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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

 

ԱՄՆ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 

ԵՄ Եվրոպական միություն 

ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 

ՀՆԱ Համախառն ներքին արդյունք 

ՄԱԿ Միավորված ազգերի կազմակերպություն 

ՌԴ Ռուսաստանի Դաշնություն 
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ՆԱԽԱԲԱՆ 

Զբոսաշրջությունը Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) տնտեսության հիմնական 
ճյուղերից մեկն է։ Զարմանալի չէ, որ դրա զարգացումը և զբոսաշրջային հոսքերի աճի 
ապահովումը մշտապես եղել է ՀՀ բոլոր կառավարությունների առաջնային խնդիրներից 
մեկը։ 2018 թվականի իշխանափոխությունից հետո ՀՀ նորաստեղծ կառավարությունը 
և իշխանական ուժը նույնպես հաստատեցին զբոսաշրջության՝ որպես Հայաստանի 
տնտեսության գերակա ոլորտի կարգավիճակը։ 

Զբոսաշրջության խթանմանն ուղղված ծրագրային մոտեցումներն իրենց 
արտահայտությունն են գտել ինչպես 2018 թվականի արտահերթ խորհրդարանական 
ընտրություններում ՀՀ քաղաքացիների մեծամասնության աջակցությունը ստացած «Իմ 
քայլը» դաշինքի նախընտրական ծրագրում 1 , այնպես էլ ՀՀ կառավարության 2019 
թվականի փետրվարի 8-ի թիվ 65-Ա որոշմամբ ընդունված «Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության ծրագրի մասին» փաստաթղթում2։ 

Սույն ուսումնասիրությունը նպատակ ունի դիտարկել, վերլուծել, ներկայացնել և 
գնահատել հյուրընկալության և զբոսաշրջության ոլորտի զարգացմանն ուղղված ՀՀ 
գործող կառավարության, ինչպես նաև «Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական 
ծրագրային փաստաթղթերում խոստացված միջոցառումները, դրանց իրականացման 
համար ձեռնարկված քայլերը և արդյունքները։ 

Վերլուծության ընթացքում ուսումնասիրվել է ոլորտի ռազմավարությունը, ձեռնարկված 
կամ նախատեսվող օրենսդրական փոփոխությունները, և դրանց իրականացման 
նպատակով հատկացված նյութական միջոցները, ոլորտում ընթացող գործընթացների 
և պետական ծրագրերի իրականացման համապատասխանությունը ՀՀ 
կառավարության և զբոսաշրջության զարգացման համար պատասխանատու 
մարմինների կողմից հայտարարված ռազմավարական նպատակներին և ընդունված 
փաստաթղթերին: 

Աշխատանքի ընթացքում հատուկ շեշտադրում է կատարվել ոլորտի զարգացման 
նպատակով օգտագործվող գործիքակազմի և պատասխանատու կառույցների 
գործունեության ուսումնասիրությանը, ինչպես նաև փորձ է արվել գնահատել դրանց 
աշխատանքի արդյունքները3։ 

 

  

                                                
1 https://www.civilcontract.am/news/im-qayl/im-k-ayle-dashink-i-nakhentrakan-tsragire 
2 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=128281 
3 Փաստաթղթում անդրադարձ է կատարվել նաև նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով ոլորտում 
առաջացած ճգնաժամի հաղթահարման ուղղությամբ կառավարության կողմից ձեռնարկված քայլերին: 

https://www.civilcontract.am/news/im-qayl/im-k-ayle-dashink-i-nakhentrakan-tsragire
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=128281


 

 

3 

1. ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ «ԻՄ ՔԱՅԼԸ» ԴԱՇԻՆՔԻ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ 
ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

1.1. ՀՀ կառավարության ծրագիր 

Դեպի Հայաստան զբոսաշրջության խթանումը և զբոսաշրջության ոլորտի զարգացումը 
համարվում է ՀՀ կառավարության գերակայություններից մեկը, ինչն իր 
արտահայտությունն է գտել ՀՀ կառավարության ծրագրի «Արտաքին 
քաղաքականությունը» (Բաժին 2.3), «Մշակույթը» (Բաժին 4.5), «Զբոսաշրջությունը» 
(Բաժին 5.7) բաժիններում։ Դրանք են. 

• Արտաքին քաղաքականության ոլորտում Կառավարությունը գործելու է՝  

o Հայաստանի տնտեսական զարգացման ուղղությամբ` խթանելով կայուն 
զարգացման օրակարգը, արդիական, գիտելիքահենք, ստեղծագործ ու 
նորարական նախաձեռնությունները, ծրագրերն ու գործընթացները: Այս 
ոլորտում Կառավարության ջանքերը նպատակաուղղված են լինելու նաև․․․ 
դեպի Հայաստան զբոսաշրջության խթանմանը․․. 

• Մշակութային ժառանգության ոլորտում Կառավարության ծրագրային 
նպատակներն են՝ 

o միջազգային կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածի հետ 
համագործակցությամբ՝ իրականացնել զբոսաշրջային 
ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրեր, աջակցել միջազգային 
զբոսաշրջային շուկայի համար Հայաստանի հասանելիության 
բարձրացմանը. 

o աջակցել համայնքներում զբոսաշրջության զարգացմանը, տեղական 
ավանդույթների վերականգնմանը: 

• Զբոսաշրջության զարգացումը բացառիկ հնարավորություն է փոքր և միջին 
բիզնեսի զարգացման համար։ Այս առումով Կառավարության անելիքը հստակ է. 
զբոսաշրջիկների համար անհրաժեշտ է ապահովել անհրաժեշտ 
ենթակառուցվածքներ և սպասարկման բարձր մակարդակ։ Զբոսաշրջիկների 
համար տեղանքների և տրանսպորտային ուղիների հասանելիությունը 
բարձրացնելու նպատակով կարևորվելու է օտար լեզուներով ուղեցույցներով, 
համապատասխան փողոցային և զբոսաշրջային վայրերում նշաններով 
կահավորումը։ 

• Զուգահեռաբար պետք է առանձնացվեն զբոսաշրջային մեծ ներուժ ունեցող 
զբոսաշրջային ենթաճյուղեր՝ էկոտուրիզմ, գաստրոտուրիզմ, էքստրիմ տուրիզմ, 
էթնոտուրիզմ՝ համաշխարհային շուկայում Հայաստանը թիրախավորված 
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դիրքավորելու և համապատասխան հետաքրքրություններ ունեցող 
զբոսաշրջիկների համար մեր երկիրն առավել գրավիչ դարձնելու նպատակով։ 

Զբոսաշրջությանն առնչվող խոստումներ կան կառավարության ծրագրի այլ 
բաժիններում ևս, ինչպես օրինակ՝ 

• շրջակա միջավայրի կառավարման առաջնահերթ ուղղություններն են․․․ 
անտառներում և բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում էկոտուրիզմի 
զարգացումը (բաժին 4.8). 

• Նոր տեխնոլոգիաների և գիտական հենքի վրա հիմնված մրցունակ և 
արդյունավետ գյուղատնտեսություն ստեղծելու ճանապարհին Կառավարությունը 
խնդիր է դրել նաև․․․ նպաստել գյուղական համայնքներում ոչ գյուղատնտեսական 
գործունեության ընդլայնմանը և ագրոտուրիզմի զարգացմանը (բաժին 5.10): 

 

1.2. «Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական ծրագիր 

«Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական ծրագրով զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման 
նպատակով տրված խոստումներից կարելի է առանձնացնել հետևյալը. 

• Զբոսաշրջության ոլորտում բարենպաստ գործարար և ներդրումային միջավայր 
ձևավորելու, ինչպես նաև ծառայությունների որակը բարելավելու նպատակով 
մշակելու և ընդունելու ենք Զբոսաշրջության մասին նոր օրենք եւ դրանից բխող 
ենթաօրենսդրական և իրավական ակտեր; 

• Հայաստանում զբոսաշրջիկի փորձառությունը բարելավելու նպատակով 
իրականացնելու ենք համալիր միջոցառումներ, այդ թվում՝ 
ենթակառուցվածքների զարգացում, մարդկային ռեսուրսի զարգացում, 
տուրպրոդուկտի դիվերսիֆիկացում և տեղեկատվության հասանելիության 
բարձրացում նաև Հայաստանի զբոսաշրջային առաջարկի թվայնացման 
միջոցով; 

• Դեպի Հայաստան զբոսաշրջիկների հոսքը մեծացնելու նպատակով 
իրականացնելու ենք ժամանակակից գործիքների կիրառմամբ ակտիվ 
մարքեթինգային միջոցառումներ` սկսելո դրա առաջխաղացմանն ուղեկցող 
արշավների իրականացումից; 

• Հայաստանի հասանելիությունը համաշխար վ Հայաստանի զբոսաշրջային 
բրենդի մշակումից և թիրախային շուկաներում հային զբոսաշրջային շուկայում 
բարձրացնելու նպատակով բազմազանեցնելու ենք և առավել մատչելի ենք 
դարձնելու դեպի Հայաստան օդային և ցամաքային ուղիները և դյուրացնելու ենք 
Հայաստան մուտքի վիզային ռեժիմը; 
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• նպաստելու ենք գյուղական համայնքներում ոչ գյուղատնտեսական 
գործունեության ընդլայնմանը և ագրոտուրիզմի զարգացմանը: 

Ի լրումն վերոգրյալի՝ ՀՀ վարչապետը իր հրապարակային ելույթներում բազմիցս է նշել 
երկրի համար զբոսաշրջության ոլորտի կարևորության մասին, ոչ միայն որպես նոր 
աշխատանքային տեղեր ստեղծող, ծառայություն արտահանող և արտարժույթ 
ներմուծող, այլև որպես ՓՄՁ ոլորտի արտադրանքի արտահանման ուղի․ «Խոսքը 
վերաբերում է նաև միրկորբիզնեսին, փոքր և միջին բիզնեսին, որոնց արտահանման 
հիմնական և առանցքային խողովակը պետք է լինի զբոսարջությունը, ինչպես նաև 
ապրանքների արտահանումը ժամանակակից տեխնոլոգիաների, մասնավորապես, 
ինտերնետ առևտրի միջոցով»4:  

2019 թվականի սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի «Կայուն զարգացման նպատակներ. 2020-2030 
տեսլական» խորագրով գագաթնաժողովին ունեցած ելույթում ՀՀ կառավարության 
ղեկավարը մեկ անգամ ևս շեշտեց Հայաստանի տնտեսության համար զբոսաշրջության 
կարևոր դերի մասին․ «Զբոսաշրջությունը մեր տնտեսական առաջընթացի ևս մեկ 
կարևոր արագացուցիչ է: Մասնավորապես, մենք կենտրոնանում ենք մշակութային, 
էկոլոգիական և բժշկական տուրիզմի վրա»5։ 

  

                                                
4 https://www.primeminister.am/hy/statements-and-messages/item/2019/02/12/Nikol-Pashinyan-Speech-National-Assembly/ 
5 https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2019/09/25/Nikol-Pashinyan-Speech/ 

https://www.primeminister.am/hy/statements-and-messages/item/2019/02/12/Nikol-Pashinyan-Speech-National-Assembly/
https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2019/09/25/Nikol-Pashinyan-Speech/
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2. ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Զբոսաշրջության քաղաքականության մշակման և մարքեթինգի ճիշտ վարման 
համար էական նշանակություն ունի համապարփակ վիճակագրության 
հասանելիությունը։ Այսօր զբոսաշրջության կոմիտեի կողմից հրապարակվող 
վիճակագրական տեղեկատվությունը հիմնվում է ՀՀ սահմանային էլեկտրոնային 
կառավարման տեղեկատվական համակարգով ստացվող տվյալների վրա։ Սակայն, 
առկա վիճակագրական տեղեկատվությունն ամբողջական չէ, չկա հստակ 
տեղեկատվություն զբոսաշրջիկների մարզային այցելությունների, մարզերում 
կատարված ծախսումների և այլնի մասին։ Ակնհայտ է, որ զբոսաշրջության 
վիճակագրությունը Հայաստանում բարելավման կարիք ունի։ 

Այնուամենայնիվ, նախքան զբոսաշրջության ոլորտում ՀՀ կառավարության կողմից 
ձեռնարկված քայլերի և տրված խոստումների կատարման ընթացքին անդրադառնալը, 
փորձենք հասկանալ, թե ինչպես են փոփոխվել զբոսաշրջային հոսքերը Հայաստանում 
2018 թվականի իշխանափոխությունից հետո՝ դրանք համադրելով միջազգային 
զբոսաշրջության տվյալների հետ։ 

Համաձայն Համաշխարհային ճանապարհորդության և զբոսաշրջության խորհրդի 
կողմից 2019 թվականին հրապարակված «Ճանապարհորդության և զբոսաշրջության 
հզորություն և կատարողականություն» զեկույցի 6 ՝ 2018 թվականի տվյալներով 
Հայաստանը դասվել է 9-րդ երկիրն աշխարհում, որի ճանապարհորդության և 
զբոսաշրջության ոլորտը 2011-2017 թվականներին գրանցել է ամենաարագ աճը։ 
Դասակարգչի հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում ՀՆԱ-ում ճանապարհորդության 
և զբոսաշրջության մասնաբաժինը, երկրում օտարերկրյա և ներքին զբոսաշրջիկների 
ծախսումների մակարդակը, ինչպես նաև ոլորտում կապիտալ ներդրումների 
աստիճանը։ Ըստ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի՝ 2011-2017 թվականների ընթացքում 
նկատվել է Հայաստան զբոսաշրջիկների այցելությունների աճ մոտ երկու անգամ՝ 2011 
թվականի 757 935 զբոսաշրջիկ ցուցանիշից հասնելով 1 494 779 զբոսաշրջիկի 2017 
թվականին։ 2018 թվականին զբոսաշրջության աճը 2017 թվականի համեմատ կազմել է 
10,5% (1.651.782 այցելու), իսկ 2019 թվականի աճը 2018 թվականի համեմատ կազմել էր 
14,7% կամ 1,894,377 այցելու։ 

  

 

 

 

                                                
6  Այս զեկույցը դասակարգում է երկրներին վերջին յոթ տարիների ընթացքում ճանապարհորդության և 
զբոսաշրջության բացարձակ աճի (հզորություն) և ամենաարագ տոկոսային աճ (կատարողականություն) գրանցելու 
տեսանկյունից: 
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Գծապատկեր 1․ Զբոսաշրջային այցելություննները Հայաստան 2010-2019թթ․ 

 

Ճանապարհորդության և զբոսաշրջության անուղղակի ներդրումները երկրի ՀՆԱ-ում 
2018 թվականին կազմել է 14,1%7: Այս ցուցանիշը 1999 թվականից աճել է տարեկան 
միջինը 7,95%-ով՝ 1999 թվականի 3,8%-ից հասնելով 14,1%-ի 2018 թվականին։ Ընդ 
որում, եթե 2017 թվականին ճամփորդության և տուրիզմի ներդրումները ՀՆԱ-ում 2016 
թվականի համեմատ աճել էին 2,88%-ով, ապա 2018 թվականին, 2017-ի համեմատ, 
դրանք նվազել էին 3,23%-ով8։  

 

Աղյուսակ 1․ Ճամփորդության և զբոսաշրջության մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում 2007-2018թթ․ 

ՏԱՐԵԹԻՎ 
ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆԸ 

ՀՆԱ-ՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ % 

2018 14.1 -3.23 % 

2017 14.6 2.88 % 

2016 14.1 1.56 % 

2015 13.9 8.80 % 

2014 12.8 5.50 % 

2013 12.1 3.00 % 

2012 11.8 14.08 % 

2011 10.3 -3.95 % 

2010 10.7 9.76 % 

                                                
7 https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2019/armenia2019.pdf 
8  https://knoema.com/atlas/Armenia/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP/Contribution-of-travel-
and-tourism-to-GDP-percent-of-GDP 

 '-
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https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2019/armenia2019.pdf
https://knoema.com/atlas/Armenia/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP/Contribution-of-travel-and-tourism-to-GDP-percent-of-GDP
https://knoema.com/atlas/Armenia/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP/Contribution-of-travel-and-tourism-to-GDP-percent-of-GDP
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ՏԱՐԵԹԻՎ 
ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆԸ 

ՀՆԱ-ՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ % 

2009 9.8 32.47 % 

2008 7.4 -3.55 % 

2007 7.7  

 

2018 թվականին ճանապարհորդության և զբոսաշրջության իրական ներդրումը 
Հայաստանի ՀՆԱ-ում կազմել է 1,4մլրդ ԱՄՆ դոլար։ Թեև 2017 թվականի համեմատ այս 
ցուցանիշը աճել է, սակայն զգալիորեն նվազել է աճի տեմպը։ Այսպես, 2017 թվականին 
ճանապարհորդության և զբոսաշրջության իրական ներդրումը Հայաստանի ՀՆԱ-ում 
կազմել է 1,7 մլրդ ԱՄՆ դոլար կամ 12,22%-ով ավելի, քան 2016 թվականին, իսկ 2018 
թվականին՝ 2017 թվականի համեմատ՝ 4,19%-ով ավելի 9 ։ Աճի տեմպի այս անկումն 
իհարկե կարող է պայմանավորված լինել մարտ-ապրիլ ամիսներին տեղի ունեցած 
իշխանափոխությամբ, սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ երկրի նոր ղեկավարությունն 
իշխանության գլխին էր 2018 թվականի մայիս ամսվանից սկսած, երբ սկսվում է 
զբոսաշրջիկների ակտիվ հոսքը, և կարող էր ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ 
զբոսաշրջիկների ավելի մեծ հոսք ապահովելու և, հետևաբար, ՀՆԱ-ում ավելի մեծ 
ներդրում ունենալու ուղղությամբ։ 

Ներգնա զբոսաշրջիկների10 կողմից կատարվող ծախսերը 2018 թվականին կազմել են 
մոտ 1,4 մլրդ ԱՄՆ դոլար՝ 10%-ով ավել, քան 2017 թվականին կատարված ծախսերը (1,27 
մլրդ ԱՄՆ դոլար)։ Ընդ որում, 2017 թվականին գրանցված աճի տեմպը ավելի բարձր էր 
(19%) քան 2018 թվականին։ 

 

Աղյուսակ 2․ Ներգնա զբոսաշրջիկների ծախսերը 2016-2018 թվականներին, ԱՄՆ դոլար 

 2016 2017 2018 

Ներգնա զբոսաշրջիկների ծախսեր 1․067․000․000 1․270․000․000 1․405․000․000 

Աճը նախորդ տարվա համեմատ - 19% 10% 

Աղբյուր՝ Համաշխարհային բանկի տվյալների բազա 

 

                                                
9  https://knoema.com/atlas/Armenia/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP/Real-contribution-of-
travel-and-tourism-to-GDP 
10  Համաձայն ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2018 թվականի նոյեմբերի 30-ի թիվ 78-Ն որոշման՝ 
«Ներգնա զբոսաշրջություն. ընդգրկում է այն զբոսաշրջիկներին, որոնք ժամանում են մեկ այլ երկրից:»: 

https://knoema.com/atlas/Armenia/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP/Real-contribution-of-travel-and-tourism-to-GDP
https://knoema.com/atlas/Armenia/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP/Real-contribution-of-travel-and-tourism-to-GDP
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Ընդհանուր առմամբ, 2018 թվականին զբոսաշրջիկներն իրենց ծախսերի 84%-ն ուղղել 
են ժամանցային ծառայությունների ձեռքբերմանը։ Ծախսերի մնացորդային 16%-ն 
ուղղվել է բիզնես ծառայությունների ձեռքբերմանը։ Ընդ որում, ընդհանուր ծախսերի 
83%-ը կատարվել է ներգնա զբոսաշրջիկների կողմից, իսկ մյուս 17%-ը՝ ներքին 
զբոսաշրջիկների կողմից11։ 

Համաձայն 2019 թվականի ցուցանիշների՝ Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների 22,7%-
ը ժամանել են Ռուսաստանի Դաշնությունից։ ԵՄ անդամ երկրներին, ընդհանուր 
առմամբ, բաժին է ընկնում այցելուների 26,9%-ը։ ԵՄ-ից այցելությունների ամենամեծ 
տեսակարար կշիռն ունեն Գերմանիան (8,3%) և Ֆրանսիան (6,6%): Այլ երկրներից 
կարելի է առանձնացնել ԱՄՆ-ը և Իրանը, որոնց բաժին է ընկնում Հայաստան այցելած 
զբոսաշրջիկների 6,1%-ը և 5,0%-ը համապատասխանաբար։ Ընդ որում, 2018 թվականի 
համեմատ 2019 թվականին նվազել են այս երկրներից այցելությունները Հայաստան՝ 
համապատասխանաբար 7,8 և 1,8 տոկոսային կետերով։ Հարկ է նշել, որ ՀՀ 
վիճակագրական կոմիտեի կողմից ներկայացված այս ցուցանիշները վերաբերում են 
միայն հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում հաշվառված զբոսաշրջիկներին։ 

 

Գծապատկեր 2․ Ներգնա զբոսաշրջիկների աշխարհագրական բաշխվածությունը 2018 
և 2019 թվականներին 

  
Աղբյուր՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ներկայացված տեղեկատվության 12 
համաձայն, որը ներկայացնում է ՍԷԿՏ-ի տվյալները, պատկերը մի քիչ այլ է, և երկրների 
առաջին տասնյակն ունի ասպիսի տեսք․ 

                                                
11 Համաձայն ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2018 թվականի նոյեմբերի 30-ի թիվ 78-Ն որոշման՝ «Ներքին 
զբոսաշրջություն. ներառում է այն զբոսաշրջիկներին, որոնք ճանապարհորդում են իրենց իսկ երկրի (մշտական 
բնակության վայրի) սահմաններում:»: 
12 https://mineconomy.am/page/89 

21.0%

5.2%

6.4%

13.9%
6.8%

46.7%

2018

Ռուսաստան Ֆրանսիա Գերմանիա

ԱՄՆ Իրան Այլ

22.7%

6.6%

8.3%

6.1%
5.0%

51.3%

2019

Ռուսաստան Ֆրանսիա Գերմանիա

ԱՄՆ Իրան Այլ

https://mineconomy.am/page/89
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 2018 
(Այցելու) 

2019 
(Այցելու) 

Տարբերություն 
(Այցելու) 

Ռուսաստան 684,013 855,612 171,599 
Վրաստան 314,341 344,607 30,266 
Իրան 160,645 160,676 31 
ԱՄՆ 53,744 63,175 9,431 
Ղազախստան 12,981 39,882 26,901 
Գերմանիա 28,655 39,690 11,035 
Հնդկաստան 31,213 38,735 7,522 
Ուկրաինա 32,412 36,125 3,713 
Ֆրանսիա 27,651 32,397 4,746 
Ֆիլիպիններ 20,363 20,262 - 101 
Ընդամենը 1,651,782 1,894,377 242,595 

 

Ակնհայտ է, որ 2019 թվականին տեղի է ունեցել զբոսաշրջության նպատակով 
Հայաստան այցելությունների աշխարհագրության առաջին տասնյակի երկրների 
փոփոխություն, ինչը հիմնականում պայմանավորված է Ղազախստանի 
քաղաքացիների այցելությունների եռակի աճով (շուրջ 27 հազար նոր այցելու)։ Սակայն 
Ղազախստանի քաղաքացիների հետաքրքրության նման աճը Հայաստանի նկատմամբ 
պայմանավորված է ոչ թե Հայաստանի զբոսային գրավչությամբ և Ղազախստանում 
իրականացված թիրախային արշավներով, այլ ուներ բիզնես հետաքրքրություն՝ 
մասնավորապես պայմանավորված Հայաստանից Ղազախստան և Եվրասիական 
տնտեսական միության անդամ այլ երկրներ արտոնյալ պայմաններով Հայաստան 
ներմուծված ավտոմեքենաների արտահանմամբ։ Այսինքն՝ կարելի է վստահորեն ասել, 
որ 2020 թվականին, COVID-19-ով պայամանվորված սահմանափակումների 
բացակայության դեպքում, մոտ կրկնակի (կամ նույնիսկ եռակի) անգամ կնվազեր 
Ղազախստանից զբոսաշրջային այցերը Հայաստան։ 

ՌԴ-ից զբոսաշրջիկների աճը հիմնականում պայմանավորված է նախկին 
իշխանությունների կողմից ՌԴ շուկայում թիրախավորված արշավներով՝ ներքին 
անձնագրերով ՌԴ քաղաքացիներին ՀՀ ազատ մուտքի հնարավորության 
տրամադրում, Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի զբոսաշրջային գրավչության 
ներկայացմանն ուղղված միջոցառումների անցկացում13 և այլն։ Այս ամենն իր հերթին 
հանգեցրել է ռուս բլոգերների Հայաստանի հանդեպ հետաքրքրության բարձրացմանը, 
ինչն ավելի է նպաստել ՌԴ-ից զբոսաշրջիկների այցելությունների աճին։ 

2019 թվականին Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների 29,1%-ը (550 289 զբոսաշրջիկ) 
տեղավորվել են հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում, իսկ 1 344 088 

                                                
13 https://www.mineconomy.am/news/514 

https://www.mineconomy.am/news/514
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զբոսաշրջիկ՝ բարեկամի կամ հարազատի տանը, վարձով տրվող բնակարաններում և 
այլն։ Ընդ որում, վերջին թիվը էականորեն չի փոխվել 2018 թվականի ցուցանիշից՝            
1 344 309 զբոսաշրջիկ։ Այսինքն՝ 2018 թվականի համեմատ 2019 թվականին 
Հայաստան այցելած մոտ 240 հազարից ավելի զբոսաշրջիկները հիմնականում 
տեղավորվել են հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում։ Սա, իհարկե, իր դրական 
ազդեցությունն է թողել Հայաստանում հյուրանոցային բիզնեսի զարգացման վրա։ 

 

Աղյուսակ 3. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտները Հայաստանում 

Մարզեր 
  

Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների 
քանակը 

2014 2015 2016 2017 2018 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 409 474 549 556 652 

Ք. ԵՐԵՎԱՆ 229 274 302 320 390 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ 5 5 5 4 5 

ԱՐԱՐԱՏ 7 8 7 7 9 

ԱՐՄԱՎԻՐ 2 4 5 3 4 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ 5 5 8 9 11 

ԼՈՌԻ 10 17 21 15 19 

ԿՈՏԱՅՔ 43 41 54 57 65 

ՇԻՐԱԿ 17 25 25 24 28 

ՍՅՈՒՆԻՔ 34 32 36 35 37 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ 16 16 19 19 19 

ՏԱՎՈՒՇ 41 47 67 63 65 
Աղբյուր՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, 2019թ. 

Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտները հիմնականում կենտրոնացած են Երևանում 
և ապահովել են 27.879,9 մլն դրամի հասույթ 2018 թվականին՝ մոտ 5 մլրդ դրամ ավելի, 
քան 2017 թվականին։ Թեև մարզերում ևս նկատվում է հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտների աճ, սակայն, այն իր աճի տեմպերով զիջում է Երևանին։ Այսպես, եթե 2018 
թվականին Երևանում հիմնվել է 70 նոր հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտ, ապա 
մարզերում դրանց թիվը չի գերազանցում 26-ը։ Իհարկե, այս ցուցանիշը գերազանցում 
է 2017 թվականին գրանցված ցուցանիշը (-21), սակայն դեռևս չի տեղավորվում 
տարածքային համաչափ զարգացման ուղղությամբ ՀՀ կառավարության կողմից 
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հնչեցված խոստումների համատեքստում։ Ընդ որում, թեև Երևանում հիմնվել են զգալի 
քանակության հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ, դրանք ամենայն 
հավանականությամբ փոքր տնտեսություններ են, քանի որ 2017 թվականի համեմատ 
հյուրանոցային համարների թվաքանակը Երևանում 2018 թվականին աճել է ընդամենը 
211-ով, որն ավելի պակաս մարզերում աճած 542-ից։ 

 

Գծապատկեր 3․ Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների քանակը 

 
Աղբյուր՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, 2019թ. 

 

Ըստ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի 14  և ՀՀ ֆինանսների նախարարության՝ 2019 
թվականին Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 7,8%: Սա 
ամենաբարձր ցուցանիշն է հաշվարկման ողջ ընթացքում՝ սկսած 2011 թվականից, եթե, 
իհարկե, հաշվի չառնենք 2017 թվականի գրեթե համանման ցուցանիշը՝ 7,7%: 2019 
թվականի այս ցուցանիշի աճում իր զգալի ներդրումն է ունեցել ծառայությունների 
ոլորտի աճը՝ 15%։ Ի դեպ, 2018 թվականին ծառայությունների ոլորտի աճի տեմպն ավելի 
բարձր էր, քան 2019 թվականին՝ 18,8%: Իհարկե, վիճակագրական կոմիտեն 
ծառայությունների ոլորտում չի առանձնացնում զբոսաշրջության ունեցած ներդրումը, 
սակայն որոշ վերլուծություններ զբոսաշրջության ոլորտի ներդրման մասին կարելի է 
կատարել ծառայությունների տեսակների ուսումնասիրությունից։  

Այսպես, 2017-2019 թվականներին ծառայությունների ոլորտի աճը, ըստ 
ծառայությունների տեսակների, ունի հետևյալ տեսքը․ 

Ծառայության տեսակը 2017 2018 2019 

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում 19,4% 32,0% 26,1% 

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ 22,3% 36,6% 22,3% 

                                                
14 https://www.armstat.am/file/article/sv_12_19a_111.pdf 
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Կրթություն 0,2% 0,3% 3,4% 

Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական 
սպասարկում 

18,7% 25,7% 13,1% 

Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն 8,0% 9,5% 5,5% 

Տեղեկատվություն և կապ 5,3% 4,7% 10,7% 

Տրանսպորտ 14,7% 10,9% 9,0% 

Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն 10,7% 16,2% 8,9% 

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական 
գործունեություն 

4,4% 13,4% 7,4% 

Ֆինանսական և ապահովագրական 
գործունեություն 

20,6% 19,6% 16,5% 

Սպասարկման այլ ծառայություններ 6,5% 8,4% 6,5% 

Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե ծառայությունների ոլորտի աճը հիմնականում 
պայմանավորված է կացության և հանրային սննդի կազմակերպման աճով, քանի որ այն 
անմիջական կապ ունի զբոսաշրջության և զբոսաշրջային հոսքերի հետ։ Սակայն հարկ 
ենք համարում նշել, որ ծառայությունների այս տեսակը կազմել է 2019 թվականին 
մատուցված ծառայությունների ընդամենը 9,4%-ը։ Ընդ որում, կացության 
կազմակերպումը կազմում է ընդամենը 2%, իսկ հանրային սննդի կազմակերպումը՝ 7,4%: 
Ծառայությունների այս տեսակում ամենամեծ աճը բաժին է ընկել ռեստորաններին և 
հանրային սննդի շարժական կետերին (33%), ինչը սակայն չի կարելի միանշանակորեն 
կապել զբոսաշրջության հետ։  

Ծառայությունների տեսակներից ամենամեծ տեսակարար կշիռն ունեն «մշակույթի, 
զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման» ծառայությունները (23,7%), որի 97% 
բաժին է ընկնում շահումով խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեությանը, 
և «ֆինանսական ու ապահովագրական գործունեության» կազմակերպման 
ծառայությունները (21,4%):  

Ծառայությունների տեսակներից 2019 թվականին զգալի աճ է գրանցել նաև 
«զբոսաշրջային գործակալությունների և օպերատորների գործունեություն, տեղերի 
ամրագրում և զբոսաշրջության ոլորտի այլ ծառայություններ» տեսակը (29,8%), սակայն 
վերջինիս տեսակարար կշիռն այնքան փոքր է (1,7%), որ այս աճն էական ազդեցություն 
չի կարող ունենալ ծառայությունների ոլորտի վրա։ 

Տեսականորեն, իհարկե, հնարավոր է, որ զբոսաշրջիկները օգտված լինեն  
ծառայությունների այլ տեսակներից, օրինակ՝ շահումով խաղեր, խաղատներ, 
առողջապահություն, կապ և այլն, սակայն անհրաժեշտ վիճակագրության 
բացակայությունը հնարավորություն չի տալիս ճիշտ գնահատել զզբոսաշրջության 
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ներգրավվածությունը այս և նմանատիպ այլ ծառայություններում, և հետևաբար 
զբոսաշրջության իրական ազդեցությունը տնտեսության վրա։  

Այնուամենայնիվ, ամփոփելով ծառայությունների ոլորտի աճը և զբոսաշրջության 
փոխկապակցվածությունը, առկա տեղեկատվության հիման վրա կարելի է ասել, որ թեև 
ծառայությունների ոլորտում գրանցված 15% աճին, դա հիմնականում պայմանավորված 
է շահումով խաղերի կազմակերպման և ֆինանսական և ապահովագրական 
ծառայությունների աճով։ Ցավոք, զբոսաշրջային ոլորտին անմիջականորեն առնչվող 
ծառայությունների տեսակների տեսակարար կշիռը բավականին ցածր է այս 
ցուցանիշում և զբոսաշրջային հոսքերով պայմանավորված այդ ծառայությունների 
տեսակների աճն էական ազդեցություն չունի ծառայությունների ոլորտի աճի, 
հետևաբար՝ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի վրա։ 
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3. ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ. ԽՈՍՏՈՒՄՆԵՐ            
ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 
3.1. Զբոսաշրջության խթանմանն ուղղված խոստումներ և դրանց իրականացման 
արդյունքներ 

Նախքան իրավական դաշտին և զբոսաշրջության խթանման նպատակով 
նախատեսված և իրականացված միջոցառումներին անդրադառնալը, ներկայացնենք 
ՀՀ կառավարության և իշխող քաղաքական ուժի մի քանի խոստումները և դրանց 
իրականացման համար կատարված աշխատանքները։ 

Նախ անդրադառնանք «Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական ծրագրին։ 

• հատուկ ուշադրության են արժանանալու բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը, 
վերամշակող և թեթև արդյունաբերությունը, բարձրարժեք գյուղատնտեսությունն 
ու զբոսաշրջությունը (Մաս 5․ Ներառականությունն ու մրցունակությունը՝ 
տնտեսական աճի գրավական, էջ 21): 

Զբոսաշրջությունը մշտապես եղել է ՀՀ կառավարությունների ուշադրության 
կենտրոնում։ Բոլոր կառավարությունները չեն զլացել այս ոլորտի խրախուսումն ու 
զարգացումը համարել իրենց առաջնային գործերից մեկը։ Այս մոտեցումը 
ամրագրվել է նաև 2003 թվականի դեկտեմբերի 17-ին ընդունված «Զբոսաշրջության 
և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի15 4-րդ հոդվածում՝ ճանաչելով 
զբոսաշրջությունը որպես «որպես տնտեսության գերակա ճյուղ»։ Ուստի, 
նախընտրական ծրագրի այս խոստումը ինքնին նորություն չէ և արդեն իսկ 
ամրագրված է օրենքի մակարդակով։ Իսկ թե ինչպես է դաշինքը հատուկ 
ուշադրություն դարձնելու ոլորտին, ծրագրում ներկայացված է միայն մի քանի 
կետերով։ 

 

• նպաստելու ենք գյուղական համայնքներում ոչ գյուղատնտեսական 
գործունեության ընդլայնմանը և ագրոտուրիզմի զարգացմանը: 

Այս թեզը նույնպես չի կարելի որակավորել որպես տնտեսական հեղափոխական դրույթ, 
քանի որ զբոսաշրջության այս տեսակի զարգացման կարևորության մասին վաղուց է 
խոսվում՝ առնվազն 2006 թվականից, երբ ընդունվեց ՀՀ գյուղատնտեսության կայուն 
զարգացման ռազմավարությունը։ Ավելին, բաց աղբյուրներից հասանելի 
տեղեկատվության համաձայն հնարավոր չեղավ գտնել որևէ միջոցառում, որն ուղղված 
է ագրոտուրիզմի զարգացմանը։  

 

                                                
15 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121640 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121640
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• Հայաստանի հասանելիությունը համաշխարհային զբոսաշրջային շուկայում 
բարձրացնելու նպատակով բազմազանեցնելու ենք և առավել մատչելի ենք 
դարձնելու դեպի Հայաստանի օդային և ցամաքային ուղիները և դյուրացնելու ենք 
Հայաստան մուտքի վիզային ռեժիմը։ 

2018 թվականի իշխանափոխությունից հետո Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի 
նախագահի 16.12.2019թ. 477-Ա հրամանով16 արտոնվել է «ՌԱՅԱՆԷՅՐ» բյուջետային 
ավիաընկերության թռիչքները, ինչի շնորհիվ էապես մատչելի է դարձել Հայաստանի և 
եվրոպական քաղաքների միջև օդային կապը: Բացի այս ընկերությունից, 2019 
թվականից ռուսական «Ազիմուտ» ավիաընկերությունը սկսեց թռիչքները դեպի Կալուգա 
և Սոչի, իսկ Wizz Air բյուջետային ավիաընկերությունը 2020-ի մարտին իրականացրեց 
առաջին թռիչքը դեպի ԵՄ երկրներ: Սա ևս մեկ հնարավորություն է մատչելի դարձնել 
թռիչքները Հայաստանից։  

Ինչ վերաբերում է ՀՀ մուտքի վիզաների ազատականացմանը, ապա ՀՀ 
կառավարության վերջին ձեռքբերումը կարելի է համարել 2019 թվականի մայիսի 26-ին 
Չինաստանի հետ ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և 
Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության միջև սովորական 
անձնագրեր կրող անձանց համար մուտքի արտոնագրի պահանջի փոխադարձաբար 
վերացման մասին» համաձայնագիրը17 և այն վավերացնող ՀՀ օրենքը18: Իհարկե, այս 
համաձայնագիրը կարող է էականորեն նպաստել Չինաստանից զբոսաշրջային հոսքերի 
աճին։ 

Ինչպես երևում է ներկայացված մեջբերումներից, «Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական 
ծրագրի հեղինակները սահմանափակվել են շատ ընդհանուր, ոլորտում արդեն իսկ 
մեկնարկած կամ մասամբ իրականացված գործողություններով: Այս մոտեցումը 
ոլորտում կարևոր փոփոխություններ իրականացնելու փոխարեն կարող է հանգեցնել 
միայն «կոսմետիկ» և մակերեսային փոփոխությունների: 

Ներկայացված պատկերն ամբողջական դարձնելու համար հարկ է նշել նաև, որ այս 
նվաճումների մի մասը, ինչպես օրինակ բյուջետային ավիափոխադրողի մուտքը, 
նախաձեռնվել և իրականութուն էին դարձել դեռևս 2017 թվականին, երբ ռուսական 
«Պոբեդա» և հայկական «Տարոն-Ավիա» ավիաընկերությունները սկսեցին չվերթեր 
կազմակերպել Գյումրիի օդանավակայանից։ Ինչ վերաբերում է այլ բյուջետային 
ավիափոխադրողներին, ապա դրանց մուտքի վերաբերյալ բանակցությունները սկսվել 
էին տարիներ առաջ, սակայն իրականություն է դարձել այսօր՝ ՀՀ կառավարության 
կողմից դրանց արտոնություններ տրամադրելու շնորհիվ։ Ի դեպ, հարկ է նշել, որ 
բյուջետային ավիաընկերությունների թռիչքների կազմակերպումը Գյումրիից նպատակ 

                                                
16 http://aviation.am/storage/files/editor/477-%D4%B1.PDF 
17 http://www.parliament.am/draft_docs7/K-340_hamadzaynagir.pdf 
18 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137530 

http://aviation.am/storage/files/editor/477-%25D4%25B1.PDF
http://www.parliament.am/draft_docs7/K-340_hamadzaynagir.pdf
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137530
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ուներ խթանել զբոսաշրջությունը և նպաստել տնտեսական զարգացմանը Շիրակի և 
հարակից մարզերում (ինչպես դա կատարվում էր հարևանում Վրաստանում և այլ 
երկրներում)։ Սակայն այսօր բյուջետային ավիաընկերությունները սկսել են թռիչքներ 
իրականացնել Երևանից, ինչը չի տեղավորվում այս տրամաբանության մեջ։  

ՀՀ կառավարության ծրագրից այս բաժնի համար առանձնացրել ենք հետևյալ 
խոստումները․ 

 

• շրջակա միջավայրի կառավարման առաջնահերթ ուղղություններն են․․․ 
անտառներում և բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում էկոտուրիզմի 
զարգացումը։ 

Ըստ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից հրապարակված ՀՀ 
կառավարության 2019 թվականի մայիսի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը 
հաստատելու մասին» թիվ 650-Լ որոշմամբ հաստատված՝ 2019 թվականին 
իրականացված միջոցառումների արդյունքների մասին տեղեկանքի19, 2019 թվականի 
ընթացքում բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում մշակվել և նախագծվել են 
հետագա շահագործման համար 5 երթուղիներ։ Եվս մեկ երթուղի գտնվում է 
նախագծման փուլում: Մշակված երթուղիներ են՝ 

1) «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց 

o Խոր վիրապ էկոկրթական արահետ 
o Տափի բերդից Խոսրովի արգելոց երթուղի 

 
2) «Դիլիջան» ազգային պարկ 

o Հաղարծին տեղամաս, սկիզբ է առնում Հաղարծին գյուղի գյուղամիջից, 
Երևան-Իջևան մայրուղու աջակողմյան հատվածից, բարձրանալով և 
անցնելով երկաթուղային գծերը արահետն ընկղմվում է անտառի մեջ: 

 

3) «Զանգեզուր» Կենսոլորտային համալիր 

o «Սև լիճ» տարածք արգելավայր, սկզբնակետը՝ Գորիս համայնք, Վերիշեն 
գյուղ, վերջնակետը՝ Սև լիճ: 
 

4) «Արփի լիճ» ազգային պարկ 

                                                
19 http://www.mnp.am/uploads/1/15795022061Texekanq_2019.docx 

http://www.mnp.am/uploads/1/15795022061Texekanq_2019.docx
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o Երթուղին սկսվում է ազգային պարկի վարչական շենքից և շարունակվում 
է դեպի՝ Գայլի դարպաս, Շաղիկ, Եղնաջուր, Գառնառիճ, Ծաղկուտ, 
Զորակերտ և վերադառնում է կրկին վարչական շենք: 

Թեև նախարարությունը նշել էր մշակված հինգ ուղղությունների մասին, այդպես էլ 
հնարավոր չեղավ հրապարակված հաշվետվություններից բացահայտել արդեն իսկ 
մշակված հինգերորդ ուղղությունը, ինչպես նաև նախագծման փուլում գտնվող 
ուղղության վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն։ Հրապարակված չէ նաև այս 
երթուղիներից օգտվողների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և վիճակագրությունը։ 

 

3.2. Զբոսաշրջության ոլորտը կարգավորող օրենսդրաիրավական դաշտ և 
զբոսաշրջության խթանման քաղաքականություն 

 

«Զբոսաշրջության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում նախատեսված է նաև «ՀՀ 
կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մայիսի 16-ի թիվ 650-Լ 
որոշման հավելված 1-ի 258.1 կետով։ Մասնավորապես, նախատեսվում է 
զբոսաշրջության մասին նոր օրենքի նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 
ներկայացնել մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի երրորդ տասնօրյակը։ 

Զբոսաշրջության ոլորտը այսօր կարգավորվում է 2003 թվականի դեկտեմբերին 
ընդունված «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով, 
ինչպես նաև յուրաքանչյուր տարի ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի կողմից հաստատվող 
զբոսաշրջության զարգացման տարեկան ծրագրերով։ 

Վերջին փոփոխություններն օրենքում կատարվել են 2018 թվականի մարտին՝ 
համալրելով այն զբոսաշրջության կոմիտեի պարտականությունների մասին 
տեղեկատվությամբ։ Ակնհայտ է, որ օրենքն ունի բարելավումների կարիք՝ վերջին 
տասնհինգ տարվա համաշխարհային զարգացումներին համահունչ օրենսդրական 
դաշտ ունենալու տեսանկյունից։ Այդ էր պատճառը, որ դեռևս 2017 թվականին հանրային 
քննարկման էր ներկայացվել «Զբոսաշրջության մասին», «ՀՀ հարկային օրենսգրքում 
լրացում կատարելու մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» 
ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում 

«Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական ծրագիր 

Թիրախ 1. Զբոսաշրջության ոլորտում բարենպաստ գործարար և ներդրումային միջավայր 
ձևավորելու, ինչպես նաև ծառայությունների որակը բարելավելու նպատակով 
մշակելու և ընդունելու ենք Զբոսաշրջության մասին նոր օրենք եւ դրանից բխող 
ենթաօրենսդրական և իրավական ակտեր։ 
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լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերը20։ Օրենքների նախագծերն 
այդպես էլ չընդունվեցին և ներկայումս հայտնի չէ, թե ինչ վիճակում են դրանք, կամ կա՞ 
արդյոք նոր օրենքի նախագիծ։ Այնուամենայնիվ պետք է փաստել, որ դեռևս հանրային 
քննարկման չի ներկայացվել «Զբոսաշրջության մասին» նոր օրենքի նախագիծը։ 

2019 թվականի վերջին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից հանրային 
քննարկման ներկայացվեց «Հայաստանի զբոսաշրջության ռազմավարությանը 
հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
որոշման նախագիծը21։ Փաստաթղթով սահմանվում է Հայաստանի զբոսաշրջության 
տեսլականը, առաքելությունը և հետագա աճի հնարավորությունները մինչև 2030 
թվականը (այսուհետ՝ ռազմավարություն)։ 

Զբոսաշրջության զարգացման այս փաստաթղթի նպատակն է ձևավորել նպատակներ 
և գործողությունների ծրագիր, որը կսահմանի, թե ինչպես կարելի է Հայաստանի 
զբոսաշրջային ներուժը վերածել ներքին և միջազգայնորեն գրավիչ ու մրցունակ 
զբոսաշրջության արդյունաբերության: 

Այցելուների թվաքանակի աճը համարվում է ռազմավարության 
առաջնահերթություններից մեկը։ Ռազմավարությամբ 2030 թվականին թիրախ է 
ընդունվել ապահովել 7 մլն այցելուների այց Հայաստան, ինչը պետք է հանգեցնի 
տարեկան չորս միլիարդ ԱՄՆ դոլար զբոսաշրջային ծախսերի և 80.000 նոր 
աշխատատեղերի ստեղծման։ Ռազմավարությամբ նախատեսվում է հասնել նաև՝ 

• զբոսաշրջային առաջարկների բազմազանեցմանը և զբոսաշրջիկների 
փորձառությունների ընդլայմանը, 

• Հայաստանում զբոսաշրջիկների գտնվելու ժամանակահատվածի 
երկարաձգմանը և ծախսի հնարավորությունների ընդլայնմանը, 

• ենթակառուցվածքների և մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավմանը, 
• համաշխարհային զբոսաշրջային քարտեզում Հայաստանի դիրքի բարելավմանը, 
• զբոսաշրջության ոլորտի կրթության և մասնագիտական որակավորման 

համակարգի ամրապնդմանը։ 

Թեև փաստաթուղթը ներկայացվել էր հանրային քննարկման, այսօր դեռևս հայտնի չէ 
դրա ճակատագիրը․ այն չի քննարկվել ՀՀ կառավարության կողմից, հայտնի չէ նաև՝ 
արդյոք այն ներկայացվե՞լ է ՀՀ կառավարության քննարկմանը, թե՞ ոչ, և ինչ 
կարգավիճակում է այն գտնվում։ 

Շարունակելով օրենսդրական դաշտի բարելավման` ժամանակի և ոլորտի 
զարգացմանը համապատասխանող օրենսդրական կարգավորումների թեման, չենք 

                                                
20 https://www.e-draft.am/projects/100/about 
21 https://www.e-draft.am/projects/2090 

https://www.e-draft.am/projects/100/about
https://www.e-draft.am/projects/2090
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կարող անտեսել ՀՀ զբոսաշրջային ղեկավարության կողմից ՀՀ զբոսաշրջային 
օպերատորներին սոցիալական փաթեթներ22 սպասարկելու իրավունք տրամադրելու23 
գործող կարգը: Մասնագիտորեն գրագետ կիրառելու դեպքում՝ այս կարգավորումը 
կարող էր հսկել ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը, ինչպես նաև 
փորձնական` պիլոտային փուլ հանդիսանալ ոլորտի լիարժեք լիցենզավորման համար: 
Սակայն փաստացի այս կարգավորումը դեռևս չի կատարում իր վերոհիշյալ կարևոր 
դերակատարումը։ Այս առումով վաղուց արդեն հասունացել է տուրիստական 
օպերատորների դաշտը կարգավորելու` ոլորտի հեղինակությանը վնասող, 
անբարեխիղճ տնտեսվարողներից այն ազատելու օրենսդրական քայլը, որի 
ուղղությամբ, սակայն, դեռևս քայլեր չեն ձեռնարկվում։ 

Յուրաքանչյուր տարի ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը հրապարակում է 
զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված միջոցառումների ժամանակացույցը և դրանց 
իրականացման համար հատկացվելիք գումարների նախահաշիվը։ Զբոսաշրջության 
զարգացման 2020 թվականի ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 
2020թ․ փետրվարի 19-ի «Զբոսաշրջության զարգացման 2020 թվականի ծրագիրը, 
զբոսաշրջության զարգացման 2020 թվականի ծրագրի իրականացման 
միջոցառումների ժամանակացույցը և ծրագրի իրականացման միջոցառումների 
ծախսերի նախահաշիվը հաստատելու մասին» թիվ 248-Ա հրամանով24։ Նմանօրինակ 
ծրագրեր հաստատվել էր նաև նախորդ տարիների համար 25  (թեև 2017 և 2018 
թվականներին դրանք հաստատվել է զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահի 
հրամանով)։ 

Զբոսաշրջության զարգացման 2020 թվականի ծրագրով նախատեսված է 
իրականացնել 13 միջոցառում, որոնց իրականացման համար կհատկացվի 200 մլն ՀՀ 
դրամ, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը։ Համեմատության համար նշենք, որ 2017 
թվականին Զբոսաշրջության զարգացման 2017 թվականի ծրագրով նախատեսված 
միջոցառումների իրականացման համար հատկացվել է 84.406,4 հազ ՀՀ դրամ, 2018-
ին՝ 189.937,5 հազ․ դրամ, իսկ 2019-ին՝ 217.275,3 հազ․ դրամ26: Ավելին, 2019 թվականին 
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Տեղական տնտեսության և 
ենթակառուցվածքների զարգացում» ծրագրի շրջանակներում հատկացվել է ևս 34.978,1 
հազար ՀՀ դրամ։ Ընդ որում, 2019 թվականին միջոցառումների իրականացման համար 
նախատեսված էր 270.488,4 հազար դրամ (2017-2020 թվականներին զբոսաշրջության 

                                                
22 http://www.mlsa.am/?page_id=2835 
23 https://mineconomy.am/page/177 
24 https://mineconomy.am/media/10656/HRAMAN.pdf 
25 https://mineconomy.am/page/89 
26  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահի 11.02.2020թ․ 08.9/1120-2020 
գրությունը: 

http://www.mlsa.am/?page_id=2835
https://mineconomy.am/page/177
https://mineconomy.am/media/10656/HRAMAN.pdf
https://mineconomy.am/page/89
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զարգացման համար ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված և հատկացված միջոցների 
մասին տեղեկատվությունը տե՛ս Աղյուսակ 4-ում)։ 

Թեև ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը յուրաքանչյուր տարի հրապարակում է 
զբոսաշրջության զարգացման տարեկան ծրագրերը, չկա այդ ծրագրերի 
իրականացման վերաբերյալ որևէ հրապարակված հաշվետվություն։ Այսինքն՝ ՀՀ 
էկոնոմիկայի նախարարությունը և զբոսաշրջության կոմիտեն առնվազն չեն 
իրականացնում ՀՀ կառավարության կողմից տրված թափանցիկության և 
հաշվետվողականության խոստումը։ Միայն այցելությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության հրապարակումը չի ներկայացնում ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարության և զբոսաշրջության կոմիտեի կողմից կատարված կամ չկատարված 
աշխատանքները, դրանց գնահատականը և արդյունքները։ 

2019 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության զարգացման նպատակով ՀՀ պետական 
բյուջեից հատկացվել է մոտ 2 մլրդ ՀՀ դրամ, որի շուրջ 84%-ը Համաշխարհային բանկի 
կողմից տրամադրված վարկային միջոցներ են։ Այս գումարների մեծ մասը ծախսվել է 
դրամաշնորհների տեսքով, սակայն այդպես էլ չկա թափանցիկ տեղեկատվություն, թե 
ինչի համար են ծախսվել այդ գումարները, և ինչ արդյունքներ են դրանք ապահովել։ Ի 
դեպ, ՀՀ պետական բյուջեից ոլորտի զարգացմանն ուղղված գումարներից շուրջ 100 մլն 
դրամ ուղղվել է աշխատավարձին (ներառյալ պարգևատրմանը), սակայն մինչ օրս 
չունենք զբոսաշրջության ոլորտի վերանայված պետական քաղաքականություն։  

2020 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով թեև զգալիորեն աճել են զբոսաշրջության 
զարգացմանն ուղղվող ծախսերը, սակայն աճը տեղի է ունեցել հիմնականում 
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Տեղական տնտեսության և 
ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի» շնորհիվ։ Հուսով ենք, նախատեսված 
գումարներն իրոք կնպաստեն զբոսաշրջության զարգացմանը, իսկ տարվա ընթացքում 
հանրությունը հնարավորություն կունենա պարբերաբար հրապարակվող 
հաշվետվությունների միջոցով ծանոթանալ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության և 
զբոսաշրջության կոմիտեի կողմից կատարված աշխատանքներին և դրանց 
արդյունքներին։ 
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Աղյուսակ 4․ ՀՀ պետական բյուջեից հատկացումներ զբոսաշրջության ոլորտի ծրագրերի շրջանակներում, 2017-2020 (հազար ՀՀ 
դրամ) 

  2017 
տարեկան 
ճշտված 

2017 
փաստացի 

2018 
տարեկան 
ճշտված 

2018 
փաստացի 

2019 
տարեկան 
ճշտված 

2019 
փաստացի 

2020 պլան 

1 Պետական աջակցություն Հայաստանի զբոսաշրջության 
զարգացման հիմնադրամի կանոնադրական խնդիրների 
իրականացմանը 

- - 72 000,00 72 000,00 - - - 

2 Զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր 100 000,00 84 406,44 200 000,00 189 937,50 2 615 730,3  2 064 095,25 6 303 893,0 

 Զբոսաշրջության զարգացման ոլորտում պետական 
քաղաքականության մշակման և դրա կատարման 
համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման, 
մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի (վերահսկման) 
ծառայություններ 

- - - - 106 752,10 95 635,96 125 684,00 

 Զբոսաշրջության կոմիտեի կարողությունների զարգացում 
և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում 

- - - - 2 470,00 2 343,00 - 

 Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացում - - - - 15 000,00 - - 

 Աջակցություն զբոսաշրջության զարգացմանը - - - - 360 768,00 217 275,32 200 000,00 

 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների 
զարգացման ծրագրի կառավարում 

- - - - 55 420,00 34 715,89 55 451,30 

 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների 
զարգացման ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարբեր 
մարզերում զբոսաշրջության հետ կապված 

- - - - 2 075 320,20 1 714 125,08 5 922 757,70 
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  2017 
տարեկան 
ճշտված 

2017 
փաստացի 

2018 
տարեկան 
ճշտված 

2018 
փաստացի 

2019 
տարեկան 
ճշտված 

2019 
փաստացի 

2020 պլան 

ենթակառուցվածքների բարելավմանն ուղղված 
միջոցառումներ 

3 Մասսայական սպորտ - - - - 5 389,50 5 389,50 - 

 Աջակցություն Հայաստանում զբոսաշրջության 
զարգացմանը 

- - - - 5 389,50 5 389,50 - 

4 Մշակութային ժառանգության ծրագիր - - - - 20 680,00 20 680,00 - 

 Ներդրումներ հուշարձանախմբերի կամ առանձին 
զբոսաշրջային գրավչության տարածքներում QR կոդերով 
բազմալեզու ցուցանակների տեղադրման աշխատանքների 
համար 

- - - - 20 680,00 20 680,00 - 

 Ընդամենը 100 000,00 84 406,44 272 000,00 261 937,50 2 641 799,80 2 090 164,75 6 303 893,00 

 

Աղբյուր՝ 2017-2020 թվականների ՀՀ պետական բյուջեներ, 2017 և 2018 թվականների ՀՀ պետական բյուջեների հաշվետվություններ, կազմակերպության հաշվարկներ: 
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4. ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ           
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ 

Զբոսաշրջության պետական քաղաքականության մշակման համար պատասխանատու 
կառույցն է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Նախարարությունն այս գործառույթն 
իրականացում է զբոսաշրջության կոմիտեի միջոցով (նախկինում՝ Զբոսաշրջության 
պետական կոմիտե)։ 

Զբոսաշրջության պետական կոմիտեն ստեղծվել է 2016 թվականին, ՀՀ 
կառավարության «ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության 
զբոսաշրջության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական 
հիմնարկ ստեղծելու և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության 
զբոսաշրջության պետական կոմիտեի կանոնադրությունն ու կառուցվածքը 
հաստատելու մասին» թիվ 1385-Ն որոշմամբ` «զբոսաշրջության քաղաքականությունն 
առավել արդյունավետ իրականացնելու նպատակով»27։  

2018 թվականի հունիսի 8-ին ՀՀ կառավարության 705-Ն28 որոշմամբ ուժը կորցրած է 
ճանաչվել վերոհիշյալ որոշումը, իսկ նույն թվականի հունիսի 11-ին, ՀՀ տնտեսական 
զարգացման և ներդրումների նախարարի թիվ 404-Լ որոշմամբ հաստատվել է ՀՀ 
էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի նոր կանոնադրությունը29։ 

Համաձայն իր կանոնադրության՝ զբոսաշրջության կոմիտեն Հայաստանի 
Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության ենթակա մարմին է, որը մշակում է 
զբոսաշրջության ոլորտի պետական քաղաքականությունը և ապահովում դրա 
իրականացումը։ Կոմիտեի լիազորությունները սահմանվում են ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարի հրամանով և կոմիտեի կանոնադրությամբ, որը սահմանում է այդ կառույցի 
կարգավիճակը, գործունեության նպատակն ու խնդիրները: 

Ներկա գործառույթներով և նպատակներով կոմիտեն սկսել է աշխատել 2018 
թվականից՝ հնարավորություն ունենալով մասնակցել ՀՀ կառավարության ծրագրի 
մշակմանը և զբոսաշրջության զարգացման տեսլականը ներկայացնելուն։ Ակնհայտ է, 
որ այդ տեսլականը և ծրագրային մոտեցումները պետք է բխեն կոմիտեի խնդիրներից 
և գործառույթներից։ Այս բաժնում կներկայացնենք, թե ինչքանով են «Իմ քայլը» 
դաշինքի ծրագրային խոստումներն իրենց արտահայտությունը ստացել կոմիտեի 
գործառույթներում, և ինչքանով կոմիտեի կողմից կատարված աշխատանքները 
կնպաստեն (կամ նպաստում են) կառավարության ծրագրի իրագործմանը։ 

 

                                                
27 https://www.gov.am/am/news/item/12630/ 
28 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=124782 
29 https://mineconomy.am/media/9371/Committee_Order.pdf 

https://www.gov.am/am/news/item/12630/
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=124782
https://mineconomy.am/media/9371/Committee_Order.pdf
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4.1. Զբոսաշրջության ոլորտի պետական քաղաքականություն 

Զբոսաշրջության կոմիտեի գործառույթներից կարելի է նախ առանձնացնել՝ 

• զբոսաշրջության ոլորտի ռազմավարության, զարգացման պետական ծրագրերի 
մշակման, իրականացման և մշտադիտարկման, 

• գործարար միջավայրի, ներդրումների և զբոսաշրջության ոլորտը կարգավորող 
բարենպաստ օրենսդրական դաշտի ձևավորման ու վարչական խոչընդոտների 
վերացման միջոցառումների մշակման, 

• զբոսաշրջության օրենսդրական դաշտի կատարելագործման, 

• զբոսաշրջության ոլորտի ազգային և օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման 
համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանն ուղղված գործառույթները։ 

Հասկանալի է, որ այս գործառույթները անմիջականորեն ուղղված են զբոսաշրջության 
ոլորտի օրենսդրական դաշտի բարելավմանը, ինչն իր տեղն է գտել ինչպես «Իմ քայլը» 
դաշինքի նախընտրական ծրագրում, այնպես էլ ՀՀ կառավարության ծրագրում։ 

Սակայն ինչպես արդեն իսկ ներկայացվել է սույն ուսումնասիրության առաջին մասում և 
մեր կողմից կատարված այլ ուսումնասիրություններում, դեռևս ապահովված չեն 
զբոսաշրջության, ներդրումների և գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված ՀՀ 
կառավարության օրենսդրական խոստումները։ Այսօր չկա հաստատված 
զբոսաշրջության ոլորտի ռազմավարություն․ նախագծային տեսքով հանրային 
քննարկմանը ներկայացվելուց հետո դեռևս անհայտ է դրա ճակատագիրը։ Չեն մշակվել 
և քննարկվել զբոսաշրջության ու ներդրումների մասին նոր օրենքների նախագծերը՝ 
թեև նմանատիպ օրենքների նախագծեր մշակվել և հանրային քննարկման էին 
ներկայացվել դեռևս նախկին իշխանությունների կողմից։ Ավելորդ է նաև խոսել 
զբոսաշրջության ոլորտի գործարար միջավայրի բարելավման ուղղությամբ 
ձեռնարկված քայլերի մասին․ դեռևս թարմ են ռեստորանների բողոքի ակցիաները 
հարկային նախատեսվող փոփոխությունների նկատմամբ։ 

Այսպիսով, արդեն շուրջ երկու տարի իրականություն չի դառնում զբոսաշրջության 
ոլորտի օրենսդրական և գործարար դաշտի բարելավման ՀՀ կառավարության և «Իմ 
քայլը» դաշինքի խոստումները։ 

 

4.2. Զբոսաշրջություն և համաչափ տարածքային զարգացում 

Գաղտնիք չէ, որ զբոսաշրջությունը կարող է հանդիսանալ և հանդիսանում է երկրի 
համաչափ տնտեսական զարգացման գործոններից մեկը։ Զբոսաշրջային հոսքերը 
տեղափոխելով հանրապետության մարզեր, հատկապես հեռավոր մարզեր՝ կնպաստի 
զբոսաշրջային ծառայությունների (հյուրանոց/հյուրատուն, ռեստորաններ, զվարճանքի 
վայրեր և այլն) ընդլայնմանը և տարածմանը, ինչը համայնքներին և մարզային 
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բնակչությանը կապահովի լրացուցիչ եկամուտներով և կնպաստի այդ համայնքների 
աստիճանական աճին։  

Այս ամենը չի կարող իրականություն դառնալ միայն մասնավոր կազմակերպությունների 
և տուրօպերատորների ջանքերով։ Համայնքների ցանկություններն ու ջանքերը 
նույնպես բավարար չեն ցանկալի արդյունքների հասնելու համար։ Անհրաժեշտ 
արդյունք ապահովելու համար անհրաժեշտ է համապատասխան ոլորտային 
քաղաքականություն, համապատասխան ենթակառուցվածքներ և խրախուսման 
միջոցներ, որոնք կուղղորդեն զբոսաշրջային կազմակերպությունների այցելությունները 
մարզեր։  

Ինչպես արդեն նշվեց, այսօր երկրում չկա զբոսաշրջության զարգացման հստակ 
պետական քաղաքականություն, չեն մշակվել զբոսաշրջության զարգացման 
ռազմավարական ուղղություններ և զբոսաշջությունը Հայաստանում զարգանում է 
առանց հստակ կողմնորոշման։ Բացառությամբ մի քանի հանրահայտ տեսարժան 
վայրերի, բացահայտված և քարտեզագրված չէ Հայաստանի զբոսաշրջային 
հարստությունը։ Ավելին, անորոշ է էկոլոգիական և բժշկական տուրիզմի, 
ագրոտուրիզմի զարգացմանն ուղղված պետական քաղաքականության 
մեխանիզմները։ 

Տարածքային համաչափ զարգացման գործում զբոսաշրջության դերակատարման 
զարգացման առումով կարևոր է նաև զբոսաշրջության կոմիտեի և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների միջև համագործակցությունը, համայնքներում 
զբոսաշրջության զարգացման համար պատասխանատուների շարունակական 
վերապատրաստումները, նրանց գոծունեության մշտական վերահսկողությունը, 
զբոսաշրջիկների անվտանգության պաշտպանությունը։ Իրականում այս գործընթացը 
չի կարող իրականացվել միայն Կոմիտեի աշխատակիցների հերոսական ջանքերով։ 

Այն սերտորեն կապված է հայկական զբոսաշրջային արդյունքի կարևոր բաղադրիչի` 
արշավային և արկածային զբոսաշրջության նպատակով Հայաստան այցելուների 
անվտանգությունն ապահովելու հետ։ Վերջին տարիներին Արագածում տեղի ունեցած 
հայտնի դժբախտ պատահարները ապացուցեցին, որ արշավային զբոսաշրջիկների 
անվտանգությունը չի կարելի սահմանափակել անտառային արահետներում 
կազմակերպած քայլուղիների կահավորմամբ, այլ այս հարցը լրջագույն տեխնիկական 
ռեսուրս է պահանջում և մշակված համագործակցություն ներգրավված բոլոր 
ծառայությունների հետ: 

Կոմիտեի կանոնադրությամբ սահմանված առանցքային գործընթացներից է նաև 
հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման իրականացումը: Ինչքան էլ 
փորձ կատարվի խրախուսել զբոսաշրջությունը մարզերում, առանց համապատասխան 
որակյալ ծառայությունների, հատկապես՝ հյուրանոցային տնտեսությունների կողմից 
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առաջարկվող, դժվար կլինի մարզերում նպաստել զբոսաշրջիկների գիշերակացի օրերի 
քանակի աճին։ 

Այսօր դեռևս պարզ չէ, թե ինչպես է նախատեսվում կոմիտեի կողմից այս 
կանոնադրական կետի իրականացումը, քանի որ կացարաններում մատուցվող 
հյուրանոցային ծառայությունների որակը, և դրանց համապատասխանությունը 
զբոսաշրջիկների ակնկալիքներին պետք է որոշվի ոչ թե միայն սեփականատիրոջ 
ճամփորդական մասնավոր փորձով և ճաշակով, այլ համապատասխանի օրենքով 
սահմանված գործող կարգին: 

Եթե ցանցային և խոշոր հյուրանոցներում սպասարկման և որակի հսկողությունն 
իրականացվում է ցանցի քաղաքականությամբ, ապա բազմաթիվ մասնավոր 
հյուրանոցներում, հյուրատներում և կացարաններում այս հարցը մնում է բաց: Իսկ 
զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների զարգացումը ենթադրում է ոչ միայն 
զբոսաշրջային վայրերի ճանապարհների բարեկարգում, զբոսաշրջային սպասարկման 
կենտրոնների ստեղծում, այլև զբոսաշրջային ծառայությունների որակի բարձրացում և 
պահպանում։ 

 

4.3. Մարքեթինգ և խթանում 

Զբոսաշրջության կոմիտեի գործառույթներից այս մեկը թերևս ամենատեսանելին է և 
Հայաստանի զբոսաշրջային գրավչության ապահովման ու զբոսաշրջային հոսքերի 
ապահովման կարևորագույն օղակներից մեկը: Կասկածից վեր է, որ մարքեթինգային, 
գովազդային և փառատոնային գործառույթները, անշուշտ, շատ կարևոր են: Սակայն 
չմոռանանք, որ դրանք ընդամենը գործիք են կոմիտեի կանոնադրական նպատակի 
իրականացման համար:  

Անդրադառնալով կոմիտեի գործունեության մարքեթինգային շեշտվածությանը՝ հարկ 
ենք համարում համեմատել իրավիճակը ոչ վաղ անցյալի հետ, երբ զբոսաշրջության 
բնագավառում մարքեթինգային պետական քաղաքականությունն իրականացնում էր 
զբոսաշրջության զարգացման հիմնադրամը30: 

Այդ հիմնադրամի հիմնադիրն էր ՀՀ կառավարությունը, որի անունից հանդես էր գալիս 
Զբոսաշրջության պետական կոմիտեն։ Այս կառույցը ստեղծվել էր աջակցելու 
Զբոսաշրջության պետական կոմիտեին զբոսաշրջության ոլորտի մարքեթինգային 
քաղաքականության, համաշխարհային շուկայում Հայաստանի՝ որպես գրավիչ և 
բարենպաստ զբոսաշրջային երկրի նկարագրի ամրապնդման և խթանման, 
զբոսաշրջային արդյունքի և դրա շուկաների դիվերսիֆիկացման և այլ հարցերում։ 
Նշված խնդիրների իրականացման նպատակով հիմնադրամին 2017 և 2018 

                                                
30 http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=90629&sc=%20 

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=90629&sc=%2520


 

 
28 

թվականներին ՀՀ պետական բյուջեից հատկացվել են համապատասխանաբար 30 մլն 
և 72 մլն ՀՀ դրամ գումար։ Ըստ 2018 թվականի դեկտեմբերին հիմնադրամի գործադիր 
տնօրենի մամուլի ասուլիսի՝ հիմնադրամը 2018 թվականին կատարել է Հայաստանի 
առաջմղման տեղեկատվական մարքեթինգի զգալի աշխատանք՝ հրապարակելով 
հոդվածներ Հայաստանի մասին հեղինակավոր ամսագրերում, ինչպես նաև աջակցելով 
հայկական կազմակերպությունների մասնակցությանը միջազգային 
ցուցահանդեսներին31։ 

Հաշվի առնելով միջազգային փորձը, երբ երկիրը որպես զբոսաշրջային ուղղություն 
գովազդելու գործառույթները իրականացվում են կամ նմանատիպ մասնագիտացված 
կառույցների կամ էլ ազգային հզոր միավորումների կողմից, ինչպես նաև 
ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների որակը, 
ստիպված ենք արձանագրել, որ ազգային զբոսաշրջային մարմնի ներկա կառուցվածքը 
չի նպաստում կոմիտեի կողմից խթանման ուղղված գործառույթների արդյունավետ 
իրականացմանը:  

Անուղղակիորեն դա հաստատվում է կոմիտեի գործունեության գովազդա-
տեղեկատվական շեշտադրմամբ, երբ հանրությունը ավելի շատ և հաճախ 
տեղեկացվում է կոմիտեի աշխատակիցների կողմից դեպի ՀՀ զբոսաշրջային վայրեր 
հերթական այցելության և դրա ընթացքում մասնակիցների կողմից ձեռք բերված 
դրական «վարդագույն» զգացմունքային լիցքերի վերաբերյալ, քան այն 
գործողությունների, որոնք նախատեսվում և իրականացվում են ոլորտի զարգացման 
ուղղությամբ կամ ուղղված են միջազգային շուկայում Հայաստանի զբոսաշրջային 
կարողությունները ներկայացնելուն: Իսկ Bloomberg-ի, CNN Travel-ի, Time ամսագրի 
կամ այլ ճանաչված կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի վերաբերյալ 
հրապարակված հոդվածները չի կարելի համար կոմիտեի նախաձեռնության արդյունք32։ 

 

4.4. Մշտադիտարկում և հսկողություն 

Բաց է մնում նաև կատարվող աշխատանքի մշտադիտարկման և հսկողության հարցը: 
Այս իրավիճակը պայմանավորված է ոչ այնքան ոլորտը կարգավորող-կառավարող թիմի 
մասնագիտական որակներով, որքան կրում է համակարգային բնույթ: Դրա վառ 
օրինակներից են տարիներ առաջ սկիզբ առած գիդ-էքսկուրսավարների 
լիցենզավորման գործընթացը, որն այդպես էլ չունեցավ որևէ արդյունք՝ գիդերի 
աշխատանքի որակը վերահսկելու առումով։ Որպես հետևանք՝ ունեցանք անարգել 
գործող, ժամանակին պետության կողմից լիցենզավորված և չլիցենզավորված գիդերի, 
ինչպես նաև «ինքնահռչակված» վարորդ-գիդերի ստվար բանակի շուկայական 

                                                
31 https://news.am/arm/news/488217.html 
32 https://www.aravot.am/2019/12/23/1084963/ 

https://news.am/arm/news/488217.html
https://www.aravot.am/2019/12/23/1084963/


 

 
29 

գործունեությունը, որը շարունակվում է նաև այսօր։ Այս դեպքում նույնպես խիստ 
արդիական է մատուցվող ծառայությունների որակի հսկողությունը, ինչպես նաև 
մատուցման ձևի համապատասխանությունը մեր երկրի իրական պատմությանը:  

Կոմիտեի գործառույթների շրջանակի վերլուծությունն ավարտենք նորից վերադարձ 
կատարելով զբոսաշրջության՝ որպես ՀՀ տնտեսության գերակա ճյուղի 
կարգավիճակին, որը պայմանավորված է նաև զբոսաշրջությունը որպես ՀՀ մարզերի 
տնտեսական զարգացման լծակ օգտագործելու կարևորությամբ: 

Հայտնի է որ Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկները ոչ միայն հանդիսանում են 
առաջարկվող տուրիստական, կացարանային, և սննդի ծառայությունների սպառողներ, 
այլև այդ ծառայությունների որակի իրական, անաչառ գնահատողներն են: Հենց իրենց 
կողմից ձևավորվող կարծիքի և տարածվող տպավորությունների հիման վրա են 
ընտրում կամ մերժում Հայաստանը իրենց զբոսաշրջային հաջորդ ուղղություն համար 
մեր պոտենցիալ հյուրերը: Հենց այս առումով էլ ցանկալի է և անհրաժեշտ է ունենալ 
Հայաստան արդեն այցելած տուրիստների կարծիքը, որը յուրահատուկ զարկերակի դեր 
է կատարում հասկանալու համար կատարված աշխատանքի արդյունավետության և 
շեշտադրումների առումով: 
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5. COVID-19 ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Հայաստանում և ամբողջ աշխարհում ծագած նոր տեսակի կորոնավիրուսի 
համավարակի, կիրառված սահմանափակումների ֆոնին ճիշտ չէր լինի չանդրադառնալ 
դրանց պատճառած վնասներին և հնարավոր խնդիրներին։ 

Համավարակն արդեն իսկ զգալի վնաս է հասցրել զբոսաշրջության ոլորտին ոչ միայն 
Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Հասցված վնասների գումարային 
արտահայտությունը դեռևս կհաշվարկվեն33, սակայն, արդեն իսկ ՀՀ զբոսաշրջության 
կոմիտեի նախնական հաշվարկներով, նախորդ տարվա առաջին եռամսյակի համեմատ 
2020 թվականի առաջին եռամսյակում 175.000-ով պակաս թվով զբոսաշրջիկ է այցելել 
Հայաստան34։ Երկրորդ եռամսյակում իրավիճակն ավելի վատ կլինի և ցածր հոսքերը 
կամ հոսքերի բացակայությունը պահպանվելու են ոչ միայն տեղաշարժման ներկա 
սահմանափակումների պայմաններում, այլև դրանից որոշ ժամանակ անց, քանի որ 
ամբողջ աշխարհում դադարեցված են թռիչքները, և, քանի դեռ համավարկը 
հաղթահարված չէ և չկան դրանից պաշտպանվելու միջոցներ, շատերը կհրաժարվեն 
զբոսաշրջային ճամփորդություններից։ Սա, իհարկե, կկրճատի զբոսաշրջային հոսքերը 
տարվա կտրվածքով՝ հանգեցնելով տարբեր ճյուղերում գործող շատ ընկերությունների 
և կազմակերպությունների սնանկացման։ 

Թեև առջևում դեռ կա ամառային սեզոն, և հնարավոր է լինեն որոշ զբոսաշրջային 
հոսքեր, սակայն փաստ է, որ 2020 թվականը զբոսաշրջության համար կլինի 
անկումային տարի։ Անհամաչափ և ոչ ճիշտ քայլերը, ոլորտի համար առանձնահատուկ 
միջոցառումների բացակայությունը կարող են հանգեցնել ոչ միայն զբոսաշրջության 
ոլորտի անկման, այլև ոլորտի փլուզման։  

Զբոսաշրջության ոլորտը մշտապես ապացուցել է իր ճկուն և ճգնաժամերից հետո արագ 
վերականգնվելու կարողությունը։ Շատ են դեպքերը, երբ ճգնաժամային 
իրավիճակներից հետո զբոսաշրջության ոլորտը զարգացել է ավելի ուժեղ, քան երբևէ, 
աճել է ավելի բարձր տեմպերով, քան տնտեսության մյուս ճյուղերը։ Սակայն չպետք է 
մոռանալ ճգնաժամերի առանձնահատկությունների և դրանց հանգեցրած 
իրավիճակների մասին։ Համավարակով պայմանավորված՝ զբոսաշրջության ոլորտի 
ճգնաժամը ավելի խոր և ավելի երկարաժամկետ է, քան մյուս ոլորտներինը կամ 
տնտեսությանն ընդհանրապես։ Հետևաբար, ոլորտի վերականգնումը կարող է լինել 
երկարատև ու պահանջել զգալի ջանքերի ներդրում։ 

Չպետք է մոռանալ նաև, որ կորոնավիրուսի համավարակը հաղթահարելուց հետո 
զբոսաշրջության ոլորտում ընթանալու է ագրեսիվ մրցակցություն։ Մրցակցությունը 

                                                
33 Նախնական հաշվարկներով համավարակը աշխարհում հանգեցնելու է 2-3,4 տրիլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով 
եկամուտների անկման և մոտ 20 մլն աշխատատեղի կրճատման։ 
34 https://armeniasputnik.am/tourism/20200330/22569158/hayastan-zbosashrjik-175-000-
koronavirus.html?fbclid=IwAR2Gxwj5qpoFyOtB9BzchBswxUJQ4ONdIUzjfMBm4AqB-SkMMTfur3i-ZR4 

https://armeniasputnik.am/tourism/20200330/22569158/hayastan-zbosashrjik-175-000-koronavirus.html?fbclid=IwAR2Gxwj5qpoFyOtB9BzchBswxUJQ4ONdIUzjfMBm4AqB-SkMMTfur3i-ZR4
https://armeniasputnik.am/tourism/20200330/22569158/hayastan-zbosashrjik-175-000-koronavirus.html?fbclid=IwAR2Gxwj5qpoFyOtB9BzchBswxUJQ4ONdIUzjfMBm4AqB-SkMMTfur3i-ZR4
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լինելու է ոչ միայն երկրի ներսում գործող զբոսաշրջային ընկերությունների միջև, այլև 
հատկապես տարածաշրջանի երկրների միջև։ Իսկ այն երկրները, որոնք չեն ձեռնարկել 
միջոցներ ոլորտը անկումից և փլուզումից պաշտպանելու համար, երկար ժամանակով 
դուրս կմղվեն զբոսաշրջության միջազգային հոսքերից։ 

Զբոսաշրջության ոլորտը, ամենայն հավանականությամբ, կլինի տնտեսության 
ամենաուժեղ հարված ստացած ոլորտը (նաև երկարաժամկետ կտրվածքով) և այս 
առումով առաջնային նշանակություն ունի, որպեսզի կառավարությունը թույլ չտա 
ոլորտի փլուզում։ Ոլորտում մեծ թիվ են կազմում փոքր և միջին ձեռնարկությունները,  և 
պետական աջակցության ծրագրերն ու հակաճգնաժամային քաղաքականությունը 
պետք է ուղղված լինեն օգնելու այս ոլորտում գործող բիզնեսներին՝ հնարավոր քիչ 
կորուստներով դիմանալ ճգնաժամին՝ մինչև կվերականգնվեն զբոսաշրջային հոսքերը։ 
Հակառակ դեպքում՝ ոլորտում կունենանք փլուզում, մեծ թվով սնանկացումներ, 
ծառայությունների նվազում, ինչի հետևանքով, նույնիսկ զբոսաշրջային հոսքերի 
վերականգնման դեպքում, հնարավոր չի լինի կարճ ժամկետում վերադառնալ 
նախաճգնաժամային վիճակին։ 

Այս առումով, կառավարությունն ունի ոլորտի պահպանման և հետագա վերականգնման 
հիմքերի նախապատրաստման համար լուրջ քաղաքականության և ծրագրերի մշակման 
անհրաժեշտություն։ Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 
ծրագրերով նախատեսված բոլոր ոլորտների համար նախատեսված համանման և 
ստանդարտ մոտեցումները, անտոկոս կամ էժան վարկերը ոչ միայն չեն լուծում ոլորտի 
պահպանման հարցը, այլև կարող են դառնալ ոլորտի փլուզման պատճառ։  

Այսպես, կառավարությունն առաջարկում է ոլորտի կազմակերպություններին ձեռք բերել 
անտոկոս վարկեր բանկային համակարգից։ Դա, իհարկե, հանդիսանում է 
ֆինանսական միջոց, սակայն այսօր այդ միջոցներն ուղղվում է աշխատակցիների 
վարձատրմանը և պետական հարկերի մուծմանը։ Այսինքն՝ բիզնեսը մասնավոր 
կազմակերպությունից վերցնում է պարտք և օգտագործում այն՝ չստեղծելով որևէ արժեք 
և եկամուտ։ Արդյունքում, մեկ տարի անց, մենք կունենանք զբոսաշրջության ոլորտում 
գործող կազմակերպություններ, որոնք պարտք են մասնավոր կազմակերպություններին 
և բանկերին զգալի գումարներ՝ միայն հարկերը մուծելու և վարչական ծախսեր 
կատարելու համար։ Հետագայում էլ անհասկանալի է, թե ինչպես են այս 
կազմակերպությունները վերադարձնելու վարկային գումարները, եթե բանկերը 
պատրաստ չեն գնալ փոխզիջումների, իսկ եկամուտները անմիջապես չեն աճի․ դրա 
համար կպահանջվի ժամանակ, երբեմն նույնիսկ մի քանի տարի։ 

Կառավարության կողմից հակաճգնաժամային միջոցառումների անարդյունավետ և 
չհաշվարկված ևս մեկ օրինակ կարելի է համարել 10-րդ միջոցառումը, որի 
շրջանակներում միանվագ օժանդակություն է տրվում միկրոձեռնարկություններին՝ 2020 
թվականի առաջին եռամսյակում մատուցած ծառայությունների իրացման 
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շրջանառության 10%-ի չափով։ Ինչպես նշվեց, զբոսաշրջության ոլորտի 
կազմակերպությունների զգալի մասը, հատկապես մարզերում, 
միկրոձեռնարկություններ են (հյուրատներ, հուշանվերներ պատրաստողներ, 
հուշանվերների խանութներ, փոքր սննդի կետեր և այլն)։ Գաղտնիք չէ նաև, որ 
Հայաստանում տարվա առաջին եռամսյակը զբոսաշրջության ակտիվ սեզոն չի 
համարվում և հոսքերը բավական քիչ են, հատկապես՝ մարզերում։ Հասկանալի է նաև, 
որ այդ եռամսյակում շրջանառությունը մի քանի անգամ քիչ է լինում, նույնիսկ շատ 
միկրոձեռնարկություններ չեն աշխատում այս ամիսներին՝ պատրաստվելով սեզոնի 
բացմանը։ Գրեթե զրոյական շրջանառության դեպքում ի՞նչ 10%-ի աջակցության մասին 
է խոսքը։ Ավելին, շատերը այս ժամանակահատվածում կատարել են ներդրումներ, 
որոնք արդեն չեն օգտագործվելու, իսկ կատարված ծախսերը չեն վերադարձվելու։ 

Ահա այսպիսի դեպքերում է անհրաժեշտ ճիշտ հաշվարկված, հնարավոր կորուստների 
գնահատման հիման վրա մշակված ոլորտի պահպանման, ճգնաժամից նվազագույն 
կորուստներով վերականգնման քաղաքականություն, ինչը սակայն առայժմ չի 
նշմարվում ոլորտի քաղաքականության համար պատասխանատու կառույցի կողմից։ 
Իսկ ՀՀ կառավարության կողմից մշակված միջոցառումները չեն բխում ոլորտների 
առանձնահատկություններից։ 

Ի լրումն ոլորտի պահպանմանն ուղղված միջոցառումների՝ օր առաջ անհրաժեշտ է 
քայլեր ձեռնարկել նաև Հայաստանի զբոսաշրջային հետաքրքրությունը պահպանելու և 
բարձրացնելու ուղղությամբ։ Արդեն այսօր կառավարությունը պետք է մտածի 
զբոսաշրջության խրախուսման, խթանման քայլերի մասին․ մշակի մարքեթինգի 
համապատասխան փաթեթներ, պատրաստի Հայաստանի վերաբերյալ գովազդային 
նյութեր, նպաստի զբոսաշրջային ծառայությունների որակի բարձրացմանը երկրում, 
արտոնությունների կամ խրախուսման միջոցներ մշակի զբոսաշրջային 
ընկերությունների համար։ Նախօրոք պլանավորված նմանատիպ քայլերի կիրառմամբ, 
համավարակի ավարտին հնարավոր կլինի շատ արագ տեղ գրավել շուկայում և 
չեզոքացնել համավարակի հետևանքով ոլորտին հասցված վնասները։ 

Այսօր կառավարությունն ունի բացառիկ հնարավորություն՝ մշակելու ոլորտի 
պահպանման և հետագայում արագ վերականգնման ու զարգացման 
քաղաքականություն և միջոցառումներ՝ իր շուրջը համախմբելով ոլորտում աշխատող 
ձեռնարկություններին, հասարակական կազմակերպություններին, ոլորտային 
փորձագետներին։ Ցավոք, ինչպես վկայում են զբոսաշրջության որոշ ենթաոլորտների 
ներկայացուցիչներ, մասնավոր հատվածի հետ այս թեմաներով երկխոսությունները 
երբեմն լինում են ուշացած, արդեն իսկ մշակված և ներդրված միջոցառումներից հետո, 
ինչը հանգեցնում է միջոցառումների վերանայման անհրաժեշտության։ Իսկ քանի որ 
այդ վերանայումները հնարավոր չէ կատարել շատ կարճ ժամկետում, ոլորտում ունենում 
ենք ժամանակի կորուստ, որի հասցրած վնասները երբեմն հնարավոր չէ վերականգնել։  
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Ոլորտի հետ անկանոն երկխոսության արդյունքում այսօր, ցավոք, չկան ոլորտին 
հատուկ հակաճգնաժամային մոտեցումներ և ռազմավարական քայլեր, ինչպես նաև 
ոլորտի վերակագնման և զարգացման կարճաժամկետ ու միջնաժամկետ 
տեսլականներ։ 

2020 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով զբոսաշրջության զարգացմանը նախատեսված 
էր հատկացնել 200 մլն ՀՀ դրամ։ Այս գումարների մի որոշ մասն ուղղված է 
մարքեթինգային գործունեությանը՝ տեղական և միջազգային ճանաչողական այցերի 
կազմակերպում, մասնակցություն զբոսաշրջային ցուցահանդեսներին, 
գովազդատեղեկատվական փաստաթղթերի տպագրություն և այլն։ Եվս մոտ 6 մլրդ 
դրամ նախատեսված է զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների վերանորոգման 
նպատակով (Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծրագրի 
շրջանակներում)։ Այսինքն՝ զբոսաշրջության ոլորտի համար նախատեսված են որոշ 
միջոցառումներ, որոնք չեն իրականացվել և ամենայն հավանականությամբ չեն 
իրականացվի 2020թ․ ընթացքում՝ համավարակով պայմանավորված շատ 
միջոցառումների հետաձգման և, անվտանգությունից ելնելով, այլ երկրներ այցեր 
կատարելու սահմանափակումների պատճառով։ Այս ամենը գնահատելով՝ ոլորտի 
համար պատասխանատու կառույցը պարտավոր է օր առաջ նախաձեռնել 
զբոսաշրջության ոլորտի աջակցության ծրագրի վերանայում, սկսել բանակցություններ 
համապատասխան միջազգային կառույցների հետ՝ ֆինանսական միջոցների որոշ 
մասը ոլորտի կազմակերպությունների գոյության պահպանմանն ուղղելու նպատակով։ 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Իրականացված վերլուծությունը ներկայացրեց իշխանափոխությունից հետո ՀՀ 
կառավարության զբոսաշրջության ոլորտի քաղաքականության, նոր զբոսաշրջային 
հոսքերի ներգրավման հետ կապված ծրագրային դրույթները և խոստումները, դրանց 
ուղղությամբ իրականացված քայլերը, միջոցառումները և արձանագրված 
արդյունքները, ինչպես նաև COVID-19-ով պայմանավորված՝ ՀՀ կառավարության 
կողմից ձեռնարկված քայլերը։ Կատարված աշխատանքի հիման վրա կարելի է հանգել 
հետևյալ եզրակացություններին․ 

• Զբոսաշրջության ոլորտը, ամենայն հավանականությամբ, այն ոլորտն է, որն 
ամենաուժեղ ավերիչ հարվածն է ստացել նոր կորոնավիրուսի համավարակով 
պայմանավորված սահմանափակումների ֆոնին։ Ուսումնասիրությունները և 
վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ այսօր ՀՀ կառավարության կողմից չկա 
համաչափ արձագանք ոլորտի խնդիրներին, չկա երկխոսություն ոլորտում գործող 
կազմակերպությունների կամ դրանց ներկայացուցիչների հետ, և արդյունքում 
մշակվել են ստանդարտ ու միանման միջոցառումներ տնտեսության բոլոր 
ոլորտների համար։ Ակնհայտ է, որ այս միջոցառումները կիրառելի չեն 
զբոսաշրջության ոլորտի համար և այն չեն պաշտպանում փլուզումից։ 

• Ոլորտի հետագա զարգացման համար անհրաժեշտ է լիարժեք, ամբողջական 
զարգացման ծրագիր, որը կմշակի համակարգային մոտեցումներ ամբողջ ոլորտի 
համար: Այսօր, իշխանափոխությունից երկու տարի անց, զբոսաշրջության ոլորտը 
չունի զարգացման ծրագիր կամ ռազմավարություն։ Առայժմ անհայտ է հանրային 
քննարկման ներկայացված ռազմավարության ճակատագիրը, իսկ ոլորտն 
ապրում և աշխատում է ինքնահոսով; 
Նոր կառավարության կողմից առաջընթաց չի արձանագրվել նաև 
զբոսաշրջության օրենսդրական դաշտի բարեփոխման աշխատանքներում․ ոչ 
միայն կասեցվել է նախկինում մշակված և հանրային քննարկման ներկայացված 
օրենսդրական նախաձեռնությունները, այլև նոր նախաձեռնություններ չեն 
իրականացվել, և այդ հարցը կարծես մատնվել է մոռացության։ Այսինքն՝ 
զբոսաշրջության ոլորտը կարգավորող օրենսդրաիրավական դաշտի 
կատարելագործման ուղղությամբ կառավարության կողմից գործնականում ոչինչ 
չի արվել։ 

• Կառավարությունն իր ծրագրով կարևորում է զբոսաշրջության մի շարք 
ենթաճյուղերով (էկոտուրիզմ, գաստրոտուրիզմ, էքստրիմ տուրիզմ, էթնոտուրիզմ) 
համաշխարհային շուկայում Հայաստանի թիրախավորված դիրքավորումը։ 
Սակայն կառավարությունը դադարեցնում է այդ նպատակով ստեղծված 
հիմնադրամը, ոչնչացնում արդեն իսկ ստեղծված կարողությունները և կապերը, 
իսկ այդ գործառույթները փոխանցում զբոսաշրջային կոմիտեի նորանշանակ 



 

 
35 

աշխատակազմին։ Զբոսաշրջության խրախուսման միջոցառումներից բացի, 
կարևոր է նաև այդ նպատակով նախատեսված ֆինանսական միջոցների 
հիմնավորված և արդյունավետ օգտագործումը։ Այսօր, համավարակով 
պայմանավորված սահմանափակումների և զբոսաշրջային անկումների 
պարագայում, առաջացել է զբոսաշրջության խթանման համար նախատեսված 
միջոցների վերաբաշխման խնդիր։ Սակայն բացակայում է կապը ոլորտային 
կազմակերպությունների հետ՝ դրանց վերաբաշխման և ոլորտի համար կարևոր 
ուղղություններով օգտագործելու նպատակով։ 

• Ոլորտի համար պատասխանատու կառույցի գործունեությունն ու 
դերակատարությունը առավել ցայտուն կերպով արտահայտվում է ճգնաժամային 
իրավիճակներում։ Այսպիսի իրավիճակներում է երևում ոլորտի համար 
պատասխանատու կառույցի մասնագիտական գիտելիքները, իրավիճակին 
արագ արձագանքելու կարողությունը և լուծումներ առաջարկելու հմտությունը։ 
Ցավով պետք է արձանագրենք, որ COVID-19-ով պայմանավորված 
ճգնաժամային իրավիճակում ոլորտի համար պատասխանատու կառույցը ոչնչով 
աչքի չի ընկնում․ ո՛չ էկոնոմիկայի նախարարությունը և ո՛չ էլ զբոսաշրջության 
կոմիտեն ոչ միայն չեն արձագանքում ոլորտի խնդիրներին, այլև ընդհանրապես 
չեն ձեռնարկում որևէ քայլ՝ ոլորտում երկխոսություն սկսելու, հակաճգնաժամային 
քայլեր նախաձեռնելու, նոր իրավիճակին հարմարվելու համար միջոցառումներ 
մշակելու, ոլորտային ընկերություններին հակաճգնաժամային 
խորհրդատվություն և օգնություն տրամադրելու ուղղությամբ։  
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«ԼՈՒՅՍ հիմնադրամ» գրառմամբ հրապարակված նյութը պաշտպանված է  ՀՀ օրենսդրությամբ և 

միջազգային համաձայնագրերով։ Հրապարակված նյութի բոլոր իրավունքների բացառիկ 
իրավատերը «ԼՈՒՅՍ» հիմնադրամն է։ 

 
Նյութի ամբողջական կամ դրանից քաղվածքների վերարտադրումը թույլատրվում է իրականացնել 

միայն «ԼՈՒՅՍ հիմնադրամ» գրառման և համապատասխան ակտիվ հղման տեղադրման 
պայմանով՝ պահպանելով «ԼՈՒՅՍ» հիմնադրամին պատկանող նյութերի օգտագործման կարգը։ 
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