, Հայաստանում առկա իրավիճակի ուսումնասիրու-
թյուն, Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն, Երևան, 2009, էջ 27-28: 
232 Միգրացիան և հմտությունները, «Հայաստանի ազգային զեկույց», Եվրոպական 
կրթական հիմնադրամ, Թուրին, 2012: 
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րեկան քաղաքացիների 36.0 %-ը լրջորեն մտածում է Հայաստանից 

հեռանալու մասին: Տղամարդիկ շատ ավելի մեծ հակվածություն ու-

նեն արտերկիր տեղափոխվելու (42.0 %), քան կանայք (30.0 %): Ար-

տագաղթելու ավելի մեծ հակվածություն ունեն հատկապես երիտա-

սարդները: Միգրացիայի ամենամեծ հավանականությունը բարձրա-

գույն կրթությամբ խմբի մոտ է, որը և պայմանավորում է «ուղեղնե-

րի» աճող արտահոսքի միտումը: 

Ինչ վերաբերում է վերադարձած միգրանտների հետազոտու-

թյան արդյունքներին, դրանք նախ հիմնականում տղամարդիկ են 

(87.0 %), որոնց արտերկրում մնալու միջին տևողությունը եղել է մեկ 

տարի: Նրանց տուն ուղարկած տրանսֆերտները ծախսվել են հիմ-

նականում ընտանիքի գոյատևման վրա և միայն աննշան մասն է 

ներդրվել կրթական կամ բիզնես գործունեության մեջ: Ընդ որում՝ վե-

րադարձած միգրանտների շուրջ կեսը արտերկրում կատարել է 

բարձր որակավորում չպահանջող աշխատանք, իսկ 28.0 %-ը նշել 

են, որ կատարել է իրենց կրթական մակարդակից ցածր բնույթի աշ-

խատանք. մի հանգամանք, որը տանում է միգրանտների մի մասի 

որակազրկմանը: Ավելին, վերադարձած միգրանտների կեսը նշել է, 

որ արտերկրում եղած ժամանակ իրենք նոր հմտություններ ձեռք չեն 

բերել (այս արդյունքը կարելի է մեկնաբանել նաև, որ մյուս կեսը 

ձեռք է բերել նոր հմտություններ): Վերադարձած միգրանտների 

միայն 42.0 %-ն է Հայաստանում գտել աշխատանք, իսկ 58.0 %-ը 

մտածում է նորից արտագաղթելու մասին: Դա ամենավտանգավոր 

միտումն է, որը հղի է ժամանակավոր, ոչ ընտանեկան միգրացիան 

երկարաժամկետ, անվերադարձ ընտանեկան միգրացիայի վերաճե-

լուն:  

2009 թ.-ի «Մարդկային զարգացման ազգային զեկույցով» 2001-

2005 թթ. միգրացիայի արդյունքում երկիրը կորցրեց իր բնակչության 

ավելի քան 17 %-ը: Այդ տարիների հետազոտությունների եզրահան-

գումներով, 1988 թ.-ից Հայաստանում սկիզբ առած միգրացիոն հոս-

քերը բաժանվում են չորս փուլի (Աղյուսակ 4.29): 
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Աղյուսակ 4.29. Հայաստանի բնակչության 1988-2007 թթ. միգրացիոն  

ծավալների փորձագիտական փուլային գնահատումը, հազար մարդ233 
 

Փուլեր Ցուցանիշներ 

Տարիներ 

1988-

1991 

1992-

1994 

1995-

2001 

2002-

2007 

Ապակայունացման փուլ Ներհոսք 600 - - - 

Արտահոսք 620 - - - 

Շրջանառություն -20 - - - 

Զանգվածային արտա-

հոսքի փուլ 

Ներհոսք - 370 - - 

Արտահոսք - 980 - - 

Շրջանառություն - -610 - - 

Անցում կայունացման Ներհոսք - - 350 - 

Արտահոսք - - 600 - 

Շրջանառություն - - -250 - 

Շարունակական ժամա-

նակավոր միգրացիա 

Ներհոսք - - - 600 

Արտահոսք - - - 750 

Շրջանառություն - - - -150 

Ընդհանուր շրջանառու-

թյունը 

-1030 

 

1.Ապակայունացման փուլ (1988-1991 թթ.):  

 Փախստականներ: Հիմնական հոսքերն էին փախստական-

ները՝ ներհոսք մոտ 420 հազար (շուրջ 360 հազարը Ադրբե-

ջանից, մնացածը՝ ԽՍՀՄ այլ տարածքներից), արտահոսք՝ 

մոտ 170 հազար հայաստանաբնակ ադրբեջանցի: Սա եղել է 

հետխորհրդային հոսքերից միակը, որի արդյունքում երկրի 

բնակչության թիվը մոտ 250 հազարով աճել է: Տարբեր պատ-

ճառներով ներգաղթածների մեծ մասը Հայաստանից արտա-

գաղթեց (ՌԴ և այլ երկրներ): 

 Երկրաշարժի գոտու բնակչության էվակուացում և ռեէվա-

կուացում (1989-1990 թթ.): 200 հազար աղետյալներ էվա-

                                                            
233Միգրացիան և հմտությունները, Հայաստանի ազգային զեկույց, Եվրոպական 
կրթական հիմնադրամ, Թուրին, 2012, էջ 18: 
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կուացվեցին ԽՍՀՄ հանրապետություններ, որոնցից վերա-

դարձան 150 հազարը: 

 Հասարակական-քաղաքական միգրացիա (արտահոսք շուրջ 

250 հազար, ներհոսք մոտ 30 հազար): Արտերկրում աշխա-

տելու նպատակով արտագաղթեցին բարձր որակավորման 

մասնագետներ և ԽՍՀՄ նոմենկլատուրային մերժվածներ, 

նորահայտ գործարարներ, Ատոմակայանի, «Նաիրիտի» և 

այլ գործարանների կանգնեցման հետևանքով աշխատանքը 

կորցրածներ: 

 Աշխատանքային սեզոնային միգրացիա: Այդ մեծ խումբն 

ամբողջովին ընդգրկվեց երկրաշարժի գոտու վերա-

կանգնման աշխատանքներում, որը, սակայն, ԽՍՀՄ փլուզ-

մամբ՝ 1992 թ.-ին դադարեց: Դա հանգեցրեց սեզոնային աշ-

խատանքային միգրացիայի: 

2.Զանգվածային արտահոսքի փուլը (1992-1994 թթ.): Սոցիալ-

տնտեսական խորը ճգնաժամը, տնտեսության ընդհանուր կործանու-

մը և կաթվածահար վիճակը, զանգվածային գործազրկությունը, 

բնակչության մասսայական ունեզրկումը, սպասարկման ողջ համա-

կարգի կործանումը, նոմենկլատուրային կոռուպցիոն սեփականա-

շնորհումը, ավանդների սառեցումը, զանգվածային աղքատացումը, 

եկամուտների ահռելի բևեռացումը հանգեցրին երեք տարում 980 հա-

զար մարդու էմիգրացիայի և միայն 370 հազարի՝ իմիգրացիայի, հիմ-

նականում ռեէմիգրանտներ (նախկին էմիգրացվածների վերադարձ): 

Արդյունքում գրանցվեց մոտ 610 հազար արտագաղթ: 

Արտագաղթողներից հիմնականը աշխատանքային միգրանտ-

ներն էին, երկրորդը՝ սոցիալ-կենցաղային միգրանտները (որոնք հե-

ռանում էին երկրից սոցիալ-կենցաղային արտառոց պայմանների 

պատճառով՝ էլեկտրականության հովհարային անջատումներ, 

տրանսպորտային կոլապս, մութ ու ցուրտ օրեր և այլն): Ընդ որում՝ 

եթե մեկնածների շարքերում մեծ թիվ էին կազմում աշխատանքային 

միգրանտները (50 %), ապա վերադարձողների դեպքում, հակառա-

կը, սոցիալ-կենցաղային միգրանտները (մոտ 60 %՝ աշխատանքայի-

նի 35 %-ի դիմաց): Արդյունքում արտերկրում մնացածների թվում աշ-
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խատանքային միգրանտների բաժինը (65 %) շուրջ 3 անգամ գերա-

զանցեց սոցիալ-կենցաղային միգրանտների թվին: 

Ընդ որում՝ արտահոսքի 75-80 %-ը տեղի ունեցավ դեպի ԱՊՀ 

երկրներ, հատկապես ՌԴ, մնացածը գրեթե հավասար բաժնեմասե-

րով՝ Եվրոպա և ԱՄՆ: Այդ փուլում գերակշռել են ակտիվ տարիքում 

գտնվող տղամարդիկ (60 %): Այս բոլորի արդյունքում խաթարվեց 

բնակչության ժողովրդագրական կառուցվածքը՝ ըստ սեռի և տարիքի 

համամասնությունը: Աճեց բնակչության ծերացման միտումը, 

կրճատվեցին ամուսնությունները, ծնելիությունը, աճեց մահացությու-

նը, ամուսնալուծությունները և այլն: 

3. Կայունության փուլը (1995-2000 թթ.): Միգրացիոն ակտիվու-

թյունը կտրուկ նվազում է. մոտ 600 հազար էմիգրացվում է և շուրջ 

350 հազարը՝ իմիգրացվում (հիմնականում ռեէմիգրանտներ), բացա-

սական մնացորդը կազմում է 250 հազար մարդ: 

Նշված փուլին բնորոշ են հետևյալ միտումները. արտահոսքը 

նվազեցրել է տրանսֆերտ փոխանցումներով երկրում մնացածների 

կենսամակարդակի բարձրացումը, ռէմիգրացիայով ավարտվող հոս-

քը փոխարկվում է անվերադարձ հոսքի: Արդյունքում՝ սեզոնային 

միգրացիան նվազման միտում է ցուցաբերում, որը դրսևորվում է 

ժամկետային անհստակության և բարձր ռիսկայնության մեջ: Մեծա-

նում է պարտքով մեկնելու ռիսկայնությունը՝ լավ վարձատրվող աշ-

խատանք գտնելու ռիսկայնությունը, օրինականության ապահովման 

ռիսկայնությունը: Այդ բոլորի արդյունքում 900 հազար մարդ չի վե-

րադառնում: Կան հաշվարկներ 1-1.2 միլիոնին հասնող արտագաղթի 

մասին:234 

4.Շարունակական ժամանակավոր միգրացիայի փուլ (2002-

2007 թթ.): Այս փուլի մասին ավելի հստակ պատկերացում կազմում 

ենք Աղյուսակ 4.30-ից, որի համաձայն՝ 2002-2007 թթ.-ի ժամանակա-

հատվածում տարեկան միջին հաշվով երկիրը լքել է 25 հազար մարդ: 

 

 

                                                            
234 Վ. Թովմասյան, Ժողովրդագրական մարտահրավերները և բնակչության հեռա-
նկարները, Երևան, 2013, էջ 103:  
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Աղյուսակ 4.30. ՀՀ արտաքին և ներքին միգրացիան 2002-2007 թթ.-ի  

հետազոտություններով235 
 

  Ընդհանուր Տարեկան 

միջին 

Մասնակցությու-

նը արտաքին 

միգրացիային 

Արտաքին միգ-

րացիային մաս-

նակցածների 

ընդհանուր թիվը 

Ներհոսք 600 000 100 000 150 000 230 000  15 000 

Արտահոսք 750 000 125 000 320 000 

Շրջանառություն -150 000 -25 000 -170 000 

 

«Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության» (ԱՄԿ), ՄԱԿ-ի 

բնակչության հիմնադրամի զեկույցներում ներկայացված ՀՀ 2002-

2007 թթ.-ի միգրացիոն հոսքերի գնահատումները լիովին համապա-

տասխանում են Աղյուսակ 4.30-ում ներկայացված շարունակական 

ժամանակավոր միգրացիայի փուլի տվյալներին: Այդ զեկույցներում 

նշվում է, որ 2002-2007 թթ.-ին Հայաստանում արտագաղթը հիմնա-

կանում վերածվեց արտագնա աշխատանքի, որին մասնակցում էին 

տնտեսապես ակտիվ բնակչության գլխավորապես արական սեռի 

ներկայացուցիչները։ Այս ժամանակահատվածում նախորդի համե-

մատ զուտ արտագաղթը փոքր-ինչ նվազեց և կազմեց միջինում տա-

րեկան 25 հազար մարդ:236 Եթե վերանայենք առաջին երեք փուլերի 

արտագաղթի կառուցվածքները, ապա կարող ենք հստակ նկատել, 

որ շուկայական տնտեսությանն անցման հետագա փուլերում առա-

ջանում է մշտական արտագաղթից սեզոնային կամ արտագնա աշ-

խատանքի նպատակով արտագաղթի անցման միտում։ Աշխատան-

քային միգրացիան հանգեցնում է «նոր» սփյուռքի ձևավորմանն ու էլ 

                                                            
235 Միգրացիան և հմտությունները, Հայաստանի ազգային զեկույց, Եվրոպական 
կրթական հիմնադրամ, Թուրին, 2012, էջ 24: 
236 International Labour Organisation (ILO), 2009a. Migration and development: Armenia 
country study. ILO Subregional Office for Eastern Europe and Central Asia, 2009, pp. 11-
14, 20. Տե՛ս նաև United Nations Population Fund (UNFPA) 2007. Report of a sampling 
survey of external and internal migration of the Republic of Armenia. UNFPA, Yerevan, 
2007, pp. 40-72. 
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ավելի ուժգնացնում ներքին պահանջարկի կախվածությունն արտա-

քին ֆինանսական աղբյուրներից։237  

«Միգրացիան և հմտությունները, Հայաստանի ազգային զե-

կույց» հետազոտության արդյունքներով՝ վերադարձող և ընթացիկ 

միգրանտների կառուցվածքային առանձնահատկություններում առ-

կա է հետևյալ պատկերը. 

 վերադարձողների շուրջ 2/3-ը և բացակաների մոտ 3/4-ը 

տղամարդիկ են, 

 վերադարձողների 73.2 %-ը և բացակաների 82.8 %-ը 20-45 

տարեկան են, 

 ամուսնացած են վերադարձողների 70.0 %-ը և բացակաների 

67.5 %-ը, 

 ընդհանուր միջնակարգ կրթություն ունեն վերադարձողների 

41.9 %-ը, բացակաների՝  մոտ 41.0 %-ը, 

 աշխատանք ունեցած վերադարձողների 56.7 %-ը աշխատել 

է շինարարությունում, 15.3 %-ը՝ առևտրում, 10.0 %-ը՝ արդյու-

նաբերությունում, բացակաների դեպքում՝ համապատասխա-

նաբար 55.7 %, 16.1 % և 18.7 %, 

 արտերկրում գործազուրկ է եղել մեկնողների ընդամենը       

2.0 %-ը, 

 վերադարձածների 80.8 %-ը, բացակաների 76.8 %-ը եղել են 

ՌԴ-ում: 

Կատարված հարցումների արդյունքում պարզվեց, որ ՀՀ բոլոր 

տնային տնտեսությունների մոտ 36.0 %-ը (արտերկրում միգրանտ 

ունեցող տնային տնտեսությունների 70.0 %-ից ավելին) պարբերա-

բար դրամական փոխանցումներ է ստանում: Վերջին 5 տարիներին 

դրանց ծավալը շուրջ 15 անգամ գերազանցել է պետական տրանս-

ֆերտների ծավալը, 2004-2005 թթ.-ին՝ ավելի քան 40, իսկ 2007 թ.-ին 

ավելի քան 85 անգամ գերազանցել է պետական մակարդակի ֆի-

նանսական այլ աջակցությունների չափը: Դրամական փոխանցում-

                                                            
237 Հ. Սարգսյան, Մարկոսյան Ա., Հայաստանի տնտեսության վերափոխումները և 
վերելքի հեռանկարները, Երևան, 2014, էջ 196։ 
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ները նպաստում են անհավասարության և աղքատության կրճատ-

մանն ու կենսամակարդակի բարձրացմանը, նպաստում են մարդ-

կային կապիտալի զարգացմանը՝ կրթության և առողջապահության 

զարգացումներին: Ստացված տրանսֆերտների 90.0 %-ը 80.0 % 

տնային տնտեսությունները ծախսում են ընթացիկ սպառման վրա, 

խնայվում է 10.0 %-ը, տնային տնտեսությունների 9.0 %-ին հաջող-

վում է խնայել ստացված եկամտի մինչև 20.0 %-ը: 

Հետազոտության արդյունքում եզրակացվեց, որ միգրացիոն 

գործընթացների ժամանակակից առանձնահատկությունները 

հետևյալն են. 

ա) ձևավորվել է աշխատանքային միգրանտների կայուն զանգ-

ված, որի արդյունքում տարեկան շուրջ 15 հազար մարդ մեկնում է 

արտերկիր, 

բ) առկա են նաև ոչ մեծ մշտական արտաքին միգրացիոն հոս-

քեր, որոնք ևս ընթանում են բացասական մնացորդով: 

Միգրացիոն միտումների և հետևանքների մասին ուշագրավ է 

Հ. Սարգսյանի, Ք. Անտոնյանի և Կ. Խաչատրյանի «Միգրացիա, 

մտորումներ, հետևանքներ» հետազոտությունը: Նախ ուշադրության 

է արժանի Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնածների ու ժա-

մանածների հարաբերակցությունը: 

Աղյուսակ 4.31-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ 1992 -2000 թթ.-

ին ՀՀ-ն ունեցել է միգրացիոն բացասական սալդո: 1992 թ.-ից սկսած՝ 

20 տարիների ընթացքում միայն երեք տարիների (2004, 2005 և 2006) 

համար ենք ունեցել միգրացիոն դրական սալդո, որը 2006 թ.-ին 

գրանցվեց ամենաբարձր ցուցանիշը՝ 21.7 հազար մարդ: Վտանգա-

վոր էր 2008 թ.-ից մինչև 2010 թ.-ը, ներառյալ միգրացիոն բացասա-

կան սալդոյի աճի միտումը: Դրանում, անշուշտ, իր բացասական դե-

րը խաղաց համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը: 

Բարեբախտաբար, 2011 թ.-ին այն փոքր-ինչ կրճատվեց և 2010 թ.-ին 

46.7 հազարի փոխարեն կազմեց 43.8 հազար մարդ: 
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Աղյուսակ 4.31. ՀՀ-ից մեկնածներն ու ժամանածները 1992-2011 թթ.-ին,  

հազար մարդ238 
 

Տարի Ժամանածներ Մեկնածներ Միգրացիոն սալդո (+,-) 

1992 636,9 865,5 -228,6 

1995 469,5 507,0 -37,5 

2000 399,7 457,2 -57,5 

2005 845,8 833,3 12,5 

2010 1754,2 1800,9 -46,7 

2011 1945,1 1988,9 -43,8 

 

Սակայն ընդհանուր վիճակը շատ մտահոգիչ է, քանի որ Հայաս-

տանի Հանրապետությունից միգրացիայի վանող գործոնները ոչ 

միայն չեն նվազում, այլև ուժեղանում են: Ավելին, դեպի ՀՀ գրավող 

այնպիսի գործոն, ինչպիսին հայրենասիրությունն է, Հայաստանը 

սիրելն է, քիչ ներգործություն ունի և կարծես թե նվազման միտում ու-

նի: Փոխարենը աճում և միգրացիայի ուժեղացմանը նպաստում են 

այնպիսի վանող գործոններ, ինչպիսիք են՝ քաղաքական անկայու-

նությունը և Հայաստանի ապագայի նկատմամբ անվստահությունը, 

Ադրբեջանի տենդագին սպառազինումը, մասնավորապես Ռուսաս-

տանից 4 միլիարդ դոլարի հարձակողական զենքի գնումը: Ուշադրու-

թյան է արժանի հեղինակների հետազոտության այն մեթոդաբանու-

թյունը, որ հարցումներ կատարվել են աշխատունակ բնակչության 

«չմեկնած» և «վերադարձած» էմիգրանտների խմբերում: «Վերա-

դարձած» էմիգրանտ է համարվել 18 և ավելի տարիքում Հայաստա-

նից մեկնած և առնվազն երեք ամիս աշխատած անձը, իսկ չմեկնած՝ 

18-50 տարիքային միջանցքում գտնվող անձը: Ընդ որում՝ հարցված-

ների 35.6 %-ը եղել են տղամարդիկ, իսկ 64 %-ը՝ կանայք: «Չմեկնած-

ների» խմբում Հայաստանից արտագաղթելու մտադրություն չունեն 

66.1 %-ը: «Պոտենցիալ» էմիգրանտների խմբերում բարձրագույն 

կրթություն ունեցողների տեսակարար կշիռը 8 %-ով փոքր է նվազա-

գույն կրթություն ունեցողներից: «Չմեկնածների» խմբում «պոտեն-

                                                            
238Հ. Սարգսյան, Ք. Անտոնյան, Կ. Խաչատրյան, Միգրացիա, միտումներ և հե-
տևանքներ, Երևան, 2013, էջ 5, 6: 
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ցիալ» էմիգրանտ են ոչ միայն աշխատանք չունեցողները, այլ նաև 

աշխատանք ունեցողները, հատկապես բարձրագույն և միջին մաս-

նագիտական կրթությամբ աշխատողները: Վերջիններս չնայած աշ-

խատում են, սակայն ունեն անբավարարվածություն աշխատանքի 

բնույթի և վարձատրության չափի հարցերում: Այդպես են կարծում և 

գնահատում միջին և բարձրագույն կրթություն ունեցողների շուրջ կե-

սը (49 %-ը): Մեկնել ցանկացողները նախընտրում են ՌԴ-ը (57.4 %), 

Եվրոմիությունը՝ (մինչև 20 %), ապա նոր՝ ԱՄՆ-ը: 

Ընդ որում՝ մեկնողները չնայած նախընտրում են ՌԴ-ը, բայց 

ԱՄՆ և Եվրոմիություն պլանավորում են երկարաժամկետ, անգամ 

անվերադարձ վերաբնակեցում, որը շատ վտանգավոր է: 

«Վերադարձած» խմբում գերակշիռ մասը (այդ խմբի 65.7 %-ը) 

նախընտրում է կրկին մեկնել: Դա բացատրվում է մի շարք պատ-

ճառներով. 

1. «վերադարձածների» խմբում միայն 33.2 %-ն է հայրենիքում 

աշխատում, իսկ 42.8 %-ը աշխատանք չի գտնում, 

2. ցածր է աշխատավարձը: Ավելին, անգամ աշխատավարձի 

մակարդակի ավելացումը բավարար չէ երկիրը չլքելու հա-

մար, 

3. «վերադարձածները», հատկապես կանայք, մասնավորապես 

բարձրագույն կրթությամբ կանայք գերադասում են կյանքի 

որակի բարձրացում: 

Ուստի միայն աշխատավարձի համեստ բարձրացումը արտա-

գաղթի հարցը չի լուծում: Հեղինակները կատարել են ՀՀ ժողովրդա-

գրական կառուցվածքի փոփոխման ուշադրության արժանի կան-

խատեսումներ, որոնք լրացնում են Հայաստանի բնակչության ար-

տագաղթի վարքագծի զարգացումների գնահատումը: 

Մտահոգություն է առաջացնում այն իրողությունը, որ թե՛ «չմեկ-

նածների» և թե՛ «մեկնածների» խմբերում, ամբողջությամբ վերցրած, 

իշխում է արտագաղթելու ցանկությունը: Այդ միտումը մեծ է հատկա-

պես երիտասարդների մոտ: Մասնավորապես «չմեկնածների» խմ-

բում տղամարդիկ ավելի են հակված մեկնելու, ուստի երիտասարդ 

տղամարդիկ մեկնում են կայուն աշխատանք, բարձր աշխատավարձ 
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և որակյալ կյանք ստեղծելու մղումով: Ընդ որում՝ նրանց վրա աշխա-

տանք ունենալու իրողությունը էական դեր չի խաղում: 

«Վերադարձած» էմիգրանտ կանայք ավելի են հակված նորից 

գնալու, քան տղամարդիկ: «Վերադարձած» էմիգրանտների վրա աշ-

խատանքի առկայությունն ունի նշանակալի ազդեցություն, քանի որ 

նրանք ծանոթ են նաև արտերկրի դժվարություններին: Սակայն այդ 

բանը չի կարելի ասել «չմեկնած» կին էմիգրանտների մասին: 

Նրանք ավելի են հակված մեկնելու արտերկիր: Այստեղ չի օգնում 

նաև աշխատավարձի որոշ բարձրացումը: Բարձր որակավորմամբ 

կին թե տղամարդ աշխատողները գիտեն, որ արտերկրում կստանան 

շատ ավելի մեծ աշխատավարձ: ՀՀ տնտեսության և ընդհանրապես 

սոցիալական զարգացումների վրա արտագաղթի տրանֆորմացիոն 

փոփոխությունները նշանակալի ազդեցություն և հետևանքներ են 

թողնում: 

2013 թ.-ին Հայ ռուսական համալսարանի պետպատվերով իրա-

կանացվեց «ՀՀ միգրացիոն իրավիճակի գնահատում՝ ընտրանքային 

հետազոտության միջոցով» աշխատանքը:239 ՀՀ տնային տնտեսու-

թյունների ընտրանքային տվյալների վերլուծության արդյունքում 

արձանագրվեց, որ նախ, դիտարկվող 2007-2012 թթ.-ին, նախընթաց 

2002-2006 թթ.-ի համեմատ, մոտ 20 %-ով աճել է Հայաստանից 

բնակչության արտահոսքի ծավալը (տարեկան միջին հաշվով 25 հա-

զար մարդուց մինչև մոտ 30 հազար մարդու): Երկրորդ, տեղի է ունե-

ցել արտահոսքի կառուցվածքի որոշ փոփոխություն: Վերջինս դրս-

ևորվում է նրանում, որ, ի տարբերություն 2002-2006 թթ.-ի, երբ ՀՀ 

արտաքին միգրացիայի բացասական մնացորդի մոտ 60 %-ը կազ-

մում էին արտերկրում ժամանակավոր կուտակվող, գերազանցապես 

աշխատանքային միգրանտները ու միայն մոտ 40 %-ը ողջ կազմով 

արտերկիր մեկնած տ/տ-ների անդամները, որոնց վերադարձը նվազ 

հավանական էր, 2007-2012 թթ.-ին նույն հարաբերակցությունը կազ-

մել է արդեն 50/50:  

                                                            
239 ՀՀ միգրացիոն իրավիճակի գնահատում՝ ընտրանքային հետազոտության միջո-
ցով, ծրագրի ղեկավար Ա. Վարդանյան, թեմայի գիտ. ղեկավար Ռ. Եգանյան, 
Երևան, 2013:  
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Ուշագրավ է նաև երկրի արտաքին միգրացիոն գործընթացնե-

րին քաղաքային և գյուղական տ/տ-ների անդամների մասնակցու-

թյունը: Որակական առումով լինելով նույնատիպ՝ այն քանակական 

առումով բավականին տարբեր է: Այսպես, ամբողջի միայն 36 %-ը 

կազմող գյուղական տ/տ-ների անդամները կատարել են 2007-

2013 թթ.-ի արտաքին միգրացիոն մեկնումների 49.1 %-ը, ժամանում-

ների 48.1 %-ը, նրանց կողմից է ձևավորվել արտաքին միգրացիայի 

բացասական մնացորդի անգամ կեսից ավելին` 51 %-ը: Միջինից 

ավելի բարձր է եղել նաև այլ քաղաքային բնակավայրերում բնակ-

վող տ/տ-ների արտաքին միգրացիոն ակտիվությունը: Կազմելով ամ-

բողջի միայն 31.3 %-ը՝ նրանք իրականացրել են արտաքին միգրա-

ցիոն մեկնումների 33.6 %-ը և ժամանումների 33.4 %-ը, «ապահովել» 

են արտաքին միգրացիայի բացասական մնացորդի 34 %-ը: Սրանց 

ֆոնի վրա ք. Երևանը ներկայացնողների միգրացիոն ակտիվությունը 

կարող է գնահատվել որպես ցածր: Կազմելով ամբողջի 32.7 %-ը՝ 

նրանք կատարել են մեկնումների միայն 17.2 %-ը և ժամանումների 

18.4 %-ը, ձևավորել են բացասական մնացորդի ընդամենը 14.9 %-ը: 

ՀՀ-ում բնակվող տ/տ-ների անդամների 2007-2013 թթ.-ի արտա-

քին միգրացիոն գործընթացների բնույթի մասին կարելի է դատել հե-

տազոտության հետևյալ արդյունքներից. 2007-2012 թթ.-ին կատար-

ված յուրաքանչյուր 10 մեկնումներից 8-ը իրականացվել են աշխա-

տելու նպատակով (434.8 հազար մեկնումից 348.4 հազարը): Մեկ-

նումների առումով կարևորությամբ երկրորդ տեղում են գտնվել ըն-

տանեկան (ընտանիքի միավորում, ամուսնություն, ամուսնալուծում և 

այլն), բնույթ կրող ուղևորությունները. 2007-2012 թթ.-ին՝ ամբողջի 

14.5 %-ը: ՀՀ-ում բնակվող տ/տ-ների անդամ հանդիսացող արտեր-

կիր մեկնածների թվում մշտական բնակության մեկնածները կազ-

մում են ամբողջի ընդամենը 3.9 %-ը: Սա կարող է մեկնաբանվել որ-

պես ևս մեկ վկայություն այն մասին, որ մշտական էմիգրացիան երկ-

րից առավելապես ձեռք է բերել ընտանեկան երևույթի բնույթ: Կրթա-

կան, ուսումնական նպատակով մեկնումների մասը կազմում է ամ-

բողջի միայն 1.5 %-ը:  
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Ինչ վերաբերում է հայրենիք վերադարձող միգրանտներին, 

ապա հարցումների արդյունքում իրենց վերադարձը որպես «վերա-

դարձ ընտանիք», «ընտանիքի միավորում» են որակել վերադարձած 

աշխատանքային միգրանտների բացարձակ մեծամասնությունը 

(2007-2012 թթ.՝ ամբողջի 87.8 %-ը): Վերադարձ ուղևորությունների 

9 %-ն էլ բնորոշվել է որպես «մշտական բնակություն»: Կարելի է 

կարծել, որ իրենց վերադարձին նման որակում են տվել մի կողմից 

այն աշխատանքային միգրանտները, որոնք վերադարձել են այլևս 

չմեկնելու մտադրությամբ, մյուս կողմից՝ այն մշտական բնակության 

մեկնածները, որոնք, այս կամ այն բերումով վերանայելով իրենց մո-

տեցումը, վերադարձել են հայրենիք: Վերադարձների 2 %-ից քիչ 

ավելի մասի վերադարձը պայմանավորված է եղել հայրենիքում 

հարմար աշխատանք գտնելով: Ուսման նպատակով վերադարձները 

կազմում են ամբողջի ընդամենը 0.4 %-ը: Մոտավորապես նույնքան է 

կազմում նաև որպես «բռնագաղթում» բնորոշված վերադարձների 

մասնաբաժինը: Պետք է կարծել, որ հարցվողները նման բնորոշում 

են տրվել այն վերադարձներին, որոնք հարկադրվել են ընդունող 

երկրների պաշտոնական կառույցների կողմից:  

«Առաջին ժամանումների» կառուցվածքը այլ է: Այստեղ ընտա-

նեկան ուղևորությունները կազմել են ամբողջի միայն 38 %-ը, մշտա-

կան բնակությանը միտվածները` արդեն 27.1 %-ը, որպես «բռնա-

գաղթ» բնորոշվածները (սրանք, անկասկած, մեր սիրիացի հայրե-

նակիցներն են)` 17.8 %-ը, աշխատանքայինները` 12.4 %-ը, կրթա-

կանները` 4.7 %-ը: Ներկայացված առանձնահատկությունները, որ-

պես կանոն, բնորոշ են նաև առանձին տարիների հոսքերին:  

Հետաքրքիր և հատկանշական է, որ արտաքին միգրացիոն գոր-

ծընթացներին մասնակցության առումով հատկապես ակտիվ են եղել 

30-39 և 40-49 տարեկանները: Կազմելով տ/տ անդամների ընդհա-

նուր թվի միայն 13.3 %-ը՝ առաջինները իրականացրել են մեկնումնե-

րի 22.1 %-ը, վերադարձների 21.4 %-ը, ձևավորել են բացասական 

մնացորդի 24.5 %-ը: Երկրորդների նույն մեծությունները կազմել են 

համապատասխանաբար` 11.9 %, 18.4 %, 21.2 % և 18.4 %:  
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Արտաքին միգրացիոն գործընթացների մասնակիցների կրթա-

կան կառուցվածքում արձանագրվել է միջնակարգ կրթություն ունե-

ցողների բաժնի ընդգծված գերակշռում (54.2-54.9 %՝ միայն 39 % 

կազմող միջինի դիմաց) և բարձրագույն կրթություն ունեցողների ան-

համամասնորեն փոքր ներկայացվածություն (16-16.4 %՝ 27 % կազ-

մող միջին մեծության դիմաց): Սա պայմանավորված է նրանով, որ 

մեկնումներ, թե վերադարձներ իրականացրածների գերակշիռ մասը 

կազմել են ոչ այնքան բարձր որակավորում պահանջող աշխա-

տանքներ կատարող աշխատանքային միգրանտները:  

Սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի կառուցվածքի առումով 

տ/տ-ների արտաքին միգրացիոն մեկնումներ և վերադարձներ կա-

տարածների համակցությունները ընդգծված կերպով առանձնանում 

են: Այսպես, դիտարկման պահին աշխատող/զբաղված էր վերա-

դարձ կատարածների ավելի քան կեսը, մեկնում կատարածներից` 

10-ից 8-ը: Ըստ մեծությամբ երկրորդ սոցիալ-տնտեսական խումբն 

աշխատանք չունեցողներն են:  

Ինչպես ցույց տվեցին հետազոտության արդյունքները, հարց-

վածների կողմից իրենց վերջին միգրացիոն ուղևորությունների մուտ-

քի և ելքի երկրների թվում մատնանշվել են աշխարհի 5 աշխարհա-

մասերի (Եվրոպա, Ասիա, Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկաներ 

և Աֆրիկա), 39 երկրներ, այդ թվում՝ այնպիսի հեռավոր և էկզոտիկ 

երկրներ, ինչպիսիք են Բրազիլիան, Հարավաֆրիկյան հանրապե-

տությունը, Անգոլան և Բոտսվանան: Մեկնողների մուտքի հիմնական 

երկիրը, ինչպես ետխորհրդային ողջ ժամանակում, շարունակում է 

մնալ ՌԴ-ը: Այն հանդիսացել է վերջին մեկնումների 89.4 %-ի նշա-

նակետ երկիրը, ինչն անգամ զգալիորեն գերազանցում է 2002-

2007 թթ.-ի նույն մեծությանը` 76.4 %: Կարևոր է նշել, որ 2002-

2007թթ.-ի համեմատ մեկնածների թվում, ՌԴ-ից զատ, մնացած բո-

լոր ուղղությունների մասնաբաժինները բավականին կտրուկ կերպով 

նվազել են:  

ՀՀ միգրացիոն գործընթացներին վերաբերող հաջորդ ուշագրավ 

աշխատանքը 2013 թ.-ին տնտ. դոկտոր Զոյա Թադևոսյանի գիտա-

կան ղեկավարությամբ իրականացված «Արտագնա աշխատան-
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քային միգրացիա, գնահատականներ և մտորումներ» հետազոտու-

թյունն է:240 Աշխատանքում նշվում է, որ 1991−2011 թթ.-ի ընթացքում 

ՀՀ-ից արտագաղթել է մոտ 1,2 մլն մարդ, ինչը ժամանակաշրջանի 

սկզբի նկատմամբ կազմում է 32,8 %, այսինքն` մոտ մեկ երրորդը: 

Նման ցուցանիշ չի արձանագրել ինչպես նախկին ԽՍՀՄ-ի ոչ մի 

հանրապետություն, այնպես էլ մեր տարածաշրջանի որևէ այլ երկիր: 

Հետազոտության արդյունքների ամփոփումը տագնապի տեղիք է 

տալիս այն առումով, որ հանրապետության առկա բնակչության 

էմիգրացիոն ներուժը դեռևս ոչ միայն հեռու չէ սպառված լինելուց, 

այլ, ամենայն հավանականությամբ, ունի աճի միտում: Ժամանակա-

վոր կենցաղային և սոցիալ-տնտեսական էմիգրացիայի երևույթը, 

ներկայումս ավելի ու ավելի մեծ չափով է ստանում անվերադարձ 

արտագաղթի բնույթ: Անվերադարձ էմիգրացիային անցում կատա-

րելու ծանրակշիռ ապացույցներից մեկը էմիգրանտների թվաքանա-

կում սեռային կառուցվածքի տեղաշարժերն են: 

Հարցվողների 15,6 %-ը հայտնել է արտագաղթելու հաստատա-

կամության մասին, իսկ 16,3 %-ը արտագաղթը համարում է հավա-

նական։ Արտագաղթելու մտադրություն չունեն հարցվողների 52,9 %-

ը, ևս 9,5 %-ը երկիրը լքելու որոշումը համարում է քիչ հավանական, 

վերջապես, այս հարցում դեռ չեն կողմնորոշվել հարցվողների ընդա-

մենը 5,7 %-ը։ 2013 թ.-ի էմիգրացիոն ներուժի ձևավորման սոցիալ-ժո-

ղովրդագրական առանձնահատկություններից է այն, որ վստահա-

բար արտագաղթելու մտադրություն չունեն հարցվող կանանց 

51,7 %-ը, իսկ տղամարդկանց 55,9 %-ը: Մինչև 45 տարեկան տղա-

մարդկանց մոտ 45 %-ը պատրաստվում է արտագաղթել, ինչը 5-7 

տոկոսային կետով բարձր է կանանց համապատասխան տարիքի 

էմիգրացիոն ներուժից: Նշենք նաև, որ, եթե մինչև 60 տարեկան 

հարցված կանանց էմիգրացվելու պատրաստակամությունը  բավա-

կան կայուն է` գտնվելով 37,3-ից մինչև 39,6 %-ի սահմաններում, 

ապա տղամարդկանց շրջանում այն 45 տարեկանից հետո գրեթե 

կրկնակի նվազում է: Կանանց էմիգրացիոն ներուժի բարձր լինելը 

                                                            
240 Արտագնա աշխատանքային միգրացիա, գնահատականներ և մտորումներ, գիտ. 
ղեկավար տնտ. դոկտոր Զ. Թադևոսյան, Երևան, 2014: 
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բացատրվում է հանրապետության սահմաններից դուրս ընտանիքի 

մյուս անդամներին վերամիավորվելու մտադրությամբ:  

Եթե հարցվողների տարիքի և էմիգրացիոն ներուժի մակարդակ-

ների միջև դիտվում է հակադարձ կապ, ապա կրթական մակարդակի 

հետ կապն արդեն ուղիղ է: Այսպես, եթե բարձրագույն, թերի բարձ-

րագույն և միջին մասնագիտական կրթություն ունեցողների 34,4 %-ից 

մինչև 35,1 %-ն են պատրաստվում արտագաղթելու, ապա ընդհանուր 

միջնակարգ և ընդհանուր հիմնական կրթություն ունեցողների 

27,0 %-ից մինչև 28,8 %-ն է հայտնել նման ցանկություն: Հետբուհա-

կան` մագիստրոսական կրթություն և գիտական աստիճան ունեցող 

14 հարցվողներից 12-ը (կամ 85,7 %-ը) արտագաղթել չի ցանկանում: 

Սա բավական հուսադրող ցուցանիշ է այն առումով, որ կրթական 

բարձր մակարդակ ունեցող անձինք իրենց ապագան որոշակիորեն 

կապում են հայրենիքի հետ:  

Սույն հետազոտությունը հաստատում է նաև մեկ այլ` միջազ-

գային տնտեսագիտության մեջ ամրագրված օրինաչափություն. 

ավելի հեռավոր զարգացած տարածաշրջաններ կամ երկրներ միգ-

րանտները տեղափոխվում են ընտանիքներով և կայացնում մշտա-

կան բնակության որոշում: Միգրացիայի ամենաակտիվ ուղղությունը, 

ըստ հետազոտության արդյունքների, Ռուսաստանի Դաշնությունն է, 

որտեղ գտնվում է վերջին տարիներին էմիգրացվածների 68,6 %-ը: 

Սակայն 2002–2007 թթ.-ի համեմատությամբ Ռուսաստան մեկնած-

ների բաժինը մի փոքր նվազել է, ինչը պայմանավորված է սույն հե-

տազոտությունում քաղաքային բնակավայրերից, ինչպես նաև 

բարձր կրթական մակարդակ ունեցող միգրանտների ներգրավվա-

ծության բարձր աստիճանով: Այսպես, Երևան քաղաքից մեկնածնե-

րի միայն 50,8 %-ն է ուղևորվել Ռուսաստան: Հաջորդ ուշագրավ 

հանգամանքն այն է, որ զգալիորեն աճել են եվրոպական երկրներ և 

ԱՄՆ մեկնողների բաժինները, որոնք համապատասխանաբար կազ-

մել են 13,4 % և 12,9 %: Եվրոպական երկրներ մեկնողների տարի-

քային կազմում բարձր է 20−29 տարեկանների բաժինը` 16,6 %, իսկ 

ԱՄՆ և Կանադա մեկնողների կազմում` մինչև 20 և 60-ից բարձր տա-

րեկաններինը` համապատասխանաբար 22,0 % և 22,7 %: 
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2015 թ.-ից Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանը 

«Գերմանիայի միջազգային համագործակցություն» ընկերության 

ֆինանսավորմամբ սկսեց իրականացնել «ՀՀ արտաքին միգրացիոն 

իրավիճակի եռամյա (2015-2017 թթ.) մշտադիտարկում՝ ընտրան-

քային հետազոտության միջոցով»:241 Հետազոտության արդյունքնե-

րով ՀՀ տնային տնտեսությունների ընդգրկվածությունն արտաքին 

միգրացիոն գործընթացներում ընդլայնվել է՝ 2007-2013 թթ.-ի 24.3 %-

ից 2012-2015 թթ.-ին հասնելով 33.8 %-ի (9.6 տոկոսային կետով): 

Միգրացիայի բացասական մնացորդը մեծացել է շուրջ 40 %-ով: 

Կանխատեսվել է, որ Հայաստանի 2012-2015 թթ.-ի միգրացիայի բա-

ցասական մնացորդի ամբողջական մեծությունը կկազմի շուրջ 140 

հազար մարդ կամ բնակչության մոտ 4.7 %-ը, և որ դրա մոտ կեսը 

կլինեն մշտապես մեկնածները, մյուս կեսը՝ արտերկրում կուտակվող 

տևական աշխատանքային միգրանտները և տնային տնտեսություն-

ների նրանց ուղեկցող անդամները: 

Ուշագրավ է միգրացիայի աշխարհագրության փոփոխությունը: 

Հետազոտության արդյունքում արձանագրվել են մուտքի և ելքի 

երկրների թվի կրճատման (22 երկրներ 2013 թ.-ի 39-ի դիմաց) և ՌԴ 

մեկնող ու այնտեղից ժամանող հոսքերի բաժինների էլ ավելի մեծաց-

ման (համապատասխանաբար մինչև 94.6 % և 93.6 %) փաստերը: 

Հայտնի է, որ արտերկրից ստացվող տրանսֆերտները Հայաս-

տանի շատ ընտանիքների եկամտի կարևոր աղբյուրներից են: Սլա-

վոնական համալսարանի կողմից իրականացված ընտրանքային հե-

տազոտության համաձայն՝ արտերկրից դրամական մուտքերը ՀՀ 

տնային տնտեսությունների 13.6 %-ի համար եկամտի հիմնական, ևս 

9.4 %-ի համար` լրացուցիչ աղբյուր են: Կարևորությամբ զիջելով 

միայն «վարձու հինական աշխատանք ՀՀ-ում» և «թոշակ/նպաստ» 

աղբյուրներին՝ այս աղբյուրն ավելի նշանակալի է, քան եկամտի 

այնպիսի կարևոր աղբյուրը, ինչպիսին է «սեփական գործը/բիզնեսը 

ՀՀ-ում»: Արտերկրից մուտքերի գերակշիռ մասն ստացվում է մաս-

                                                            
241 ՀՀ արտաքին միգրացիոն իրավիճակի եռամյա (2015-2017 թթ.) մշտադիտարկում՝ 
ընտրանքային հետազոտության միջոցով, ծրագրի ղեկավար՝ տ.գ.թ. Ա. Վարդանյան, 
թեմայի գիտական ղեկավար՝ տ.գ.թ. Ռ. Եգանյան, Երևան, 2015: 



251 

նագիտացված կառույցների միջոցով (բանկային համակարգ` 73.0-

88.3 % և փոստ` 8.6-17.0 %): 

Ինչ վերաբերում է միգրացիոն ներուժին, ապա արձանագրվել է, 

որ սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի խմբերից առավել բարձր 

միգրացիոն ներուժ ունեն աշխատանք չունեցողները` 15.1 %: Մեկնե-

լու ծրագիր ունեն նաև աշխատող/ինքնազբաղվածների 6.4 %-ը, սա-

կայն էլ ավելի մտահոգիչ է նրանց ոչ գյուղատնտեսական ոլորտի 

ինքնազբաղված մասի գերակշիռ միգրացիոն ներուժի պահպանումը` 

13.6 %: Սեփական ուժերով իրենց համար աշխատատեղ ստեղծած 

մարդկանց արտերկիր մեկնելու նման բարձր միտվածությունը վկա-

յում է երկրում մանր բիզնեսի գործունեության և զարգացման պայ-

մանների ոչ բարենպաստ լինելու մասին: Հետևաբար շարունակում է 

հրատապ մնալ դեռևս 2013 թ.-ի հետազոտության արդյունքների հի-

ման վրա արված այն եզրահանգումը, որ մասնավոր ձեռներեցին 

միգրացիայի դրդող պատճառների և գործոնների գիտական հետա-

զոտումը, վերլուծումը և գնահատումը, դրանց ազդեցության նվազեց-

ման ներուժ պարունակող միջոցառումների համալիրի մշակումը և 

գործարկումը ներկայումս արտակարգ կարևորություն ունեցող պե-

տական խնդիրներ են: 

Մեկնում ծրագրողները որպես պոտենցիալ մուտքի երկրներ 

մատնանշել են ՌԴ-ը, Ուկրաինան, Վրաստանը, ԱՄՆ-ն, Կանադան, 

Իսրայելը և ԵՄ անդամ հանդիսացող 10 երկրներ: Ծրագրվող մեկ-

նումների գերակշիռ մասի նշանակետ երկիրը ՌԴ-ն է`10-ից գրեթե 9-

ը: ԵՄ երկրներ մեկնել ծրագրողների մոտ 43.0 %-ի նշանակետ երկի-

րը Ֆրանսիան է, ևս ավելի քան 18.0 %-ինն էլ՝ Գերմանիան: 

Վերադարձած միգրանտների մեկնման պատճառների կառուց-

վածքում կատարվել են որոշակի տեղաշարժեր: Ի հաշիվ մյուս բոլոր 

պատճառների հիշատակումների բաժինների նվազման՝ մեծացել են 

«աշխատանք չգտնել/չունենալ» և «տնային տնտեսության համար 

գումար վաստակել» պատճառների հիշատակումների տեսակարար 

կշիռները: Սա խոսում է այն մասին, որ ներքին աշխատաշուկայի 

իրավիճակը և ընդհանուր առմամբ երկրի տնտեսական վիճակը ոչ 

միայն չի բարելավվել, այլև որոշակիորեն վատացել է: Հայաստա-
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նում զբաղված լինելը չի երաշխավորում միջին կենսամակարդակի 

ապահովում, զբաղվածների մի մասը աղքատ է, որը և դրդում է ար-

տագաղթի: Դրա վառ վկայություններից է այն փաստը, որ վերադար-

ձած միգրանտների արտերկրյան և հայաստանյան աշխատան-

քային վաստակների շեղվածությունը կազմում է 6.6 անգամ (միջին 

հաշվով, համապատասխանաբար՝ 597,3 հազար ՀՀ դրամ և 89,8 հա-

զար ՀՀ դրամ): Հետազոտության արդյունքում աշխատանք չունե-

ցած վերադարձած միգրանտներից աշխատանք է փնտրել, այսինքն՝ 

դրսևորել է տնտեսական ակտիվություն, եղել է գործազուրկ միայն 

38.1 %-ը: 

Ուշագրավ է, որ վերադարձած միգրանտների 64.1 %-ի գնա-

հատմամբ վերջին ուղևորության արդյունքում ունեցել են մասնագի-

տական գիտելիքների/հմտությունների ավելացում, ինչը, սակայն, 

նրանց 56.2 %-ի կարծիքով չի նպաստել ՀՀ աշխատաշուկայում 

իրենց ավելի մրցունակ դառնալուն: Սա կարող է բացատրվել մա-

սամբ վերադարձած միգրանտների գնահատականների սուբյեկտի-

վությամբ, մասամբ էլ՝ Հայաստանում աշխատանքի տեղավորման 

համար գիտելիք/հմտություն գործոնի վճռորոշ չլինելով: 

Արտերկրում գտնվող միգրանտ (ԱԳՄ) ունեցող տնային տնտե-

սությունների 2/3-րդը վերջին 12 ամիսներին ունեցել է արտերկրից 

դրամական մուտքեր: Այդ մուտքերի գումարի միջին մեծությունը, 

կազմելով 763 հազար դրամ կամ մոտ 1603 ԱՄՆ դոլար, մոտ 20 %-ով 

ավելի է վերադարձած միգրանտների (ՎՄ) տնային տնտեսություն-

ների արտերկրից դրամական մուտքերից: Թե՛ արտերկրում գտնվող 

միգրանտների և թե՛ վերադարձած միգրանտների տնային տնտեսու-

թյունների կողմից արտերկրից ստացվող գումարների միայն փոքր 

մասն է ուղղորդվում մարդկային կապիտալի զարգացմանը (կրթու-

թյուն, առողջապահություն` 12.0-13.0 %-ը) և տնտեսական կապիտա-

լի ավելացմանը (բիզնես ներդրումներ` 1.4-1.7 %-ը): Մնացած գերա-

կշիռ մասը` 85 և ավելի տոկոսը, հիմնականում ծախսվում է գոյու-

թյան պահպանում պարզ վերարտադրություն իրականացնելու հա-

մար:  
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Էապես տարբերվում են ԱԳՄ-ների հայաստանյան և արտերկ-

րյա աշխատանքների ոլորտների կառուցվածքները: Հիմնական 

տարբերությունն այն է, որ եթե հայաստանյան աշխատանքներում 

շինարարությունում են զբաղված եղել նրանցից 4-ից միայն 1-ը, 

ապա արտերկրում՝ արդեն 2/3-րդը: Շինարարությունից զատ ԱԳՄ-

ներն արտերկրում աշխատում են գործնականում միայն 3 ոլորտնե-

րում՝ այլ ծառայություններ` 18,8 % (Հայաստան` 28,8 %), առևտուր և 

նորոգում` 8,9 % (Հայաստան` 11,4 %), արդյունաբերություն` 3,4 % 

(Հայաստան` 18 %): 

Աշխատող ԱԳՄ-ների արտերկրյա ամսական վաստակի միջին 

մեծությունը՝ 261,7 հազար ՀՀ դրամ, 3,1 անգամ գերազանցում է հա-

յաստանյան նույն ցուցանիշին` 85 հազար ՀՀ դրամ: Մյուս կողմից, 

սակայն, համադրելով այդ թվերը ՎՄ-ների արտերկրյա (597,3 հա-

զար ՀՀ դրամ) և ներկայիս հայաստանյան (մոտ 90 հազար ՀՀ դրամ) 

ամսական վաստակների միջին մեծությունների հետ և հաշվի առնե-

լով ցուցանիշների ժամանակային տարբերությունները՝ կարելի է ար-

ձանագրել, որ եթե հայաստանյան վաստակի մեծությունն անգամ ոչ 

մեծ չափով` 5,6 %-ով աճել է, ապա արտերկրինը կրկնակի նվազել է: 

Որպես հետազոտության արդյունքների ամփոփում՝ նշվել է, որ, 

բացառությամբ հայրենիք, հայրենասիրություն գործոնների, տնտե-

սական և սոցիալական բնույթի ձգող այլ գործոնների գրեթե լիակա-

տար բացակայությունը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ. 

 արտագնա միգրացիոն գործընթացներում ներառվածների 

խմբաքանակի աճի միտումը, ամենայն հավանականու-

թյամբ, կշարունակվի (միգուցե անգամ հարաճուն տեմպե-

րով), 

 կիսված ընտանիքների վերամիավորումը հիմնականում կշա-

րունակվի տեղի ունենալ ոչ թե Հայաստանում, այլ արտերկ-

րում, 

 տ/տ ողջ կազմով մշտական էմիգրացիայի ծավալներն 

առնվազն չեն փոքրանա: 

Վերը ներկայացված բոլոր հետազոտությունների արդյունքնե-

րը, նաև ԱՎԾ տվյալները փաստում են, որ որպես հայերի միգրա-
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ցիայի ուղղությունը որոշող վեկտոր միշտ հանդես է եկել և շարունա-

կում է հանդես գալ հայկական սփյուռքը: 90-ականների սկզբին Հա-

յաստանից դուրս ապրող հայերից 532 հազարն ապրում էր ՌԴ-ում, 

600 հազարը՝ ԱՄՆ-ում: Ըստ ռուսական պաշտոնական տվյալների՝ 

հայերի նետտո-միգրացիան Ռուսաստան 1990-1997 թթ.-ին կազմել է 

258 հազար մարդ242, Ա. Տեր-Մինասյանի հաշվարկներով՝ «հայ էմիգ-

րանտների թիվը 90-ականների առաջին կեսին ԱՄՆ-ում գնահատ-

վում էր 80 հազար»243 (բնականաբար, երկու երկրում էլ ոչ բոլոր միգ-

րանտներն են ընկել պաշտոնական հաշվառման մեջ): Միաժամա-

նակ ՀՀ կառավարությանն առընթեր Միգրացիայի և փախստական-

ների վարչության տվյալները փաստում են, որ անցումային ժամա-

նակաշրջանում հայ էմիգրանտների 3/4-ը մեկնել է ԱՊՀ երկրներ, 

նրանցից 80-85 %-ը՝ ՌԴ, մնացած քանակի գրեթե կեսը՝ եվրոպական 

երկրներ և մոտ 40 %-ը՝ ԱՄՆ:   

Հայաստանից աշխատանքային միգրանտների հիմնական հոս-

քի ԱՊՀ երկրներ ուղղվելու պատճառը, այստեղ մեծ հայկական գաղ-

թօջախների առկայությունից զատ, մեր երկրների բնակչությանը կա-

պող պատմական և մշակութային ընդհանուր ավանդույթներն են, եր-

կիրը մեր քաղաքացիներին լավ ծանոթ լինելը, լեզվական խոչընդոտ-

ների բացակայությունը: Վիճակագրական տվյալները փաստում են, 

որ 1998 թ.-ին Հայաստանից մեկնողների ընդհանուր թվում ԱՊՀ 

երկրներ մեկնողները կազմել են 92.0 %, իսկ այլ երկրներ՝ 0,8 %, 

2002 թ.-ին համապատասխանաբար՝ 78.0 % և 22.0 %:244 Միջազ-

գային փորձագետների գնահատականներով 2013-2014 թթ.-ին Հա-

յաստանից արտագաղթողները հիմնականում մեկնել են ԵՄ և ՌԴ, 

արտագնա աշխատողների ավելի քան 80 %-ը մեկնել է ՌԴ։245 Ըստ 

                                                            
242 А. Г. Вишневский, Распад СССР: этнические миграции и проблема диаспор.// 
Общественные науки и современность. Национальные отношения, 2000, Н. 3. стр. 
115-130, стр.120. 
243 A. Ter Minassian, La diaspora armenienne.// Diasporas. Montpelier. 1995, p.32. 
244 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2003, Երևան, էջ 43: 
245 A. Weinar, 2014. A look at migrations in the post‐soviet space–the case of Eastern 
Europe, South Caucasus and Russian Federation. International migration, 52(5), pp.47-51. 
Տե՛ս նաև Bara, A., A. Di Bartolomeo, Z. Brunarska, S. Makaryan, S. Mananashvili and A. 
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ՀՀ ԱՎԾ 2014 թ.-ի հետազոտության արդյունքների՝ ՌԴ մեկնողները 

կազմում են 95 %, իսկ ՀՀ ԿԲ կողմից 2015 թ.-ի հետազոտության ար-

դյունքներով` 84 %: 

Վերոնշյալ տվյալները, կարծում ենք, հիմք են տալիս ասել, որ 

հայերի միգրացիան տեղի է ունենում սփյուռքի հովանավորության 

ներքո: Վերջինս արտահայտվում է միգրանտներին ցույց տրվող ինչ-

պես ֆինանսական, այնպես էլ՝ բարոյական աջակցության մեջ: Միգ-

րանտների համար շատ կարևոր է «սոցիալական կապիտալի» առ-

կայությունը, այսինքն՝ բարեկամական կամ ընկերական կապերի, 

տեղեկատվության առկայությունը: Հայ միգրանտների համար բարե-

կամների և ծանոթների օգնությունը ոչ միայն անշահախնդիր, այլև 

նախաձեռնողական բնույթ է կրում, որի հիմքում ընկած են հայ ժո-

ղովրդին բնորոշ ընտանեկան և բարեկամական ամուր կապերը: Հայ-

կական սփյուռքը այն ինստիտուցիոնալ ձևն է, որը հեշտացնում է սո-

ցիալ-մշակութային այլ միջավայրում հայտնված մարդու հարմա-

րումը: Ժամանակի ընթացքում, ստանալով ռեզիդենտի կարգավի-

ճակ, հայ իմիգրանտները հնարավորություն են ստանում նաև սո-

ցիալական սանդուղքով վեր բարձրանալու: Վերջինիս մեծապես 

նպաստում է հայերի էթնիկ ձեռներեցությունը246: Ս. Վ. Ռյազանցևը 

գրում է. «դժվար նյութական կացության մեջ հայտնված բարեկամին 

օգնելը հայերի վարքի նորման է հանդիսանում... հայ միգրանտները 

2-3 անգամ ավելի բարձր գործարար պոտենցիալ ունեն, քան ռուսնե-

րը...»:247  

Նկատենք, որ էթնիկ ձեռներեցությունը մեր ժողովրդին բնորոշ է 

եղել դարեր շարունակ, իսկ գլոբալացման դարաշրջանում այն ընդու-

նել է լայն մասշտաբներ՝ դառնալով հայ միգրանտների  սոցիալ-

                                                                                                                                
Weinar, 2013b. Regional Migration Report: South Caucasus. European University 
Institute, Florence, MPC Migration Report, p. 112։ 
246 Ա. Խառատյան, ՀՀ միգրացիոն գործընթացները անցումային ժամանակաշրջա-
նում, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները (գիտական հոդվածների ժո-
ղովածու – 6), ՀՀ ֆին. և էկոնոմ. նախար. տնտեսագիտական հետազոտությունների 
ինստիտուտ, Երևան, 2005, էջ 60-68:  
247 С. В. Рязанцев, Этническое предпринимательство как форма адаптации мигран-
тов.// Общественные науки и современность. Национальные отношения, 2000, Н. 5, 
стр. 73-86, стр 83.  
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տնտեսական հաջող հարմարման իրական ուղին: Նոր հասարակու-

թյունում ձեռներեցության հետ մեկտեղ ուղղահայաց մոբիլության 

հնարավորության պարտադիր պայմաններ են այդ հասարակության 

արժեքային համակարգի ընդունումը, նորմերի յուրացումը և օրենք-

ների իմացությունը: Այսօր աշխարհի տարբեր երկրների հայկական 

գաղթօջախներում հիմնականում պահպանվում են հայոց լեզուն և 

կրոնը, ազգային առանձնահատկությունները: Վ. Թովմասյանի գնա-

հատումներով՝ 90-ականներին ԱՄՆ-ում հայերի ամուսնությունները 

այլ ազգերի ներկայացուցիչների հետ կազմում էին ընդհանուրի 10 

%-ը:248 Այնուհանդերձ, միգրանտների երեխաները, թոռները աստի-

ճանաբար լուծվում են նոր միջավայրում: Գլոբալացումը պահան-

ջում է ինտեգրման նոր սկզբունքներ, որոնք ունեն ոչ էթնիկ հիմք: 

Քննարկենք, թե ինչպիսի տնտեսական ու ժողովրդագրական 

հետևանքներ ունեցան ՀՀ միգրացիոն գործընթացների զարգացում-

ները ՀՀ անցումային ժամանակաշրջանում: 

Հայաստանում պաշտոնական տվյալներով տարբեր տարինե-

րին արտերկրից մասնավոր դրամական փոխանցումների մասնա-

բաժինը տատանվել է ՀՆԱ-ի 18-25 %-ի միջակայքում: Իրականում 

դրանց ծավալներն ավելին են, քանի որ մարդկանց մի մասը իր հա-

րազատներին գումարներ է փոխանցում ոչ պաշտոնական ուղինե-

րով: Համաշխարհային բանկի գնահատմամբ՝ ՀՆԱ կազմում ար-

տերկրից դրամական փոխանցումների տեսակարար կշռի ցուցանի-

շով ոչ միայն անցումային երկրների խմբում, այլև ամբողջ աշխար-

հում առաջին տեղում հայտնվեց Տաջիկստանը, որին հաջորդեցին 

Ղրղզստանն ու Մոլդովան: 2010-2015 թթ.-ին այս երկրներ մուտք 

գործող դրամական միջոցները միջինում կազմել են ՀՆԱ-ի համա-

պատասխանաբար 38.1 %-ը, 28.6 %-ը և 26.7 %-ը: Դիտարկվող ժա-

մանակահատվածում մեծ տեսակարար կշիռ ունեցան նաև Հայաս-

տանը՝ ՀՆԱ-ի 17.6 %-ը, Կոսովոն` 16.5 %-ը, Վրաստանը` 11.1 %-ը, 

Բոսնիա և Հերցեգովինան` 10.8 %-ը:  

                                                            
248 Վ. Թովմասյան, Հայությունը և Հայաստանի ժողովրդագրական զարգացումը, Լոս 
Անջելես, 1997, էջ 132: 
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Հայաստանի Հանրապետությունում 2003 թ.-ին արտերկրից փո-

խանցվող տրանսֆերտների ծավալը պաշտոնապես գնահատվել է 

289 միլիոն դոլար, սակայն ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործա-

կալության փորձագետների գնահատմամբ այն հասել է մոտ 900 մի-

լիոն ԱՄՆ դոլարի:249 2004 թ.-ից սկսած՝ Հայաստանում արտերկրից 

փոխանցվող տրանսֆերտների ցուցանիշում արձանագրվել է տարե-

կան միջինը 40 % աճ մինչև 2009 թ.-ի ֆինանսատնտեսական ճգնա-

ժամը: 2009 թ.-ին արձանագրվել է մասնավոր տրանսֆերտների 

նվազում 41 %-ով: 2010 թ.-ին պաշտոնական տվյալներով Հայաստա-

նի քաղաքացիների անունով արտերկրից ստացվել են 1293.7 մլն 

ԱՄՆ դոլարի դրամական փոխանցումներ: 2011 թ.-ին Կենտրոնա-

կան բանկի փոխանցմամբ 2010 թ.-ի համեմատությամբ տրանս-

ֆերտների հոսքը մեր երկիր աճել է շուրջ 20 %-ով: 2011 թ.-ին ԱՄՆ-

ից Հայաստան են փոխանցվել 74.3 մլն ԱՄՆ դոլարի տրանսֆերտ-

ներ, Ուկրաինայից՝ 25.0 մլն, Ղազախստանից` 20.6 մլն, Գերմա-

նիայից՝ 10.6 մլն, Ֆրանսիայից` 10.8 մլն ԱՄՆ դոլար: Տրանսֆերտ-

ների ավելի քան 80 %-ը` 1295.1 մլն ԱՄՆ դոլար, ապահովել է Ռու-

սաստանը250: 2005-2013 թթ.-ի ժամանակահատվածում արտերկրի 

ֆիզիկական անձանցից ստացվող մասնավոր տրանսֆերտների 

զուտ հոսքը աճել է 247.5 %-ով, այդ թվում՝ Ռուսաստանից՝ 311.6 %-ո-

վ, ԱՄՆ-ից՝ 95.1 %-ով: Ֆիզիկական անձանց ոչ առևտրային բնույթի 

մասնավոր տրանսֆերտների ընդհանուր ծավալում Ռուսաստանի և 

ԱՄՆ-ի բաժինը վերջին տարիներին կազմել է շուրջ 90 %, ընդ որում՝ 

Ռուսաստանի բաժինը աճում է, իսկ ԱՄՆ-ի բաժինը, ընդհակառակը, 

նվազում: 2014 թ.-ի վերջից տրանսֆերտների հոսքը նկատելիորեն 

սկսեց նվազել և շարունակում է նվազել։ 2015թ.-ին արտերկրից Հա-

յաստան փոխանցվող արտաքին մասնավոր տրանսֆերտները 

2013 թ.-ի համեմատ նվազել են 35.4 %-ով (661321 հազար դոլարով), 

ինչը հիմնականում պայմանավորվել է Ռուսաստանից փոխանցվող 

տրանսֆերտների կրճատմամբ: Ռուսաստանի Դաշնությունից 

ստացված տրանսֆերտների ծավալը նվազել է 43 %-ով (690691 հա-

                                                            
249 http://www.azg.am/AM 
250 wwwb24.am/finance/35406.html 
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զար դոլարով), իսկ ԱՄՆ-ից ստացվողը՝ աճել 145.0 %-ով (37073 հա-

զար դոլարով):251  
Եթե Հայաստանը համեմատենք աշխարհում դրամական փո-

խանցումներ ստացող առաջատար հնգյակի՝ Հնդկաստանի, Չինաս-

տանի, Ֆիլիպինների, Մեքսիկայի ու Ֆրանսիայի հետ, ապա մեկ շն-

չի հաշվով փոխանցումների ծավալով մեր ցուցանիշը գերազանցում 

է այդ երկրներին շուրջ 3 անգամ: Սա նշանակում է, որ Հայաստան 

ուղարկվող դրամական փոխանցումները էական ազդեցություն ունեն 

ինչպես ՀՀ սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների ձևավորման վրա 

վրա, այնպես էլ՝ շատ ընտանիքների կենսամակարդակի: Նշենք, որ 

պաշտոնական գնահատականներով 2015 թ.-ին ՀՀ մուտք գործող 

մասնավոր տրանսֆերտների անկումը առաջին հերթին ազդեցու-

թյուն է թողել առևտրի վրա: 2015 թ.-ին մեր երկրում առևտրի ընդհա-

նուր շրջանառությունը կազմել է 2 տրիլիոն 4 մլրդ 282,26 մլն ՀՀ 

դրամ: Նախորդ տարվա համեմատ ցուցանիշը կրճատվել է 8%-ով:252  

Մի շարք էմպիրիկ հետազոտությունների արդյունքներով ար-

տերկրից փոխանցումների և տնտեսական աճի միջև առկա է ուղիղ 

կախվածություն, արտերկրից ստացվող տրանսֆերտները նպաս-

տում են տնտեսական աճին, մյուսների արդյունքներով երկու փոփո-

խականների միջև կապը բացակայում է։253 Նույնիսկ Մոլդովայում, 

որտեղ 2006-2011 թթ.-ի ընթացքում փոխանցումների տեսակարար 

կշիռը ՀՆԱ-ում 14 %-ից հասավ 19.1 %-ի, փոփոխականների միջև 

նշանակալի կախվածություն առկա չէ։ 254  Որոշ հետազոտողներ 

պնդում են, որ փոխանցումների ազդեցության «նշանը» մեծապես 

կախված է նրանից, թե որքանով է պետությունը կարողանում օգտա-

                                                            
251 Г. Саргсян, А. Маркосян, В. Сидоров, Я. Ядгаров, Трансформационные аспекты 
феномена рыночного хозяийства, Ереван, 2016, с. 369. 
252 https://b24.am/mobile/economy/58330.html 
253 A. Barajas, R. Chami, C. Fullenkamp, M. Gapen and P. J. Montiel, 2009. Do workers' 
remittances promote economic growth?. IMF Working Paper No. 09/153, pp. 1-23. 
254 A. Stratan, M. Chistruga, V. Clipa, A. Fala and V. Septelici, 2013. Development and 
side effects of remittances in the CIS countries: the case of Republic of Moldova. 
Migration Policy Centre; CARIM-East Research Report No. 2013/2, pp. 1-56. 
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գործել դրանց պոտենցիալը, և նրանից, թե ստացողները ինչպես են 

օգտագործում այդ միջոցները։255  

Հայաստանի համար կատարված էմպիրիկ հետազոտություննե-

րը ցույց են տալիս, որ արտերկրից դրամական փոխանցումների և 

ՀՆԱ-ի աճի միջև առկա է վիճակագրորեն նշանակալի դրական 

կապ: Ըստ ՀՀ 2002-2012 թթ.-ի վիճակագրական տվյալների հիման 

վրա կատարված վերլուծության արդյունքների՝ արտերկրից տրանս-

ֆերտների մեկ տոկոս աճը մեկ եռամսյակ հետո հանգեցնում է իրա-

կան ՀՆԱ-ի 0.33 տոկոս աճի:256 ՀՀ 2002-2010 թթ.-ի վիճակագրական 

տվյալների հիման վրա կատարված հետազոտությունում դիտարկվել 

է վեկտորական ավտոռեգրեսիայի (VAR) երկու մոդել, որոնցից 

առաջին մոդելում վերլուծությունների մեջ կիրառվել է իրական փո-

խարժեքը, իսկ երկրորդում` անվանականը: Մոդելներում ներառված 

մյուս փոփոխականներն են՝ ՀՆԱ-ն, տոկոսադրույքը, գնաճը և դրա-

մական փոխանցումները: Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ առա-

ջին մոդելում արտերկրից դրամական փոխանցումների ազդեցու-

թյունները ՀՆԱ-ի և գնաճի վրա նշանակալի են, ինչը չի արտահայտ-

վում իրական արդյունավետ փոխարժեքի դեպքում: Մոդելում ՀՆԱ և 

տրանսֆերտներ ցուցանիշների միջև արձանագրվել է դրական կապ: 

Միևնույն ժամանակ ՀՆԱ-ի և գնաճի շոկերը չեն ազդում փոխարժե-

քի վրա, մինչդեռ փոխարժեքի շոկերը բերում են ինչպես ՀՆԱ-ի, այն-

պես էլ գնաճի փոփոխմանը: Երկրորդ VAR մոդելում ստացված ար-

դյունքների հիմնական տարբերությունը առաջինի արդյունքներից 

այն է, որ իրական արդյունավետ փոխարժեքը անվանական փո-

խարժեքով փոխարինելու դեպքում արտերկրից դրամական փոխան-

ցումների ազդեցությունը փոխարժեքի վրա դառնում է նշանակալի: 

Վերջինս երկրորդ մոդելում ներկայանում է տրանսֆերտներ-փո-

                                                            
255  R. Chami and C. Fullenkamp, 2013. Beyond the household. Finance and 
Development, 50(3), pp.48-51. Տե՛ս նաև Clemens, M.A. and McKenzie, D.J., 2014. Why 
don't remittances appear to affect growth?. Center for Global Development Working Paper 
No. 366, pp. 1-51. 
256 Ա. Խառատյան, Ն. Քոչինյան, ՀՀ տնտեսական աճը և սոցիալական հիմնա-
խնդիրները: «Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր», Երևան, 
2013, հ. 10., N 1, էջ 5-11: 
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խարժեք հակադարձ կապով: Տնտեսագիտական մեկնաբանությունը 

հետևյալն է. ՀՀ մասնավոր տրանսֆերտների աճը այլ հավասար 

պայմանների դեպքում հանգեցնում է անվանական փոխարժեքի 

աճին (դրամի արժևորմանը)՝ վատթարացնելով արտահանման պայ-

մանները և նվազեցնելով բնակչության այն մասի իրական եկամուտ-

ները, որոնց եկամտի հիմնական աղբյուրը արտերկրից ստացվող 

դրամական օգնությունն է:257 

Արտերկրից փոխանցվող տրանսֆերտները միկրոմակարդա-

կում զգալի դեր են կատարում միգրանտների ընտանիքների ինչպես 

առաջնային պահանջմունքների, այնպես էլ ընդհանուր կենսամա-

կարդակի բարձրացման, կրթական ու առողջապահական խնդիրնե-

րի լուծման գործում: Ըստ ՀՀ կենտրոնական բանկի 2015 թ.-ին դրա-

մական փոխանցումներ ստացող տնային տնտեսությունների շրջա-

նում անցկացված հարցման տվյալների՝ վերջիններիս 47 %-ի եկա-

մտի կազմում 50 %-ից ավելին կազմում են դրամական փոխանցում-

ները, իսկ ընտանիքների 9.5 %-ն ապրում է բացառապես դրամական 

փոխանցումների հաշվին: Այնուամենայնիվ, որոշ էմպիրիկ աշխա-

տանքներ կասկածի տակ դրեցին դրամական փոխանցումների այս 

դրական ազդեցությունները: Մասնավորապես, խոսքը գնում է բարո-

յական վտանգի մասին, երբ փոխանցումներ ստացող տնային 

տնտեսությունները նվազեցնում են իրենց աշխատանքի առաջարկը` 

հիմնվելով միայն դրամական փոխանցումների վրա: Վերջինս մե-

ծացնում է ծագման երկրի կախվածությունը միջազգային դրամա-

կան փոխանցումներից, ինչի արդյունքում երկիրը դառնում է ավելի 

զգայուն փոխանցումների աղբյուր հանդիսացող երկրներում առա-

ջացող ճգնաժամերի նկատմամբ:  

Ինչ վերաբերում է արտերկրից տրանսֆերտների ազդեցությանը 

եկամուտների անհավասարության վրա, ապա մի շարք հետազոտու-

թյունների արդյունքներով միգրացիայի աճը նվազեցնում է անհավա-

                                                            
257 Ռ. Գևորգյան, Ա. Խառատյան, Ն. Քոչինյան, Սոցիալական հիմնական զարգա-
ցումների վերլուծությունը Հայաստանի անցումային տնտեսությունում: ԵՊՀ տնտե-
սագիտության ֆակուլտետ, Տարեգիրք 2011, Երևան, 2011, էջ 44-53: 
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սարությունը, քանի որ հնարավորություն է տալիս տրանսֆերտներ 

ստացող ընտանիքներին բարձրացնելու կենսամակարդակը: Միև-

նույն ժամանակ փոխանցում ստացողների սպառողական ծախսերը 

բազմարկչի միջոցով հանգեցնում են աշխատավարձի միջին մակար-

դակի աճի` դրանով իսկ դրականորեն ազդելով փոխանցում չստա-

ցողների ֆինանսական վիճակի վրա: Որոշ հետազոտություններում 

խոսվում է նաև դրա բացասական ներգործության մասին: Նշվում է, 

որ միգրացիան ռիսկային է և ծախսատար, հետևաբար ոչ բոլոր ըն-

տանիքները կարող են իրենց թույլ տալ միգրանտ ունենալ:258 Այս 

առումով միգրացիան մեծացնում է անհավասարությունը ոչ միայն 

միջազգային և ներքին միգրանտների, այլ նաև միգրանտ ունեցող և 

չունեցող տնային տնտեսությունների միջև:259 Այսպիսով՝ կարող ենք 

նշել, որ ազդեցությունները միանշանակ չեն, սակայն դրամական 

փոխանցումների և աղքատության միջև բացասական կապի ապա-

ցույցներն ավելի գերակշիռ են: 

Ըստ Հայաստան վերադարձած միգրանտներին վերաբերող հե-

տազոտությունների արդյունքների՝ վերադարձածներից շատերը 

կարճ ժամանակ անց նորից հակվում են հեռանալու երկրից: Դրանք 

հիմնականում այն մարդիկ են, որոնք արտերկրում աշխատելիս 

բարձրացրել են իրենց մարդկային կապիտալի որակը և Հայաստա-

նի աշխատանքի շուկայի սահմանափակության պատճառով չեն 

կարողանում գտնել իրենց ներուժի իրացման համար նպաստավոր 

պայմաններ ու համարժեք վարձատրություն: Ըստ մի շարք հետազո-

տությունների արդյունքների՝ միգրանտների 40-50 %-ը գտնում է, որ 

Հայաստանից դուրս ձեռք բերված փորձը մեծացրել է աշխատանքի 

շուկայում իրենց մրցունակությունը: Միաժամանակ զանգվածային 

էմիգրացիան կրճատում է գործազրկությունը, նպաստում է լարվա-
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ծության մեղմացմանը աշխատանքի շուկայում՝ կանխարգելելով  սո-

ցիալական էական բախումները: 

Հարկ է նշել, որ վերջին 15 տարվա տեսական գրականությունը 

փորձում է ցույց տալ, որ կրթված աշխատողների կորուստը կարող է 

վնասել երկիրը կարճաժամկետ հատվածում, սակայն ապագայում 

արտագաղթելու վերաբերյալ մարդկանց ձգտումները կարող են 

մարդկային կապիտալում ներդրումների կուտակման շարժառիթ 

հանդիսանալ, որը կարող է լինել այնքան շահավետ, որքան դրամա-

կան փոխանցումների ստացումն է կամ որակավորված աշխատուժի 

վերադարձը: Կրթված աշխատողների հոսունությունը կարող է նաև 

արագացնել տեխնոլոգիայի տարածման գործընթացը՝ ապահովելով 

տնտեսական աճ երկարաժամկետ հատվածում:260 Մասնավորապես 

միգրանտները, որոնք ետ են գալիս հայրենիք, իրենց հետ կարող են 

բերել արտադրական կարողությունների տարրեր, որոնք հնարավոր 

է ձեռք բերել միայն արտասահմանում։ Շատ դեպքերում միգրանտ-

ները վերադառնում են իրենց կարիերայի առավել հասուն փուլում, 

երբ դեռևս չեն անցել թոշակի և հակված են արտասահմանում իրենց 

խնայած միջոցների հաշվին ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու հայ-

րենիքում։  

Այսպիսով՝ մի կողմից՝ միգրացիան մարդկանց հնարավորու-

թյուն է ընձեռում ապահովելու իրենց ընտանիքների բարեկեցությու-

նը, իսկ մյուս կողմից այն մարդկային կապիտալի որակի աճի յուրա-

տեսակ միջոց է: Սրանք արտագաղթի դրական կողմերն են: 

Որո՞նք են արտագաղթի հիմնական բացասական հետևանքնե-

րը: ՀՀ-ի համար:  

• Սոցիալ-տնտեսական բացասական զարգացումները հան-

գեցրել են նրան, որ, 1988-ից սկսած, Հայաստանից արտա-

գաղթել է 1-1.5 մլն մարդ, 2016 թ.-ին 2015 թ.-ի համեմատ 

պաշտոնապես արձանագրվեց ՀՀ բնակչության թվաքանակի 

նվազում: 

                                                            
260 M. Beine, F. Docquier and H. Rapoport, 2001, Brain drain and economic growth: theory 
and evidence. Journal of development economics, 64(1), pp. 275-289. 
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• Նվազել է ակտիվ աշխատանքային և վերարտադրողական 

տարիքի բնակչության տեսակարար կշիռը, արդյունքում 

նվազել է ծնելիությունը, կրճատվել ամուսնությունների թիվը: 

Ծնունդների առաջիկա կրճատումները և ծերացած բնակչու-

թյան մահվան առկա գործակիցները կարող են ապագայում 

հասցնել Հայաստանի Հանրապետության բնակչության թվի 

բացարձակ ծերացմանը և հետագա նվազմանը: 

• Միգրացիան կապված է բավականին հոգեբանական մեծ 

«ծախսի» հետ. միգրանտների ընտանիքներում առկա է ա-

մուսնալուծության կամ հոգեբանական լարվածության ավելի 

մեծ ռիսկ։ 

• Մի կողմից աշխատանքային ակտիվ և վերարտադրողական 

տարիքի բնակչության տեսակարար կշռի կրճատումը նվա-

զեցրել է երկրի արտադրական հնարավորությունները, որը 

երկարաժամկետ բացասական ազդեցություն է թողնում 

տնտեսության պոտենցիալ ՀՆԱ-ի վրա, մյուս կողմից ուղե-

կցվում է հարկաբյուջետային հատվածում անհավասա-

կշռվածության ավելացմամբ (հարկային մուտքերի նվազ-

մանը զուգահեռ աճում են առողջապահության և սոցիալա-

կան ապահովության ծախսերը)։ 

• Միգրացիայի տեմպերը զսպելու գործում դանդաղ են ազդում 

սոցիալ- տնտեսական, բարոյահոգեբանական և հայրենասի-

րական գործոնները: «Ուղեղների արտահոսքի», ՀՀ-ից առա-

վել ակտիվ նախաձեռնող մասի հեռանալու պատճառով 

նվազել է հասարակության ինտելեկտուալ ներուժը: 

• Մեծ մասշտաբների արտագաղթը, հանգեցնելով հանրապե-

տության սահմանամերձ մարզերի բնակչության թվաքանա-

կի նվազման, բացասական ազդեցություն է թողել հանրապե-

տության ազգային անվտանգության վրա: Դրան նպաստում 

են նաև ներքին միգրացիոն տեղաշարժերը: 

• Արտերկրից փոխանցվող տրանսֆերտների մեծ ծավալները 

և միաբևեռությունը մեր երկրի տնտեսությունը մեծ կախվա-
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ծության մեջ են դրել Ռուսաստանում ու ԱՄՆ-ում սպասվող 

տնտեսական միտումներից։ 

Արտագաղթը մեղմելու և կանխելու համար անհրաժեշտ է այն 

ծնող պատճառները հստակեցնել, խմբավորել և համակարգել: Ժա-

մանակագրական առումով 20-րդ դարի վերջերին Հայաստանից 

զանգվածային արտագաղթը պայմանավորված էր 1988 թ.-ի Սպի-

տակի երկրաշարժով, Արցախի ազատագրման պատերազմով, 

ԽՍՀՄ-ի փլուզմամբ և երկրի տրանսֆորմացիոն աղետալի վերափո-

խումներով: Արտագաղթի այդ շրջանի առանձնահատկությունն այն 

էր, որ այն հիմնականում կարճաժամկետ բնույթ ուներ և վերադարձի 

ակնկալիք: 

Ներկայումս առաջացել են արտագաղթի նոր պատճառներ, իսկ 

արտագաղթն ընդունել է աշխատանքային միգրացիայի ձև: Ընդ 

որում՝ փոխվել է նաև աշխատանքային արտագնա միգրացիայի 

ձևով արտագաղթի բնույթը: Այն միտում ունի դառնալու անվերա-

դարձ միգրացիա, որը շարունակվելու դեպքում կարող է հայաթափել 

երկիրը: Մասնավորապես երիտասարդների միգրացիոն վարքագծի 

վրա ազդում են երկու հակադիր գործոններ՝ ա) երկրից գնալուն 

նպաստող կամ դուրս մղող գործոններ, բ) երկիր վերադառնալու գոր-

ծոններ: 

Դուրս մղող գործոններն են. 

• գործազրկությունը, ցածր աշխատավարձը և աղքատությու-

նը, 

• հարստության ու եկամուտների բևեռացման, սոցիալական 

անարդարության ու կոռուպցիայի էլ ավելի խորացումը, 

• ընչաքաղցությունը, ամեն գնով շատ ու արագ հարստանալու 

ձգտումը և անպատժելիությունը, 

• օրենքով ապրելու վստահ համակարգի բացակայությունը, 

• հայ գյուղի և հայկական ընտանիքի ավանդույթների էլ ավելի 

խաթարումը, գյուղացու տնտեսական վիճակի էլ ավելի վատ-

թարացումը, 

• Հայաստանում ապագայի նկատմամբ անվստահությունը, 

• չարացած ապրելակերպի մթնոլորտը, 
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• ժողովրդագրական բացասական միտումների խորացումը, 

• Հայաստանը շատ սիրելու պակասը, դժվարություններով 

ապրելու հոգեբանության նվազման միտումը, 

• հայրենասիրության, բարեկամասիրության և ընկերասիրու-

թյան, ներողամտության նվազման միտումը: 

Արտերկրի գրավիչ գործոններն են. 

• նորմալ ապրելու համար պահանջվող աշխատանքի և աշ-

խատավարձի առկայությունը, 

• որակյալ բարձրագույն կրթություն ստանալու և լավ մասնա-

գետ ու բարձր աշխատավարձ ստանալու երաշխիքը, 

• սոցիալական արդարության մթնոլորտը, 

• օրենքի գերակայությունը, 

• հեռանկարում հայրենիք վերադառալու համար արտերկրում 

տնտեսական ստեղծելու և գործարար մարդ կայանալու հնա-

րավորությունը,  

• հայկական մեծ սփյուռքի առկայությունը և արտագաղթողնե-

րին նրա հովանավորությունը: 

Հայաստանից չմեկնելու,Հայաստան վերադառնալու և Հայաս-

տանում մնալու միակ անվիճելի ու մաքուր գործոնը հայրենիքի կա-

րոտն ու սերն է, որը, դժբախտաբար, մեր օրերում թուլացած է աշ-

խատում և միտում ունի ավելի նվազելու: Եվ դա ամենատխուր, մտա-

հոգիչ և վտանգավոր միտումն է: 

Այդպիսով, երբ համադրում ենք երկրից դուրս մղող և արտերկ-

րի գրավիչ գործոնները Հայաստանում մնալուն նպաստելու գործոն-

ներին, տարբերությունը, դժբախտաբար, հօգուտ արտագաղթինն է: 

Միաժամանակ կարծում ենք, որ եթե կոռուպցիան նվազման, իսկ սո-

ցիալական արդարությունը աճի միտումներ ցուցաբերեն, եթե ար-

դյունավետ և հիմնավոր աշխատեն ազգային անվտանգության, 

պաշտպանության, «Ազգ-բանակ» նոր մոդելի համոզիչ գաղափար-

ները, մեծ հայերի, հատկապես մշակույթի գործիչների և մտավորա-

կանության համոզիչ ու հուզող խոսքը մեր բանակի հզորության և 

հայրենիքը ամեն գնով պաշտպանելու մասին, արտագաղթը կնվազի, 

և կսկսվի վերադարձը: 
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Որո՞նք են արտագաղթը կանխելու ուղիները: 

Դրանք շատ ու բարդ են: Ներառում են մեր կյանքի բոլոր կողմե-

րը և ոլորտները: Դրանք և՛ տնտեսական, և՛ սոցիալական, և՛ ան-

վտանգության, և՛ բարոյահոգեբանական ու քաղաքական հարաբե-

րություններ են ընդգրկում: Այդ պատճառով գուցե ճիշտ է դրանց 

թվարկելը և նոր մեկնաբանելը: Եվ այդպես արտագաղթը կանխելու 

ուղիներն են. 

• տնտեսական աճի տեմպերի արագացումը, գործազրկության 

կրճատումը, աշխատավարձերի բարձրացումը և աղքատու-

թյան հաղթահարումը, 

• բնակչության եկամուտների և հարստության ահռելի բևե-

ռացման կրճատումը, արդարացի բաշխման հաստատումը, 

• բնակչության բարոյահոգեբանական դժգոհության և լարվա-

ծության հաղթահարումը, ապագայի նկատմամբ վստահու-

թյան վերականգնումը և հաստատումը, 

• բանակի մարտունակության մշտական բարձրացումը, մի-

ջազգային հավասարակշռված գործառություններով քաղա-

քական կայունության պահպանումը, 

• հարկային, մաքսային և վարկային հարաբերությունների 

լծակներով և կոռուպցիայի հաղթահարումով մենաշնորհների 

սահմանափակումը, շուկայական ազատ մրցակցային 

օրենսդրական դաշտով փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության 

զարգացումների և նոր աշխատատեղերի ստեղծման խթա-

նումը, 

• երկրի ժողովրդագրական զարգացումների բացասական մի-

տումների հաղթահարումը, ամուսնությունների և ծննդաբե-

րության աճի խրախուսումը, 

• հատուկ ֆոնդերով և բարձր աշխատավարձով «ուղեղների» 

արտահոսքի կանխումը, 

• սահմանամերձ գյուղերից արտագաղթի կանխումը և ներ-

գաղթի խթանումը, բարձր լեռնային գյուղերի վերակենդանա-

ցումը և զարգացումը, հայ գյուղի և հայ ընտանիքի ավան-

դույթների վերակենդանացումը, 
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• էկոլոգիական վտանգավոր ու աղետալի վիճակների հաղթա-

հարումը,  

• երկրում համընդհանուր խնայողական հոգեբանության ար-

մատավորումը, պետական ու մարզային պաշտոնյաների 

ուռճեցված հաստիքների և թանկարժեք գործուղումների շեշ-

տակի կրճատումը, պաշտոնյաների և մեծահարուստների 

համար «սափրագլուխներով» անվտանգության «համակար-

գի» լուծարումը,  

• կոռուպցիայի հաղթահարումը և պետության հեղինակության 

բարձրացումը, 

• հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների այնպիսի փոփո-

խությունները ու զարգացումները, որ սփյուռքը ոչ թե արտա-

գաղթը հովանավորի, այլ, ընդհակառակը, ամեն կերպ հասնի 

հայրենադարձության: 

Քանի որ արտագաղթը բարդ երևույթ է. ենթակա ոչ միայն երկրի 

դուրս մղող գործոնների, այլև արտերկրի գրավիչ գործոնների ազդե-

ցությանը, ուստի նրա կանխման ուղիները և՛ բարդ են, և՛ բազմա-

բնույթ ու դժվար: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է արտագաղթի դուրս 

մղող և արտերկրի գրավիչ գործոնները դիտարկել առանձին-առան-

ձին: Վերլուծությունները ցույց են տվել, որ արտագաղթը կանխելու 

հիմնական գործոնը, գլխավոր ուղին տնտեսական աճի տեմպերի 

արագացումն է, այդ հիմքի վրա զբաղվածության աճը, գործազրկու-

թյան կրճատումը, ընտանիքի մեկ շնչին ընկնող իրական եկամուտ-

ների մեծացումը և դրանց արդյունքում բնակչության դեռևս բարձր 

29.8 % աղքատության հաղթահարումը:  

Տնտեսական աճի և զբաղվածության աճի կարևորությունը Հա-

յաստանում արտագաղթը կասեցնելու գործում հաստատվում է էմ-

պիրիկ հետազոտությունների արդյունքներով:261 Ռեգրեսիոն վերլու-

ծության արդյունքում ստացվել է վիճակագրորեն նշանակալի հակա-

դարձ կապ զբաղվածություն և միգրացիայի սալդո, ինչպես նաև՝ 

                                                            
261 Ա. Խառատյան, Ն. Քոչինյան, ՀՀ միգրացիայի որոշիչների էկոնոմետրիկ վերլու-
ծություն, Հայաստան. Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, Երևան, 2005 թ., # 8-9, (56-57), 
մայիս-հունիս, էջ 156-159: 
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ՀՆԱ և միգրացիայի սալդո ցուցանիշների միջև: Այսինքն` և՛ զբաղ-

վածության, և՛ ՀՆԱ-ի աճը նպաստում են արտագաղթի կրճատմանը: 

Միաժամանակ երկու փոփոխականով վեկտորական ավտոռեգրե-

սիայի մոդելը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու, որ միգրա-

ցիայի շոկն ուժեղ ազդեցություն ունի միգրացիայի սալդոյի վրա, այ-

սինքն՝ միգրացիայի վրա ազդող, բայց մոդելում չներառված մի շարք 

կարևոր գործոններ՝ արդարացի սոցիալական քաղաքականության 

բացակայություն, վաղվա օրվա հանդեպ վստահության կորուստ և 

այլն, էական դեր են խաղում արտագաղթի մասին որոշում կայացնե-

լիս:  

Արտագաղթի շատ կարևոր պատճառ են բնակչության բարոյա-

հոգեբանական բնույթի դժգոհությունները, որոնք առաջանում են 

հարստության և եկամուտների ահռելի բևեռացման, սոցիալական 

մեծ անարդարության և կոռուպցիայի առկայությամբ: 2009 թ.-ին 

ԱՄՆ հայ համայնքում անցկացված «Հայաստանում կոռուպցիայի 

վերաբերյալ հանրային կարծիքի»262 քանակական հետազոտության 

արդյունքների համաձայն՝ ՀՀ-ում կոռուպցիան խոչընդոտում է ներ-

քին և արտաքին ներդրումները, սահմանափակում առևտուրը, աղա-

վաղում պետական ծախսերի չափերը և կառուցվածքը, հանգեցնում 

ստվերային տնտեսության աճին, խորացնում սոցիալական անհա-

վասարությունը և այլն։ Հետազոտման արդյունքներով կոռուպցիան 

ունի առնվազն երկակի բնույթ: Երկարաժամկետ կտրվածքում և հա-

սարակության մակարդակում այն, անկասկած, բացասական եր-

ևույթ է, իսկ կարճաժամկետում ու անձնական մակարդակում` դրա-

կան: Կոռուպցիայի բարձր մակարդակի հետ մեկտեղ անկախ Հա-

յաստանի կառավարության ձախողումների մեջ, սփյուռքի ներկայա-

ցուցիչների կարծիքով, մտել է նաև անարդյունավետ արտաքին քա-

ղաքականությունը: Ձախողումների ևս մեկ կարևոր կետ է դարձել 

բարոյական անկումը, որը նշանավորվել է արտագաղթի մեծ ալիքով: 

Ավելին, օլիգարխիան և սոցիալական սուր անհավասարությունը, 

                                                            
262 Կոռուպցիայի հանրային ընկալման որոշ առանձնահատկությունները Հայաստա-
նում, Երևան, 2009, http://www.noravank.am/upload/pdf/206_am.pdf  
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ԱՄՆ հայ համայնքի ներկայացուցիչների կարծիքով, բերում են հայ-

րենասիրական մտքի և հասարակության միասնության վերացմանը: 

Յուրի Լևադայի վերլուծական կենտրոնի հրապարակած «Որ-

քանով է արդարացված սոցիալական անհավասարությունը տարբեր 

երկրների քաղաքացիների տեսանկյունից» թեմայով հետազոտու-

թյան արդյունքներով ուսումնասիրվել է աղքատների և հարուստների 

միջև գոյություն ունեցող հակակրանքը տարբեր ազգերի մոտ: Եթե 

նորվեգացիները, չեխերը և ճապոնացիները գտնում են, որ այդ հա-

կակրանքը աննշան է, ապա հունգարացիները, ռուսները և լատիշնե-

րը այն գնահատում են որպես չափազանց բարձր: Բացի այդ՝ արև-

մտյան երկրների և Ճապոնիայի ներկայացուցիչները համոզված են, 

որ եկամուտների միջև տարբերությունը ուղղակիորեն անհրաժեշտ է 

պետության բարգավաճման համար, մինչդեռ Արևելյան Եվրոպայում 

(Սլովենիա, Հունգարիա, Բուլղարիա) և Ռուսաստանում հակառակ 

կարծիքի են:  

Կարծում ենք՝ ՀՀ բնակչության կողմից աղքատներ-հարուստներ 

հակակրանքը գնահատվում է միջինից շատ բարձր, իսկ եկամուտնե-

րի միջև անհավասարությունը ահռելի է: Հայաստանում բնակչու-

թյան եկամուտների մեծ բևեռացումը ստեղծում է սոցիալական 

անարդարության մթնոլորտ, սրում սոցիալական լարվածությունը: 

Այդ պատճառով բնակչության եկամուտների և հարստության ահռե-

լի բևեռացման կանոնավոր կրճատումը և բարիքների բաշխման սո-

ցիալական արդարացի համակարգի ստեղծումը, կոռուպցիայի 

կրճատումը արտագաղթի կանխման շատ կարևոր պայման են: 

 ՀՀ Սահմանադրության համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապե-

տությունը սոցիալական պետություն է: ՀՀ տնտեսական կարգի հիմ-

քը սոցիալական շուկայական տնտեսությունն է, որը «հիմնված է 

մասնավոր սեփականության, տնտեսական գործունեության ազա-

տության, ազատ տնտեսական մրցակցության վրա և պետական քա-

ղաքականության միջոցով ուղղված է ընդհանուր տնտեսական բա-

րեկեցությանը և սոցիալական արդարությանը»: Այս սկզբունքը 

պարտավորեցնում է ՀՀ կառավարությանը վարել սոցիալական 

ապահովության, ապահովագրության և օգնության նպատակաուղղ-
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ված քաղաքականություն՝ սոցիալական արդարություն ապահովելու 

համար: Միայն այս դեպքում արտագաղթը կկանխվի, ներգաղթը 

կմեծանա, բանակը կհզորանա, և երկրի ազգային անվտանգությունը 

հուսալիորեն կզարգանա: 

Նշենք, որ 2016 թ.-ի հունվարի 1-ից պաշտոնապես ուժի մեջ են 

մտել 2015 թ.-ի սեպտեմբերին Նյու Յորքում կայացած` ՄԱԿ-ի կա-

յուն զարգացման գագաթնաժողովին աշխարհի երկրների առաջ-

նորդների ընդունած` «Վերափոխենք աշխարհը. կայուն զարգաց-

ման օրակարգ 2030-ում» ներառված 17 նպատակները: Առաջիկա 15 

տարվա ընթացքում, առաջնորդվելով բոլորին վերաբերող այս նոր 

նպատակներով, երկրները կհամախմբեն իրենց ջանքերը՝ վերացնե-

լու աղքատությունը, պայքարելու անհավասարությունների դեմ և լու-

ծելու կլիմայի փոփոխության հետ կապված խնդիրները: Այստեղ 

հաշվի է առնված, որ աղքատության վերացումը պետք է ուղեկցվի 

այնպիսի ռազմավարությունների կիրառմամբ, որոնք կնպաստեն 

տնտեսական աճի խթանմանը և սոցիալական մի շարք կարիքների 

բավարարմանը, այդ թվում՝ կրթության, առողջապահության, սո-

ցիալական պաշտպանության և աշխատանքի հնարավորություննե-

րի ոլորտներում՝ միաժամանակ լուծելով կլիմայի փոփոխության և 

շրջակա միջավայրի հետ կապված խնդիրները: 

Հայաստանում արտագաղթի պատճառներից են օրենքի գերա-

կայության բացակայությունը, էկոլոգիական վտանգների մեծացու-

մը: Այդ պատճառով արտագաղթի հաղթահարման պայմաններից են 

օրենքի գերակայության հաստատումը և պետության հեղինակու-

թյան բարձրացումը: 

Քանի որ արտագաղթը բարձր է սահմանամերձ և բարձր լեռ-

նային գյուղերում, որը վտանգավոր է երկրի ազգային անվտանգու-

թյան տեսակետից, այդ պատճառով անհրաժեշտ է պետական մա-

կարդակով և հնարավոր բոլոր այլ ներդրումներով ուժեղացնել բա-

նակի մարտունակության մշտական բարձրացումը, բնակչության 

զբաղվածության և նրա կենսամակարդակի բարձրացումը, ընդհան-

րապես հայ գյուղի և հայ ընտանիքի դարերից եկող ավանդույթների 

վերակենդանացումը: Հայ գյուղը և գյուղական ընտանիքը մարդ-
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կային կապիտալի արդյունավետ վերարտադրության մշտական 

հանգրվանն են եղել: Պետք է ամեն ինչ անել, որ գյուղերում դպրոց-

ները չփակվեն: 

 Բնակչության զբաղվածության խրախուսման և այդ հենքի վրա 

նրա աղքատության և արտագաղթի կրճատման շատ կարևոր պայ-

մաններից են պետական հարկային, մաքսային, հատկապես, վար-

կային նպատակաուղղված զարգացումներով մենաշնորհների 

տնտեսական գործունեության սահմանափակումները: Անհրաժեշտ է 

մշտական հսկողությամբ ստեղծել շուկայական ազատ ու արդար 

մրցակցային օրենսդրական դաշտ՝ դրանով խթանելով ձեռնարկա-

տիրության զարգացումը մասնավորապես նպաստելով փոքր ու մի-

ջին ձեռնարկությունների և նոր աշխատատեղերի ստեղծման ար-

դյունավետ և շահավետ գործունեությանը:  

Հայտնի է, որ երկրում սոցիալական համերաշխության, քաղա-

քական կայունության և տնտեսական աճի ապահովման երաշխա-

վորված միջոցը զարգացած փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության 

առկայությունն է263: Զբաղվածության ապահովման և, դրանով իսկ, 

աղքատության հաղթահարման խնդիրներն արմատական լուծումներ 

են ստանում միայն հասարակության միջին խավը ձևավորող փոքր և 

միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ) միջոցով: ՀՀ ՓՄՁ սուբյեկտներին 

ուղղված պետական աջակցության ծրագրերը պետք է նպաստեն 

երկրի, հատկապես նրա հեռավոր և սահմանամերձ բնակավայրերի 

տնտեսական զարգացմանը և անհամամասնությունների հաղթա-

հարմանը: Կարևորելով ՓՄՁ դերը երկրի տնտեսության զարգացման 

և բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման, ինչպես նաև երկ-

րում սոցիալական համերաշխության և քաղաքական կայունության 

ապահովման գործում` ՀՀ կառավարությունը 2015 թ.-ի հոկտեմբերին 

հաստատեց փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման 2016-

2018 թթ.-ի ռազմավարությունը: Եթե նախորդ տարիներին ոլորտի 

զարգացման քաղաքականությունն ավելի շատ կենտրոնացած էր 

ՓՄՁ սուբյեկտների քանակական աճի և ռեսուրսների հասանելիու-

                                                            
263 Փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն// ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության պաշտո-
նական կայք, http:/www.mineconomy.am/arm/38/gortsaruyt.html: 
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թյան վրա, ապա առաջիկա տարիներին շեշտը դրվելու է գիտելիքի, 

որակի, ՓՄՁ սուբյեկտների և ընդհանրապես ոլորտի մրցունակու-

թյան բարձրացման վրա։  

Քանի որ ժամանակակից աշխարհում և հատկապես Հայաս-

տանի Հանրապետությունում մեծ վտանգ է «ուղեղների»՝ բարձր 

որակավորման մասնագետների  արտահոսքը երկրից (արտերկրում 

բարձր աշխատավարձ ստանալու համար), անհրաժեշտ է բոլոր՝ 

տնտեսական և բարոյական լծակներով կանխել մեր երկրի ապագա 

զարգացման համար շատ անհրաժեշտ բարձր որակավորման մաս-

նագետների արտագաղթը նրանց հատուկ բարձր աշխատավարձ 

վճարելու գնով: 

Արտերկրից ստացվող տրանսֆերտների մեծ մասը ծախսվում է 

սպառողական նպատակներով: Դրանց դրական ազդեցությունը 

տնտեսության վրա կարող է ավելին լինել, եթե տրանսֆերտների 

խնայված մասը օգտագործվի նպատակային. ծառայի պետական 

ներդրումների աճին, ենթակառուցվածքների զարգացմանը, պաշտ-

պանության համակարգի ամրապնդմանը և այլն: Այդ նպատակով 

անհրաժեշտ է բարձր տոկոսադրույքներ սահմանելու միջոցով խրա-

խուսել բնակչության կողմից պետական արժեթղթերի գնումը և հա-

վաքագրված միջոցները տարբեր ներդրումային ֆոնդերի միջոցով 

ծառայեցնել երկրի զարգացմանը:  

Վերադարձած միգրանտների կեսից ավելին մտածում է նորից 

արտագաղթելու մասին: Այդ միտումը կանխելու նպատակով պետք է 

պետականորեն իրականացվի սոցիալ-տնտեսական այնպիսի քա-

ղաքականություն, որը ենթադրում է. 

 մարդկանց կրթությունն ու հմտությունները հնարավորինս 

համապատասխանեցնել երկրի առկա և պոտենցիալ մաս-

նագիտացմամբ աշխատատեղերին, որի համար անհրա-

ժեշտ է իրականացնել կոնկրետ ծրագրեր, 

 վերադարձած միգրանտների զբաղվածությունն ապահովելու 

համար կառավարությունը, տեղական իշխանությունները 

պետք է նպաստավոր համապատասխան տնտեսական ու 
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իրավական, ներդրումային, ինչպես նաև արտոնյալ հար-

կային խթաններ ստեղծեն և կիրառեն: 

Նշենք, որ ՀՀ-ում գործում են միգրացիային վերաբերող որոշ 

ծրագրեր: Այսպես, գործում է «Միգրացիա և զարգացում» ծրագիրը, 

որի նպատակն է աջակցել Եվրոմիությունից Հայաստան վերադար-

ձողներին՝ վերաինտեգրելու համար:264 Ծրագրի առաջին փուլն իրա-

կանացվել է 2010-2013 թթ.-ին, որի համար տրվել էր 700 հազար եվ-

րո: Ծրագրի շրջանակներում 3 տարիների ընթացքում այս ծրագրի 

աջակցությունից օգտվել և հայրենիք է վերադարձել ընդամենը 83 ըն-

տանիք կամ 190 անձ: Ներկայումս իրականացվում է ծրագրի երկ-

րորդ փուլը, որի համար Լիխտենշտեյնի կառավարությունն ու ավստ-

րիական «Կարիտասը» 200 հազար եվրո են տրամադրել: Հիմնական 

աջակցությունը, որ «Կարտիասը» տրամադրում է վերադարձողնե-

րին, բնակարաների վարձակալումն է կամ եղած բնարանների վերա-

նորոգումն ու կահավորումը: Ոմանց տրամադրվել է անտոկոս փո-

խառություն: Ծրագրի շրջանակում տրամադրվում է նաև բժշկական, 

իրավաբանական աջակցություն, մասնագիտական դասընթացներ և 

այլն, սակայն աշխատանքով ապահովելու երաշխիք չկա: Ծրագրի 

արդյունքները վկայում են, որ վերադարձածների գրեթե կեսը գործա-

զուրկ են ու չի բացառվում, որ նորից արտագաղթեն: Նշանակում է 

նման ծրագրերը չեն աշխատում, քանի որ արդյունք չկա: Այստեղից 

բխող կարևոր հետևությունն է՝ բարձրացնել գործող ծրագրերի ար-

դյունավետությունը: 

Նշենք նաև, որ 2016 թ. ապրիլի 19-ին Երևանում կայացավ Միգ-

րացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի 

(ՄՔՄՄԿ) կողմից իր նոր` «Աջակցություն Հայաստանին միգրա-

ցիայի և սահմանների կառավարման ոլորտներում» (ՄԻԲՄԱ) ծրագ-

րի ներկայացումը265: Ծրագրի նպատակը Հայաստանում միգրա-

ցիայի և սահմանների կառավարման ոլորտների համապատասխա-

նեցումն է ԵՄ չափանիշներին: Ծրագիրը, մասնավորապես, ուղղված 

է պետական սահմանի անցման կետերում կիրառվող ընթացակար-

                                                            
264 http://www.caritas.am/hy/projects/migration-a-integration/migration-and-development 
265 http://www.aravot.am/2016/04/19/681867/  
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գերի արդյունավետության բարձրացմանը, առևտրի խթանմանը և 

ԵՄ ու Հայաստանի միջև վիզային ռեժիմի ազատականացման հնա-

րավոր երկխոսությանը նպաստելուն:  
Արտագաղթը հաղթահարելու վերը նշված ուղիներից բացի՝ 

կարևոր պայմաններ են մեր բանակի հզորության և մարտունակու-

թյան անընդհատ բարձրացումը և երկրի անվտանգության ապահո-

վումը: Ամեն գնով մենք պետք է ստեղծենք հզոր բանակ: Դրանում 

պետք է ներգրավվեն երկրի բոլոր մեծահարուստների ներդրումները: 

Եթե պետական մակարդակով դա չարվի, ապա «Ազգ-բանակ» մոդե-

լը կմնա թղթի վրա գրված բարի ցանկություն: 

Եվ վերջապես, արտագաղթը կանխելու հարցում մեծ դեր ունի 

Հայաստանը շատ սիրելու համընդհանուր, ամենօրյա, պետական, 

հասարակական նպատակասլաց դաստիարակչական գործունեու-

թյունը: 

 

 

4.2 Մարդկային կապիտալի որակական կորուստները և  

կրթության զարգացման հիմնախնդիրները 

 

Ժամանակակից հասարակությունում մարդկային կապիտալի 

որակական հիմնական բաղադրիչը կրթությունն է, կրթական կապի-

տալը: Այդ պատճառով մարդկային կապիտալի որակական կո-

րուստները նախ և առաջ դրսևորվում են կրթական կապիտալի կո-

րուստների մեջ: Մեր հազարամյակին բնորոշ անցումը գիտելիքա-

հենք տնտեսության ընդհանուր կապիտալային համակարգում իր 

նշանակությամբ և արդյունավետությամբ բուռն կերպով մեծացնում է 

հատկապես մարդկային կապիտալի կամ, այլ կերպ ասած, գիտելի-

քահենք մարդկային կապիտալի դերը: Այդ միտումը գիտելիքահենք 

տնտեսության զարգացման օրգանական և տրամաբանական պա-

հանջն է, նրա շարժիչ ուժը, քանի որ կրթությունը, մեծ հաշվով, մար-

դու հնարավորությունների և, մասնավորապես, ընտրության հնարա-

վորությունների ընդլայնումն է: Չպետք է մոռանալ, որ մարդկային 

կապիտալի զարգացման մակարդակը ամենից առաջ պայմանավոր-
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ված է մարդու զարգացման մակարդակով: Հայտնի է, որ մարդկային 

զարգացման աստիճանը քանակապես չափվում և գնահատվում է 

մարդկային զարգացման համաթվով (ՄԶՀ): Մարդկային զարգաց-

ման համաթիվը մարդու կյանքի երեք հիմնական բաղադրիչների` 

առողջության (երկարակեցություն), գիտելիքի և կենսամակարդակի 

ամբողջությունն է: Դրանք, մարդու կյանքում ունենալով հարաբերա-

կան ինքնուրույնություն, մի ամբողջություն են կազմում, միմյանց 

հետ փոխկապակցված են և միմյանցով պայմանավորված: Այսպես, 

առողջությունը մարդու կայացման երաշխիքն է: Կրթությունը մարդ-

կային կապիտալի զարգացման միջուկն է, իսկ կենսամակարդակը՝ 

առողջության և կրթության խտացման արդյունքը և պայմանը:  

Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքերում բնակչության 

կրթական մակարդակը հետազոտվում է մշակույթի հետ միասին. 

կրթությունը և մշակույթը դիտարկվում և ուսումնասիրվում են որպես 

մեկ ամբողջություն, որը այդ մոտեցման փիլիսոփայությամբ իմաս-

տավորված է:266 1948 թ.-ի դեկտեմբերի 10-ին Միավորված ազգերի 

կազմակերպության գլխավոր ասամբլեան «Մարդու իրավունքների 

համընդհանուր հռչակագրում» 267  մարդու իրավունքների շարքում 

վճռող տեղ է տվել կրթության իրավունքին: Մարդկային զարգացման 

գործում կրթության դերի հաջորդ վճռող քայլը 1990 թ.-ին Թաիլան-

դում կայացած «Կրթություն բոլորի համար» միջազգային գիտաժո-

ղովն էր, որը կրթությունը արժևորում էր ոչ միայն որպես մարդկային 

զարգացման կարևոր գործոն, այլ որպես աղքատությունը հաղթահա-

րելու հիմնական ուղի:  

Կրթության կարևորությունն ընդգծվում է հատկապես ժամանա-

կակից հասարակությունում, որը թելադրվում է արտադրության նոր 

կառուցվածքով, տեղեկատվական բնույթի նորագույն տեխնոլո-

գիաներով, աշխատողների բարձր զարգացած մշակույթով: 19-րդ 

դարում համընդհանուր անցում է կատարվում ցանցային տնտեսու-

թյան, որը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և գիտելիքի վրա 

հիմնված արտադրական գործունեության ներդաշնակ համակարգ է: 

                                                            
266 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013, Երևան, էջ 117-118: 
267 Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, Երևան, 1996, էջ 3: 
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Գիտելիքահենք ցանցային տնտեսության առանձնահատկություն-

ների և դրա առավելությունների մասին վերջին կեսդարյա ժամանա-

կահատվածում բազմաթիվ և բազմաբնույթ արժեքավոր հետազոտու-

թյուններ են կատարվել: Հայաստանի Հանրապետությունում այդ 

խնդիրներին անդրադարձել է պրոֆ. Գ. Վարդանյանը իր «Գիտելի-

քահենք տնտեսություն» ծավալուն աշխատությունում:268 Հանգամա-

նորեն վերլուծելով գիտելիքահենք ցանցային տնտեսության բնույթն 

ու առանձնահատկությունները՝ նշվում է, որ գիտելիքահենք տնտե-

սությունը նոր համակարգ է, նոր որակ, որը կարող է իր բացահայտ 

առավելությունները դրսևորել միայն բարձր կրթական մարդկային 

կապիտալի առկայության պայմաններում: Այստեղից էլ մեծ է կրթու-

թյան առաջնակարգ տեղը և դերը ժամանակակից ցանցային տնտե-

սական համակարգում: Դրանով է բացատրվում, որ կրթական հա-

մակարգը և դրա անընդհատ կատարելագործումը ժամանակակից 

աշխարհի ամենաառաջնահերթ, բոլորից շատ քննարկվող ոլորտնե-

րից և խնդիրներից են: Պատահական չէ, որ այն մարդկային կապի-

տալը հատկապես շատ արժևորող և գնահատող ճապոնացիների ու-

շադրության կենտրոնում է: Ընդ որում՝ կրթության ճապոնական փի-

լիսոփայությունը գտնում է, որ կրթությունը սկսվում է մարդու ծնվելու 

պահից և չպետք է ավարտվի մինչև նրա մահը: Դրանով է բացատըր-

վում այն առանձնահատուկ մեծ ուշադրությունը, որ Ճապոնիայում 

նվիրվում է նախադպրոցական տարիքի երեխաների կրթությանը և 

դաստիարակությանը: Ճապոնիայում նախադպրոցական տարիքի 

երեխաների շուրջ 63 %-ը գնում են մսուր, չորս տարեկան երեխանե-

րի 80 %-ը և հինգ տարեկան երեխաների 90 %-ը հաճախում է ման-

կապարտեզ:269 

Պետք է հիշել, որ Խորհրդային Հայաստանում, 1920 թ.-ից 

սկսած, կրթությունը մեծ զարգացում ստացավ: Ստեղծվեց կրթական 

ամբողջական համալիր համակարգ՝ սկսած նախադպրոցական կըր-

թությունից, ավարտած ասպիրանտուրայով և հետբուհական կրթու-

                                                            
268 Գ. Վարդանյան, Գիտելիքահենք տնտեսություն, Երևան, 2008: 
269 Дм. Грейсон, О. Делл, Американский менеджмент на пороге XXI века, Москва, 
Экономика, 1991, с. 235. 
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թյունով: 1932 թ.-ին անցում կատարվեց պարտադիր տարրական 

կրթության, որը անգրագիտությունը 83 %-ից իջեցրեց 16 %-ի, իսկ 

1960-ական թվականներից աստիճանաբար արմատավորվեց պար-

տադիր միջնակարգ կրթությունը: Ընդ որում՝ կրթությունն իր բոլոր 

մակարդակներում պետական էր և անվճար: Դա հնարավորություն 

տվեց երկրում ամբողջովին վերացնելու անգրագիտությունը, որը սո-

ցիալական մեծ նվաճում էր:  

Մարդկային զարգացման համաթվի բնակչության կրթության 

մակարդակի ինդեքսը բնութագրում է չափահաս բնակչության գրա-

գիտությունը, ինչպես նաև տարրական, միջնակարգ և բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում սովորողների տեսակարար 

կշիռը: Այդ ցուցանիշով ՀՀ-ն բավականին լավ տեղ է զբաղեցնում, 

քանի որ խորհրդային կրթական զարգացած համակարգից բավա-

կանին մեծ ժառանգություն էր մնացել: 

Այդուհանդերձ, անցումային ժամանակահատվածում և դրանից 

հետո մինչ այսօր էլ Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության 

ոլորտում տեղ են գտել բացթողումներ և որոշակի կորուստներ: 

Խորհրդային Հայաստանում արդյունավետ գործող նախադպրոցա-

կան համակարգից քիչ բան մնաց, իսկ դպրոցական կրթական պե-

տական համակարգը, ըստ էության, կաթվածահար եղավ: 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության զարգացման 2011-

2015 թթ. պետական ծրագրի նախագծում, բնութագրելով կրթության 

համակարգի առկա վիճակը, նշվում է. «Մատչելիության առումով 

ամենախոցելին նախադպրոցական կրթությունն է: Ներկայիս հան-

րապետության 400-ից ավելի համայնքներում չկան նախադպրոցա-

կան հաստատություններ, իսկ ընդգրկվածությունը 2008 թ.-ին կազմել 

է ընդամենը 29.8 % (քաղաքային համայնքներում՝ 39.3 %, գյուղա-

կան համայնքներում՝ 13.6 %)»270: Ինչպես տեսնում ենք, անգամ 

1997-2008 թթ.-ի տնտեսական զարգացման կայունացման ժամանա-

կահատվածում նախադպրոցական կրթությունը ՀՀ-ում անմխիթար 

վիճակում էր:  

                                                            
270 Կրթություն. 2015, Հայաստանի Հանրապետության կրթության զարգացման 2011-
2015 թվականների պետական ծրագիր, էջ 5-6:  
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Աղյուսակ 4.32 Պետական նախադպրոցական հիմնարկների և  

դրանցում ընդգրկված երեխաների թիվը271 
 

 1997 թ. 1998 թ. 1999 թ. 2000 թ. 2015 թ. 

Պետական նախադպրոցական 

հիմնարկների թիվը 

943 856 844 764 717 

Դրանցում երեխաները, հազար 

երեխա 

67.2 56.6 59.9 46.3 72.4 

Տոկոսներով՝ համապատասխան 

տարիքի երեխաների թվաքանա-

կից 

18.5 17.1 17.7 17.2 - 

Նախադպրոցական հիմնարկնե-

րում երեխաների ապահովվածու-

թյունը տեղերով 

58.1 62.7 59.6 61.1 28.6 

  

Աղյուսակ 4.32-ը փաստում է, որ 1997-2015 թթ.-ի ժամանակա-

հատվածում նախադպրոցական հիմնարկների թիվը ոչ միայն շատ 

փոքր էր, այլև շարունակվում էր դրանց թվաքանակի նվազման մի-

տումը: 1997 թ.-ի 943-ից 2000 թ.-ին մնացել էր 764, իսկ 2015 թ.-ին՝ ըն-

դամենը 717 նախադպրոցական հիմնարկ: 1997-2000 թթ. այդ հիմ-

նարկներում առկա էր նաև երեխաների թվաքանակի կրճատման մի-

տում՝ 2000 թ.-ին նախադպրոցական հիմնարկներում ընդգրկված էր 

46.3 հազար երեխա 1997 թ.-ի 67.2 հազարի դիմաց: 2015 թ.-ին 

2000 թ.-ի համեմատ կրճատվել է նախադպրոցական հիմնարկներում 

երեխաների ապահովվածությունը տեղերով և միաժամանակ աճել 

երեխաների թվաքանակը այդ հիմնարկներում (46.3 հազարից դառ-

նալով 72.4 հազար): Ինչ վերաբերում է համապատասխան տարիքի 

երեխաների ընդգրկվածության թվաքանակին, այն մոտավորապես 

17-19 %-ի սահմաններում է այն դեպքում, երբ Ճապոնիայում կազ-

մում է 90 %: 

 

 

                                                            
271 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2001, Երևան, էջ 97: Հայաստանի 
վիճակագրական տարեգիրք 2016, Երևան, էջ 118: 
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Աղյուսակ 4.33. ՀՀ-ում համախառն ընդրկվածությունը նախադպրոցական 

հաստատություններում՝ ըստ քաղաքային և գյուղական համայնքների272 
 

Տարի 

Նախադպրոցական հաս-

տատությունների թիվը 

Ընդգրկված երեխաների 

թիվը 
Ընդգրկվածության %-ը 

ընդա-

մենը 

քա-

ղաք 

գյուղ ընդա-

մենը 

քաղաք գյուղ ընդա-

մենը 

քա-

ղաք 

գյուղ 

2004 653 422 231 45971 37993 7978 20.0 27.4 8.7 

2009 622 403 219 53200 44400 9500 23.3 30.3 11.3 

2012 683 421 262 69500 56300 13200 27.9 36.6 13.8 

2013 697 422 275 68900 55200 13700 27.3 35.2 14.3 

2014 713 428 285 72700 57000 15700 28.7 36.0 16.6 

2015 717 431 286 72400 56800 15600 28.6 35.7 16.6 

 

Աղյուսակ 4.33-ի տվյալներից հետևում է, որ 2004-2015 թթ.-ի ժա-

մանակահատվածում նախադպրոցական հաստատություններում 

երեխաների ընդգրկվածության մակարդակը փոքր-ինչ բարելավվել 

է՝ 20 %-ից աճելով մինչև 28.6 %, սակայն դեռևս անմխիթար է գյու-

ղական համայնքների վիճակը: Այդպես, եթե ՀՀ-ում նախադպրոցա-

կան հաստատություններում երեխաների ընդգրկվածությունը 

2004 թ.-ին կազմել է 20 %, ապա գյուղում՝ ընդամենը 8.7 %: 2015 թ.-

ին դրությունը հարաբերականորեն բարելավվել է հանրապետությու-

նում այն կազմել է 28.6 %, իսկ գյուղում՝ 16.6 %:  

Այժմ անդրադառնանք նախադպրոցական հաստատություննե-

րի մարզային բաշխվածությանը: 2012 թ.-ին Հայաստանում գործել 

են 683 համայնքային, գերատեսչական և ոչ պետական նախադպրո-

ցական հաստատություններ (ՆԴՀ), որոնցից 440-ը՝ մանկապարտեզ, 

214-ը՝ մսուր մանկապարտեզ, 29-ը՝ դպրոց մանկապարտեզ: 2015 թ.-

ին դրանց թիվը աճել է մինչև 717: ՆԴՀ գործունեությունը, ըստ ՀՀ 

մարզերի և Երևան քաղաքի, բաշխված է անհավասարաչափ, որն իր 

արտահայտումն է գտել Աղյուսակ 4.34-ում: 

                                                            
272 ՀՀ սոցիալական վիճակը, 2005-2008 թթ.: Տե՛ս նաև Հայաստանի վիճակագրական 
տարեգիրք 2013, Երևան, էջ 119, 121: Տե՛ս նաև Հայաստանի վիճակագրական տարե-
գիրք 2016, Երևան, էջ 118:  
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Աղյուսակ 4.34. ՀՀ ՆԴՀ - ների գործունեության ցուցանիշներն  

ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի 2015 թ.-ին273 
 

 

ՆԴՀ-նե-

րի քանա-

կը, 

միավոր 

խմբերի քանակը, 

միավոր 

տեղերի 

քանակը, 

միավոր 

երեխաների թվաքա-

նակը, մարդ 

ընդամե-

նը 

որից՝ 3 և 

բարձր 

տարիքի 

երեխա-

ներ 

ընդամե-

նը 

նրանցից 

աղջիկ-

ներ 

ք.Երևան 219 1152 1041 34112 32289 15696 

Արագա-

ծոտն 
23 81 65 1839 1775 842 

Արարատ 77 220 209 8283 6314 3132 

Արմավիր 59 181 164 6044 4853 2307 

Գեղարքու-

նիք 
42 110 105 3719 3214 1609 

Լոռի 66 151 140 4909 4474 2142 

Կոտայք 53 224 198 6953 6391 3084 

Շիրակ 51 171 146 4908 4385 2744 

Սյունիք 53 175 150 4844 4283 2097 

Վայոց ձոր 15 37 37 1102 989 464 

Տավուշ 59 137 122 4408 3406 1667 

Ընդամենը 717 2639 2377 81121 72373 35784 

 

Ինչպես նկատում ենք, նախադպրոցական հաստատություննե-

րը հիմնականում կենտրոնացած են Երևանում, իսկ գյուղական հա-

մայնքներից՝ Արարատում, Արմավիրում և Տավուշում: Ամենաանբա-

վարար քանակը առկա է Վայոց ձորի և Արագածոտնի մարզերում: 

Երեխաների ընդգրկվածության ինչպես հանրապետական, այնպես 

էլ մարզային մակարդակները շատ հեռու են նորմալ ցուցանիշներից: 

Եվ առաջինը դրանով են պայմանավորված երեխաների կրթության 

ոլորտի մեծ թերությունները և կորուստները: Այդ անմխիթար վիճակը 

                                                            
273 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2013, էջ 158: 
Տե՛ս նաև Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 
155:  
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պայմանավորված էր Հայաստանում 1990-ական թվականներից 

սկսված սոցիալ-տնտեսական բնույթի մի շարք պատճառներով: 

Մասնավորապես 1992-1994 թթ.-ին իրականացված սեփականաշ-

նորհման կործանիչ քաղաքականությունը Հայաստանում հիմնովին 

կազմալուծեց նախադպրոցական հաստատությունները: 2000-ական 

թվականներին իրավիճակը սկսեց դանդաղ կարգավորվել. մի կողմից 

նախկին մսուր-մանկապարտեզների մի մասը սկսեց աշխատել, գոր-

ծել, մյուս կողմից աստիճանաբար բացվեցին նոր մսուր-մանկապար-

տեզներ, հիմնականում՝ մասնավոր նախադպրոցական հաստատու-

թյուններ: Սակայն այդ ժամանակահատվածում բնակչության շուրջ 

60 % աղքատության պայմաններում մասնավոր նախադպրոցական 

հաստատությունները շատ դանդաղ էին կայանում: Միայն հետագա 

2000-2015 թթ.-ին դրությունը շատ թե քիչ բարելավվեց: Անգամ 

2012 թ.-ին երեխաների միջին ընդգրկվածությունը մսուր մանկա-

պարտեզներում կազմում էր ընդամենը 28.0 %, իսկ գյուղական հա-

մայնքներում՝ շուրջ 14.0 %, որը շատ հեռու էր բավարար լինելուց: 

Դրանով է բացատրվում, որ ՀՀ կառավարությունը 2008 թ.-ին հաս-

տատել է «Նախադպրոցական կրթության բարեփոխումների 2008-

2015 թվականների ռազմավարական ծրագիրը», որը նպատակադ-

րում էր մինչև 2015 թ.-ը ավագ նախադպրոցական տարիքային խմբի 

5-6 տարեկանների ընդգրկվածությունը հասցնել մինչև 90 %-ի:274 

Ընդ որում՝ հաշվի առնելով հատկապես աղքատ ընտանիքների երե-

խաների առավել ցածր ընդգրկվածությունը նախադպրոցական հաս-

տատություններում՝ ծրագրում առաջնայնությունը տրվում է աղքատ 

ընտանիքներին: Ավելացնենք, որ նախադպրոցական կրթական հա-

մակարգի անմխիթար վիճակը ՀՀ-ում ծանր է անդրադարձել ոչ 

միայն դպրոցական կրթության դրական զարգացումների վրա, այլ 

նաև ծննդաբերության վրա: 

Չնայած ծրագրով նախատեսվել է 2015 թ.-ին նախադպրոցա-

կան կրթական համակարգում երեխաների ընդգրկվածությունը 

հասցնել 90 %-ի, 2008 թ.-ից մինչև 2011 թ.-ը այդ աճը եղել է ընդամե-

                                                            
274 Կրթություն. 2015, Հայաստանի Հանրապետության կրթության զարգացման 2011-
2015 թվականների պետական ծրագիր, էջ 6:  
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նը 1.7 %: Նշանակում է այդ ծրագիրը, որով 2015 թ.-ին այն պետք է 

հասցվեր 90 %-ի, անհավանական էր: Իրականությունն այն է, որ 

2015 թ.-ին նախադպրոցական կրթական համակարգում երեխաների 

ընդգրկվածությունը հասավ ընդամենը 28.6 %-ի, քաղաքներում՝ 

35.7 %-ի, իսկ գյուղերում՝ 16.6 %-ի275: 

Սա նշանակում է, որ մարդկային կրթական կապիտալի կո-

րուստները այսօր ևս Հայաստանում շարունակում են ռիսկային 

մնալ, և նրա մակարդակի բարձրացման իրական հնարավորություն-

ները շատ փոքր են: Մարդկային կապիտալի որակական կորուստնե-

րը կանխելու հիմքը նախադպրոցական կրթական մակարդակի ան-

մխիթար վիճակի հաղթահարումն է, հատկապես գյուղական հա-

մայնքներում: Ընդ որում՝ բնակչության հարստության և եկամուտնե-

րի խիստ բևեռացման և բնակչության շուրջ 30 % աղքատության 

պայմաններում, երբ նախադպրոցական կրթական համակարգը գոր-

ծում է ընտանիքների մասնավոր վճարումներով, խիստ անհրաժեշտ 

է պետության օգնությունը՝ պետական բյուջեից հատկացվող սո-

ցիալական տրանսֆերտների միջոցով: Այստեղից հետևում է, որ ՀՀ 

իշխանությունների, մասնավորապես ՀՀ կրթության նախարարու-

թյան և մարզային համայնքների, առաջիկա խնդիրներն են մշակել և 

իրագործել կրթության զարգացման այս շատ կարևոր սկզբնական 

օղակի՝ նախադպրոցական հաստատությունների զարգացմանն 

ուղղված միջոցառումներ: 

Հայաստանի Հանրապետությունում մտահոգող է դարձել նաև 

հանրակրթական համակարգում երեխաների ընդգրկվածության վի-

ճակը: Ցավալի փաստ է, որ անգամ կառավարության համապա-

տասխան օղակներում ընդունում են, որ «ամբողջական չեն կրթու-

թյան առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 

ընդգրկվածության վերաբերյալ տվյալները»: Ըստ պաշտոնական 

վիճակագրության՝ Հայաստանում դպրոցից դուրս մնալու դեպքեր ոչ 

միայն կան, այլև տարեցտարի աճում են: Այդպես, 2002-2004 թթ.-ին 

դպրոց չհաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը կազմել Է համապա-

                                                            
275 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, Երևան, էջ 118: 
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տասխանաբար 1531, 4823 և 7630, իսկ դպրոց չհաճախելու դեպքերի 

ցուցանիշը՝ 0.3 %, 1.0 % և 1.6 %: Նշված երեք տարիների ընթացքում 

դպրոց չհաճախելու դեպքերի թվի աճը միջին հաշվով տարեկան 

կազմել է 250 %: Եթե այդ միտումը շարունակվի, ապա ապագան 

շատ մռայլ կդառնա: 

Դպրոց չհաճախելու դեպքերն իրենց արտացոլումն են գտել 

նաև Հայաստանի Հանրապետության 2001 և 2011 թվականների 

մարդահամարի արդյունքներում: Այդպես, 2001 թ.-ի մարդահամա-

րում արձանագրվել է, որ 2001 թ.-ին 108169 տղամարդ չուներ տար-

րական կրթություն, նրանցից ոչ տառաճանաչ են եղել 4581-ը: Կա-

նանց մոտ 118264-ը չուներ տարրական կրթություն, նրանցից ոչ տա-

ռաճանաչ են եղել 6329-ը: Ընդ որում՝ կրթական մակարդակները քա-

ղաքի և գյուղի կտրվածքներով էապես տարբերվում են: Քաղաքում 

123638 հոգի չի ունեցել տարրական կրթություն, իսկ նրանցից ոչ տա-

ռաճանաչ են եղել 6339-ը, գյուղում տարրական կրթություն չի ունեցել 

102815-ը, իսկ նրանցից ոչ տառաճանաչ են եղել 9864-ը: 

2011 թ.-ի մարդահամարի նախնական արդյունքներում 15 և 

բարձր տարիքի ՀՀ մշտական բնակչության 21.7 %-ը հաշվառման 

պահի դրությամբ ունեցել են բարձրագույն և ավելի բարձր, իսկ 

20.4 %-ը՝ նախնական և միջին մասնագիտական կրթություն: Ընդ 

որում՝ ուշադրության է արժանի մշտական բնակչության կրթական 

մակարդակի քաղաքային և գյուղական բաշխվածությունն ըստ ՀՀ 

2011 թ.-ի մարդահամարի (6 և բարձր տարիքի հազար բնակչի հաշ-

վով): Գծապատկեր 4.8-ը ցույց է տալիս, որ անգամ 2011 թ.-ին ՀՀ 15 

և բարձր տարիքի մշտական բնակչությունը միայն միջնակարգ հան-

րակրթությամբ ունի բարձր` շուրջ 90 % ընդգրկվածություն: Ընդ-

գրկվածությամբ երկրորդ տեղում է բարձրագույն և ավելի բարձր 

կրթական մակարդակը: Այստեղ, սակայն, գյուղական համայնքները 

շուրջ երեք անգամ զիջում են քաղաքայինին: 
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Գծապատկեր 4.8 Մշտական բնակչության կրթական մակարդակի քաղա-

քային և գյուղական բաշխվածություն ըստ ՀՀ 2011թ. մարդահամարի (6 և 

բարձր տարիքի հազար բնակչի հաշվով)276: 

 

Ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ այսօր քաղաքային և 

հատկապես գյուղական համայնքներում հազարավոր մարդիկ չու-

նեն անգամ տարրական կրթություն: 2011 թ.-ի մարդահամարը նորից 

հաստատեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, հատկապես 

գյուղական համայնքներում, առկա են անգրագետ կամ տարրական 

կրթություն չունեցող հազարավոր մարդիկ. մի իրողություն, որը հա-

րիր չէ 21-րդ դարի մարտահրավերներին: 

Վերջին տարիների ՀՀ կրթության զարգացման իրավիճակների 

և միտումների մասին պատկերացում կարող ենք կազմել Աղյուսակ 

4.35-ից: Աղյուսակի տվյալները ցույց են տալիս, որ չնայած 2008 թ.-

ից մինչև 2015 թ.-ը նախադպրոցական հաստատությունների քանա-

կը որոշ չափով ավելացել է (86-ով), այնուհանդերձ մտահոգիչ է երե-

                                                            
276  Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի մարդահամարի նախնական 
արդյունքները, Երևան, 2013, էջ 15:  
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խաների ցածր ընդգրկվածությունը, որը կազմել է 2008 թ.-ին 24.2 %, 

իսկ 2015 թ.-ին՝ 28.6 %: Ինչպես արդեն նշել ենք, վիճակը վատ է 

հատկապես գյուղերում, որը պետք է մտահոգի իշխանություններին,  

մասնավորապես, գյուղական համայնքներին, եթե ցանկանում ենք 

գյուղի կրթվածության մակարդակը բարձրացնել և աղքատությունը 

հաղթահարել: 

 

Աղյուսակ 4.35. ՀՀ կրթության հիմնական ցուցանիշները տարեվերջին277 
 

 2008 թ. 2009 թ. 2014 թ. 2015 թ. 

Նախադպրոցական հաստատությունների 

քանակը 

628 622 713 714 

Դրանցում երեխաներ, 1000 երեխա 53.7 53.9 72.7 72.4 

Տոկոսով համապատասխան տարիքի երե-

խաների թվաքանակից 

24.2 23.3 28.7 28.6 

Հանրակրթական դպրոցների քանակը 1475 1457 1437 1438 

Դրանցում սովորողներ, 1000 մարդ 414.8 392.9 359.6 364.4 

Նախնական մասնագիտական (արհեստա-

գործական) ուսումնական հաստատու-

թյուններ 

28 46 44 44 

Դրանցում սովորողներ, 1000 մարդ 4.6 5.6 7.3 6.9 

Միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների քանակը 

104 102 99 97 

Դրանցում սովորողներ, 1000 մարդ 31.8 29.9 28.5 24.3 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատու-

թյունների քանակը 

90 77 62 60 

Դրանցում ուսանողներ, 1000 մարդ 114.4 114.6 79.6 84.4 

10000 բնակչի հաշվով 353.3 352.8 264.5 282.1 

 

Հատկապես գյուղերում մտահոգիչ են նաև հանրակրթական 

դպրոցների քանակի և դրանցում սովորող աշակերտների թվի 

կրճատման միտումները: 2008-2015 թթ.-ի ժամանակահատվածում 

                                                            
277Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013, Երևան, էջ 120: Տե՛ս նաև Հայաս-
տանի վիճակագրական տարեգիրք 2014, Երևան, էջ 116-117: Տե՛ս նաև Հայաստանի 
վիճակագրական տարեգիրք 2016, Երևան, էջ 116-117:  
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հանրակրթական դպրոցների քանակը 1475-ից նվազել է մինչև 1438, 

իսկ դրանցում սովորող աշակերտների թիվը՝ 414.8 հազարից մինչև 

364.4 հազար: Գյուղական վայրերում վիճակը տագնապալից է 

կրթության որակական բովանդակության տեսակետից, որը դրսևոր-

վում է աշակերտների թվաքանակի մեծ կրճատումների պատճառով 

տարբեր դասարանները միացրած դասավանդելու, ինչպես նաև՝ քիչ 

թվով աշակերտ լինելու պատճառով որոշ գյուղերի դպրոցները փա-

կելու և երեխաների կրթությունը հարևան գյուղերում կազմակերպելու 

մեջ: 

Ինչ վերաբերում է Աղյուսակ 4.38-ում ներկայացված բարձրա-

գույն ուսումնական հաստատությունների քանակի կրճատմանը (դի-

տարկվող ժամանակահատվածում ՀՀ բուհերի թիվը 90-ից դարձել է 

74), դա բնական գործընթաց է՝ կապված համապատասխան մակար-

դակ չունեցող մասնավոր բուհերի փակման հետ: 

Հանրակրթական դպրոցներում 2012-2013 ուս. տարում Հայաս-

տանում սովորել է 368.708 աշակերտ, որոնց 48 %-ը աղջիկներն են: 

Դպրոցներում աշակերտների համախառն ընդգրկվածության ցուցա-

նիշը կազմել է 89.2 %: 2015-2016 ուս. տարում աշակերտների թիվը 

կրճատվել է՝ հասնելով 364.398-ի (Աղյուսակ 4.36), որի հիմնական 

պատճառներից են բնակչության շարունակվող արտագաղթը և ծնե-

լիության ցածր մակարդակը: 

 

Աղյուսակ 4.36. Հանրակրթական դպրոցների աշակերտների թվաքանակն 

ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2015-2016 ուս. տարում278 
 

 Պետական դպրոցներ Ոչ պետական 

դպրոցներ 

Ընդամենը 
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ք. Ե-

րևան 

53245 57921 111166 2981 3675 6656 56226 61596 117822 

                                                            
278 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016, էջ 158: 



287 

Արագա-

ծոտն 

8099 9256 17355 - - - 8099 9256 17355 

Արա-

րատ 

15540 16925 32465 - - - 15540 16925 32465 

Արմա-

վիր 

15355 17974 33329 199 203 402 15554 18177 33731 

Գեղար-

քունիք 

13435 15698 29133 - - - 13435 15698 29133 

Լոռի 14249 15376 29625 - - - 14249 15376 29625 

Կոտայք 16532 18123 34655 42 57 99 14479 16191 30670 

Շիրակ 14324 15941 30265 155 250 405 8005 8472 16477 

Սյունիք 8005 8472 16477 - - - 8005 8472 16477 

Վայոց 

ձոր 

2967 3406 6373 - - - 2967 3406 6373 

Տավուշ 7776 8098 15874 68 51 119 7844 8149 15993 

Ընդա-

մենը ՀՀ 

169527 187190 356717 3443 4236 7681 172972 191426 364398 

 

Մարզային կտրվածքով հանրակրթական դպրոցների ոլորտում 

ևս առկա են անհամաչափության վիճակներ և դրանց հաղթահար-

ման խնդիրներ: Դա, մասնավորապես, վերաբերում է դպրոցների հե-

ռավորությանը և, դրանով պայմանավորված, երթևեկության ծախսե-

րի աճին, ժամանակի կորստին և այլ անհարմարություններին: 

Դպրոցների աշակերտների թվաքանակով, բնականաբար, առաջին 

տեղում է Երևանը. 2015-2016 ուս. տարում սովորել է 117822 աշա-

կերտ, ամենափոքրաթիվը Վայոց ձորի մարզի աշակերտներն են՝ ըն-

դամենը 6373: 

Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված 

հետազոտության արդյունքներով, եթե ոչ աղքատ տնային տնտեսու-

թյուններում ավագ դպրոցներում ընդգրկվածությունը կազմել է 

73.0 %, ապա աղքատ տնային տնտեսություններում՝ 70.0 %, իսկ 

ծայրահեղ աղքատ տնային տնտեսություններում՝ ընդամենը 51.0 %: 

Այդ նույն հետազոտության նյութերով ընդհանրապես կրթության 

ոլորտում, դժբախտաբար, առկա են կոռուպցիոն ռիսկերը, որը հատ-
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կապես աղքատ ընտանիքների երեխաներին հոգեբանական ծանր 

վիճակի մեջ է դնում: 

2007-2008 թթ.-ին հանրապետության ողջ տարածքում, բոլոր 

մարզերում 6129 տնային տնտեսությունների հետազոտության ար-

դյունքներով բնակչության կրթական մակարդակների պատկերը 

ներկայացված է Աղյուսակ 4.37-ում: Աղյուսակից հետևում է, որ հե-

տազոտված տնային տնտեսությունների անդամների 1.2 %-ն ունի 

տարրական կրթություն (չունի տարրական կրթություն միայն 0.3 %-ը), 

4.5 %-ը՝ թերի միջնակարգ կրթություն, 29.5 %-ը՝ միջնակարգ, 16.0 %-

ը՝ միջին մասնագիտական, 10.2 %-ը՝ թերի բարձրագույն, 34.1 %-ը՝ 

բարձրագույն, 0.7 %-ը՝ հետբուհական, 0.6 %-ը՝ գիտական կոչում: 

 

Աղյուսակ 4.37. Տնային տնտեսությունների անդամների կրթական  

մակարդակը 2007-2008 թթ.279 
 

   
Պատասխանների 

թիվը 

Ճշգրտված 

տոկոսը 

Գումարային 

տոկոսը 

Չունի տարրական կրթություն 66 0.3 0.3 

Տարրական 230 1.2 1.5 

Թերի միջնակարգ 898 4.5 6.0 

Միջնակարգ 5882 29.5 35.4 

Նախամասնագիտական 603 3.0 38.5 

Միջին մասնագիտական 3192 16.0 54.4 

Թերի բարձրագույն 2045 10.2 64.7 

Բարձրագույն 6811 34.1 98.8 

Հետբուհական 130 0.7 99.4 

Գիտական կոչում 113 0.6 100 

Ընդամենը 19970 100 - 

 

Այդ նույն հետազոտության արդյունքներով, ըստ տարիքային 

խմբերի, կրթական մակարդակները բաշխվում են հետևյալ կերպ. 16-

                                                            
279 Գ. Ղարիբյան, Գ. Եգանյան, Ա. Համբարձումյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, 
Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան, ՀՀ աշխատաշուկա-
յի վերլուծություն (գիտահետազոտական աշխատանք), Երևան, 2010, էջ 14: 
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24 տարեկանների 29.0 %-ն ունի միջնակարգ կրթություն, 8.6 %-ը՝ մի-

ջին մասնագիտական, 28.3 %-ը՝ թերի բարձրագույն, 27.0 %-ը՝ բարձ-

րագույն: Հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ, չնայած 

Հայաստանի Հանրապետությունից շուրջ մեկ միլիոն աշխատունակ 

բնակչության (այդ թվում՝ նաև որակավորված աշխատուժի) արտա-

գաղթին, 2007-2008 թթ.-ին Հայաստանում 25-34 տարեկանների 40.6 

%-ը ուներ բարձրագույն և 28.4 %-ը՝ միջին մասնագիտական կրթու-

թյուն, 6.0 %-ը՝ գիտական կոչումներ, իսկ 7.0 %-ը՝ հետբուհական 

կրթություն: Աշխատուժի այդպիսի մեծ ներուժի առկայությունը պար-

տավորեցնում է բարձր արդյունավետությամբ իրացնել ռեսուրսները 

և հնարավորությունները, որը, ցավոք, երկրում ստեղծված տնտեսա-

կան ու սոցիալական բացասական զարգացումներում հնարավոր չէ 

կատարել: 

Հայաստանի բնակչությունն անգամ 1990-ական թվականների 

ամենածանր տարիներին կրթության նկատմամբ ունեցած իր գենե-

տիկ որակները չկորցրեց, իր բոլոր հնարավորությունները, խնայո-

ղությունները անմնացորդ ներդրեց երեխաների կրթության գործին: 

Ոչ միայն շարունակեցին լիարժեք գործել խորհրդային բուհերը, այլև 

դրանց կողքին կայացան տասնյակ մասնավոր բարձրագույն ուսում-

նական հաստատություններ, որոնք, իրենց բոլոր թերություններով 

հանդերձ, դպրոցն ավարտած երեխաներին հնարավորություն տվե-

ցին ստանալու գիտելիքներ: Միայն դրանով է բացատրվում, որ, չնա-

յած շուրջ մեկ միլիոն, հիմնականում բարձր որակավորման աշխա-

տուժի արտագաղթին, 2007-2008 թթ.-ին ՀՀ-ում 25-34 տարեկանների 

40.6 %-ն ուներ մասնագիտական բարձրագույն կրթություն: Այդ ար-

դյունքները չէինք ունենա, եթե Հայաստանում կրթության զարգաց-

ման ոլորտում պետության և հատկապես բնակչության կողմից ներդ-

րումներ չկատարվեին: 

Մարդկային կրթական կապիտալում պետական և մասնավոր 

ներդրումները հնարավոր դարձրին ցանկալի վիճակում պահելու ՀՀ-

ի հատկապես բարձրագույն կրթական համակարգը, որն իր արտա-

ցոլումն է գտել Աղյուսակ 4.38-ի տվյալներում: 



290 

Աղյուսակի տվյալները ցույց են տալիս, որ ՀՀ-ն 2000-2010 թթ.-ին 

ուներ բուհերի լայն ցանց (74-90 բուհ): Չնայած 2004 թ.-ից սկսված 

բուհերի քանակի նվազելու միտմանը, առկա էր ուսանողների թվա-

քանակի աճի: 2000 թ.-ից մինչև այժմ գերակշռում է վճարովի կրթու-

թյունը: Դա նշանակում է, որ կրթական ոլորտում հիմնական ներ-

դրումներ կատարողները՝ տնային տնտեսությունները, մասնավոր 

ներդրողներն են: 

 

Աղյուսակ 4.38. ՀՀ բուհերը նկարագրող որոշ ցուցանիշների  

դինամիկ շարժերը 2000-2010 թթ.-ին280 
 

Տարեթիվը 

Պետական և ոչ 

պետական բուհե-

րի քանակը 

Ուսանողներ, 

հազ. մարդ 

Ընդունվել են 

ուսանողներ 

Պատրաստվել են 

մասնագետներ 

2000 90 60,7 15,5 9.7 

2001 91 65,6 18.2 10.2 

2002 92 72.3 20.5 10.6 

2003 93 77.9 21.5 11.7 

2004 88 85.1 23 12.3 

2005 89 97.8 24.8 13.3 

2006 87 105.8 85.6 15,5 

2007 85 112.2 26.2 17.9 

2008 90 114.4 27.7 26.1 

2009 77 114.6 26.5 23.3 

2010 74 111 26.4 23.9 

 

Մակրոմակարդակում իրականում առկա են սոցիալական լար-

վածության զարգացումներ: Խոսքը վերաբերում է այն ընտանիքնե-

րին, մասնավորապես 30 % աղքատներին, որոնք կրթություն ստա-

նալու ներդրումների համար միջոցներ չունեն:  

2012 թ.-ի փետրվարի 21-ի իր ելույթում ՀՀ վարչապետն ասել է. 

«Սոցիալական անհավասարությունը ծնվում է երկու պատճառով` 

                                                            
280 Յ. Սուվարյան, Վ. Հարությունյան, Վ. Սարգսյան, Վ. Խաչատրյան, Գիտական 
համակարգը և տնտեսական զարգացումը, Երևան, 2011, էջ 42:  
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կրթության և աշխատատեղերի անհասանելիության պատճառով: 

Այսօր անապահով ընտանիքների երեխաների միայն 10 %-ն է ըն-

դունվում բուհ: Պետությունը պարտավոր է միջամտել և լուծել այս 

խնդիրը: Անապահովների համար ստեղծվելու են կրթություն ստա-

նալու արտոնյալ պայմաններ` կրթությունը հասանելի դարձնելու հա-

մար»: ՀՀ կառավարությունը, իհարկե, որոշակի քայլեր ձեռնարկել է 

նշված խնդիրը լուծելու ուղղությամբ, սակայն անելիքներ դեռ շատ 

կան: 

Ինչ վերաբերում է բարձրագույն կրթության զարգացումներին, 

ապա այն ունի հետևյալ պատկերը: Բնակչության կրթական մակար-

դակի մասին ամենահավաստի տեղեկություն է տալիս մարդահամա-

րը: Ըստ ՀՀ 2011 թ.-ի մարդահամարի արդյունքների՝ մարդահամարի 

հաշվառման պահին 15 և բարձր տարիքի ՀՀ բնակչության 96.8 %-ն 

ունեցել է բարձրագույն, միջին և նախնական մասնագիտական, միջ-

նակարգ և հիմնական կրթություն: 2011 թ.-ի մարդահամարի ար-

դյունքով՝ 15 և բարձր տարիքի Հայաստանի Հանրապետության 

մշտական բնակչության 21.7 %-ը հաշվառման պահի դրությամբ ու-

նեցել է բարձրագույն և ավելի բարձր, իսկ 20.4 %-ը՝ նախնական մի-

ջին մասնագիտական կրթություն:281  

Ուշադրության է արժանի այն իրողությունը, որ 2001 և 2011 թթ.-

ի մարդահամարների համաձայն՝ բարձրագույն կրթություն ունեցող 

ամբողջ բնակչության մեջ Հայաստանում գերակշռում է կանանց բա-

ժինը: 

 

                                                            
281Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի մարդահամարի նախնական 
արդյունքները, Երևան, 2013, էջ 14: 
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Գծապատկեր 4.9 Բարձրագույն կրթություն ունեցող կանանց և տղամարդ-

կանց հարաբերությունն ըստ 2001 և 2011 թթ. մարդահամարների (%) 

 

Ակնհայտ է նաև բարձրագույն կրթություն ունեցող կանանց տե-

սակարար կշռի աճի միտումը: Դա պայմանավորված է սոցիալ-

տնտեսական և հոգեբանական բնույթի գործոններով: Բարձրագույն 

կրթական համակարգում վերջին քսանհինգ-երեսուն տարիներին 

նկատելի է տղա ուսանողների նկատմամբ աղջիկ ուսանողների ու-

սումնական առաջադիմության բարձրացման միտումը:  

Ուշադրության է արժանի Հայաստանի մշտական բնակչության 

կրթական մակարդակի քաղաքային ու գյուղական բաշխվածությու-

նը: Ըստ ՀՀ 2011 թ.-ի մարդահամարի՝ 6 և բարձր տարիքի հազար 

բնակչի հաշվով այն ունի հետևյալ պատկերը. «չունի տարրական», 

«տարրական հանրակրթական», «հիմնական հանրակրթական», 

«միջնակարգ հանրակրթական» կրթաձևերով գյուղական բնակչու-

թյունը գերազանցում է քաղաքայինին, իսկ «միջին մասնագիտա-

կան», «բարձրագույն» և «հետբուհական» կրթաձևերով գերազան-

ցում է քաղաքայինը: Դա բացատրվում է հետևյալ երկու պատճառ-

ներով: Առաջինը անցումն էր վճարովի բարձրագույն կրթական հա-

մակարգին: Գյուղական բնակչությունը վերջին 20 տարիներին ավելի 

շատ աղքատացավ և բարձրագույն կրթության ժամանակակից բա-

վականին բարձր ուսման վարձերի համար դարձավ անվճարունակ: 

Դա վերաբերում է հատկապես բարձր լեռնային և սահմանամերձ 
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գյուղերին: Երկրորդ պատճառը գյուղական դպրոցների ցածր մա-

կարդակն է, որի արդյունքում գյուղից դիմորդները մրցույթով դժվար 

են ընդունվում բուհեր: Աշխատանքի շուկայում ունեցած ցածր մրցու-

նակությունը գյուղի երիտասարդության արտագաղթի պատճառնե-

րից մեկն է: 

Այդ վիճակը, այսինքն՝ գյուղական բնակչության բարձրագույն 

կրթությունից օգտվելու սակավ հնարավորությունները էլ ավելի են 

մեծացնում սահմանամերձ և բարձր լեռնային գյուղերի բնակչության 

աղքատությունը և դժվարացնում այն հաղթահարելու ծրագրի իրա-

կանացումը: Աղքատության հաղթահարման հիմնական ճանապար-

հը կրթությունն է, բարձրագույն, որակյալ կրթությունը, որից, սա-

կայն, գյուղը քիչ է օգտվում և դրանով իսկ դժվարացնում աղքատու-

թյունը հաղթահարելու պայքարը: Ուստի անհրաժեշտ է այդ տիպի 

գյուղերի համար սահմանել սոցիալական այնպիսի հավաստի ար-

տոնություններ, որ հնարավոր դարձնի կրթական կապիտալի գյուղ 

թափանցումը, և գյուղը փրկվի: 

Ինչ վերաբերում է բարձրագույն կրթության զարգացման 

խնդիրներին, դրանք շատ են ու բազմաբնույթ: Բացարձակ ճշմար-

տություն է, որ բարձրագույն կրթության մակարդակը շատ գործոննե-

րով է պայմանավորված, որոնց մեջ, սակայն, հիմնական գործոնը 

դասախոսների որակական մակարդակն է: Այդ ցուցանիշներով ՀՀ-ը 

նորմալ վիճակում է գտնվում, սակայն կան նաև լուծում պահանջող 

խնդիրներ: 

Նախ ծանոթանանք դասախոսների թվաքանակի և նրանց ու-

սումնագիտական ներուժի հետ: 
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Աղյուսակ 4.39 . Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի թվաքա-

նակը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում  

(ուսումնական տարվա սկզբին - մարդ)282 
 

 2008/09 2009/10 2010/11 2014/15 2015/16 

Պրոֆեսորադա-
սախոսական 
անձնակազմի 
թվաքանակը ըն-
դամենը (հաս-
տիքային) 

8283 8396 8843 7913 7947 

Նրանցից ունեն 
գիտական աս-
տիճան 

     

Գիտությունների 
դոկտոր 663 627 625 681 683 

Գիտությունների 
թեկնածու 3269 3231 3391 3247 3352 

Գիտական կո-
չում      

Ակադեմիկոս 41 40 36 26 32 

Պրոֆեսոր 713 724 719 782 787 

Դոցենտ 2357 2390 2485 2418 2507 

 

Ինչպես նկատում ենք Աղյուսակ 4.39-ից, Հայաստանում պրո-

ֆեսորադասախոսական անձնակազմը զարգացած բարձրագույն 

դպրոցի պահանջներով բավարար մակարդակ ունի: Ուստի ՀՀ 

բարձրագույն դպրոցի խնդիրները հիմնականում պայմանավորված 

են այլ գործոններով, մասնավորապես բարձրագույն կրթություն 

ստանալու հետ կապված մեծ ծախսերով: Դա վերաբերում է հատ-

կապես շուրջ 30 % կազմող աղքատ բնակչությանը: ՀՀ պաշտոնա-

կան վիճակագրության համաձայն՝ 2012 թ.-ին մեր հանրապետու-

թյունում անապահով ընտանիքների երեխաների միայն 10 %-ն է ըն-

դունվել բուհ: Բացի այդ, երբ ընտանիքի ղեկավարը չունի բարձրա-

գույն կրթություն, ընտանիքների 60 %-ն աղքատ է283։ Անապահով ըն-

                                                            
282 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013, Երևան, էջ 128: Տե՛ս նաև 
Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, Երևան, էջ 131: 
283 www.aravot.am/2012/02/02/33909 
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տանիքների երեխաների համար կրթության անհասանելիությունը 

աղքատությունը վերարտադրելու պատճառներից մեկն է:  

Ըստ տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբող-

ջացված հետազոտության արդյունքների՝ 2013 թ.-ին բարձրագույն 

կրթական հաստատություններում 18-22 տարիքային խմբի բնակչու-

թյան ընդգրկվածությունը կազմել է 37 %, ոչ աղքատներինը՝ 44 %, 

աղքատներինը՝ 25 %, իսկ ծայրահեղ աղքատներինը՝ ընդամենը 

10 %:284 2015 թ.-ին այդ ցուցանիշների աճ է գրանցվել բոլոր սոցիա-

լական խմբերում: Դրանք համապատասխանաբար կազմել են՝ 47 %, 

51 %, 39 % և 18 %: Բարձրագույն կրթական հաստատություններում 

համախառն ընդգրկվածությունն ամենաաղքատ քվինտիլում կազմել 

է 30 %, երկրորդում` 42 %, երրորդում` 34 %, չորրորդում` 45 % և ամե-

նահարուստ հինգերորդում` 78 %:285  

Ինչպես տեսնում ենք, չնայած բարձրագույն կրթական հաստա-

տություններում 18-22 տարիքային խմբի բնակչության ընդգրկվա-

ծության աճի միտումին, ամենափոքր ընդգրկվածությունն ունեն աղ-

քատները: Դա այն դեպքում, երբ բարձրագույն կրթությունը ամենից 

շատ աղքատ ընտանիքներին է պետք որպես աղքատությունը հաղ-

թահարելու ամենաարդյունավետ միջոց: Ճիշտ է, վերջին տարինե-

րին կրթության և գիտության նախարարությունը բարձր առաջադի-

մությամբ սովորող որոշ աղքատ ուսանողների կրթության վարձը 

զեղչում է, կամ այդ վարձը վճարում են որոշ բարեգործներ և բարե-

գործական կազմակերպություններ, սակայն դրանք խնդիրը չեն լու-

ծում: Գիտակրթված մարդկային կապիտալի վերարտադրության և 

աղքատությունը ՀՀ-ում հաղթահարելու երկու շատ կարևոր խնդիր-

ները լուծելու հուսալի ուղին երկրի պետական բյուջեի շատ ավելորդ 

ծախսերը (մասնավորապես ուռճացած կառավարման ծախսերը) 

կրճատելու ճանապարհն է և այդ միջոցներով բարձրագույն դպրո-

ցում անվճար կրթության մասնաբաժնի աճը:  

ՀՀ-ում մարդկային կապիտալի որակական կորստի ընդհանուր 

պատկերն է աղքատությունը, որը 30.0 %-ի սահմանագծից վերջին 

                                                            
284 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2013, էջ 170: 
285 Նույն տեղում: 
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ժամանակահատվածում գրեթե չի իջնում: Այդ ծանր աղքատությու-

նը, որը 20 տարուց ավելի է, ինչ կաթվածահար է անում մեր ողջ հա-

սարակական, տնտեսական ու բարոյահոգեբանական և սոցիալա-

կան կյանքը, ընկած է 1990-ական թվականներից սկսած մեր իշխա-

նությունների խղճին: Այն ոչ միայն ծնում է արտագաղթ և բացա-

հայտ կրճատում մարդկային կապիտալը, այլև դրա հետ միաժամա-

նակ կրթական համակարգում, մասնավորապես բարձրագույն մաս-

նագիտական կրթական համակարգում, էապես կրճատում է բնակ-

չության ընդգրկվածությունը և դառնում մարդկային կապիտալի նաև 

որակական մեծ կորուստների պատճառ: Ըստ պաշտոնական աղ-

բյուրների՝ կրթական համակարգում աղքատների ընդգրկվածության 

ցուցանիշը 2000-ական թվականներին 5.4, իսկ ծայրահեղ աղքատնե-

րինը գրեթե 8 անգամ ցածր էր ոչ աղքատ բնակչության ցուցանիշից, 

որի մասին է վկայում ստորև բերվող գծապատկերը 3.2.2 -ը: 

 

 
 

Գծապատկեր 4.10 Համախառն ընդգրկվածությունը մասնագիտական  

կրթական ծրագրերում ըստ աղքատության խմբերի 

 

2001 թ.-ից սկսած՝ Հայաստանի Հանրապետությունում մասնա-

գիտական կրթական համակարգում չնայած ուսանողների ընդ-

գրկվածության ցուցանիշները  աճել են, սակայն 2006 թ.-ին աղքատ-

ների ընդգրկվածությունը կազմել է ընդամենը 38.0 %: 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Ոչ աղքատներ

Աղքատներ

Ծայրահեղ աղքատներ



297 

Մասնագիտական, մասնավորապես բարձրագույն և հետբուհա-

կան մասնագիտական կրթական համակարգերում աղքատ բնակչու-

թյան նման ցածր ընդգրկվածությունը հետևանք է մի շարք պատ-

ճառների: Դրանք են.  

ա) ուսման բարձր վարձավճարները, որ չեն կարող վճարել աղ-

քատները,  

բ) դպրոցում ժամանակակից ուսումնառության համակարգում 

լրացուցիչ վճարելու հնարավորություն չունենալու պատճառով մաս-

նավոր պարապմունքների չհաճախելը, որը, անշուշտ, իջեցնում է 

աշակերտների կրթական մակարդակը, 

գ) ընդունելության քննություններին կրկնուսույցների մոտ չնա-

խապատրաստվելը (վճարելու հնարավորություն չունենալու պատ-

ճառով), 

դ) ինքնին հասկանալի է, որ աղքատ խավը զրկված է հատուկ 

արտոնյալ կամ կոռուպցիոն մոդելներով ընդունվելու բոլոր հնարա-

վորություններից: 

Աղքատ ընտանիքները սովորաբար բազմանդամ, հատկապես 

շատ երեխաներ ունեցող ընտանիքներն են: Սոցիալական մեծ ծրագ-

րեր կիրառող հարուստ երկրներում պետությունը լրացուցիչ ծնվող 

երեխայի համար խոշոր հատկացումներ է կատարում, բարձր 

նպաստներ է վճարում, և շատ երեխաներ չեն դառնում ընտանիքի 

աղքատության պատճառ: ՀՀ-ում ևս երեխայի ծննդյան կապակցու-

թյամբ տրվում է միանվագ նպաստ, որի փոքր չափերը չեն կարող լու-

ծել խնդիրը: 

2013 թ.-ի ՀՀ կառավարության մայիսի 16-ի № 515 ծրագրում 

նշված է. «...Աղքատությունն ու գործազրկությունը ոչ թե ճակատա-

գիր են, այլ ամենօրյա աշխատանքով հաղթահարվող դժվարություն: 

Յուրաքանչյուրը պետք է համոզված լինի, որ իր զավակների ապա-

գան ավելի ապահով և լավն է լինելու հայրենիքում, քան օտար ափե-

րում..., կրթությունը դառնալու է աղքատության դեմ պայքարի մեր 

հիմնական զենքը: Յուրաքանչյուր ոք կստանա որակյալ կրթություն 

և բժշկական օգնություն և սպասարկում՝ անկախ բնակության վայ-

րից, հանրային դիրքից և եկամտի չափից: Քայլեր կձեռնարկվեն մի-
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ջին մասնագիտական կրթության ոլորտն ընդլայնելու ուղղությամբ, 

անապահով ընտանիքի երեխաները կունենան անվճար ուսում ստա-

նալու հնարավորություն»: 

ՀՀ կառավարության ծրագրում որոշակիորեն նշված է աղքա-

տության հաղթահարման և որակյալ կրթության զարգացման փոխա-

դարձ կապի և այդ խնդիրների միաժամանակյա լուծելու հիմնա-

խնդիրը: Ընդգծված է, որ կրթությունն ու աշխատանքն են սոցիալա-

կան բարդ խնդիրների, այդ թվում՝ և մարդկային կապիտալի կո-

րուստները կանխելու գլխավոր ու որոշիչ ուղին: Ուստի կրթության 

զարգացումը ոչ միայն մարդկային կապիտալի կորուստների կանխ-

ման ուղղակի միջոց է, այլ նաև աղքատության հաղթահարման մի-

ջոց: 

Կրթության ոլորտում ամբողջ աշխարհում մեծանում է պետու-

թյան տնտեսական ու սոցիալական դերը: Սակայն ՀՀ ներկա զար-

գացումների տեմպերով բարձր արդյունքների դժվար է հասնել: Պե-

տական և համայնքային բյուջեներից ծախսումների բաժինը կրթու-

թյան ոլորտում ՀՆԱ-ի նկատմամբ կազմել է 2007 թ-ին 3.1 %, 2008 թ.-

ին՝ 3.2 %, 2009 թ.-ին` 3.9 %, 2010 թ.-ին` 3.6 %286: Չնայած կրթության 

պետական ծախսերի բաժինը ՀՆԱ-ի նկատմամբ 2003 թ.-ի համեմա-

տությամբ 2015 թ.-ին աճել է և 2.1 %-ից հասել 3.2 %-ի,287 սակայն 

դեռևս համաշխարհային մակարդակից շատ ցածր է: Միջին եկա-

մուտ ունեցող երկրներում այդ ծախսերր կազմում են ՀՆԱ-ի 4.5 %-ը 

և կառավարության ընդհանուր ծախսերի 14.2 %-ը, իսկ բարձր եկա-

մուտ ունեցող երկրներում՝ համապատասխանաբար 5.1 %-ը և 12.5 

%-ը: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ընդունած 

2013 թ.-ի մայիսի 16-ի ծրագրում մեծ տեղ է հատկացված կրթության 

զարզացման համալիր խնդիրների լուծմանը: Ընդ որում՝ դրանք դի-

տարկվում են ինչպես սոցիալական լուրջ խնդիրների, մասնավորա-

պես աղքատության հաղթահարման հարթակում, այնպես էլ մարդ-

                                                            
286 Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2011 թ.-ի հունվար-դեկտեմբեր, 
Երևան, 2011, էջ 17-18: 
287 Նույն տեղում: 
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կային կապիտալի և ընդհանրապես մարդկային զարգացման հարա-

բերություններում: Եվ դրա հիմքերը կան, քանի որ կրթության ոլոր-

տում հանրակրթության կարևոր ցուցանիշի գծով վերջին տարիներին 

ունեցել ենք նվաճումներ: Այսպես, 2003 թ.-ից սկսած՝ «Քվանտ» 

վարժարանի սաները միջազգային օլիմպիադաներում նվաճում են 

ոսկե, արժաթե և բրոնզե մեդալներ ինֆորմատիկա, աստղագիտու-

թյուն, մաթեմատիկա առարկաներից: Երևանի պետական համալսա-

րանը ներկայացնող ուսանողների թիմը 2016 թ.-ին նվաճեց ոսկե մե-

դալ մաթեմատիկայի միջազգային ուսանողական օլիմպիադայում: 

Իր արդյունքներով թիմը 2016 թ.-ին գերազանցեց Քեմբրիջի համալ-

սարանի թիմին: Սակայն, ամբողջությամբ վերցրած, առաջիկայում 

ՀՀ կրթական ոլորտի առաջ կանգնած են լուրջ մարտահրավերներ: 

Հայաստանը 133 երկրների շարքում տարրական կրթությունից բա-

վարարվածության 3.3 ցուցանիշով զբաղեցնում է ընդամենը 81-րդ, 

իսկ կրթության համակարգի որակի ցուցանիշով` 105-րդ տեղը:  

ՀՀ կառավարության ծրագրում նշված է, որ առաջիկայում նա-

խատեսված է ապահովել որակյալ կրթական ու մշակութային ծառա-

յությունների մատչելիությունը: «Բուհերը պետք է դառնան ժամանա-

կակից հասարակության հենքը՝ միավորելով գիտությունը, դասա-

վանդումը և նորարարական արտադրությունը». 

 անվճար կրթություն է ապահովվելու սոցիալապես անապա-

հով խավերի համար, 

 ընդլայնվելու է նախադպրոցական կրթության հասանելիու-

թյունը, 

 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

բոլոր խոցելի խմբերի երեխաներին ընձեռվելու են որակյալ 

հիմնական կրթություն ստանալու հնարավորություններ, 

 բուհերում սահմանվելու է ուսումնական վարձի վերին շեմ, 

 առաջնային ուշադրություն է դարձվելու հայագիտության 

զարգացմանը: 

Կրթության զարգացման ՀՀ կառավարության ծրագրային հիմ-

նադրույթներն իրենց մասնավորեցումն ու կենսագործման ուղենիշ-

ները գտան «Կրթություն 2015» ՀՀ կրթության զարգացման 2011-
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2015 թվականների պետական ծրագրում: Մասնավորապես, կրթու-

թյունը դիտվում է որպես «Հայաստանի մրցակցային հիմնական 

առավելություն»: Սահմանվում է մինչև 2015 թ.-ը բոլոր մակարդակ-

ներում բարձրացնել կրթության մատչելիությունը, հատկապես աղ-

քատ ընտանիքների երեխաների ընդգրկվածությունը 2010 թ.-ի 

նկատմամբ բարձրացնել 20.2 %-ով՝ ապահովելով դպրոցին նախոր-

դող տարում երեխաների 90 % ընդգրկվածություն, տարրական և մի-

ջին դպրոցում համախառն ընղգրկվածությունը հասցնել 99 %-ի, բա-

րելավել կրթության որակը՝ այն համապատասխանեցնելով միջազ-

գային չափանիշներին, պետական բյուջեից կրթությանը տրվող մի-

ջոցների մակարդակը հասցնել մինչև ՀՆԱ-ի 4.0 %-ի: 

Մեր կարծիքով՝ ՀՀ կառավարության և «Կրթություն 2015» 

ծրագրերի ուշադրության արժանի հիմնադրույթները առավել ար-

դյունավետ արդյունքներ կունենային, եթե չլինեին մի շարք բացթո-

ղումներ: Առաջինը վերաբերում է կրթական մակարդակների առկա 

տարբերությունների հաղթահարմանը գյուղ֊-քաղաք կտրվածքով: 

Բոլոր մարզերում, հատկապես սահմանամերձ ու բարձր լեռնային 

գյուղերում, սկսած նախադպրոցական կրթությունից ու վերջացրած 

բարձրագույն կրթությամբ, գյուղը ահավոր չափերով զիջում է քաղա-

քին, հատկապես Երևանին: Կոնկրետ ինչ ուղիներով պետք է լուծ-

վեն սոցիալական այդ լուրջ խնդիրները, ծրագրերում բացակայում 

են: Ցանկալի էր՝ քննարկվեին նաև կրթության և աշխատաշուկայի 

փոխադարձ հարաբերության հարցերը: Միայն որակյալ մասնագետ 

պատրաստելը, առանց աշխատաշուկայի պահանջարկի հաշվառ-

ման, չի կարող երաշխավորել շրջանավարտին իր մասնագիտու-

թյամբ աշխատելը:  

Հայաստանի ազգային անվտանգության զարգացման ու ապա-

հովման տեսակետից աններելի են գյուղերում, հատկապես սահմա-

նամերձ ու բարձր լեռնային գյուղերում դպրոցների փակումը և 

միավորումը (մի քանի գյուղերի համար): 
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 4.3 Գործազրկությունը՝ որպես մարդկային կապիտալի 

որակական կորուստ, և դրա կանխման ուղիները 

 

Մարդկային կապիտալի որակական հատկանիշների զարգաց-

մանը նպաստում է աշխատանքը ձեռնարկությունում, որտեղ կու-

տակվող փորձի միջոցով կատարելագործվում են մարդու հմտու-

թյունները: Մարդկային կապիտալի որակական վերարտադրության 

այդ առանձնահատկությունը հստակորեն բացահայտվել և շարա-

դրվել է Ա. Սմիթի և Կ. Մարքսի կողմից: Ընդ որում` արտադրության 

ոլորտում, աշխատանքի գործընթացում Մարքսը կարևորում է մարդ-

կային կապիտալի մաշվածքի և վերարտադրության առանձնահատ-

կությունները: Նշելով, որ մեռյալ կապիտալները ոչ միայն մաշվում ու 

արժեզրկվում են, այլև նրանց առկա մասսայի մի խոշոր մասը տեխ-

նիկայի անընդհատ առաջադիմության շնորհիվ այնքան սաստիկ է 

հնանում, որ կարճ ժամանակում կարող է փոխարինվել նոր, ավելի 

կատարելագործված մեքենաներով: Մարքսը բացահայտել է նաև 

աշխատուժի՝ մարդու գործազուրկ վիճակի բացասական անդրա-

դարձը նրա որակի, օգտակար հատկությունների՝ սպառողական ար-

ժեքի վրա: Նրան է պատկանում այն ձևակերպումը, որ մարդ մեքե-

նաները անգործ վիճակում ժանգոտում են, որքան էլ նրանց յուղ 

քսեն կամ թե շփեն: 

Գործազրկության խնդիրը մտահոգել է նաև բազմաթիվ այլ 

տնտեսագետների: Այդ խնդրի լուծման համար կան բազմաթիվ տե-

սություններ, մասնավորապես՝ ավելցուկային բնակչության (մալթու-

սականություն), տեխնիկական առաջադիմության և շուկայական 

պահանջարկի անբավարարվածության (քեյնսականություն), ար-

դյունավետ աշխատավարձի:  

Գործազրկությունը մարդկային կապիտալի որակական կո-

րուստ է, քանի որ մարդը, կորցնելով աշխատանքը, անգործ վիճա-

կում կորցնում է աշխատուժի իր որակական հատկանիշները, մաս-

նագիտացման մեջ խորանալու, հմտանալու և ընդհանրապես աշ-

խատանքի արտադրողականության բարձրացման համար անհրա-

ժեշտ տնտեսական, սոցիալական և բարոյահոգեբանական խթանիչ 
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գործոնները: Ավելին, մարդկային կապիտալի կորուստները դրսևոր-

վում են նաև մարդու ոչ մասնագիտությամբ աշխատելու և թերզբաղ-

վածության պայմաններում: Այդ պատճառով անդրադառնանք 

զբաղվածության, գործազրկության և դրանց դրսևորման ձևերի գնա-

հատումներին և զարգացումներին: Ըստ Հայաստանի Հանրապետու-

թյան ազգային վիճակագրական ծառայության մեթոդաբանության՝ 

զբաղված են համարվում անձիք, որոնք հետազոտվող շաբաթում. 

 կատարել են վարձու կամ ոչ վարձու աշխատանք՝ անկախ 

այն հանգամանքից, թե աշխատանքը եղել է մշտական, ժա-

մանակավոր կամ սեզոնային, միանգամյա կամ պատահա-

կան, նույնիսկ եթե այդ աշխատանքը հետազոտվող շաբաթ-

վա ընթացքում կազմել է ընդամենը մեկ ժամ, 

 տարբեր պատճառներով ժամանակավորապես բացակայել 

են աշխատանքից, 

 զբաղված են եղել տնային կամ գյուղացիական տնտեսու-

թյունում, իսկ թողարկված արտադրանքը նախատեսված է 

եղել կամ մասնակի իրացման, կամ բացառապես սեփական 

վերջնական սպառման համար: 

Վարձու աշխատող են համարվում այն անձինք, որոնք աշխա-

տում են գործատուի հետ կնքած պայմանագրի, աշխատանքի ըն-

դունվելու հրամանի կամ ձեռք բերված որոշակի գրավոր կամ բանա-

վոր համաձայնության հիման վրա և ստանում են դրամական կամ 

բնեղեն փոխհատուցում՝ աշխատավարձի տեսքով: 

Ոչ վարձու աշխատող են համարվում մարդիկ, որոնք ինքնու-

րույն իրենց ապահովում են եկամտաբեր գործունեությամբ: 

Զբաղվածության մակարդակը զբաղվածների տեսակարար 

կշիռն է աշխատանքային ռեսուրսներում: 

Գործազուրկ են այն մարդիկ, որոնք. 

• չեն ունեցել աշխատանք կամ եկամտաբեր զբաղմունք, 

• ակտիվորեն փնտրել են աշխատանք վերջին չորս շաբաթվա 

ընթացքում, 

• պատրաստ են եղել անցնել աշխատանքի երկու շաբաթվա 

ընթացքում: 
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Գործազրկության մակարդակը գործազուրկների տեսակարար 

կշիռն է տնտեսապես ակտիվ բնակչության մեջ: Տնտեսապես ակտիվ 

բնակչությունը զբաղվածների և գործազուրկների գումարն է: 

Տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչության մեջ ներառվում են ան-

ձինք, որոնք հետազոտվող ժամանակաշրջանում չեն եղել զբաղված 

կամ գործազուրկ: 

Տնտեսական ակտիվության մակարդակը տնտեսապես ակտիվ 

բնակչության տեսակարար կշիռն է աշխատանքային ռեսուրսնե-

րում:288 

Նշված մեթոդաբանությամբ Հայաստանի Հանրապետությու-

նում աշխատանքային ռեսուրսների՝ մարդկային կապիտալի զբաղ-

վածության և գործազրկության զարգացումները և դրանցից բխող 

խնդիրները դիտարկենք Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքե-

րի, 2001 և 2011 թվականների մարդահամարների և այդ խնդիրներով 

կատարված գիտական հետազոտությունների նյութերով, մասնավո-

րապես, 2010 թ.-ին հրատարակված «ՀՀ աշխատանքի շուկայի վեր-

լուծություն (գիտահետազոտական աշխատանք)» նյութերով, որը 

կատարվել է ՀՀ ԿԲ-ի հայտարարած մրցույթի դրամաշնորհով289: 

Այդ նյութերը հիմք ընդունելով՝ մենք աշխատում ենք զբաղվածու-

թյան ոլորտում մարդկային կապիտալի որակական կորուստները դի-

տարկել գործազրկության, ոչ մասնագիտությամբ աշխատելու և 

թերզբաղվածության զարգացումներում: 

ՀՀ-ում աշխատունակ բնակչության մասսայական գործազրկու-

թյան սկիզբը, անշուշտ, 1988 թ.-ի երկրաշարժն էր: Դրանց ավելա-

ցան հազարավոր աղետյալ գաղթականները, որոնք ավելի մեծացրին 

լարվածությունը աշխատանքի շուկայում, քանի որ երկիրը պատ-

րաստ չէր այդքան մեծ թվաքանակով իմիգրանտների աշխատանքով 

ապահովելու: Որպես հարցի լուծում՝ քաղաքաբնակ գաղթականնե-

րին բնակեցրին գյուղական վայրերում, որտեղ նրանց մասնագիտա-

                                                            
288 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013, Երևան, էջ 50-52:  
289 Գ. Ղարիբյան, Գ. Եգանյան, Ա. Համբարձումյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, 
Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան, ՀՀ աշխատաշուկա-
յի վերլուծություն (գիտահետազոտական աշխատանք), Երևան, 2010: 
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կան որակավորումը չէր համապատասխանում գյուղական աշխա-

տանքի պահանջներին: Բռնագաղթած հայ ազգաբնակչության մի 

մասը արտագաղթեց Հայաստանից: Վառելիքաէներգետիկ ճգնաժա-

մը ավելի սրեց լարվածությունը աշխատանքի շուկայում, քանի որ 

մասսայաբար դադարեցին աշխատել արդյունաբերական ձեռնար-

կությունները: 1988 թ.-ի նկատմամբ արդյունաբերական արտադ-

րանքի թողարկումը ՀՀ-ում 1993 թ.-ին կրճատվեց 64 %-ով, ավելի 

քան 2 անգամ կրճատվեց ՀՆԱ-ն: Աշխատանք չունեցողների թիվը 

գնալով աճում էր: Թվում էր, թե հողը մասնավորեցնելով՝ աշխատան-

քի շուկան զգալիորեն կընդլայնվի. մասնավոր գյուղացիական 

տնտեսությունները կսկսեն մեծ չափով օգտագործել վարձու աշխա-

տուժ: Սակայն գյուղացին ինքը սկսեց մշակել իր հողը: Արդյունքում 

հողերի մի մասը չմշակվեց, և զգալի իջավ հողի օգտագործման ար-

դյունավետությունը: Փաստորեն՝ բնական աղետը, պատերազմական 

իրավիճակը և տնտեսական վերափոխումների սխալները Հայաս-

տանում նոր ձևավորվող աշխատաշուկայի բացասական զարգա-

ցումների և մասսայական գործազրկության պատճառ դարձան:  

Զբաղվածության և գործազրկության մակարդակները և դրանց 

զարգացման միտումները բացահայտելու համար անհրաժեշտ է 

սկսել ՀՀ աշխատանքային ռեսուրսների հետազոտությունից, զար-

գացումներից և կառուցվածքային փոփոխություններից: Աշխատան-

քային ռեսուրսները, ըստ ՀՀ վիճակագրական ծառայության մեթո-

դաբանության, տնտեսապես ակտիվ և ոչ ակտիվ բնակչության հա-

մագումարն են: Աշխատանքային ռեսուրսները ձևավորվում են աշ-

խատունակ տարիքի աշխատունակ բնակչությունից: Աշխատունակ 

տարիքը, համաձայն «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ 

օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ կետի, ՀՀ-ում սահմանված է 16-63 

տարեկան: Հայաստանի Հանրապետության 2008-2015 թթ.-ի աշխա-

տանքային ռեսուրսները ներկայացված են Աղյուսակ 4.40-ում: 
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Աղյուսակ 4.40: Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային  

ռեսուրսները 2008-2015 թթ .-ին290 

 

 2008 թ. 2009 թ. 2010 թ. 2011 թ. 2012 թ. 2013 թ. 2014 թ. 2015 թ. 

Աշխատան-

քային ռե-

սուրսներ, ըն-

դամենը 1000 

մարդ 

2376,9 2397,6 2389,7 2286,3 2260,8 2189,1 2180,2 2106,6 

Այդ թվում՝ 

տնտեսապես 

ակտիվ բնակ-

չություն 

1414,6 1418,8 1483,3 1440,9 1418,3 1388,4 1375,7 1316,4 

Զվաղվածներ, 

ընդամենը 

1183,1 1152,8 1185,2 175,1 1172,8 1163,8 1133,5 1072,6 

Գործազուրկ-

ներ, ընդամե-

նը 

231,6 265,9 278,2 265,7 245,5 224,6 242,1 243,7 

Տնտեսապես 

ոչ ակտիվ 

բնակչություն 

962,3 978,9 926,4 845,4 842,5 800,7 804,5 790,3 

Սովորող, ու-

սանող 

219,3 215,3 196,9 171,7 176,7 152,9 160,7 148,1 

Աշխատանք 

չունեցող այլ 

անձինք 

298,8 310,9 278,7 245,7 220,0 210,5 200,0 201,7 

Տնտեսական 

ակտիվ մա-

կարդակ, % 

59,5 59,2 61,2 63,0 62,7 63,4 63,1 63,5 

Զբաղվածու-

թյան մակար-

դակ, % 

49,8 48,1 49,6 51,4 51,9 53,2 52,0 50,9 

Գործազրկու-

թյան մակար-

դակ, % 

16,4 18,7 19,0 18,4 17,3 16,2 17,6 18,5 

 

                                                            
290 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013, Երևան, էջ 75: Տե՛ս նաև Հայաս-
տանի վիճակագրական տարեգիրք 2014, Երևան, էջ 51, Հայաստանի վիճակագրա-
կան տարեգիրք 2016, Երևան, էջ 51:  
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Բերված աղյուսակի ցուցանիշների զարգացումներից հետևում 

է, որ աշխատանքային ռեսուրսները 2008-2015 թթ.-ին ՀՀ-ում դրսևո-

րել են նվազման միտում. 2008 թ.-ի 2376.9 հազարից 2015 թ.-ին կազ-

մել են ընդամենը 2106.6 հազար: Այդ նույն ժամանակահատվածում 

առկա է նաև զբաղվածների նվազման միտումը: 2008 թ.-ի 1183.1 հա-

զարից զբաղվածները 2015 թ.-ին կազմել են ընդամենը 1072.6 հա-

զար: Ինչ վերաբերում է գործազուրկներին, ապա ունենք ճիշտ հա-

կառակ միտումը: Եթե 2008 թ.-ին գործազուրկների թիվը 231.6 հա-

զար էր կազմում, ապա 2015 թ.-ին այն հասավ 243.7 հազարի:  

2008-ից մինչև 2010 թ.-ը Հայաստանի Հանրապետության 

տնտեսությունը համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժա-

մի հետևանքով զգալի կորուստներ կրեց: Տնտեսական աճը շուրջ 

14.0 %-ը կրճատվեց, և դա չէր կարող իր անդրադարձը չունենալ նաև 

աշխատունակ բնակչության զբաղվածության ու գործազրկության 

աճի վրա:  

Հետագայում, երբ ՀՀ տնտեսությունը հաղթահարեց ճգնաժամի 

բացասական հետևանքները, տնտեսական ակտիվությունը աճեց, 

գործազրկությունն էլ ցուցաբերեց նվազման միտում և 2010 թ.-ի 

19.1 %-ից 2013 թ.-ին իջավ և կազմեց 16.2 %, սակայն 2015 թ.-ին 

կրկին աճեց՝ հասնելով 18.5 %-ի: Նշենք, որ աղյուսակ 4.40-ում ներ-

կայացված գործազրկության մակարդակի ցուցանիշները պաշտո-

նական վիճակագրական ծառայության հաշվարկներն են, որոնք, որ-

պես կանոն, իրական վիճակը ճիշտ չեն արտացոլում: Գործազուրկ-

ների մի մասը չի գրանցվում զբաղվածության ծառայություններում, 

նախընտրում է աշխատանք ստանալ ծանոթների և բարեկամների 

միջոցով և դուրս է մնում հաշվառումից: Ընտրանքային հետազոտա-

կան արդյունքներով ՀՀ-ում գործազրկության իրական մակարդակը 

2015 թ.-ին ներկայացվում է 25 %-ի սահմաններում: Անգամ գոր-

ծազրկության 18.5 %-ը շատ մեծ թիվ է, որը շուրջ 3 անգամ գերա-

զանցում է գործազրկության բնական մակարդակը: Ահա հենց դա էլ 

կազմում է մարդկային կապիտալի որակական բացահայտ կո-

րուստներից մեկը: Գործազրկությունը ոչ միայն առաջ է բերում աղ-

քատություն կամ խորացնում է այն, այլև ապաորակավորում է աշ-
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խատուժը, իջեցնում է հետագայում աշխատելու դեպքում նրա աշ-

խատավարձը, գործազուրկը դադարում է երկրի տնտեսական աճի 

մեծ լծակ, մեծ գործոն լինելուց և դրանով իսկ նպաստում է ինչպես 

երկրի, այնպես էլ իր ընտանիքի աղքատացմանը: 

Մարդկային կապիտալի որակական կորուստները աշխատան-

քային ռեսուրսների կազմում հավասարաչափ չեն բաշխվում: Դրանք 

տարբերակվում են ըստ աշխատողների տարիքի, ըստ գործազուրկ-

ների կրթական մակարդակի, ըստ սեռի, ըստ քաղաքաբնակ և գյու-

ղաբնակ տարածքների և այլն: 
 

Աղյուսակ 4.41: Գործազրկության մակարդակն ըստ կրթության և ըստ սեռի 

2011-2013 թթ.-ին, տոկոս291 
 

 Ընդամենը Տղամարդ Կին 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Ընդամենը 18,4 17,3 16,2 17,3 16,5 14,4 19,6 18,2 18,1 

Բարձրա-
գույն հետ-
բուհական 

19,5 18,1 16,4 17,9 16,3 12,5 21,0 19,8 19,9 

Միջին մաս-
նագիտա-
կան թերի 
բարձրա-
գույն 

20,1 18,4 17,6 16,9 15,0 13,3 22,7 21,1 20,9 

Նախամաս-
նագիտա-
կան (արհես-
տագործա-
կան) 

17,8 24,9 10,2 12,2 23,3 6,8 26,6 27,4 17,2 

Միջնակարգ 
ընդհանուր 

17,4 16,4 15,9 17,3 16,7 15,8 17,5 15,9 16,0 

Հիմնական 
ընդհանուր 

17,3 15,6 15,5 20,5 18,2 18,6 11,9 11,2 9,1 

Տարրական 
և  ոչ լրիվ 
տարրական 

2,1 1,8 5,0 0,1 4,0 2,5 3,9 0,0 5,1 

 

                                                            
291 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013, Երևան, էջ 73, 75: Տե՛ս նաև Հա-
յաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, Երևան, էջ 73: 
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Աղյուսակ 4.42: Գործազրկության մակարդակն ըստ կրթության և  

գյուղ-քաղաք տարբերակման 2011-2013 թթ.-ին, տոկոս292 
 

 Ընդամենը Քաղաք Գյուղ 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Ընդամենը 18,4 17,3 16,2 26,9 25,5 23,4 5,8 5,3 6,0 

Բարձրագույն 

հետբուհական 

19,5 18,1 16,4 22,3 20,4 18,5 6,9 8,2 7,9 

Միջին մասնա-

գիտական թե-

րի բարձրա-

գույն 

20,1 18,4 17,6 27,2 25,6 24,9 5,2 4,8 5,1 

Նախամասնա-

գիտական (ար-

հեստագործա-

կան) 

17,8 24,9 10,2 26,6 34,2 14,1 57 11,4 6,7 

Միջնակարգ 

ընդհանուր 

17,4 16,4 15,9 30,7 29,1 27,5 6,0 5,1 6,0 

Հիմնական 

ընդհանուր 

17,3 15,6 15,5 36,2 35,9 30,2 5,6 3,1 6,2 

Տարրական և 

ոչ լրիվ տար-

րական 

2,1 1,8 5,0 12,3 6,4 23,4 0,1 0,3 0,0 

 

Աղյուսակ 4.43: Գործազրկության մակարդակն ըստ կրթության,  

2014-2015 թթ., տոկոս293 
 

 Ընդամենը Տղամարդ Կին Քաղաք Գյուղ 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Ընդամենը 17.6 18.5 15.8 17.6 19.5 19.5 24.8 27.0 6.8 6.7 

Բարձրա-

գույն 

հետբու-

հական 

17.7 17.9 15.2 14.8 20.1 20.8 19.9 19.9 9.7 10.5 

                                                            
292Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013, Երևան, էջ 73, 75: Տե՛ս նաև Հա-
յաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, Երևան, էջ 73: 
293 Նույն տեղում: 
 
 



309 

Միջին 

մասնագի-

տական 

թերի 

բարձրա-

գույն 

18.3 22.0 16.3 20.6 19.7 22.9 24.3 30.7 7.7 5.8 

Նախա-

մասնագի-

տական 

(արհես-

տագոր-

ծական) 

16.0 17.8 12.7 16.2 23.3 22.1 22.9 29.6 7.6 7.4 

Միջնա-

կարգ ընդ-

հանուր 

18.1 17.8 17.0 18.3 19.4 1.1 31.1 32.0 5.6 6.5 

Հիմնա-

կան ընդ-

հանուր 

10.0 15.3 9.6 18.8 10.8 9.3 21.1 33.6 5.8 2.5 

Տարրա-

կան և ոչ 

լրիվ տար-

րական 

3.8 8.5 2.9 14.0 4.6 0.0 24.9 28.5 1.5 0.0 

 

Աղյուսակներ 4.41-4.43-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ նախ, 

մեր բնակչությունը, մեծ հաշվով, օժտված է բարձրագույն և միջին 

մասնագիտական կրթությամբ մասնագետներով, աշխատողներով: 

Դրանով է բացատրվում, որ բարձրագույն և միջին մասնագիտական 

կրթությամբ մասնագետների գործազրկության մակարդակները ՀՀ 

գործազրկության ընդհանուր մակարդակին 18-20 % սահմաններում 

գրեթե հավասար են: Երկրորդ, 2011-2013 թթ. հանրապետությունում 

գործազրկության մակարդակը դրսևորել է անկման միտում, իսկ 

2014-2015 թթ.-ին, ՀՀ տնտեսության անբարենպաստ զարգացումնե-

րով պայմանավորված, կրկին աճել է: Երրորդ, կանանց գործազրկու-

թյան մակարդակը 2-4 տոկոսային կետով գերազանցում է տղա-

մարդկանց գործազրկության մակարդակը: Չորրորդ, գյուղ-քաղաք 

կտրվածքով գործազրկության մակարդակները դիտարկելիս 

ակնհայտ երևում է քաղաքային բնակչության համեմատ գյուղական 
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բնակչության գործազրկության եռակի ցածր մակարդակը, 2011-

2015 թթ.-ին՝ 5.3-6.8 %, և դա բոլորովին նրա արդյունք չէ, որ գյուղում 

զբաղվածությունը բարձր է: Եթե այդպես լիներ, անհասկանալի կմ-

նար գյուղերից, հատկապես սահմանամերձ և բարձր լեռնային գյու-

ղերից երիտասարդության մեծ արտագաղթը: Նշանակություն ունեն 

նաև դասական տնտեսագիտության գնահատականները ագրա-

րային գերբնակչության առանձնահատկության մասին: Հողային 

մասնավոր սեփականությունը քողարկում է ագրարային բնակչու-

թյան գործազրկությունը, և այն դառնում է թաքնված: 

Հարկ է մեկ անգամ ևս նշել, որ գործազրկության վերը քննարկ-

ված ցուցանիշները լիարժեք չեն ներկայացնում Հայաստանի աշխա-

տանքի շուկայի վիճակը, քանի որ առկա է, մի կողմից, թաքնված 

գործազրկություն, մյուս կողմից՝ թաքնված զբաղվածություն: Առավել 

հավաստի տեղեկատվություն կարելի է ստանալ ընտրանքային հե-

տազոտությունների արդյունքներից: Այսպես, ըստ «ՀՀ աշխատանքի 

շուկայի վերլուծություն» գիտահետազոտական աշխատանքի, 2008-

2009 թթ.-ին հանրապետությունում գործազրկության փաստացի մա-

կարդակը եղել է 25-30 %-ի սահմաններում (27.3 %), մինչդեռ պաշ-

տոնական տվյալներով 2008 թ.-ին գրանցվել է 16.4 % գործազրկու-

թյուն, իսկ 2009 թ.-ին՝ 18.7 %294:  

Ինչ վերաբերում է միկրոմակարդակում գործազրկության պատ-

ճառներին, ապա այն 2008-2009 թթ.-ին ունեցել է հետևյալ պատկերը. 

աշխատանք չունեցողների 44.1 %-ը աշխատանք չունի, որովհետև չի 

կարողացել գտնել, 21.6-ը չի ցանկացել ունենալ, 23.8-ը ի վիճակի չի 

եղել մշտական աշխատանք կատարելու, իսկ 10.5 %-ը՝ այլ պատ-

ճառներով (Գծապատկեր 4.11): 

 

                                                            
294 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013, Երևան, էջ 75: 
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Գծապատկեր 4.11. Մշտական աշխատանք չունենալու պատճառը 

  

Աշխատանք չունեցողների 24.2 %-ը ցանկանում է ունենալ 

միայն որակավորմանը, մասնագիտությանը համապատասխանող, 

42.7 %-ը՝ բարձր վարձատրվող, իսկ 33.1 %-ը՝ ցանկացած աշխա-

տանք:  

Անհանգստացնող է գործազուրկների կառուցվածքն ըստ աշխա-

տանք փնտրելու տևողության: ՀՀ աշխատանք չունեցողների 13.1 %-ը 

աշխատանք է փնտրել մինչև մեկ ամիս, 13.0 %-ը՝ 1-3 ամիս, 14.5-ը՝  

4-6 ամիս, 17.1-ը՝ 7-12 ամիս, իսկ 42.3 %-ը՝ 12 ամսից ավելի: 12 ամիս 

և ավելի աշխատանք փնտրողների %-ներն ամենաբարձրն են Շիրա-

կի մարզում՝ 65.6 %, Վայոց ձորի մարզում՝ 60.0 %, Սյունիքի մարզում՝ 

53.9 %, Լոռու մարզում՝ 53.5 % և Արագածոտնի մարզում՝ 51.4 %:  

 

 

 

44,1%

21,6%

23,8%

10,5%
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Աղյուսակ 4.44. Աշխատանք չունեցողներն ու աշխատանք փնտրողներն ըստ 

մարզերի (տոկոսներով մարզում հարցվածների նկատմամբ)295 
 

ՀՀ-ն և մարզերը Հարցվածները, 

մարդ 

Աշխատանք չունե-

ցողները , տոկոս 

Աշխատանք փնտ-

րողները, տոկոս 

Ընդամենը ՀՀ  20223 27.3 19.7 

Ք. Երևան 6511 20.9 5.1 

Կոտայքի մարզ 1761 26.9 18.6 

Շիրակի մարզ 1966 28.8 21.7 

Տավուշի մարզ 935 29.1 21.7 

Վայոց ձորի մարզ 367 25.3 16.3 

Սյունիքի մարզ 1107 27.0 17.3 

Արմավիրի մարզ 1546 46.3 41.8 

Արարատի մարզ 1889 23.0 17.6 

Լոռու մարզ 1785 31.6 19.0 

Գեղարքունիքի մարզ 1435 31.9 19.0 

Արագածոտնի մարզ 917 31.6 25.0 

 

Աղյուսակ 4.44-ի տվյալները ներկայացնում են գործազրկության 

զարգացումները Հայաստանի Հանրապետության մարզային կտրված-

քով: Աղյուսակից երևում է, որ նախ, 2008-2009 թթ.-ին հանրապետու-

թյունում գործազրկության իրական մակարդակը շուրջ 9 %-ով գերա-

զանցել է պաշտոնական մակարդակը, ուստի իրատեսական են գի-

տական հետազոտության արդյունքների տվյալները: Երկրորդ, այդ 

ցուցանիշների ամենամեծ շեղումը առկա է եղել մայրաքաղաքում, 

որտեղ աշխատանք չունեցողները կազմել են 20.9 %, մինչդեռ աշխա-

տանք փնտրողները՝ ընդամենը 5.1 %: Երրորդ, 2008-2009 թթ. գոր-

ծազրկության ամենաբարձր մակարդակը եղել է Արմավիրի մարզում 

(46.3 %), իսկ ամենացածրը՝ Երևանում (20.9 %):  

Նույն ժամանակահատվածի համար ՀՀ աշխատանքի և սո-

ցիալական հարցերի նախարարության «Զբաղվածության պետա-

                                                            
295 Գ. Ղարիբյան, Գ. Եգանյան, Ա. Համբարձումյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, 
Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան, ՀՀ աշխատաշու-
կայի վերլուծություն (գիտահետազոտական աշխատանք), Երևան, 2010, էջ 39: 
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կան ծառայություն» գործակալության տվյալները ներկայացնում են 

գործազրկության բավականին նվազեցված ցուցանիշներ (Աղյուսակ 

4.45): 

 

Աղյուսակ 4.45. Տնտեսապես ակտիվ բնակչության կազմն ըստ ՀՀ մարզերի 

և ք. Երևանի 2009 թ.-ին296 
 

 Տնտեսապես ակտիվ 

բնակչություն, հազ. 

մարդ 

Այդ թվում՝ Գործազրկու-

թյան մակար-

դակը% 

զբաղված-

ներ 

գործա-

զուրկներ 

Ընդամենը ՀՀ 1185.1 1103.7 81.4 6.9 

ք. Երևան 346.6 323.9 22.7 6.5 

Արագածոտն 66.3 65.0 1.4 2.0 

Արարատ 119.8 116.5 3.3 2.7 

Արմավիր 121.3 117.7 3.5 2.9 

Գեղարքունիք 107.9 101.8 6.0 5.6 

Լոոի 101.6 90.2 11.4 11.3 

Կոտայք 82.9 75.3 7.6 9.2 

Շիրակ 97.5 84.9 12.5 12.9 

Սյունիք 59.6 52.6 6.9 11.6 

Վայոց ձոր 27.0 25.6 1.1 4.1 

Տավուշ 54.7 49.9 4.9 8.9 

 

Աղյուսակ 4.46. Գործազրկության մակարդակն ըստ մարզերի և  

Երևան քաղաքի, տոկոս297 
 

 2014թ. 2015թ. 

 
Ընդա-

մենը 

Այդ թվում՝ Ընդա-

մենը 

Այդ թվում՝ 

տղամարդ կին տղամարդ կին 

Ընդամենը ՀՀ 17.6 15.8 19.5 18.5 17.6 19.5 

ք. Երևան 26.9 24.7 29.5 30.2 28.1 32.5 

                                                            
296 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Զբաղվածության 
պետական ծառայություն» գործակալության տվյալներ: 
297 Պարենային  ապահովություն  և  աղքատություն, 2016 թ.-ի հունվար-դեկտեմբեր, 
Երևան, 2017, էջ 16: 
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Արագածոտն 5.1 2.3 7.7 5.7 1.6 10.0 

Արարատ 7.5 1.8 12.8 8.3 4.6 12.0 

Արմավիր 7.4 8.2 6.5 9.4 11.1 7.4 

Գեղարքունիք 5.8 7.7 4.1 4.7 6.4 3.1 

Լոոի 16.9 17.3 16.7 15.7 14.9 16.5 

Կոտայք 22.8 16.4 30.9 23.0 21.0 25.4 

Շիրակ 20.8 20.0 21.5 19.0 18.6 19.3 

Սյունիք 18.3 12.4 24.8 15.7 18.0 12.2 

Վայոց ձոր 13.0 9.0 16.5 10.1 6.7 13.2 

Տավուշ 10.9 11.4 10.4 12.1 14.1 10.1 

 

2014-2015 թթ.-ին գործազրկության մակարդակների պաշտոնա-

կան տվյալներն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի (Աղյուսակներ 

4.46) փաստում են, որ նախ, նշված ժամանակահատվածում գոր-

ծազրկության կայուն բարձր մակարդակներ գրանցվել են Շիրակի, 

Սյունիքի և Լոռու մարզերում: Երկրորդ, գործազրկության մակարդա-

կը բարձր է նաև Երևանում (30.7 %՝ 2015 թ.-ին) և Կոտայքի մարզում 

(23.0 %՝ 2015 թ.-ին): Երրորդ, գործազրկության մակարդակն ավելի 

բարձր է կանանց շրջանում, քան տղամարդկանց. 2015 թ.-ին գործա-

զուրկ է եղել տղամարդկանց 17.6 %-ը, կանանց՝ 19.5 %-ը: Կանանց 

գործազրկության մակարդակը տղամարդկանց համեմատ հատկա-

պես բարձր է Արագածոտնի, Արարատի և Վայոց ձորի մարզերում: 

Աղյուսակ 4.47-ում ներկայացված է գործազրկության մակար-

դակն ըստ տարիքային խմբերի: Գործազրկության ամենաբարձր 

մակարդակը 30-54 տարիքային խմբում է՝ 60.6 %: Տարիքային այդ 

խումբը սովորաբար համարվում է մասնագիտության մեջ արդեն հըմ-

տացած, փորձառու աշխատողների տարիքային խումբ՝ կարիերայի 

և աշխատավարձի աճի մեծ հավանականությամբ, մինչդեռ Հայաս-

տանում գործազրկության միջին տարիքը 40 տարեկանն է: Այս 

փաստը մեկ անգամ ևս հաստատում է այն ակնհայտ իրողությունը, 

որ գործազրկությունը Հայաստանի համար հրատապ լուծում պա-

հանջող հիմնախնդիրներից մեկն է: 
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Աղյուսակ 4.47. Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկներն  

ըստ տարիքի և սեռի, տոկոս298 
 

 Ընդամենը Այդ թվում՝ 

տղամարդ կին 

Գործազուրկներ, ընդամենը, 

այդ թվում՝ ըստ տարիքի, տարեկան 

100 100 100 

16-19 2.1 2.3 2.0 

20-24 9.4 10.6 8.9 

25-29 13.2 11.8 13.8 

30-54 60.6 62.1 59.9 

55 և բարձր 14.7 13.2 15.4 

Գործազուրկների միջին տարիքը, տա-

րեկան 

40.2 39.8 40.3 

  

Մարդկային կապիտալի որակական կորուստ է նաև թերզբաղ-

վածությունը: Խոսքը վերաբերում է նրանց, ովքեր աշխատում են 

օրենսդրորեն սահմանված աշխատաժամանակից պակաս աշխա-

տօր կամ աշխատաշաբաթ: «ՀՀ աշխատանքի շուկայի վերլուծու-

թյուն» գիտահետազոտական աշխատանքի տվյալներով ոչ լրիվ աշ-

խատաշաբաթով աշխատողների տեսակարար կշիռը ՀՀ-ում (2007-

2008 թթ.) կազմել է 43.4 %: Ամենաբարձրը գրանցվել է Սյունիքում 

(72.1 %), Լոռու մարզում (64.3 %) և Տավուշի մարզում (62.9 %): 

Գործազրկությունը՝ մարդկային կապիտալի որակական այդ կո-

րուստը կրճատելու և հետագայում կանխելու համար պահանջվում 

են սոցիալ-տնտեսական լուրջ զարգացումներ: Այս հարցում առաջ-

նայինը, անհրաժեշտ պայմանը տնտեսական կայուն աճ ապահո-

վելն է, որի համար, ի թիվս այլ գործոնների, անհրաժեշտ է ՀՀ ինս-

տիտուցիոնալ միջավայրի բարելավում՝ մրցակցային շուկաների գե-

րակայություն, կոռուպցիայի մակարդակի և ստվերային տնտեսու-

թյան բաժնի կրճատում: Էմպիրիկ հետազոտությունների արդյուն-

քում ստացվել է, որ գոյություն ունի վիճակագրորեն նշանակալի հա-

կադարձ կապ ստվերային տնտեսության բաժնի և տնտեսական աճի 

                                                            
298 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, Երևան, էջ 74: 
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միջև, մինչդեռ Հայաստանում որոշ գնահատումներով ստվերային 

տնտեսության բաժինը հասնում է շուրջ 40 %-ի:  

Տնտեսության խոցելի կողմերից է կոռուպցիան: Այն խոչընդո-

տում է ներքին ներդրումները, կասեցնում օտարերկրյա ֆինանսա-

կան միջոցների ներգրավումը տնտեսության զարգացման համար, 

ձախողում իրականացվող սոցիալական ծրագրերը: Վաշինգտոնում 

գործող Policy Forum Armenia (PFA) վերլուծական կենտրոնը 2013 թ.-

ին հրապարակել է «Երկրի իրավիճակը» շարքից հերթական զեկույ-

ցը՝ «Կոռուպցիան Հայաստանում» վերտառությամբ: 299  Զեկույցի 

հիմնական եզրակացությունն այն է, որ Հայաստանի տնտեսության 

վրա կոռուպցիայի բացասական ազդեցությունը ահռելի է։ Օրինակ՝ 

կոռուպցիայի հետ առնչված ընկերություններին նվիրված զեկույցի 

հատվածում բացահայտվում է, որ «մեծ ընկերությունների՝ կոռուպ-

ցիայի առաջացրած լրացուցիչ ծախսերը կազմում են դրանց տարե-

կան վաճառքի հինգ %-ը, որն ամենաբարձրն է՝ համեմատված 

երկրների շարքում և քայքայում է ընկերությունների մրցունակու-

թյունն ու արդյունավետությունը»։ Զեկույցը մատնացույց է անում, որ 

ՀՀ հանրային քաղաքականությունը մշակվում և իրականացվում է 

հիմնականում ամուր արմատներ ձգած կոռումպացված էլիտայի, 

այլ ոչ թե քաղաքացիների շահերը սպասարկելու համար։ Ամե-

նաապշեցուցիչ բացահայտումն այն էր, որ կոռուպցիան Հայաստա-

նում խիստ կենտրոնացված է և ստեղծում է անհաղթահարելի ար-

գելքներ երկրի տնտեսական զարգացման ու առաջընթացի համար։ 

Հայաստանում ինստիտուցիոնալ միջավայրի բարելավման հա-

ջորդ կարևոր պայմանը հակամենաշնորհային քաղաքականության 

արդյունավետության աճն է: Անկախությունից երեք տասնամյակ 

անց ՀՀ-ում դեռ առաջնահերթ խնդիրներից մեկը փոքր և միջին բիզ-

նեսի զարգացումն է, մինչդեռ փոքր և միջին ձեռնարկությունները 

կարող են անհամեմատ փոքր կապիտալ ներդրումներով ծավալել 

իրենց գործունեությունը, ստեղծել նոր աշխատատեղեր և անհրաժեշ-

                                                            
299 http://www.a1plus.am/77628.html 
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տության դեպքում ավելի արագ հարմարվել տնտեսական կտրուկ 

փոփոխություններին:  

Երկրի աշխատանքի շուկայի բնութագիրը պատկերացում է 

տալիս տվյալ երկրի տնտեսական և սոցիալական վիճակի, բնակչու-

թյան բարեկեցության մակարդակի մասին, քանի որ ներառում է սո-

ցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական հարցերի լայն շրջանակ: 

Աշխատանքի շուկան հասարակական արտադրության արդյունավե-

տության բարձրացման և բարիքների շուկայի հետագա զարգացման 

կարևոր նախադրյալն է: Այսօր ՀՀ աշխատանքի շուկայում առկա է 

գործազրկության բարձր մակարդակ, աշխատավարձի ցածր մա-

կարդակ և մեծ դիսպերսիա, թաքնված գործազրկություն, թաքնված 

զբաղվածություն, գործազրկության կառուցվածքում մեկ տարուց 

ավելի գործազուրկների մեծ կշիռ, ուստի գործազրկության մակար-

դակի կրճատումը պետք է համարվի պետության առաջնային 

խնդիրներից մեկը: Գործազրկությունը կրճատելու պետական ակ-

տիվ քաղաքականությունը տնտեսական զարգացման նպատա-

կային ծրագրերի մշակումն է, որը միտված է կայուն տնտեսական 

աճի ապահովմանը և աշխատատեղերի ընդլայնմանը: Ակտիվ քա-

ղաքականության միջոցառումների համակարգում գործազրկության 

մեղմացման կարևոր ուղիներից կարող են հանդիսանալ գործազուրկ-

ների համար հասարակական աշխատանքների կազմակերպումը, 

ինչպես նաև զբաղվածության հիմնադրամից գործազուրկներին ֆի-

նանսական աջակցության ցուցաբերումը սեփական գործ հիմնելու և 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, մասնավորապես փոքր և մի-

ջին ձեռներեցությամբ զբաղվելու նպատակով:  

Գործազրկությունը կրճատելու պետական պասիվ քաղաքակա-

նությունը զբաղվածության ծառայությունների գործունեության ար-

դյունավետության աճն է, գործազուրկներին տրամադրվող նպաստ-

ների բարձրացումը: Ինչպես վկայում է մի շարք եվրոպական երկըր-

ների փորձը (Ավստրիա, Դանիա, Նիդեռլանդներ, Իռլանդիա), կար-

ևորվում է զբաղվածության ծառայությունների կազմակերպման և 

մենեջմենթի կատարելագործումը: Մասնավորապես այդ երկրներում 

զբաղվածության ծառայությունները գործում են եռակողմ կազմա-
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կերպության ձևով՝ համագործակցելով տեղի իշխանությունների, 

գործատուների և արհմիությունների հետ: Նշված երկրների փորձը 

ցույց է տալիս նաև, որ հատկապես արդյունավետ են գործում տեղա-

կան և շրջանային զբաղվածության ծառայությունները: Նշված ծա-

ռայությունները հիմնականում սպասարկում են երկարաժամկետ 

գործազուրկներին, ինչը հատկապես կարևոր է Հայաստանի համար, 

որտեղ գործազուրկի աշխատանքի տեղավորման համար անհրա-

ժեշտ ժամանակահատվածը 1 տարուց ավելի է: ՀՀ սոցիալական 

ապահովության համակարգում տարածքային ուսումնական կենտ-

րոնների ստեղծումը հնարավորություն կտա գործազուրկներին վե-

րապատրաստվելու կամ վերաորակավորվելու աշխատանքի շուկա-

յում առավել պահանջարկ վայելող մասնագիտությունների գծով: 

Նման միջոցառումները կնպաստեն կառուցվածքային գործազրկու-

թյան կրճատմանը:  

Որպես կանոն՝ միշտ ընդգծվում է աշխատատեղերի պակասը 

լրացնելու և նոր աշխատատեղեր ստեղծելու անհրաժեշտությունը: 

Դա, իհարկե, մեծ հաշվով ճիշտ է, սակայն հենց այնպես, միայն լոկ 

աշխատատեղերի ավելացումը գործազրկությունը չի վերացնի: Գոր-

ծազուրկը կվերադառնա արտադրություն երկու հիմնական պայման-

ների առկայության դեպքում, եթե. 

– առաջարկվի ըստ մասնագիտության աշխատանք, 

– բարձր վարձատրվող աշխատանք: 

Բարձր որակավորման մասնագետները, մասնավորապես 

ծրագրավորողները, մեկնում են արտերկիր ոչ այնքան աշխատատեղ 

չլինելու պատճառով, որքան բարձր աշխատավարձ ապահովող աշ-

խատանք չլինելու պատճառով: Այդ նպատակով Հայաստանի Հան-

րապետության (2013 թ., մայիսի 16) կառավարության ծրագրում նա-

խատեսվում է` բնակչության արդյունավետ զբաղվածության և ար-

ժանապատիվ վաստակի, անհատական աշխատանքային հարաբե-

րությունների կատարելագործման և աշխատանքի վարձատրության 

պետական երաշխիքների ապահովումը, բնակչության եկամտի աճի 

ապահովումը՝ բաշխման առավել արդար մեխանիզմների կիրառ-

մամբ, աշխատողի աշխատանքի իրավունքի, աշխատանքի արտադ-
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րողականության և արդյունավետության աճին համապատասխանող 

իրական աշխատավարձի մակարդակի հետևողական բարձրացման 

ապահովումը և այլն: Միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի կանխել 

գործազրկությունը և մարդկային կապիտալի որակական կորուստ-

ները: 
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Վերջաբանի փոխարեն 

 

Մարդկային կապիտալի վերարտադրության խնդիրների 

քննարկումները և լուծումները մշտապես գտնվում են Հայաստանի 

Հանրապետության նախագահի և կառավարության ուշադրության 

կենտրոնում: Այսպես, Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-

թյան 2016 թ.-ի ծրագրում որպես հատուկ կարևոր ռազմավարական 

խնդիր ներկայացված են մարդկային կապիտալի զարգացումը և 

գործազրկության կրճատումը: Ընդ որում՝ ծրագրի ուշադրության 

կենտրոնում է բնակչության բնական աճը խթանելու միջոցով մարդ-

կային կապիտալի քանակական կորուստների կրճատումը: Այդ 

նպատակով ծրագրում նախատեսվում է երեխայի ծննդյան միան-

վագ նպաստի վճարման համակարգի էական զարգացում, նպաստ-

ների չափերի շոշափելի ավելացում և վճարման համակարգի պար-

զեցում: 

Հատուկ շեշտադրվում են առողջապահության համակարգի 

զարգացման անհրաժեշտությունը, մասնավորապես ոլորտում կո-

ռուպցիայի հաղթահարումը, պետական պատվերների ծավալի էա-

կան ավելացումը և կիրառման հասցեականության ապահովումը: 

Ծրագրում բարեփոխություններ են նախատեսվում կրթության 

բոլոր մակարդակների և տեսակների (նախադպրոցական, դպրոցա-

կան, բուհական, ասպիրանտական և հետբուհական) որակական 

զարգացումներում: 

ՀՀ կառավարությունը 2016 թ.-ի ծրագրով լուրջ միջոցառումներ է 

իրականացնում երկրի ողջ տարածքում կոռուպցիայի և ստվերային 

տնտեսության դեմ արդյունավետ պայքար ծավալելու ուղղությամբ: 

Ընդգծվում է, որ միայն ծրագրով նշված բարեփոխումները հնարա-

վոր կդարձնեն էապես կրճատելու աղքատությունը, բարձրացնելու 
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բնակչության կենսապայմանները, զարգացնելու փոքր և միջին ձեռ-

ներեցությունը և կանխելու արտագաղթը: 

Մարդկային կապիտալի կորուստները կանխելու, նրա զարգա-

ցումը և արդյունավետությունը խրախուսելու նպատակով լուրջ առա-

ջարկություններ արվեցին 2017 թ.-ի ընտրություններին մասնակցող 

բոլոր ութ կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների 

նախընտրական ծրագրերում: Այսպես, Հայաստանի Հանրապետա-

կան կուսակցության նախընտրական ծրագրային դրույթներից են 

երկրում սոցիալական արդարության և համերաշխության հաստա-

տումը, եկամուտների արդարացի բաշխումը և արժանապատիվ 

կյանքով ապրելու համակարգի ստեղծումը: Ծրագրվում է դրան հաս-

նել տնտեսական աճի հիմքի վրա ինչպես աշխատավարձերի ու թո-

շակների ավելացման, այնպես էլ պետական բյուջեի ծախսերի սո-

ցիալական ուղղվածությունը էապես մեծացնելու միջոցով: Հայաս-

տանի հանրապետական կուսակցության ծրագրում կարևոր տեղ են 

հատկացվում բնակչության բնական աճի բացասական միտումները 

հաղթահարելու, երկրորդ և հաջորդ երեխաների ծնունդը նյութապես 

խրախուսելու և ընդհանրապես շատ երեխաներով բազմանդամ ըն-

տանիքների սոցիալական խնդիրները պետության մշտական ուշադ-

րության կենտրոնում պահելու և աջակցելու հարցերին:  

Բնակչության առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է 

իրականացնել հիվանդությունների կանխարգելման համալիր, 

մշտապես գործող ծրագիր, հասնելու բնակչության բուժսպասարկ-

ման ապահովագրման համակարգի պարզեցման և արդյունավետ 

կիրառման այնպիսի համակարգի, որում վերջապես բացառվեն մեծ 

չափերի հասնող կոռուպցիոն ռիսկերը:  

ՀՀ 2017 թ.-ի խորհրդարանական ընտրությունների Հանրապե-

տական կուսակցության առաջադրած նախընտրական ծրագրում 

կարևոր բարեփոխումներ են նախատեսվում նաև կրթության ոլոր-

տում: Նախատեսվում են կրթության նախադպրոցական, դպրոցա-

կան և բուհական մակարդակների ճշգրտումներ և ներդաշնակեցում: 

Մանկավարժների, դաստիարակների և դասախոսների միջին աշ-
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խատավարձը նախատեսվում է դարձնել ոչ պակաս, քան քաղաքա-

ցիական ծառայողի միջին աշխատավարձն է:  

Ժողովրդագրական խնդիրների ոլորտում նախատեսվում է ազ-

գային հատուկ ծրագրի մշակում, պետության լիարժեք աջակցու-

թյուն ընտանիքին՝ որպես հասարակության զարգացման հիմնական 

բջջի: 

Ուշագրավ առաջարկություններ կան նաև Հայ հեղափոխական 

դաշնակցության նախընտրական ծրագրում: Ընդգծվում է, որ նվա-

զագույն վարձատրությունը չի կարող ցածր լինել կենսաապահով-

ման զամբյուղից, հակառակ դեպքում չենք կարող հաղթահարել աղ-

քատությունը, և կխաթարվի մարդկային կապիտալի նորմալ վերար-

տադրությունը: Նախատեսվում է «երաշխավորել տարեցների բարե-

կեցիկ ծերությունը: Անթույլատրելի է, որ ողջ կյանքն արդար քրտին-

քով իր հացը վաստակած տարեց քաղաքացին հայտնվի աղքատու-

թյան մեջ»: 

Ուշադրության է արժանի նաև բնական ռեսուրսների պահպան-

ման պահանջը, ըստ որի՝ պետք է ստեղծվի «այնպիսի մեխանիզմ, որ 

բացառի բնական ռեսուրսների գերշահագործումը, հյուծումը»: Հա-

կառակ դեպքում մեր եկող սերունդներին կզրկենք ռեսուրսներից և 

գոյատևման ու զարգացման հնարավորություններից: 

Եվ վերջապես նախատեսվում է «վարել ակտիվ հայրենադարձ-

ման քաղաքականություն, որ հայրենիքից հեռացածները վերադառ-

նան հայրենիք»: 

Մարդկային կապիտալի նորմալ վերարտադրության և կորուստ-

ների կանխման վերաբերյալ մի շարք ուշադրության արժանի առա-

ջարկություններ է արել նաև «Ծառուկյան» դաշինքը: Մասնավորա-

պես ընդգծվում է, որ միջին կենսաթոշակի չափը համապատասխա-

նեցվի նվազագույն կենսաապահովման զամբյուղին: Այդ նպատա-

կով այն պետք է բարձրացնել 25 հազար դրամով և պարբերաբար 

ինդեքսավորել: Նվազագույն աշխատավարձը 2018 թ.-ի հունվարի  

1-ից սահմանել 80 հազար դրամ: Առաջարկվում է առաջիկա երեք 

տարիներին փոքր և միջին ձեռնարկություններին ազատել հարկե-

րից, էապես իջեցնել գազի և էլեկտրաէներգիայի գործող սակագնե-



323 

րը, մաքսային ոլորտում վերացնել, այսպես կոչված, «հսկիչների» 

կիրառումը, առողջապահության ոլորտում արմատապես փոխել պե-

տական պատվերի գործող համակարգը և այն ամբողջությամբ սեր-

տիֆիկացնել: Գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսը չպետք է գերա-

զանցի 3-5 %-ի շեմը: 

Ուշադրության արժանի առաջարկություններ կան նաև քաղա-

քական մյուս կուսակցությունների և դաշինքների ծրագրերում, մաս-

նավորապես բնակչության ավանդների վերադարձման, պետության 

սոցիալ-տնտեսական դերի բարձրացման, ազգային անվտանգու-

թյան հուսալի ապահովման, կոռուպցիայի հաղթահարման, կրթու-

թյան և գիտության զարգացման, երիտասարդության ռազմահայրե-

նասիրական դաստիարակության, արտաքին քաղաքականության 

արդյունավետության բարձրացման, հայրենիք-սփյուռք հարաբերու-

թյունների վերանայման ու կատարելագործման, օրինականության և 

իրավունքի գերակայության հաստատման, հզոր պետություն և հզոր 

բանակ ստեղծելու, գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացման և 

նման այլ կարևոր խնդիրների շուրջ: 

Ինչպես նկատում ենք, Հայաստանի Հանրապետության առա-

ջիկա արդյունավետ զարգացման խնդիրները բոլոր կուսակցություն-

ների և պետական մարմինների ուշադրության շրջանակներում են: 

Սակայն դրանք իրենց դերով, նշանակությամբ և առաջնահերթու-

թյամբ նույնը չեն: Այսօր առաջին գերխնդիրը ազգային անվտանգու-

թյան ապահովումն է: ՀՀ պաշտպանության նախարար Վիգեն 

Սարգսյանի կողմից ներկայացված «Ազգ-բանակ երկրի հուսալի 

պաշտպանություն» նոր մոդելը դրական գնահատականի արժանա-

ցավ մասնագետների և հասարակության կողմից: Այդ մոդելի բա-

ղադրիչներն են ժամանակակից զենքով զինված, բարձր պրոֆե-

սիոնալիզմով, հայրենիքի պաշտպանությանն անմնացորդ նվիրված 

մարտունակ բանակը և ողջ երիտասարդության ռազմահայրենասի-

րական արդյունավետ դաստիարակությունը:  

«Ազգ-բանակ» մոդելը իմաստավորում է, որ հայ ազգի գոյատև-

ման և զարգացման միակ երաշխիքը մեր ազգային բանակն է: 

2016 թ.-ի ապրիլյան չորսօրյա պատերազմը բացահայտեց հայ զին-
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վորի բարոյական ու հերոսական շատ բարձր ոգին, սակայն 

ակնհայտ է, որ «Ազգ-բանակ» մոդելը արդյունավետ կաշխատի, եթե 

լուծվեն նաև զինվորների համապատասխան թվաքանակի ապահով-

ման խնդիրները: Այս գործում պետք է ներառել նաև 7 միլիոնանոց 

հայկական սփյուռքին: Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի 

նախարարության հիմնական խնդիրներից մեկը պետք է դառնա 

սփյուռքում Արցախյան պատերազմի ազգային հերոս Մոնթե Մելքո-

նյանի օրինակով հայ զինվորներին տեղում պատրաստելը: Պետք է 

հետևել Իսրայելի օրինակին. սփյուռքի հայ երիտասարդները կամա-

վորության սկզբունքով կարող են ծառայել ՀՀ ազգային բանակում, 

այնուհետև վերադառնալ իրենց բնակության երկիր: Ամբողջ հայու-

թյունը պետք է ճիշտ գնահատի թշնամուն և ամեն ինչ անի՝ 10 մի-

լիոնանոց հայությունով ուժեղացնելու Հայաստանը, հզորացնելու 

նրա բանակը, անսասան պահելու բովանդակությամբ տիեզերական 

Հայաստան-Արցախ աշխարհը:  

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական մի շարք խնդիր-

ների լուծման, այդ թվում՝ բանակում զինվորների համապատասխան 

թվաքանակի ապահովման համար ՀՀ գերակա խնդիրներից է աշ-

խատանքային միգրացիայի և այլ ձևերով մոտավոր հաշվարկներով 

տարեկան 30-35 հազար աշխատունակ բնակչության, հիմնականում 

երիտասարդների՝ պոտենցիալ զինվորների, արտագաղթի կանխու-

մը: Ինչպես ցույց է տալիս կյանքը, դա հեշտ լուծվող խնդիր չէ: Բայց 

պետական իշխանությունները, մտավորականությունը և ողջ հասա-

րակությունը այսօր պետք է ամեն ինչ անեն, որ արտագաղթը կանխ-

վի: Դրա անհրաժեշտ պայմանը կայուն և բարձր տեմպերով տնտե-

սական աճ ապահովելու հիման վրա երկրում բնակչության կենսա-

մակարդակի աճն է, բավարար պայմանը՝ ՀՀ կառավարության 

2016 թ.-ի ծրագրով նախատեսված երկրի ողջ տարածքում կոռուպ-

ցիայի և ստվերային տնտեսության դեմ արդյունավետ պայքարի մի-

ջոցառումների իրականացումը, ինչպես նաև՝ օրինականության և 

իրավունքի գերակայության հաստատումը:  

2016-2017 թթ.-ին Հայաստանի կառավարությունը ՀՀ վարչա-

պետ Կարեն Կարապետյանի հանձնարարականների հիման վրա 
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ընդունել է մի շարք կարևոր որոշումներ, որոնք կարող են նպաստել 

վերը նշված խնդիրների լուծմանը:300 Այդ որոշումներից են. 

 պետական կառավարման համակարգի արդիականացմանն 

ուղղված քաղաքական որոշումները,  

 բիզնեսի գործելու համար նպաստավոր պայմանների ստեղ-

ծումը՝ սկսած էլեկտրոնային եղանակով լիցենզիաների տրա-

մադրման որոշումներից, վերջացրած գյուղոլորտում ջերմո-

ցային տնտեսությունների և վերամշակող կազմակերպու-

թյունների կողմից սպառվող գազի սակագնի մեղմացման մի-

ջոցառումներով, 

 քաղաքացիների կյանքի հեշտացմանը և իրավունքների 

պաշտպանությանն ուղղված որոշումները: Մասնավորապես, 

«Հայփոստ», «Արդշինբանկ», «Ամերիաբանկ» և «Կոնվերս-

բանկ» օպերատորների միջոցով քաղաքացիներին այնպիսի 

ծառայությունների տրամադրումը, ինչպիսիք են քաղաքա-

ցիական կացության ակտերի գրանցումը, իրավաբանական 

անձանց պետական ռեգիստրի, անշարժ գույքի պետական 

միասնական կադաստրին առնչվող տարբեր տեղեկատվու-

թյունները, որոշ գործառույթներ, որոնք վերապահված են 

եղել ոստիկանությանը և արտաքին գործերի նախարարու-

թյանը,  

 կոռուպցիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ որոշումները՝ ապօ-

րինի հարստացման քրեականացումը, կանխիկ գործառու-

թյունների սահմանափակումը, Կոռուպցիայի դեմ պայքարի 

խորհրդի կազմավորման սկզբունքների փոփոխությունը, 

նաև որոշումներ, որոնք քաղաքացու պետական մարմինների 

հետ շփվելիս տարանջատում են դիմում ընդունելը և որոշում 

կայացնելը՝ դրանով նվազեցնելով կոռուպցիան, քանի որ դի-

մում ընդունողը չի կարող որոշում կայացնել,  

                                                            
300 Ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի հանձնարարականների կատարման հաշվետվու-
թյունը, https://168.am/2017/01/19/742299.html: 
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 տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ կապված 

որոշումները՝ համայնքների հնգամյա զարգացման ծրագրե-

րը, որոնք նախատեսված են առավելագույնս բացահայտել 

համայնքում առկա ներուժը, զարգացման հնարավորություն-

ները և ուղղությունները: 

Մեր կարծիքով՝ սոցիալ-տնտեսական որոշակի խնդիրների, 

հատկապես արտագաղթի կանխման կարևոր միջոցառումների շար-

քում շատ աննշան են մշակույթի, գրականության, հատկապես հե-

ռուստատեսության ու մամուլի միջոցով բարոյահոգեբանական, հայ-

րենասիրական, հայասիրական, ազգային արժանապատվության, 

ազգի անկախ գոյատևման ու զարգացման ամենօրյա դաստիարա-

կությունը և քարոզչությունը: Սխալ է թերագնահատել այն դերը, որ 

արտագաղթողների, հատկապես երիտասարդության վրա կարող են 

թողնել մեծ հեղինակություն վայելող մտավորականների (բուհերի 

դասախոսների, դպրոցների ուսուցիչների, արվեստի գործիչների), 

տարեցների և վետերանների ելույթները, հիմնավոր պարզաբանում-

ները: Ի՞նչ է անում այդ ուղղությամբ այնպիսի հզոր լրատվամիջոցը, 

ինչպիսին հեռուստատեսությունն է: Բացի լուրերից՝ հեռուստատե-

սությունը լցված է արտասահմանյան անշնորք թարգմանված, ոչինչ 

չտվող ու բթացնող ինչպես նաև սեփական արտադրության տարա-

բնույթ անճաշակ հեռուստասերիալներով: Արտագաղթի թեման գրե-

թե անտեսված է, որը դատապարտելի է: Բարձր արվեստի լեզունե-

րով մեր միակ Հայաստան-Արցախը սիրելու, շատ սիրելու ուղղու-

թյամբ շատ քիչ բան է արվում: 

Արտագաղթի դեմ մի շարք ստեղծագործությունների թվում 

սքանչելի, հուզող ու ներգործող է մեծ բանաստեղծ Համո Սահյանի 

ճիչը. 

Ախր ես ինչպե՞ս վեր կենամ գնամ, 

Ախր ես ինչպե՞ս ուրիշ տեղ մնամ: 

Ախր ուրիշ տեղ հայրեններ չկան, 

Ախր ուրիշ տեղ հորովել չկա, 

Ախր ուրիշ տեղ սեփական մոխրում 
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Սեփական հոգին խորովել չկա ... 

 

Ախր ուրիշ տեղ 

Հողի մեջ այսքան օրհնություն չկա, 

Այսքան վաստակած հոգնություն չկա, 

Ախր ուրիշ տեղ ձյունի մեջ` արև, 

Եվ արևի մեջ այսքան ձյուն չկա: 

Ախր ես ինչպե՞ս վեր կենամ գնամ, 

Ախր ես ինչպե՞ս ուրիշ տեղ մնամ, 

Ախր ես ինչպե՞ս ապրեմ առանց քեզ: 

Այո՛, իսկական հայի համար առանց Հայաստանի ապրելուց 

մեծ դժբախտություն չկա: 

Եթե այդ բանաստեղծությունները մտնեն հայի հոգու մեջ, ան-

կախ ծանր տնտեսական ու սոցիալական խնդիրներից, նա կհրա-

ժարվի արտագաղթելուց: 

Այո՛, առանց Հայաստանի հայը երջանիկ չի կարող ապրել: Եվ 

ինչպես դրան չավելացնել մեծ Չարենցի «Ես իմ անուշ Հայաստա-

նի» հանճարեղ բանաստեղծության խոսքերը. 

Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բարն եմ սիրում, 

Մեր հին սազի ողբանվագ, լացակումած լարն եմ սիրում, 

Արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վառման, 

Ու նաիրյան աղջիկների հեզաճկուն պա՛րն եմ սիրում։ 

 

Իմ կարոտած սրտի համար ո՛չ մի ուրիշ հեքիաթ չկա․ 

Նարեկացու, Քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա․ 

Աշխա՛րհ անցի՛ր, Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա․ 

Ինչպես անհաս փառքի ճամփա՝ ես իմ Մասիս սա՛րն եմ սիրում։ 

Համո Սահյանը նկատի ունի հենց չարենցյան Հայաստանը, որը 

խորհրդային տարիներին Աշոտ Սաթյանի տաղանդավոր երաժշտու-

թյամբ հեռուստատեսության հաղորդումների ամենօրյա բացման էջն 

էր: Մի՞թե կարելի էր Չարենցի «Ես իմ անուշ Հայաստանի» երգից 

հոգնել, չվերապրել, չհպարտանալ և չուրախանալ, որ այդպիսի հայ-

րենիքում ենք ապրում: Ինչո՞ւ հեռուստատեսության հաղորդումները 
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սկսելու այս հրաշալի էջը ջնջվեց: Բոլոր առումներով դա մեծ սխալ 

էր:  

Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25 տարիներին 

կոռուպցիան այնպիսի չափեր ու դրսևորումներ ընդունեց, որ 2017 թ.-ի 

ընտրություններին մասնակցող, առանց բացառության, բոլոր ութ 

կուսակցությունների ու կուսակցությունների դաշինքների նախընտ-

րական ծրագրերում այն հիմնական խնդիրներից առաջինն էր: Հա-

սարակության նորմալ զարգացման այդ ամենամեծ չարիքի՝ կոռուպ-

ցիայի դեմ պայքարում ևս, ի թիվս այլ միջոցների, պետք է կիրառվի 

մշակույթի ողջ գործիքակազմը: Պատմականորեն կոռուպցիայի դեմ 

արդյունավետ պայքարի միջոց են եղել գրականությունը, թատրոնը, 

կինոն և մշակույթի այլ ձևերը: Հայ իրականության մեջ դրա փայլուն 

օրինակներն են Գաբրիել Սունդուկյանի «Պեպոն»՝ իր Բազազ Ար-

տեմի բացասական կերպարով, Շիրվանզադեի «Քաոսը», Հ. Թումա-

նյանի «Գիքորը» և այլն:  

Մեր ժամանակակից գրականությունը և մշակույթը փորձ էլ չի 

անում ներկայացնելու և խարազանելու ժամանակակից  հայ «Բա-

զազ Արտեմներին», և մյուս կողմից, հարուստ գործարար, բարերար 

ու մեծ հայրենասեր մեծահարուստներ Մանթաշյանի և Արամյանի 

օրինակներով ներկայացնելու մեր օրերի Հայաստանի Մանթաշյան-

ներին՝ Հրանտ Վարդանյանի և նրա երկու որդիների, Գագիկ Ծա-

ռուկյանի, Ռալֆ Յիրիկյանի և մյուսների  մեծ արժեք ներկայացնող 

բարեգործությունները:301 Լավը արժևորելը և գնահատելը, քարոզելը 

նույնպես վատի խարազանում է: 

Աղքատությունը, արտագաղթը հաղթահարելու ու կանխելու և 

երկրի ազգային անվտանգությունը հուսալի դարձնելու շատ կարևոր 

պայմաններից է գյուղում բնակչության բնական աճը փրկելու ու 

զարգացնելու գերխնդրի լուծումը: Չմոռանանք, որ դարերով պետա-

կանությունը կորցրած Հայաստանի հայապահպանման խնդիրները 

հիմնականում լուծել է գյուղը, գյուղի ավանդական ընտանիքը: 

Դպրոցը գյուղը լուսավորող և երեխաներին կրթող, բնակչության 

                                                            
301 http://yerkirmedia.am/other/viva-cell-mts-15/ 04.06.2017 
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մշակութային և հոգևոր կարևոր կենտրոնն է: Ինչպե՞ս կարելի է բանը 

հասցնել նրան, որ գյուղը այնպես քանդվի, որ երիտասարդները թող-

նեն հեռանան, ամուսնությունները կրճատվեն, առանձին տեղերում 

համարյա վերանան, երեխաներ չծնվեն, և հարցը լուծվի դպրոցը 

փակելու, այլ գյուղերի դպրոցների հետ միացնելու ճանապարհով:  

Անցյալում, խորհրդային տարիներին, երբ գյուղերն անհամե-

մատ կայուն զարգանում էին, նրանց խոշորացումը ոչ մի դրական 

արդյունք չի տվել: Ամեն մի գյուղ մի մեծ ընտանիք է՝ աշխատելու և 

ապրելու իր ինքնատիպ ավանդույթներով, սովորություններով, մոդե-

լով: Գյուղերի միավորումը խաթարում է դարերով ձևավորված յուրա-

քանչյուր գյուղի կյանքի ավանդույթ դարձած մոդելը: Գյուղերի 

միավորման և խոշորացման պայմաններում ջարդվում են գյուղը 

պահող և աշխատեցնող այդ ավանդույթները, և նորը չի ձևավորվում: 

Դա հարցը լուծելու ճանապարհ չէ: Խոշորացումը, գյուղերը միմյանց 

միավորելը սխալ է: Պետք է դրանից հրաժարվել և գյուղը ու գյուղա-

կան դպրոցը զարգացնելու ճիշտ ուղի մշակել: Միայն այդ դեպքում 

գյուղը կսկսի շնչել, հարստանալ, և արտագաղթը կդադարի, ու շատ 

երեխաներ կծնվեն, և դպրոցներն էլ լիաթոք կաշխատեն: Դժվար 

խնդիր է, բայց դա է հարցի լուծման ճիշտ ճանապարհը: Չմոռա-

նանք, որ գյուղն է ծնել Հովհաննես Թումանյանին, Ավետիք Իսահա-

կյանին, Պարույր Սևակին, Համո Սահյանին, մարշալներ Հ. Բաղրա-

մյանին, Հ. Բաբաջանյանին և շատ-շատերին: Էլ չենք խոսում, որ 

գյուղերն են պաշտպանում հակառակորդից մեր սահմանները:  

Աշխատանքի մեջ բազմիցս նշվել է, բայց նորից կրկնում ենք, որ 

այսօր մեր երկրի ազգային անվտանգության հիմնական երաշխավո-

րը հայ անձնազոհ զինվորն է: Հենց նա հաղթեց և՛ 1990-ականների 

Արցախի պատերազմում, և՛ 2016 թ.-ի ապրիլյան պատերազմում: 

1990-ական թվականներին Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-

տնտեսական դաժան և Արցախի ազատագրման ծանր կռիվների 

տարիներին հայ մեծ բանաստեղծ Համո Սահյանը կոչ էր անում հզոր 

պահել թշնամիներով շրջապատված հայի անկոտրում սիրտը, հաղ-

թանակի նկատմամբ նրա մեծ հավատը: 

Առաքելու է, ինչ էլ որ լինի,  
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Իր ծուխն առ երկինք երդը նաիրյան  

Եվ ոչ մի օրով աշխարհի երթից  

Հետ չի մնալու երթը նաիրյան:  

Ինչ հողմ ու հրդեհ, հրթիռ ու հյուլե,  

Ամուր է հոգու բերդը նաիրյան: 

Մեկ է քեզ պիտի հավատով զինես 

Հավատով, որ կաս ու պիտի լինես:302 

Աշխարհն արդեն մոռացել է ֆաշիզմի դեմ հայ ժողովրդի հերո-

սական մասնակցությունը, շուրջ 300 հազար հայ զոհերին, մոտ 100 

Սովետական Միության հերոսներին, 100-ից ավելի հայ գեներալնե-

րին, մարշալներին ու ծովակալներին: Այսօր մեր դարավոր թշնամու 

դեմ համարյա մենակ ենք: Երկիր պաշտպանողը մեր հայ զինվորն է: 

Այդ պատճառով պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդպիսի հերոս զին-

վորներ շատ ծնվեն, և ամենագլխավորը՝ կանխենք նրանց արտա-

գաղթը: Անկախության 25 տարիներին այդ չարաբաստիկ երևույթի՝ 

արտագաղթի պատճառների մանրամասն վերլուծությունը աշխա-

տանքում տրված է: Շարադրված են նաև այն հաղթահարելու ուղի-

ները: Դժբախտաբար, համապատասխան ռեսուրսներ չունենալու 

պատճառով դրան շուտ չենք կարող հասնել: Մինչև աղքատությունը 

վերացնելը արտագաղթը կանխելու սոցիալ-տնտեսական լիարժեք 

պայմանների ստեղծումը պետք է գործի դնել մեր ազգային պատմա-

կան ու բարոյահոգեբանական, հայրենասիրական խորքային լծակ-

ները, օրինակները: Այսպես, երբ 1919 թ.-ին հիմնադրվեց Երևանի 

պետական համալսարանը, ամենակարևոր, բայց ամենադժվար 

խնդիրը համալսարանական կրթության բարձր պահանջները բավա-

րարող պրոֆեսորադասախոսական կազմ ապահովելն էր: Նման 

մասնագետներ Հայաստանում չկային և կարճ ժամանակում հնարա-

վոր չէր պատրաստել: Հայաստանի Հանրապետության այն ժամա-

նակվա ղեկավար, մեծ հայ Ալեքսանդր Մյասնիկյանը կոչով դիմեց 

սփյուռքում ապրող և աշխատող հայ անվանի գիտնականներին, 

պրոֆեսորներին, մտավորականներին վերադառնալ Հայաստան և 

                                                            
302 Հ. Սահյան, Ինձ բացակա չդնեք, Երևան, 2004, էջ 109, 159: 
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փրկել ու կայացնել նոր բացված Երևանի պետական համալսարանը: 

Շուրջ 80 հայ մեծ մտավորականներ թողեցին իրենց բարեկեցիկ 

կյանքը, վերադարձան հայրենիք և նյութական ծանր պայմաններում 

ապրելով՝ փրկեցին ու կայացրին համալսարանը: 2019 թ.-ին հարյուր 

տարին թևակոխող Երևանի պետական համալսարանի այսօրվա գի-

տակրթական բարձր մակարդակի հիմնաքարերը դրեցին նշված 80 

մեծ հայերը, գիտնականները, պրոֆեսորները, մտավորականները: 

Պատմական այդ հայրենասիրական, հայրենիքի փրկության 

համար զոհաբերության փաստը և նման այլ օրինակներ շատ քիչ են 

հրապարակվում, քարոզվում: Հայկական հեռուստատեսության եթե-

րաժամանակի մեծ մասը զբաղեցնող, մեզ ոչինչ չտվող հեռուստասե-

րիալները պետք է փոխարինվեն բնակչությանը, հատկապես երի-

տասարդությանը, հայրենասիրական ոգով դաստեարակելու բարձր 

մակարդակի հաղորդումներով: Հայրենիքի փրկության համար անձ-

նազոհության բոլոր պատմական փաստերը թերթերով, գրքերով, կի-

նոնկարներով, երաժշտական ստեղծագործություններով դպրոցնե-

րում և բուհերում պետք է հատուկ ծրագրերով ներկայացվեն: Իհար-

կե, դրա հետ մեկտեղ պետք է ամենուրեք հաստատվի և արմատա-

վորվի սոցիալական արդարությունը: Ոչ մի կասկած, որ դա էապես 

կկանխի մեր ներկա և ապագա զինվորների արտագաղթը:  

Պետք է նաև խրախուսվի բնակչության միգրացիան դեպի Ար-

ցախ: Այսօր Սիրիայից ներգաղթած հարյուրավոր հայեր (փախըս-

տականներ) բնակվում են Արցախում, համակերպվել և տնտեսական 

արդյունավետ գործունեություն են իրականացնում գյուղատնտեսու-

թյան, մանր ու միջին ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ: 

Տնտեսական լծակներով (բիզնեսի համար տարբեր կարգի արտոնու-

թյուններ սահմանելու միջոցով) պետք է խրախուսվի Հայաստանի 

հայերի տեղափոխվելը Արցախ, որպեսզի մեր սահմանները ավելի 

ամրանան: Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նա-

խարար Վ. Սարգսյանի ներկայացրած «Ազգ-բանակ» հույս ու հա-

վատ ներշնչող մոդելի միջուկը ապրիլյան հերոս զինվորն է: Պետք է 

ամեն գնով փրկել ու պահպանել նրան:  
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Ապրելով 1990-ական թվականների ցրտի, մթի, կարիքի և պա-

տերազմական ծանր օրերը՝ կյանքի 80-ամյա շեմը բոլորած մեծ բա-

նաստեղծ Համո Սահյանը գրել է. 303 

 

Ով կդիմանար այսքան ցավերին, 

Ավերումներին այս անակնկալ, 

Մենք ապրելու ենք ինչ էլ պատահի 

Մեր հողի վրա մերն ենք լինելու, 

Մեր անտեր գլխի տերն ենք լինելու: 

 * * *  

Եվ մեր երթի դեմ կչքվի ինքը՝ 

Այս ցրտի, սովի, թուրքի դաշինքը:  

  

                                                            
303 Հ. Սահյան, Ինձ բացակա չդնեք, Երևան, 2004, էջ 93, 215 
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համալսարանի ասպիրանտուրան: 1963 թ. պաշտպանել է թեկնածուական, իսկ 
1973 թ.՝ դոկտորական ատենախոսություն:
1954 թ. աշխատանքի է անցել Երևանի պետական համալսարանում.  
1978-2008 թթ.՝ «Տնտեսագիտության տեսության» ամբիոնի վարիչ,  
1977-1978 թթ.՝ ԵՊՀ կուսակցական կոմիտեի երկրորդ քարտուղար,  
1978-1991 թթ.՝ ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր,  
1993-2001 թթ.՝ ԵՊՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկան:
2016 թ. Հովհաննես Շարամբերյանի անվան կենտրոնում կայացավ նրա 25 
գեղանկարների անհատական ցուցահանդեսը:
1999 թ. պարգևատրվել է «Մովսես Խորենացի» մեդալով: 2000 թ. ընտրվել է ՀՀ 
ԳԱԱ թղթակից անդամ: 2010 թ. նրան շնորհվել է ՀՀ գիտության վաստակավոր 
գործչի պատվավոր կոչում: Պարգևատրվել է ԵՊՀ ոսկյա երկու մեդալներով, 
Վ. Համբարձումյանի անվան հուշամեդալով, ՀՀ Կենտրոնական բանկի ոսկե 
հուշամեդալով, ՀՊՏՀ ոսկե մեդալով և Խ. Աբովյանի անվան հայկական 
պետական մանկավարժական համալսարանի մեդալով: 2010 թ. արժանացել է 
«Պատվավոր սյունեցի» կոչմանը:
Հեղինակ է 100-ից ավելի գիտական աշխատությունների և հողվածների:

Ալվարդ Ալբերտի Խառատյան
Ալվարդ Խառատյանը ծնվել է 1964 թ. Երևանում: 1982 թ. ոսկե մեդալով 
ավարտել է միջնակարգ դպրոցը, 1987 թ.՝ ԵՊՀ տնտեսագիտական 
կիբեռնետիկայի ֆակուլտետը: Եղել է անվանական կրթաթոշակառու: 
1987-1992 թթ. աշխատել է ՀԽՍՀ պետպլանին առընթեր Պլանավորման 
և տնտեսագիտության գիտահետազոտական ինստիտուտում որպես 
գիտաշխատող: 
2004 թ. ստացել է տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան,  
2006 թ.՝ դոցենտի գիտական կոչում:
1992 թ. առ այսօր աշխատում է ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետում 
որպես դասախոս: Հեղինակ է 31 գիտական աշխատությունների և 
հոդվածների:

Ռազմիկ Կամոյի Իսահակյան
Ռազմիկ Իսահակյանը ծնվել է 1988 թ. Երևանում: 1994-2004 թթ. սովորել և 
գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի թիվ 62 միջն. դպրոցը:
2004-2008 թթ. սովորել է ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետում:  
2008-2010 թթ. գերազանցությամբ ավարտել է ԵՊՀ տնտեսագիտության 
ֆակուլտետի մագիստրատուրան: 2009-2010 թթ. ուսումնառել է 
Ֆինանսաբանկային ուսումնական կենտրոնում: 2011 թ. ընդունվել է 
ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա, պաշտպանել 
«Մարդկային կապիտալի զարգացման միտումները ժամանակակից 
պայմաններում (ՀՀ օրինակով)» թեմայով ատենախոսությունը: 
2016 թ. ստացել է տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան: 
Հեղինակ է 7 գիտական հոդվածների:
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