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Զբոսաշրջությունը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության հիմնական և առաջնային ճյուղերից մեկն է։ Զարմանալի չէ, 
որ դրա զարգացումը և զբոսաշրջային հոսքերի աճի ապահովումը մշտապես եղել է ՀՀ բոլոր կառավարությունների 
առաջնային խնդիրներից մեկը։ Դրա անհրաժեշտությունը ավելի է սրվել 2020 թվականին բռնկված COVID-19-ի համավարակի 
և Արցախյան պատերազմի հետևանքով, որոնք զգալի հարված են հասցրել Հայաստանի զբոսաշրջության ոլորտին։ 

Զբոսաշրջության խթանմանն ուղղված ծրագրային մոտեցումներն իրենց արտահայտությունն են գտել 2017-2021 
թվականների երեք կառավարությունների ծրագրային փաստաթղթերում։ Սույն նյութը հանդիսանում է «2017-2021թթ․ 
ընթացքում ՀՀ երեք կառավարությունների ծրագրային դրույթներով իրականացված աշխատանքների համեմատություն» շարքի 
չորրորդ վերլուծությունը՝ ներկայացնելով զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման նպատակով երեք կառավարությունների 
ծրագրային դրույթները և դրանց իրականացման նպատակով ձեռնարկված քայլերը։ Ինչպես և մյուս վերլուծություններում, 
ուսումնասիրվել է միայն տվյալ կառավարության գործունեության ժամանակահատվածի համար նախատեսված քայլերը և 
կատարված աշխատանքները։  

Մինչ այս, արդեն իսկ հրապարակվել են ԵՄ և ԵԱՏՄ հետ տնտեսական համագործակցության, գործարար միջավայրի 
բարելավման, ՓՄՁ զարգացման, արտահանման խթանման և ներդրումների ներգրավման ուղղությամբ երեք 
կառավարությունների ներկայացրած ծրագրային դրույթների իրականացման վերաբերյալ վերլուծությունները։ 
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ՀՀ կառավարության ծրագիր 2017-2022թթ. ՀՀ կառավարության ծրագիր 
2019-2024թթ. 

ՀՀ կառավարության ծրագիր 2021-2026թթ. 

ՀՀ կառավարությունը նպատակադրում է 2017-2022 
թվականներին իրականացվելիք  քայլերի և 
միջոցառումների արդյունքում տարեկան զբոսաշրջային 
այցելությունների թիվը հասցնել առնվազն 3 միլիոնի: Այս 
նպատակով նախատեսվում են հետևյալ 
միջոցառումները՝ 
1. Զբոսաշրջության ոլորտը կարգավորող իրավական
դաշտը կատարելագործելու նպատակով ՀՀ 
կառավարությունը նախատեսում է՝ 
• մինչև 2017 թվականի ավարտն իրականացնել մի

շարք նպատակային շուկա հանդիսացող երկրների
քաղաքացիների համար Հայաստան առանց
արտոնագրի մուտքի ռեժիմի սահմանում կամ մուտքի
արտոնագրի տրամադրման գործընթացի
դյուրացում, ինչպես նաև զբոսաշրջային
տրանսպորտային միջոցների համար սահմանային
անցման դյուրացում:

2. Մինչև 2020 թվականի ավարտն ավարտել
հանրապետության տարածքում ժամանակակից 
զբոսաշրջային տեղեկատվական միասնական ցանցի 
ստեղծման աշխատանքները: Հայաստանի 
ճանաչելիությունն ակտիվացնելու, զբոսաշրջային 
արդյունքի դիվերսիֆիկացումն ապահովելու, 
վիճակագրական տեղեկատվական համակարգը 
կատարելագործելու նպատակով ՀՀ կառավարությունը 
նախատեսում է՝ 
• մինչև 2017 թվականի ավարտը մշակել և ընդունել

«Ուխտագնացություն առաջին քրիստոնյա երկիր»

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, էթնո տուրիզմ՝
համաշխարհային շուկայում
Հայաստանը թիրախավորված
դիրքավորելու և
համապատասխան
հետաքրքրություններ ունեցող
զբոսաշրջիկների համար մեր

Կառավարությունը, ձգտելով բարձրացնել 
Հայաստանի զբոսաշրջային ճանաչելիության և  
մրցունակության մակարդակը, ինչպես նաև  
նպատակ ունենալով մինչև   2026թ․ միջազգային 
այցելությունների թիվը հասցնել  2,5 միլիոնի, 
նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ 
աշխատանքները՝ 
• Հայաստանի ճանաչելիության մակարդակի

բարձրացման, մարքեթինգային ակտիվ
քաղաքականության իրականացման և  նոր
երկրների զբոսաշրջային շուկաների գրավմանն
ուղղված մարքեթինգային միջոցառումների
բյուջեն ավելացվելու է։  Մասնավորապես՝
Հայաստանի ճանաչելիության բարձրացման և
շահավետ դիրքավորման նպատակով մշակվելու
են Հայաստանի նոր բրենդ և մարքեթինգային
նյութեր։

• Բարեկարգվելու են առնվազն 20 զբոսաշրջային
վայրեր, խթանվելու է զբոսաշրջության
տեսակների բազմազանեցումը՝ Հայաստանի
զբոսաշրջային ներուժը:

• Սպասարկման և հյուրընկալության
ծառայությունների բազմազանեցման և
բարելավման ուղղությամբ նախատեսվում է
մեծացնել միջազգային հյուրանոցային
բրենդների և  միջազգային ցանց հանդիսացող
խոշոր հանրային սննդի օբյեկտների թիվը:

• Շարունակվելու է մեծացվել դեպի Հայաստան և
Հայաստանից չվերթ իրականացնող
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ռազմավարությունը՝ 2018 թվականին ապահովելով 
դրա իրականացումը. 

• 2017-2022 թվականների ընթացքում պետական
աջակցություն ցուցաբերել ՀՀ մարզերում ամենամյա
ավանդական փառատոների,
տոնակատարությունների և այլ զբոսաշրջային
միջոցառումների կազմակերպմանը.

• 2017-2022 թվականների ընթացքում ընդլայնել
մարզական զբոսաշրջությունը ՀՀ-ում միջազգային
մրցաշարերի կազմակերպման միջոցով.

• 2017-2022 թվականների ընթացքում ամրապնդել,
զարգացնել և խթանել համաշխարհային շուկայում
Հայաստանի` որպես ապահով և զբոսաշրջության
համար գրավիչ երկրի նկարագիրը:

երկիրն առավել գրավիչ 
դարձնելու նպատակով։ 

• Կառավարությունը կարևոր է
համարում նաև Հայաստան
մուտքի վիզային ռեժիմների
ազատականացմանը և
օդային տրանսպորտի գների
նվազեցմանն ուղղված
հարցերի կարգավորումը։

ավիաընկերությունների թիվը, այդ թվում՝ 
ծառայությունների ցածր արժեք ունեցող 
ավիաընկերությունների միջոցով՝ մինչև 2025 
թվականը ապահովելով առնվազն 25 նոր 
ուղղություններով չվերթեր: 

• Ավելացվելու է Հայաստանի մարզերում
անցկացվող գաստրո և մշակութային
փառատոների թիվը:

• Ստեղծվելու է առցանց հարթակ, որի միջոցով
օտարերկրյա զբոսաշրջիկները ավելի դյուրին
կկարողանան ձեռք բերել դեպի Հայաստան
զբոսաշրջային փաթեթներ:

Համաձայն Համաշխարհային ճանապարհորդության և զբոսաշրջության խորհրդի կողմից 2019 թվականին 
հրապարակված «Ճանապարհորդության և զբոսաշրջության հզորություն և կատարողականություն» զեկույցի՝ 2018 թվականի 
տվյալներով Հայաստանը դասվել է 9-րդ երկիրն աշխարհում, որի ճանապարհորդության և զբոսաշրջության ոլորտը 2011-2017 
թվականներին գրանցել է ամենաարագ աճը։ Ըստ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի՝ 2011-2017 թվականների ընթացքում նկատվել 
է Հայաստան զբոսաշրջիկների այցելությունների աճ մոտ երկու անգամ՝ 2011 թվականի 757 935 զբոսաշրջիկ ցուցանիշից 2017 
թվականին հասնելով 1 494 779 զբոսաշրջիկի։ 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։ Այս ամենին, 
իհարկե, նպաստել է Հայաստանի  զբոսաշրջային պոտենցիալի վերաբերյալ բավական ակտիվ քարոզչությունը, որն 
իրականացվել է ամբողջ 2017 թվականի ընթացքում (տարբեր երկրների լրագրողների, բլոգերների, տուրիստական 
գործակալությունների հրավերներ և այցելություններ Հայաստան), գործընկերային հարաբերությունների հաստատում, 
բյուջետային ավիաընկերությունների մուտք Հայաստան և այլն։  
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2017 թվականին մշակվեց և հանրային քննարկման ներկայացվեց նաև «Ուխտագնացություն առաջին քրիստոնյա երկիր» 
ռազմավարության նախագիծը։ Ավելի ակտիվացան մարզային փառատոները, որոնք շարունակվեցին նաև 2018 և 2019 
թվականների ընթացքում։ 

2017 թվականին ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներով Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Կատարի, 
Ճապոնիայի քաղաքացիների համար սահմանվել է միակողմանի առանց մուտքի արտոնագրի վիզային ռեժիմ, իսկ 
Հնդկաստանի քաղաքացիներին հնարավորություն է ընձեռվել ՀՀ մուտքի արտոնագիր ստանալ նաև ՀՀ սահմանը հատելիս: 
2017 թվականի կառավարությունը նախատեսում էր նաև վիզայի պահանջից ազատելու մասին որոշումներ ընդունել մի շարք այլ 
երկրների քաղաքացիների համար, մասնավորապես` Ավստրալիայի, Նոր Զելանդիայի, Սինգապուրի, Կորեայի 
Հանրապետության: 2017 թվականին պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել նաև Թուրքմենստանի նախագահի հետ՝ 
Թուրքմենստանի քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետության մուտքի արտոնագրի պահանջից ազատելու վերաբերյալ։ 

2017 թվականին մշակվել և հանրային քննարկման էր ներկայացվել նաև «Զբոսաշրջության մասին» ՀՀ օրենքում և մի շարք 
այլ օրենքներում լրացում (փոփոխություն) կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որը, սակայն, այդպես էլ չքննարկվեց 2018 
թվականի իշխանափոխությունից հետո և հանվեց շրջանառությունից։ 

2019 թվականի կառավարության ծրագրով զբոսաշրջության ոլորտում իրականացման ենթակա քայլերը թերևս կարող էին 
նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը, եթե, իհարկե, ձեռնարկվեին անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Ընդհանրապես 
զբոսաշրջության ոլորտի զարգացմանն ուղղված ՀՀ կառավարության քայլերը կարելի է համարել ձախողված։ Այսօր, 
զբոսաշրջության ոլորտը չունի զարգացման ծրագիր կամ ռազմավարություն։ Առայժմ անհայտ է դեռևս 2019 թվականին 
հանրային քննարկման ներկայացված ռազմավարության ճակատագիրը։ Ավելին, այս ոլորտի զարգացման նպատակով չի 
ընդունվել և որևէ իրավական ակտ, բացառությամբ Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ նշանակելու կամ 
ազատելու մասին ՀՀ վարչապետի որոշումները։ Տպավորություն է, որ այս ոլորտը մատնված է անուշադրության, և այն ապրում 
ու աշխատում է ինքնահոսով։ 

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 
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գումարները և ինչ արդյունքներ են դրանք ապահովել։ Իսկ զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման համար 
նախատեսված 15 մլն ՀՀ դրամը ընդհանրապես չի ծախսվել։  

Օդային ուղիների բազմազանեցումն իրականացվել է հիմնականում բյուջետային նոր ավիափոխադրողների դեպի 
Հայաստան մուտքի ապահովմամբ, որոնց հետ բանակցությունները սկսվել էին դեռևս նախորդ կառավարության օրոք։ Սակայն, 
եթե նախորդ կառավարության կողմից բյուջետային ավիաընկերությունների թռիչքների կազմակերպումը Գյումրիից նպատակ 
ուներ խթանել զբոսաշրջությունը և նպաստել տնտեսական զարգացմանը Շիրակի և հարակից մարզերում (ինչպես դա 
կատարվում էր հարևանում Վրաստանում և այլ երկրներում), ապա 2019 թվականի կառավարության օրոք բյուջետային 
ավիաընկերությունները սկսել են թռիչքներ իրականացնել Երևանից, ինչը չի բխում այս տրամաբանությունից։ Ցամաքային 
ուղիների բազմազանեցում առ այսօր չի իրականացվել։  

Ինչ վերաբերում է ՀՀ մուտքի վիզաների ազատականացմանը, ապա միակ ձեռքբերումը կարելի է համարել 2019 
թվականին Չինաստանի հետ ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական 
Հանրապետության կառավարության միջև սովորական անձնագրեր կրող անձանց համար մուտքի արտոնագրի պահանջի 
փոխադարձաբար վերացման մասին» համաձայնագիրը։ 

2020 թվականը բավական ցավոտ էր զբոսաշրջության ոլորտի համար։ Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ զբոսաշրջության ոլորտն 
ամենաշատն է տուժել նոր կորոնավիրուսի համավարակով և Արցախյան պատերազմով պայմանավորված 
սահմանափակումների ֆոնին։ Կառավարության կողմից ոչ համաչափ արձագանքը ոլորտի խնդիրներին, ոլորտի հետ 
երկխոսության ցածր մակարդակը, ուշացած հակաճգնաժամային քայլերը իրենց ազդեցությունն ունեցան նաև ոլորտի վրա և ոչ 
արդյունավետ կերպով ազդեցին ոլորտը փլուզումից փրկելուն։ 

2020 թվականի վիճակագրական տվյալներով Հայաստան է այցելել 375 216 զբոսաշրջիկ՝ շուրջ 80%-ով պակաս, քան 2019 
թվականին։ Ընդ որում 2020 թվականի ապրիլ-օգոստոս ժամանակահատվածում ներգնա զբոսաշրջային այցելություններ չեն 
արձանագրվել1։ Ի դեպ, այս այցելուների ընդամենը 26%-ն է տեղավորվել հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում, ինչն 
անուղղակի վկայում է 2020 թվականին հյուրանոցներում տիրող վիճակը։ 2020 թվականի նախնական տվյալներով, թեև 

1 https://www.armstat.am/file/article/sv_12_20a_421.pdf 

https://www.armstat.am/file/article/sv_12_20a_421.pdf
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Հայաստանում ավելացել է հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների թիվը (78-ով ավելի, քանի 2019 թվականին)2, սակայն մոտ 
1700-ով նվազել է հյուրանոցային համարների քանակը (այն էլ՝ ըստ միայն գործունեություն իրականացրած 
կազմակերպությունների տվյալների)3։ 

2020 թվականին շուրջ 33%-ով նվազել է նաև ներքին զբոսաշրջության մակարդակը։ Ընդ որում, դա պայմանավորված է 
առավելապես հանգստի և ժամանցի նպատակով ներքին զբոսաշրջության մոտ 30% անկմամբ։ Թեև 2021 թվականի հունվար-
հունիս ժամանակահատվածում ևս զբոսաշրջության ոլորտում նկատվում է անկում (այս ժամանակահատվածում Հայաստան են 
ժամանել մոտ 23%-ով քիչ զբոսաշրջիկ, քան 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածում), ի տարբերություն 2020 թվականի՝ 
16%-ով աճել է հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում տեղավորված զբոսաշրջիկների քանակը։ Ընդ որում, 2020 թվականի 
համեմատությամբ մոտ 19%-ով նվազել է հանգստի և ժամանցի նպատակով Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկների թիվը։ Սա 
վկայում է զբոսաշրջության ոլորտում, հատկապես տեղեկատվական արշավների և Հայաստանի զբոսաշրջային 
հնարավորությունների, համավարակի կառավարման կարողությունների վերաբերյալ միջազգային շուկայում պասիվ 
պահվածքի և զբոսաշրջային ծառայությունների բազմազանության բացակայության մասին։ 

Նույն ժամանակահատվածում մոտ 50%-ով աճել է ներքին զբոսաշրջությունը (ընդ որում շուրջ 60%-ով՝ հանգստի և 
ժամանցի նպատակով), ինչը չի կարելի բացատրել ՀՀ կառավարության կողմից իրականացված ներքին զբոսաշրջությունը 
խթանելուն ուղղված քայլերով (դրանց բացակայության պատճառով)։ 

Ինչպես նշեցինք, զբոսաշրջության ոլորտը կորոնավիրուսի հետևանքով տնտեսության ամենաուժեղ հարված ստացած 
ոլորտներից է։ Բավական է նշել, որ 2020 թվականի նախնական տվյալներով ոլորտի ընդհանուր հասույթը կազմել է մոտ 16,5 
մլրդ ՀՀ դրամ՝ մոտ 60%-ով պակաս, քան 2019 թվականին։ Ընդ որում, այս հասույթի 70%-ը գեներացվել է Երևանում։ Այս 
պատկերն ավելի է ամբողջանում, եթե հաշվի առնենք նաև, որ ոլորտում մեծ թիվ են կազմում մարզերում գործող փոքր և միջին 
ձեռնարկությունները։ 

2 https://www.armstat.am/file/article/sv_05_21a_460.pdf 
3 Մեր կարծիքով, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների թվի ավելացումը պայմանավորված է դրանց դասակարգմամբ (տե՛ս «Տնտեսական գործունեության 
տեսակների դասակարգչի» վերանայված երկրորդ խմբագրությունը), ինչը ներառում է «Կացության կազմակերպում» տնտեսական գործունեության տեսակը։ Դրա ներքո 
կարող են հաշվարկվել նաև վարձավճարով բնակարան տրամադրողները կամ միկրոձեռնարկությունները, որոնք ունեն մի քանի հյուրատնային սենյակներ։ 

https://www.armstat.am/file/article/sv_05_21a_460.pdf
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2021 թվականի կառավարության ծրագրով նախատեսվում է մինչև 2026 թվականն ապահովել 2.6 մլն միջազգային 
այցելություններ Հայաստան։ Այս ցուցանիշի ապահովումը, կարծում ենք, այսօրվա դրությամբ դեռևս անիրատեսական է՝ 
պայմանավորված մի շարք հանգամանքներով․ 

• Հայաստանը չունի զբոսաշրջության զարգացման տեսլական և ռազմավարություն։ Կառավարության ծրագրով
նախատեսված դրույթները չեն կարող համարվել ռազմավարություն, քանի որ դրանք ընդհանրական են և
կարճաժամկետ:

• COVID-19-ի համավարակը հաղթահարելուց հետո զբոսաշրջության ոլորտում ընթանալու է ագրեսիվ մրցակցություն։
Մրցակցությունը լինելու է ոչ միայն երկրի ներսում գործող զբոսաշրջային ընկերությունների միջև, այլև հատկապես
տարածաշրջանի երկրների միջև։ Իսկ այն երկրները, որոնք չեն ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ ոլորտը անկումից և
փլուզումից պաշտպանելու համար (դրանց թվում Հայաստանն է), երկար ժամանակով դուրս կմղվեն զբոսաշրջության
միջազգային հոսքերից։

• Կառավարությունն այսօր ունի ոլորտի հետագա վերականգնման հիմքերի նախապատրաստման համար լուրջ
քաղաքականության և ծրագրերի մշակման անհրաժեշտություն, որի ուղղությամբ քայլեր դեռևս չեն նշմարվում։

Անհասկանալի է նաև նոր բրենդի մշակման նախաձեռնությունը։ Պարզ չէ դրա անհրաժեշտությունը․ արդյոք դա 
քմահաճո՞ւյք է, թե՞ կա իրականացված հետազոտություն առկա կարծիքների, գնահատականների և այլնի վերաբերյալ։ 

Առայժմ ապահովված չէ Հայաստանի ճանաչելիության մակարդակի բարձրացման նպատակով մարքեթինգային 
միջոցառումների բյուջեի ավելացման խոստումը։ Այսպես, համաձայն ՀՀ 2022 թվական պետական բյուջեի նախագծի, 2022 
թվականի համար զբոսաշրջության զարգացման ուղղությամբ նախատեսված է 5․979․233,9 հազ․ ՀՀ դրամ կամ 324.659,1 հազ. 
ՀՀ դրամով պակաս, քան 2020 թվականին (2020-ին նախատեսված էր ծախսել 6․303․893 հազ. ՀՀ դրամ) և 1.628.761 հազ. ՀՀ 
դրամով պակաս, քան 2021 թվականին (2021-ին նախատեսված է ծախսել 7․607․994,9 հազ. ՀՀ դրամ)։ Իհարկե, տարվա 
ընթացքում այս գումարը ենթարկվում է փոփոխությունների՝ կախված պլանների փոփոխություններից, սակայն այսօր արդեն 
իսկ ավելի քիչ գումար է նախատեսված, քան նախորդ տարիներին։ Հետագայում կարող է աճել ոլորտին հատկացվող գումարը, 
քանի որ կա հավանականություն, որ կապահովվի որոշակի տնտեսական աճ և դրա արդյունքում, ինչպես բոլոր ոլորտների, 
այնպես էլ այս ոլորտի վրա ծախսվող գումարները կարող են աճել, ինչը կառավարությունը կարող է ներկայացնել իր տված 
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խոստումի իրականացում։ Իսկ հստակ չափորոշիչի բացակայության պայմաններում մեկ դրամի ավելացումը ևս կարող է դիտվել 
որպես խոստման կատարում։ 

Մյուս բոլոր միջոցառումները կարևոր են ոլորտի զարգացման համար, սակայն դրանք պետք է իրականացվեն հաշվի 
առնելով մարզերի համաչափ զարգացման անհրաժեշտությունը, Հայաստանի մշակութային և բնապահպանական արժեքների 
պահպանումը, ոլորտի զարգացման միջազգային միտումները և այլն։ Այս ամենը պահանջում է զբոսաշրջության կոմիտեի և այլ 
պետական մարմինների ու համայնքների միջև սերտ համագործակցություն, ինչն այսօր ակնհայտ չէ։ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

• Զբոսաշրջության ոլորտն այն ոլորտներից է, որն ավերիչ հարված է ստացել նոր կորոնավիրուսի համավարակով
պայմանավորված սահմանափակումների ֆոնին։ Դրա հետ մեկտեղ, սակայն, 2019 թվականի կառավարության կողմից
չեղավ համաչափ արձագանք ոլորտի խնդիրներին։ Ոլորտն այսօր էլ չունի ամբողջական զարգացման ծրագիր կամ
ռազմավարություն, ինչը օրակարգային հարց պետք է լիներ համավարակի պայմաններում։

• 2019 թվականի կառավարության կողմից առաջընթաց չի արձանագրվել նաև զբոսաշրջության օրենսդրական դաշտի
բարեփոխման աշխատանքներում․ ոչ միայն կասեցվել են նախկինում մշակված և հանրային քննարկման ներկայացված
օրենսդրական նախաձեռնությունները, այլև նոր նախաձեռնություններ չեն իրականացվել:

• Առանց ոլորտի զարգացման հստակ ռազմավարական ծրագրի, չափելի արդյունքային ցուցանիշների և ժամանակակից
օրենսդրական դաշտի, 2021 թվականի կառավարության ծրագրային դրույթների իրականացումը լինելու է ժամանակավոր և
ոչ կայուն։ Ավելին, զբոսաշրջության զարգացման համար պատասխանատու կառույցի ներկա չհամալրված վիճակը, ոլորտի
կազմակերպությունների հետ երկխոսության ցածր մակարդակը կառավարության ծրագրային դրույթների իրականացումը
դարձնում են նվազ իրատեսական։
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

1. Համաշխարհային ճանապարհորդության և զբոսաշրջության խորհրդի կողմից 2019 թվականին հրապարակված
«Ճանապարհորդության և զբոսաշրջության հզորություն և կատարողականություն» զեկույցի համաձայն՝ 2018 թվականի
տվյալներով Հայաստանը դասվել է 9-րդ երկիրն աշխարհում, որի ճանապարհորդության և զբոսաշրջության ոլորտը
2011-2017 թվականներին գրանցել է ամենաարագ աճը:

2. 2017 թվականին մշակվել և հանրային քննարկման էր ներկայացվել նաև «Զբոսաշրջության մասին» ՀՀ օրենքում և մի շարք
այլ օրենքներում լրացում (փոփոխություն) կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որը հանվել է շրջանառությունից
իշխանափոխությունից հետո:

3. Այսօր զբոսաշրջության ոլորտը չունի զարգացման ծրագիր կամ ռազմավարություն։ Առայժմ անհայտ է դեռևս 2019
թվականին հանրային քննարկման ներկայացված ռազմավարության ճակատագիրը:

4. 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:

5. 2019 թվականին զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման համար ՀՀ պետական բյուջեից նախատեսված է եղել
հատկացնել ընդամենը 15 մլն ՀՀ դրամ, որն այդպես էլ չի օգտագործվել:

6. Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ զբոսաշրջության ոլորտն ամենաշատն է տուժել նոր կորոնավիրուսի համավարակով և Արցախյան
պատերազմով պայմանավորված սահմանափակումների ֆոնին, սակայն այդպես էլ կառավարության կողմից չեն մշակվել և
ձեռնարկվել ոլորտում առկա ճգնաժամի հաղթահարման քայլեր և ուղիներ:

7. 2020 թվականի նախնական տվյալներով ոլորտի ընդհանուր հասույթը կազմել է մոտ 16,5 մլրդ ՀՀ դրամ՝ մոտ 60%-ով
պակաս, քան 2019 թվականին։ Ընդ որում, այս հասույթի 70%-ը գեներացվել է Երևանում։

8. 2020 թվականին շուրջ 33%-ով նվազել է նաև ներքին զբոսաշրջության մակարդակը։ Ընդ որում, դա պայմանավորված է
առավելապես հանգստի և ժամանցի նպատակով ներքին զբոսաշրջության մոտ 30% անկմամբ։

9. 2020 թվականի համեմատ 2021 թվականին մոտ 19%-ով նվազել է հանգստի և ժամանցի նպատակով Հայաստան ժամանող
զբոսաշրջիկների թիվը։
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10. 2021 թվականի կառավարության ծրագրով նախատեսվում է մինչև 2026 թվականն ապահովել 2.6 մլն միջազգային
այցելություններ Հայաստան։ Այս ցուցանիշի ապահովումը, կարծում ենք, այսօրվա դրությամբ դեռևս անիրատեսական է՝
պայմանավորված մի շարք հանգամանքներով:

11. Առայժմ ապահովված չէ Հայաստանի ճանաչելիության մակարդակի բարձրացման նպատակով մարքեթինգային
միջոցառումների բյուջեի ավելացման խոստումը։ 2022 թվականի համար զբոսաշրջության զարգացման ուղղությամբ
նախատեսված է 5․979․233,9 հազ․ ՀՀ դրամ կամ 1.628.761 հազ ՀՀ դրամով պակաս, քան 2021 թվականին (2021-ին
նախատեսված է ծախսել 7․607․994,9 հազ ՀՀ դրամ)։

Տնտեսական հետազոտությունների և զարգացման աջակցության կենտրոն 

(շարունակելի)
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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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