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Նախաբան
Սույն զեկույցը մշակվել է ՀՀ կառավարության և զարգացման գործընկերների 
հետ 2008 թվականին տեղի ունեցած լայնածավալ քննարկումների 
արդյունքում, որոնք իրականացվել են Ասիական զարգացման բանկի 
(ԱԶԲ) ֆինանսավորած տեխնիկական օժանդակության շրջանակում, 
որի օգնությամբ պատրաստվել է Հայաստանի տրանսպորտի ոլորտի 
ռազմավարությունը: Սույն զեկույցում ամփոփված են տրանսպորտի ոլորտի 
տվյալները, մարտահրավերները և հետագա զարգացման ուղին: Սույն 
զեկույցը պատրաստելու ընթացքում կառավարությունը, մասնավորապես` 
Տրանսպորտի և կապի նախարարությունը և Հայաստանի ավտոմոբիլային 
ճանապարհների տնօրինությունը, լայնածավալ աջակցություն է ցուցաբերել 
ուսումնասիրություն իրականացնող թիմին, համագործակցել վերջինիս հետ և 
ապահովել իր բաժին ներդրանքը:   

Զեկույցի համար պատասխանատու է եղել ԱԶԲ-ի Կենտրոնական և Արևմտյան 
Ասիայի վարչության Տրանսպորտի և կապի բաժինը: Աշխատանքի ընդհանուր 
վերահսկողությունն իրականացրել է Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայի 
վարչության գլխավոր տնօրեն Խուան Միրանդան: 

Հուսով եմ, որ սույն զեկույցը կօգնի կառավարությանը և վերջինիս 
զարգացման գործընկերներին ըմբռնել տրանսպորտի ոլորտի այն խնդիրներն 
ու մարտահրավերները, որոնք դեր են խաղում Հայաստանի կայուն 
բարեկեցությանը հասնելու հարցում: 

Ասիական զարգացման բանկի
Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայի վարչության 
Տրանսպորտի և կապի բաժնի տնօրեն`
Հոնգ Վանգ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
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This map was produced by the cartography unit of the Asian Development Bank. 
The boundaries, colors, denominations, and any other information shown on this 
map do not imply, on the part of the Asian Development Bank, any judgment on the 
legal status of any territory, or any endorsement or acceptance of such boundaries, 
colors, denominations, or information. 



ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Տրանսպորտի ազգային ռազմավարության անհրաժեշտությունը
        
Հայաստանը Կովկասյան լեռնաշխարհում գտնվող ցամաքային երկիր է, որի 
մակերեսը կազմում է մոտ 29800 քառակուսի կիլոմետր, իսկ բնակչությունը` 
3 միլիոն մարդ: 1991 թվականին հռչակած անկախությունից հետո երկիրը 
դարձավ Անկախ Պետությունների Համագործակցության` նախկին խորհրդային 
հանրապետությունների ազատ միավորման, անդամ պետություն: Հայաստանում 
տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակներն են շինարարությունը, 
հանքարդյունաբերությունը, քիմիական արդյունաբերությունը, ոսկերչական 
իրերի արտադրությունը և սննդի արդյունաբերությունը, որոնց հաջորդում են 
սպասարկման ոլորտը, ինչը կազմում է երկրի տնտեսության մոտ 44%-ը, և  
գյուղատնտեսությունը, որի ծավալները կազմում են մոտ 10%-ը:

Չնայած բազմաթիվ մարտահրավերների  ̀անկախություն ձեռք բերելուց հետո 
Հայաստանն արձանագրել է տնտեսության վերականգնման տպավորիչ ցուցանիշեր: 
2002-ից 2007 թվականներին երկրի համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ) 
պահպանել է աճի երկնիշ ցուցանիշեր:  2001-ից 2007 թվականների միջև ընկած 
ժամանակահատվածում մեկ շնչին բաժին ընկնող և ԱՄՆ դոլարով արտահայտված 
ՀՆԱ-ն քառապատկվել է, ինչը հանդիսացել է դրամի արժևորման և արագ աճի արդյունք: 
Առանցքային գործոն է եղել նաև հայկական սփյուռքի աջակցությունը, հատկապես 
էներգառեսուրսներով հարուստ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում աշխատող 
հայերի դրամական խոշոր փոխանցումները: Այնուհանդերձ, 2007 թվականին 
ներմուծված ապրանքների և ծառայությունների արժեքը երկու անգամ գերազանցում 
էր արտահանման արժեքը: 2008 թվականին պակասուրդն ավելի ընդլայնվեց, երբ 
ներմուծումը 3.8 անգամ գերազանցեց արտահանումը: Համաշխարհային տնտեսական 
ճգնաժամը, ինչպես նաև Վրաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության միջև լարվածությունը 
2008-2010 թվականներին դանդաղեցրին Հայաստանի տնտեսական արագ աճը: Լուրջ 
հարված ստացան արտահանումները, արտագնա աշխատողների կողմից կատարվող 
փոխանցումները և մասնավոր կապիտալի ներհոսքը, ինչը մղեց երկիրը դեպի ճգնաժամ: 
ՀՀ կառավարությունն արձագանքեց հակաճգնաժամային արագ արձագանքման 
ծրագրով, որը պահպանեց ֆինանսական և արտաքին կայունությունը, զսպեց 
գնաճը և պաշտպանեց բնակչությանը ճգնաժամի վատթարագույն դրսևորումներից: 
Հայաստանը ձգտում է օգտվել գլոբալ տնտեսության  վերականգնումից, քանի որ 
սկսում են վերականգնվել արտահանման հիմնական արտադրատեսակները  ̀պղնձի 
խտանյութը, քիմիական արտադրանքը և ոսկերչական իրերը: Վերականգնվում են նաև 
շինարարության և ծառայությունների ոլորտները:   

Հայաստանը, ուր բնակչության 64%-ն բնակվում է քաղաքներում, զգալիորեն կրճատել 
է աղքատությունը` 2000 թվականի  55.0%-ից մինչև 17.3%` 2008 թվականին: 2008 
թվականի հոկտեմբերին կառավարությունը հաստատել է Կայուն զարգացման 
ծրագիրը` երկրի սոցիալտնտեսական պլանավորման ռազմավարությունը: 
Ծրագրի, որն ընդգրկում է 2009-ից 2021 թվականներն ընկած ժամանակաշրջանը, 
նպատակներն են. նվազեցնել աղքատությունը, այդ թվում` վերացնել ծայրահեղ 
աղքատությունը, ապահովել մարդկային զարգացումը, խորացնել տնտեսական աճը 
և արագացնել երկրի նվազ բարեկեցիկ մարզերի զարգացումը: Ծրագրի նպատակն է 
մինչև 2021 թվականը նվազեցնել աղքատության մակարդակը մինչև 6.0%: 

Հայաստանի բնակչությունը աստիճանաբար նվազել է, ինչը կարելի է վերագրել 
հետևյալ գործոններին` արտագաղթ, մասնավորապես` երիտասարդ բնակչության, 
ծնելիության ցածր ցուցանիշ և բնակչության ծերացում: Տարեց քաղաքացիների 
թվի աճը պահանջելու է հասարակական տրանսպորտի համակարգեր, որոնք 
հարմարեցված են նրանց կարիքներին: Հայաստանի բնակչության կենտրոնացումը 
քաղաքներում, հատկապես` մայրաքաղաք Երևանում, անհրաժեշտ է դարձնելու 
այնպիսի քաղաքային արդյունավետ և կայուն տրանսպորտային համակարգի 
ձևավորումը, որը ոչ միայն կբավարարի շարժունակության և մատչելիության աճող 
պահանջարկը, այլև կնպաստի ներքաղաքային տնտեսական գործունեությանը: 
Պահանջվող քաղաքային տրանսպորտային համակարգերի ձևի ընտրության վրա  
ազդեցություն կունենան Հայաստանի քաղաքային բնակչության սոցիալական 
վարքագիծն ու երթևեկի ընդհնուր պատկերը: 
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1 2002 թվականին ՀՆԱ-ն կազմել է 13.2%, 2003-ին` 14.0%, 2004-ին` 10.5%, 2005-ին` 14.0%, 2006-
ին` 13.4%, իսկ 2007-ին` 13.8%: ՀՀ կառավարություն, 2007թ. Հայաստանի վիճակագրական 
տարեգիրք, Երևան:

Հայաստանը ձգտում 
է օգտվել գլոբալ 
տնտեսության 
բարելավումից, 
քանի որ սկսում 
են վերականգնվել 
արտահանման 
հիմնական 
արտադրատեսակները, 
ինչպիսիք են պղնձի 
խտանյութը, քիմիական 
արտադրանքը և 
ոսկերչական իրերը: 
Վերականգնվում են 
նաև շինարարության 
և ծառայությունների 
ոլորտները: 



  

Լինելով ցամաքային երկիր, Հայաստանի տնտեսությունը, մեծապես պայմանավորված 
է տրանսպորտային ծախսեիից և միջսահմանային հաղորդակցումից: Ինչևէ,  
Հայաստանի դիրքը լուրջ խնդիր է հարուցում տրանսպորտի ոլորտի համար: Բաց 
են միջազգային սահմաններից միայն երկուսը` հյուսիսում Վրաստանի և հարավում 
Իրանի հետ: Ադրբեջանի հետ արևելյան սահմանը փակվել է 1991, իսկ Թուրքիայի 
հետ արևմտյան սահմանը` 1993 թվականին: Մեկ այլ հիմնախնդիր է Հայաստանի 
խիստ մայրցամաքային կլիման` ձմեռային շրջանի շատ ցածր ջերմաստիճաններով և 
ձնառատ տեղումներով, որոնք սահմանափակում են տնտեսական գործունեությունը: 
Այս խնդիրների հետևանքով մեծանում են տրանսպորտային ծախսերը, 
մասնավորապես` առևտրի առարկա հանդիսացող ապրանքների դեպքում, իսկ 
ենթակառուցվածքների զարգացումն ու պահպանումը դառնում է ծախսատար: 
 
Հայաստանն ունի խիստ սահմանափակ թվով երկաթուղային գծեր և լայնածավալ 
ճանապարհային ցանց: Թեպետ վերջին տարիներին մեքենաների քանակը 
կայուն աճել է, այն շարունակում է մնալ համեմատաբար ցածր: Հասարակական 
տրանսպորտը կարևոր դերակատարում ունի հատկապես քաղաքներում: 
Թեպետ ցանցի հզորությունները համարժեք են տրանսպորտի նախատեսվող 
պահանջարկը մինչև 2020 թվականը բավարարելու համար` ֆինանսական 
միջոցների բացակայության հետևանքով ենթակառուցվածքները ենթարկվել են արագ 
քայքայման: Վերջին տարիներին գերակայությունը տրվել է ենթակառուցվածքների 
վերականգնմանն ու վերակառուցմանը, որոնց համար արտաքին աղբյուրներից` 
Ասիական զարգացման բանկից (ԱԶԲ), Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական 
բանկից, Լինսի հիմնադրամից, Հազարամյակի մարտահրավերների կորպորացիայից 
և Համաշխարհային Բանկից ստացվել է մոտ $350 միլիոն:

Հայաստանի աշխարհագրական և տնտեսական առանձնահատկությունները 
պահանջում են, որպեսզի մշակվի տրանսպորտի ազգային ռազմավարություն: 
Այն կձևավորի միջմոդուլային (փոխադրումների համար տրանսպորտի մեկից 
ավելի տեսակ նախատեսող) արդյունավետ և մրցունակ տրանսպորտային 
համակարգ, որը կնպաստի տնտեսական աճին և կխթանի միջազգային տնտեսական 
համագործակցությունը:

Սահմանների բացում. Ինչո՞ւ է այն կարևոր:  

Փակ սահմանների հետևանքով էապես աճում են տրանսպորտային ծախսերը, 
կրճատվում միջազգային առևտրի հնարավորությունները, սահմանափակվում տեղական 
բեռնափոխադրումների ոլորտի զարգացումը, խաթարվում նյութատեխնիկական 
մատակարարման ոլորտի հեռանկարները և նվազում երկաթուղու դերը: Հետևաբար` 
կարևորվում է Սևծովյան նավահանգիստների մատչելիության ապահովումը: Այս 
մատչելիությունը կնվազեցնի առևտրի պակասաուրդը մեկ երրորդով կամ կիսով 
չափ, ինչպես նաև կապահովի ՀՆԱ-ի 30%-ոց աճ:  Առանց այս նավահանգիստների 
մատչելիության շնորհիվ խթանվող առևտրի Հայաստանը կարձանագրի ՀՆԱ-ի 
համեմատաբար ցածր տարեկան աճ, որը 2011 թվականին կկազմի 0.67%, իսկ մինչև 2015 
թվականն այն կկազմի միայն 2.7%:  Հայաստանը պետք է ձգտի ապահովել հնարավորինս 
մեծ թվով նավահանգիստների մատչելիությունը: Կախվածությունը դեպի ծով միայն 
մեկ կամ երկու ելքային կետերից խելամիտ տարբերակ չէ, քանի որ դա առաջացնում է 
Հայաստանը “գերեվարված բեռնափոխադրող” դարձնելու վտանգ:  Բացի ՀՆԱ-ի աճի 
և Հայաստանի առևտրային պակասուրդը կրճատելու օգուտներից  ̀սահմաններին 
առնչվող խնդիրների լուծումը կարող է նաև խթանել ուղղակի օտարերկրյա ներդրումները 
կովկասյան ամբողջ տարածաշրջանում:   

Անցում կանաչ տրանսպորտին 

Տրանսպորտի ազգային ռազմավարություն ձևավորելիս մեկ այլ կարևոր նկատառում 
է գլոբալ շրջակա միջավայրը: Ազգային ռազմավարությունը պետք է կենտրոնանա 
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այն հարցի շուրջ, թե ինչպե՞ս կարող է երկրի տրանսպորտային համակարգը ազդել 
կլիմայի փոփոխության վրա: Այս առումով, քաղաքային տրանսպորտի կայուն 
ռազմավարություններին զուգահեռ, ազգային տրանսպորտային շրջանակում պետք 
է ընդգրկել ցածր ածխածնային հատկանիշերով միջմոդուլային տրանսպորտային 
համակարգի ապահովման հարցը: 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Ճանապարհային տրանսպորտ

Ենթակառուցվածքներ
Հայաստանի հիմնական ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը 
կազմում է 10818 կիլոմետր (կմ) և դրանք բաժանված են միջպետական (1686 
կմ), հանրապետական (1747 կմ), տեղական (4271 կմ) և քաղաքային (3144 կմ) 
նշանակության ճանապարհների (Աղյուսակ 1): Ճանապարհային ցանցը ծառայում 
է որպես երկրի տնտեսական զարգացման ողնաշար` կապ ապահովելով երկրի 
ներսում, հարևան պետությունների և Ասիայի ու Եվրոպայի մայրցամաքների հետ: 
Ճանապարհների խտության նվազագույն անհամաչափությունն ունի Արագածոտնի 
մարզը (274 մետր` քառակուսի կիլոմետրի հաշվով [մ/կմ2]), իսկ ամենաբարձր 
ցուցանիշն Արմավիրի մարզում է (525 մ/կմ2): Կառավարությունը բարելավել է 
ճանապարհների ընդհանուր երկայնքի (7704 կմ) մոտ 13%-ը (մոտ 988 կմ), բավարար 
վիճակում պահպանել 49%-ը (3811 կմ), ինչպես նաև պլանավորում է բարելավել 
մնացած 38%-ը (2905 կմ): Կառավարությունը վերականգնել է մայրուղիների 1686 
կմ ցանցի մոտ 15%-ը (մոտ 253 կմ), մայրուղիների ցանցի մոտ 75%-ը բավարար 
վիճակում է, իսկ 10%-ը (մոտ 169 կմ)` վերականգնման կարիք ունի: Երկրորդական 
ճանապարհների 1747 կմ ցանցի մոտ 62%-ը (մոտ 1083 կմ) բարելավվել է կամ 
բավարար վիճակում է, իսկ մոտ 1540 կմ պահանջում է վերականգնում: Տեղական 
ճանապարհների 1962 կիլոմետրից մոտ 61%-ը պահանջում է անհապաղ 
արդիականացում: 
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Հյուսիս-հարավ ճանապարհային 
միջանցք, Արարատի մարզ

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային 
միջանցքին միացող գյուղական 
սնուցող ճանապարհ

Աղյուսակ 1. Հայաստանի ճանապարհների երկարությունը, 
2009 թ. (կիլոմետր

Ճանապարհի դասակարգ    Երկարություն

Միջպետական  1,686
Հանրապետական        1,747
Տեղական     4,271
Քաղաքային    3,114
Ընդամենը     10,818

Աղբյուր` ՀՀ կառավարություն, Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2009, 
Երևան 



Ֆինանսավորում
Թեպետ ճանապարհների կապիտալ վերանորոգման համար կատարվող 
բյուջետային հատկացումները զգալիորեն չեն ավելացել (Աղյուսակ 2)` 
կառավարությունը փոխհատուցում է պակասուրդը արտաքին աղբյուրներից 
կատարվող փոխառությունների միջոցով: 2008-ից 2010 թվականներին 
ճանապարհների հիմնանորոգման համար փոխառու միջոցներով կատարված 
ներդրումների գումարը կազմել է մոտ $100 միլիոն: Բացի այդ, 2004 թվականին 
մշակված Կենսական նշանակության ճանապարհների ծրագրի շրջանակներում 
կառավարությունը` պետական մայրուղիների մատչելիությունը բարելավելու 
համար, նպատակ ունի վերանորոգել 784 առաջնահերթ սնուցող ճանապարհներ 
(երկրորդական և տեղական ճանապարհներ), որոնց ընդհանուր երկարությունը 
կազմում է մոտ 3000 կմ:  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
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Ճանապարհային 
ցանցը ծառայում 
է որպես երկրի 
տնտեսական 
զարգացման 
ողնաշար` կապ 
ապահովելով երկրի 
ներսում, հարևան 
պետությունների և 
Ասիայի ու Եվրոպայի 
մայրցամաքների հետ:  

Աղյուսակ 3. Ճանապարհատրանսպորտային վթարները Հայաստանում, 
2001–2008 թթ.

Վթարի տեսակ                     2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Վթարների քանակ          1,021 1,002 1,025 1,164 1,312 1,574 1,943 2,202
Մահացության 
դեպքեր

237 235 252 259 310 332 371 407

Վնասվածքներ 1,258 1,213 1,294 1,492 1,774 2,089 2,720 3,125
Աղբյուր` ՀՀ կառավարություն, Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2009, Երևան

Աղյուսակ 2. Հայաստանի ճանապարհների բյուջե, 2006-2011թթ. 
(միլիարդ դրամ)

Ճանապարհային 
աշխատանքներ

2006 2007 2008 2009a 2010a 2011a

Ճանապարհների 
կապիտալ վերանորոգում 

12.62 13.80 12.66 16.01 2.00 3.78

Շահագործում և 
պահպանում 

5.05 5.99 6.19 6.13 6.29 5.87

Կառույցների կապիտալ 
վերանորոգում 

0.55 0.65 1.10 0.54 0.43 0.18

Ընդամենը` միլիարդ դրամ                                 18.22 20.04 19.95 22.68 8.72 9.83

Ընդամենը` միլիոն $                                      43.30 56.13 61.35 77.68 22.57 27.02

AMD = dram.
a Միջնաժամկետ ծախսային ծրագիր 2009-2011թթ.
Աղբյուր` ՀՀ Տրանսպորտի և կապի նախարարություն:

Շահագործում և պահպանում
Ճանապարհների շահագործման և պահպանման ոլորտում կառավարության 
իրականացրած բարեփոխումների շարքում են. (i) ընթացիկ պահպանման 
կատարողականի հիման վրա  եռամյա պայմանագրերի ներդրումը 2005 
թվականին, (ii) շինարարական աշխատանքների կատարման պայմանագրերում 
բնապահպանական խնդիրների ընդգրկումը, (iii) էթիլացված վառելիքի արգելումը, 
(iv) ներմուծված ավտոմեքենաների համար արտանետումների չափանիշերի 
սահմանումը, (v) երթևեկության ավտոմատ հաշվիչների տեղադրումը միջպետական 
ճանապարհների 10 կետերում` երթևեկության ծավալները գնահատելու համար, (vi) 
բեռնափոխադրումների հիմնական ծավալների մասնավորեցումը, (vii) ցամաքային 
տրանսպորտի զարգացմանը նպաստող ութ կոնվենցիաների վավերացումը:

Երթևեկության անվտանգություն
Երթևեկության անվտանգության վիճակը Հայաստանում մտահոգիչ է: Աճում է 
ճանապարհատրանսպորտային վթարների, դրանց հետևանքով մահացության 
դեպքերի ու վիրավորների թիվը (Աղյուսակ 3): Երկրի ճանապարհային 
անվտանգության հաշվառման համակարգը համարվում է թերի: Գիտակցելով 
վթարների սոցիալական և տնտեսական բարձր արժեքները` Համաշխարհային 
Բանկի օժանդակությամբ կառավարությունը մշակել է խնդրի լուծմանն 
ուղղված ռազմավարություն: 2009 թվականի օգոստոսին կառավարությունը 
հաստատել է Հայաստանի առաջին Ճանապարհային անվտանգության ազգային 
ռազմավարությունը և միջոցառումների հնգամյա ծրագիրը:   



Երկաթուղային տրանսպորտ

Ենթակառուցվածքներ
Հայաստանի երկաթուղային ցանցը վճռորոշ դերակատարում ունի ուղևորների 
և բեռների փոխադրումներն ապահովելու գործում: Համակարգն ընդգրկում 
է նաև մետրոպոլիտենի համակարգը, որը սպասարկում է մայրաքաղաքի 
ուղևորներին: Երևանի մետրոպոլիտենն ունի սահմանափակ ծածկույթ, իսկ շուկայի 
իր մասնաբաժնի որոշ մասը գրավել են միկրոավտոբուսները: Միասնական 
ուղեվարձերի ներդրումը կարող է տալ համակարգը վերակենդանացնելու 
հնարավորություն` առիթ ընձեռելով մետրոպոլիտենին ավելի կարևոր դեր խաղալ 
Երևանի քաղաքային տրանսպորտային ցանցում:   

1991 թվականին “Հայկական երկաթուղին” ստեղծվել է որպես փակ բաժնետիրական 
ընկերություն: Մինչ անկախությունն այն հանդիսանում էր Անդրկովկասյան 
երկաթուղու մաս, որի կենտրոնական գրասենյակը գտնվում էր Վրաստանի 
մայրաքաղաք Թբիլիսիում, և ընդգրկում էր նաև Ադրբեջանի ու Վրաստանի ցանցերը: 
“Հայկական երկաթուղու” մեծ մասը կառուցվել է խորհրդային ժամանակաշրջանում: 
Կենտրոնական պլանավորման պայմաններում երկաթուղին տրանսպորտի 
հիմնական միջոց էր, հետևաբար ծախսերին քիչ կարևորություն էր տրվում: 
Համակարգը նախագծված էր փոխադրումների մեծ ծավալներ և, որոշ դեպքերում, 
հեռավոր շրջաններ սպասարկելու համար: Ավելին, հաշվի չառնելով ճանապարհային 
տրանսպորտի հետ մրցակցությունը՝ նախկին Խորհրդային Միությունը 
1960-ականներից գրեթե չէր արդիականացնել երկաթուղային տեխնոլոգիաները:

Ցանցն ունի 23.5 տոննա առանցքային բեռնվածք, ամբողջովին էլեկտրաֆիկացված 
է, իսկ շարժակազմն ունի բազային կառուցվածք և շատ ծանրաքաշ է: 
Ենթակառուցվածքները և շարժակազմը հին են, իսկ էլեկտրական լոկոմոտիվների 
մեծ մասը շուրջ 35 տարվա է և վերանորոգման կամ փոխարինման կարիք է զգում: 
Երթևեկության արագության սահմանափակումը հաճախ կազմում է 30 կմ/ժ, իսկ 
վերականգնված հատվածներում թույլատրվում է մինչև 60 կմ/ժ արագություն: 
Ենթակառուցվածքների մի մասը վնասվել է 1988-1994 թթ. Ադրբեջանի հետ 
հակամարտության ընթացքում և 1988 թ. երկրաշարժից: Տեղանքի պատճառով 6

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՈԼՈՐՏԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԼԱՆ

Երկաթուղու աշխատանքը Լոռվա 
մարզի Վանաձոր քաղաքում 



գոյություն ունեն բազմաթիվ կամուրջներ և թունելներ, իսկ խոշոր կամուրջների մի 
մասը հիմնանորոգման կարիք ունի: Սահմանների փակ լինելու կամ երթևեկության 
ծավալների անկման հետևանքով որոշ գծեր շատ քիչ են շահագործվում: 
Երկաթուղու 732 կմ ցանցից լիարժեք շահագործվում է 370 կմ. Երևան-վրացական 
սահման, Երևան-Երասխ ուղևորատար գիծ և Երևան-Վարդենիս/ Ադրբեջան գծի 
որոշ մասեր։ Երևան-Գյումրի-Այրում (վրացական սահման) գծի մեծ մասը վատ 
վիճակում է: Համաշխարհային Բանկի միջոցներով վերականգնվել է երկաթգծի 
72 կմ, սակայն վերականգնման կարիք ունի ևս 107 կմ-ը: Բացի այդ, անհրաժեշտ է 
վերանորոգել 41 կամուրջներ (8–ը՝ խոշոր)։

Երկաթուղային փոխադրումներ
Դատելով Աղյուսակ 4-ից երկաթուղային համակարգը փոխադրում է ավելի 
մեծ ծավալի միջազգային, քան տեղական բեռներ: Երկաթուղային բոլոր 
բեռնափոխադրումների գրեթե 65%-ը միջազգային փոխադրումներն են, որոնց 
45%-ը կազմում է ներմուծումը: 2005-ից 2009 թթ. Հայաստանի երկաթուղու 
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Աղյուսակ 4. Երկաթուղային բեռնափոխադրումները Հայաստանում,  
2005–2009 թթ.

Տարի Ներմուծում Արտահանում Տեղական Ընդամենը

2005 1,108
(42.40)

426
(16.30)

1,079
(41.29)

2,613
(100.00)

2006 1,274
(46.86)

513
(18.87)

932
(34.28)

2,719
(100.00)

2007 1,537
(51.35)

710
(23.72)

746
(24.92)

2,993
(100.00)

2008 1,374
(49.87)

636
(23.09)

745
(27.04)

2,755
(100.00)

2009 1,350
(44.83)

569
(19.74)

964
(33.44)

2,883
(100.00)

Ծանոթագրություն. Փոխադրված հիմնական ապրանքատեսակների շարքում են ցեմենտը 
(11.40%), հացահատիկը (15.64%),  նավթը և նավթամթերքը (11.69%), քիմիական և հանքային 
պարարտանյութերը (1.59%): 

Կլորացման հետևանքով տոկոսների հանրագումարը կարող է չկազմել 100%: Աղբյուր` 
Հարավկովկասյան երկաթուղու 2010 թ. մարտի 12-ի պրեզենտացիա:

Հայաստանի 
երկաթուղային 
ցանցը վճռորոշ 
դերակատարում ունի 
մարդկանց և բեռների 
փոխադրումներն 
ապահովելու 
գործում: 

բեռնափոխադրումների գերիշխող մասը կազմել են ներմուծումն ու արտահանումը, 
իսկ տեղական բեռնափոխադրումների ծավալն աննշան գերազանցել է 35%-ը: 
Ինչպես նշված է Աղյուսակ 4-ի ծանոթագրությունում` երկաթուղով փոխադրված 
հիմնական ապրանքատեսակներն են եղել (ըստ նվազող հաջորդականության) 
հացահատիկը, նավթը և նավթամթերքը, ցեմենտը, քիմիական և հանքային 
պարարտանյութերը: 2005-ից 2007 թվականը երկաթուղային բեռնափոխադրումների 
ընդհանուր ծավալն աճել է, այնուհետ` նվազել 2008-ին, ապա չնչին ավելացել 
2009-ին: Դատելով ցուցանիշերից` Հայաստանի բեռնափոխադրումների 
համակարգի բարելավումներն առավել նպաստավոր են եղել միջազգային, քան 
տեղական բեռնափոխադրումների համար: Նյութատեխնիկական ապահովման 
տեսանկյունից` արտահանման ծավալների համեմատ ներմուծման ծավալների 
օգտին եղող անհավասարակշռությունը ենթադրում է, որ հարկ է գնահատել, 
թե ինչպե՞ս կարելի է օպտիմալացնել երկաթուղային բեռնափոխադրումների 
համակարգը, մասնավորապես` վագոնների բեռնման-բեռնաթափման 
տևողությունը:    

Երկաթուղային համակարգն ապահովում է Հայաստանի ներմուծման և 
արտահանման մոտ 70%-ը, սակայն նախկինում ուղևորափոխադրումների ու 
բեռնափոխադրումների ծավալները եղել են շատ ավելի մեծ: 1991 թվականի 
անկախությունից հետո երկաթուղային համակարգի գործառնությունները 
կրճատվել են 10-ն անգամ, ինչը, հիմնականում, պայմանավորված է Հայաստանի` 
Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ սահմանների փակ լինելու հանգամանքով: 
Նույնօրինակ կրճատում տեղի է ունեցել ամբողջ նախկին Խորհրդային Միության 
տարածքում: Նախքան 1991 թվականը Խորհրդային Միության երկաթուղային 
համակարգը տարեկան փոխադրում էր մոտ 30 միլիոն տոննա բեռ և 5 միլիոն 
ուղևոր: 1999 թվականին այս ցուցանիշերը նվազեցին մինչև 1.5 միլիոն տոննա բեռ 
և 1.3 միլիոն ուղևոր: Բեռնափոխադրումների ծավալների կրճատումն արտացոլում 
էր տարանցիկ բեռնափոխադրումների ծավալի նվազումը, երկաթուղու վրա 
հիմնված ոլորտների կտրուկ անկումը, ինչպես նաև ավտոճանապարհային ցանցի 



բարելավումը և բեռնատար ավտոմեքենաների կողմից խիստ մրցակցությունը։ 
Սեփական ավտոմեքենաների թվաքանակի աճը և երթուղային տաքսիների 
ծառայությունների ներդրումը նպաստեցին ուղևորափոխադրումների ծավալների 
կրճատմանը: Մինչև 2009թ. բեռնափոխադրման ծավալները նախկին Խորհրդային 
Միության ամբողջ տարածքում աճեցին մինչև տարեկան 3 միլիոն տոննա, իսկ 
ուղևորափոխադրումները հասան տարեկան 756000 ուղևորի:  

Հայաստանի հարավում աճ արձանագրող հանքարդյունաբերությունը դառնում 
է բեռնափոխադրման ծառայությունների մատուցման խոշոր շուկա, քանի 
որ արտադրանքը պետք է փոխադրվի դեպի Սև ծովի նավահանգիստներ: 
Սակայն Հայաստանի փակ սահմանները հարևան պետությունների հետ 
բարձրացրել են տրանսպորտային ծախսերը, որոնք գրեթե անհնար են դարձրել 
բեռների փոխադրումը Հայաստանի տարածքով: Դիմագրավելով Կովկասի 
շրջանում տարածաշրջանային տրանսպորտի ոլորտում իրար հետ մրցակցող 
հնարավորություններին` Հայաստանը վճռակամ է զարգացնել իր տարածքով անցնող 
տարանցիկ երթուղիները, որոնք կապահովեն ավելի կարճ հաղորդակցություններ 
և ավելի արագ ծառայություններ: Առկա երկաթուղային ենթակառուցվածքների 
արդիականացումն այս ռազմավարության կարևորագույն մասն է: 

Երկաթուղու աշխատանքը
Ռուսական երկաթուղիների մասնաճյուղ հանդիսացող Հարավկովկասյան 
երկաթուղին (նախկին Հայկական երկաթուղին) գործում է 2008 թվականի 
հունիսից: Երկաթուղու կոնցեսիան ուժի մեջ մտավ անմիջապես համաշխարհային 
ճգնաժամի սկզբին: Սահմանների բացման հարցում առաջընթաց չարձանագրելու 
պայմաններում փոխադրումների զարգացման հեռանկարները սահմանափակ են: 
Իրավիճակն ավելի է վատթարանում, քանի որ ՀԿԵ-ին դիմագրավում է բեռնատար 
ավտոտրանսպորտի աճող մրցակցությանը: Կոնցեսիայի հաջող ընթացքն 
ապահովելու և երկաթուղու` որպես տնտեսության ակտիվ, ներուժը հնարավորինս 
օգտագործելու նպատակով ՀԿԵ-ից և ՀՀ Տրանսպորտի և կապի նախարարությունից 
պահանջվում է ավելի սերտ համագործակցություն: Սակայն երկաթուղային 
համակարգը սպասարկում է բեռնափոխադրումների խոշոր ծավալներ և, 
այդ պատճառով, հանդիսանում կարևորագույն դերակատար Հայաստանի 
նյութատեխնիկական ապահովման միջմոդուլային ցանցում:   

Նյութատեխնիկական ապահովում 
Նյութատեխնիկական ապահովման միջմոդուլային ցանցն առանցքային է բաշխման 
արդյունավետ  համակարգ ձևավորելու հարցում: Ներկայումս տարեկան մոտ 
30000 կոնտեյներ (որոնց 70%-ը` 40 ոտնաչափ երկարությամբ) է ներմուծվում 
Վրաստանի Փոթի նավահանգստով: Դրանց 30%–ը փոխադրվում է երկաթուղով: 
Սակայն առկա է 800000 տոննա միջազգային բեռնարկղերի ներմուծման ներուժ: 
Թուրքական սահմանի վերաբացման դեպքում կլինեն Թուրքիայով, Եվրոպայի այլ 
մասերով և այլ տարածքներով բեռնափոխադրումների նոր հնարավորություններ, 
քանի որ հայկական բեռները կարող են առաքվել Միջերկրական, այլ ոչ թե Սև ծովի 
նավահանգիստներով: Միջերկրականում կլինի ավելի մեծ մրցակցություն, բայց 
նաև ավելի ցածր սակագներ և ավելի մեծ հաճախականությամբ ծառայություն: 
Թուրքական երկաթգծերի անվածիրի լայնությունը համապատասխանում է 
եվրոպական ստանդարտներին, հետևաբար բեռնարկղերի մեծ մասը կարելի է 
ավտոճանապարհներով փոխադրել Գյումրի (Հայաստանի հյուսիս-արևելք) և 
այնտեղ ուղղակիորեն բեռնել թուրքական գնացքների վրա: Սահմանից և դեպի 
սահման երկաթուղով կփոխադրվեն հիմնականում այն բեռնարկղերը, որոնք 
կգերազանցեն ճանապարհային թույլատրելի առավելագույն քաշերի սահմանները, 
օրինակ` պղնձի խտանյութը:  Սա նյութատեխնիկական ապահովման ևս մեկ խնդիր 
է, որն արժանի է կառավարության ուշադրությանը: Կառավարությունն անհրաժեշտ 
է համարում Երևանի կամ Գյումրիի մոտ մեծ և արդյունավետ աշխատող 
միջմոդուլային երկաթուղային բեռնահամալիրի ստեղծումը: Գերմանական մի 
ընկերություն այժմ ներդնում է միջմոդուլային երթուղային գնացք Արևմտյան 
Եվրոպայից դեպի Բուլղարիա, որը կկապի լաստանավային փոխադրումների 
ծառայությանը դեպի Փոթի նավահանգիստ: Այս գնացք-լաստանավային 
ծառայություն երթուղին կհզորացնի Հայաստանի նյութատեխնիկական 
ապահովման ցանցը: 

Քաղաքային տրանսպորտ
Հայաստանի քաղաքային տրանսպորտի համակարգը դիմագրավում է մի շարք 
խնդիրներ. հասարակական տրանսպորտից օգտվելու ծավալների անկում, 
հետիոտների թերի անվտանգություն, երթևեկության խցանումներ և քաղաքային 
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Խոշոր բեռնատարները Հայաստանի 
տրանսպորտային ցանցի կարևոր մաս են



ճանապարհների քայքայում: 2002 թվականից Երևանի և խոշոր այլ քաղաքների 
ավտոբուսային երթուղիների մեծ մասն առանձին երթուղիների համար 
կնքված 3-4 տարվա կոնցեսիոն պայմանագրերով տրամադրվել են մասնավոր 
օպերատորներին: Երթուղային տաքսիների ներդրմանը և խոշոր ավտոբուսների, 
տրոլեյբուսների ու մետրոպոլիտենի ծառայությունների կրճատմանը զուգահեռ 
վերջին տարիներին կտրուկ փոխվել է հասարակական տրանսպորտի 
հանդեպ պահանջարկը: Սակայն քիչ ուշադրություն է դարձվել երթևեկության 
կառավարման վրա այս փոփոխության հետևանքներին:
 
Աղյուսակ 5-ում ներկայացված է Հայաստանում հասարակական տրանսպորտի 
տարբեր տեսակներից, այդ թվում` օդային և երկաթուղային տրանսպորտից 
ուղևորների օգտվողների թվաքանակիւ բաշխումը: Կտրուկ նվազել են 
ավտոբուսների, մետրոպոլիտենի, տրոլեյբուսների, տրամվայների և 
ճոպանուղիների համակարգերից օգտվելու ծավալները: Սա վերահաստատում 
է ավելի վաղ կատարված դիտարկումը, որ քաղաքային հասարակական 
տրանսպորտից օգտվելու ծավալները կրճատվել են:Քաղաքային հասարակական 
տրանսպորտի ցանցերը բավականաչափ ինտեգրված չեն: Տրանսպորտի 
մեկ տեսակից մյուսին փոխանցում կատարելու դեպքում առկա են լրացուցիչ 
ծախսեր՝ տոմսերի միասնական համակարգի բացակայության պատճառով։ Սա 
հանգեցնում է սպասարկման մակարդակի հարցերում անարդյունավետության 
դրսևորումների: Կառավարությանն անհրաժեշտ է կանոնակարգել և պատշաճ 
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Աղյուսակ 5.  Քաղաքային և միջքաղաքային հասարակական տրանսպորտից օգտվողները Հայաստանում   
(միլիոն ուղևոր)

Տրանսպորտի 
տեսակ     

1990a 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 մասնաբաժնի 
%-ը 2008-ին

Ավտոբուս և 
միկրոավտոբուս

377.4 121.9 128.9 147.5 158.6 174.0 214.0 216.0 207.7 84.0

Տաքսի 0.0 0.0 0.7 1.2 2.8 7.8 10.0 12.5 14.9 6.0

Երկաթուղային   3.5 1.2 1.3 1.1 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.5

Օդային 1.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.2 1.2 1.4 1.5 0.5

Մետրոպոլիտեն 49.2 15.3 15.1 16.2 16.6 15.8 15.4 17.3 18.9 7.0

Տրոլեյբուս, 
տրամվայ, 
ճոպանուղի  

39.0 12.7 9.9 7.1 5.7 4.8 4.1 3.6 3.4 1.5

Ընդամենը          470.9 151.9 156.8 174.0 185.6 204.8 230.7 251.4 247.1 100.0

a Մետրոյի, տրոլեյբուսի և տրամվայի դեպքում` 1991 թ.:
Ծանոթագրություն. Կլորացման հետևանքով տոկոսների հանրագումարը կարող է չկազմել 100%: 
Աղբյուր` Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2009, Երևան:

հավասարակշռություն ձևավորել տրանսպորտային բյուջեների և հանրային 
պահանջարկի միջև, այդ թվում` ապահովելով մասնավոր տրանսպորտային 
միջոցների համարժեք թվաքանակ, ինչպես նաև կիրառելով, հավուր պատշաճի, 
սահմանափակումներ` ճանապարհային սակավ տարածքների օգտագործումն 
օպտիմալացնելու համար: Տրանսպորտի պահանջարկի կառավարման արձագանքող 
սխեմաները կհանդիսանան նման հավասարակշռությունն ապահովելու, ինչպես 
նաև բնապահպանական ազդեցության, կլիմայի փոփոխության և էլեկտրաէներգիայի 
սպառման կարգի խնդիրները հասցեագրելու պատշաճ միջոց: 
 
2007 թվականից ԱԶԲ-ը և Համաշխարհային Բանկը ֆինանսավորել են երեք 
ուսումնասիրություններ, որոնք ուղղված են եղել Երևանի համար քաղաքային 
տրանսպորտի երկարաժամկետ այնպիսի ծրագիր մշակելուն, որի նպատակն է խթանել 
քաղաքային հասարակական տրանսպորտի ժամանակակից ցանցի ստեղծումը և 
բարելավել երթևեկության կառավարումն ու ավտոկայանատեղերի համակարգը: 

Առաջին ուսումնասիրությունն5  առաջարկում է ավտոբուսային համակարգի 
կառուցվածքային լիարժեք փոփոխություն ստորակարգային համակարգի, որը 

5 Advanced Logistics Group. 2008. Assistance to Yerevan Municipality for Passenger Transport—Final 
Executive Summary Report. Yerevan.



բաղկացած կլինի արագընթաց ավտոբուսային համակարգից (որի ցանցն ի վերջո 
կունենա 3 հիմնական երթուղի), 23 արագընթաց երթուղիներից և 29 օժանդակ 
(սնուցող) երթուղիներից: Այս նպատակով անհրաժեշտ կլինի մշակել միջմոդուլային 
կապակցություններ և ամբողջական միասնական տոմսային համակարգ, որը 
կընդգրկի մետրոպոլիտենն ու այլ ծառայությունները:  

Երթևեկության կառավարման և ավտոկանգառների ուսումնասիրության6  
շրջանակներում մշակվել է ծրագիր, որն ընդգրկում է խաչմերուկների բարեկարգում 
(200 խաչմերուկների բարեկարգման համար անհրաժեշտ է $13.6 միլիոն), 
երթևեկության կառավարման միջոցառումներ՝ $3.0 միլիոն արժողությամբ և 
փողոցների կայանատեղերում հաշվիչների տեղադրում, որի նախնական արժեքը 
կկազմի $5.6 միլիոն, իսկ տարեկան գործառնական ծախսերը` $2.0 միլիոն: Երևանի 
քաղաքապետարանը մշակել է ուղևորատար տրանսպորտի և երթևեկության 
կառավարման պլաններ: 2010 թվականին Երևանի կենտրոնի չորս հատվածներում 
ավարտվել է ստորգետնյա ավտոկանգառների և դրանց հետ փոխկապակցված 
փողոցների վրա ավտոկայանատեղերի հարմարությունների կառուցումը:

Երևանի 2020 թվականի քաղաքային տրանսպորտի ամբողջական և ամբողջացված 
ճանապարհային քարտեզի մշակմանն աջակցելու նպատակով 2009 թվականին 
ԱԶԲ-ը տրամադրել է դրամաշնորհ:7 Դրանում առաջարկվել է ստորակարգային և 
բազմամոդուլային ցանց, որը համադրում է մետրոն, տրոլեյբուսները, ավտոբուսները, 
միկրոավտոբուսները և երթևեկության կառավարումը: Այն կենտրոնանում է 
նաև չմեքենայավորված տրանսպորտի և կյանքի որակի հարցերի շուրջ` կանաչ 
գոտիների, հանգստի գոտիների և հետիոտնային քայլուղիների ձևավորման միջոցով:

Այս ճանապարհային քարտեզն ընդգրկում է նաև քաղաքային տրանսպորտի 
կազմակերպման և ֆինանսավորման ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ: 
Առաջարկվում է հզորացնել մշտադիտարկման և պլանավորման կարողությունները, 
մասնավորապես` առաջարկվում է ճանապարհորդությունների վիճակագրության, 
տնային տնտեսությունների և սկզբնակետ-վերջնակետ հետազոտությունների 
հիման վրա ստեղծել համապարփակ տվյալների շտեմարան (պահանջարկի 
կանխատեսումների հետ միասին): Դրանք հիմքեր կստեղծեն բոլոր նոր ծրագրերը 
նախագծելու, կանխատեսելու և փորձարկելու, բարեկարգման յուրաքանչյուր 
միջոցառման օգուտներն ու ազդեցությունները գնահատելու, ապագա մոդալային 
ուղեբաժինների թիրախները սահմանելու համար: 8 

Օդային տրանսպորտ

Ենթակառուցվածքները և օդային փոխադրումների պահանջարկը
Հայաստանն ունի երեք հիմնական օդանավակայաններ` Զվարթնոցը, Շիրակը 
և Էրեբունին: Զվարթնոց (կամ Երևանի) միջազգային օդանավակայանը երկրի 
հիմնական դարպասն է: “Արմենիա” միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունը 
30-ամյա կոնցեսիոն պայմանագրով կառավարում և սպասարկում է Զվարթնոց և 
Շիրակ օդանավակայանները: Աղյուսակ 6-ն ամփոփում է 2005-2008 թթ. օդային 
փոխադրումները:  Սկզբնական փուլում տեղի է ունեցել Հայաստանի օդային 
տրանսպորտի համակարգի սպասարկած ուղևորների և բեռների քանակության 
աճ: Սակայն այդ աճը եղել է ոչ նշանակալից, ինչը վկայում է այն մասին, որ 
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Աղյուսակ 6. Հայաստանի օդային փոխադրումները, 2005–2008 թթ.
Փոխադրման դասակարգ   2005 2006 2007 2008

Ուղևորներ (‘000)  1,158 1,172 1,406 1,507

Թռիչքներ (կիլոմետր)     7,397 7,104 8,119 8,791

Բեռներ և փոստ (տոննա) 9,268 9,294 10,010 10,839

Անցաթիռներa (կիլոմետր)    25,937 26,741 29,155 32,282

a Անցաթիռները` Հայաստանի տարածքի վրայով իրականացված թռիչքներն են:
Աղբյուր` Հայաստանի Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն:

6 WYG International Limited and the Government of Armenia. 2008. Assistance to Yerevan Municipality for 
Traffic Management Project—Draft Final Report. Yerevan. 

7 ADB. 2010. Yerevan Sustainable Urban Transport Investment Program. Yerevan.
8 Մոդալային ուղեբաժինները` ցանկացած պահի մատչելի տրանսպորտի տարբեր տեսակների 

համամասնություններն են: 

Մասնավորեցման 
կամ ֆրանշիզների և 
կոնցեսիաների միջոցով 
կառավարությանը 
հաջողվել է փոխանցել 
տրանսպորտային 
ոլորտի գործառույթների 
մեծ մասը: 



օդային տրանսպորտի ոլորտում դեռևս պահանջվում է բարելավել սպասարկման 
մակարդակները, մասնավորապես` օդանավակայաններում: Սա հատկապես 
կիրառելի է, եթե Հայաստանը նպատակ ունի իրագործել զբոսաշրջության կենտրոն 
դառնալու իր ներուժը: Զբոսաշրջության կենսական ոլորտը կխթանի տնտեսությունը և 
կհզորացնի միջազգային տնտեսական համագործակցությունը: 

Հայաստանում զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար օդային տրանսպորտը 
վճռորոշ դեր ունի: Այս առումով չափազանց կարևոր է բարեկարգել և արդիականացնել 
ենթակառուցվածքները, զբոսաշրջության օբյեկտները և առնչվող (օրինակ` երեք 
օդանավակայաններին կապող ճեպընթացների և հասարակական տրանսպորտի) 
ծառայությունները: Սա կիրառելի է նաև երեք օդանավակայանների, հակապես 
Զվարթնոց օդանավակայանի, ուղևորային համալիրներին:

Պետական-մասնավոր գործընկերություններն օդանավակայանների 
շահագործման ոլորտում
Կառավարությունը մեծապես ներգրավվել է պետական-մասնավոր 
գործընկերություններում (ՊՄԳ-ներ)` նպատակ ունենալով օդանավակայաններում 
ծառայությունները բարելավելու հնարավորություններ ընձեռել մասնավոր 
հատվածին: Օդանավակայանների ոլորտում մասնավոր հատվածի կատարած 
ներդրումների առաջին հաջող փորձին հաջորդիվ` ենթակառուցվածքների 
գծով մասնավոր հատվածի նոր $173 միլիոն ներդրումը կուղղվի Զվարթնոց 
օդանավակայանում երկհարկանի համալիրի կառուցմանը, որը կփոխլրացնի 
գործող սպասասրահը և կօգնի օդանավակայանին ավելացնել սպասարկվող 
ուղղությունների քանակը և թռիչքների հաճախականությունը: 2012 թվականին 
համալիրը շահագործման հանձնելուց հետո օդանավակայանը կկարողանա 
տարեկան սպասարկել մոտ 3.2 միլիոն ուղևոր` ընթացիկ 1.8 միլիոն ուղևորի 
փոխարեն, ինչպես նաև ի վիճակի կլինի բավարարել մշտապես աճող պահանջարկը 
մինչև 2030 թվականը:  Բարելավելով կարգավորման և առևտրային պրակտիկան 
կառավարությանը կհաջողվի ավելի լիարժեք իրագործել ՊՄԳ-ների օգուտները: 
Օդային ծառայություններն իրականացվում են հայկական ազգային փոխադրող` 
“Արմավիա” ընկերության հետ ներդրումային պայմանագրի հիման վրա, որի 
շրջանակներում փոխադրողն ունի բոլոր ներքին և միջազգային չվերթներ 
իրականացնելու 10 տարվա բացառիկ իրավունքներ: 

Հաստատություններ

ՏԿՆ-ը տրանսպորտային ծրագրերի, նախագծերի ու կարգավորման միջոցների 
մշակման և տրանսպորտային համակարգերի պլանավորման համար 
պատասխանատու պետական կառավարման հիմնական պետական մարմինն 
է: Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինությունը (ՀԱՃՏ) 
պետական կառավարչական հիմնարկ է, որը պատասխանատու է մայրուղիների և 
ճանապարհների, մասնավորապես` երկրի գլխավոր ճանապարհների համակարգի 11
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“Զվարթնոց” միջազգային 
օդանավակայան



պահպանման համար: Սակայն սահմանափակ ֆինանսավորման պատճառով ՀԱՃՏ-ը 
լիովին չի իրականացնում ճանապարհների պահպանության իր գործառույթները: 
ՏԿՆ-ը սահմանում է հասարակական տրանսպորտի համակարգերում գործող 
ուղեվարձերը և ընդունում կարգեր, որոնք ապահովում են այդ համակարգերում 
արդար մրցակցություն, անվտանգություն և արդյունավետություն: Թեպետ մասնավոր 
հատվածը շահագործում է հասարակական տրանսպորտը ֆրենչայզինգի համակարգի 
միջոցով` ֆրանշիզաներ տրամադրելու ժամանակ ՏԿՆ սահմանում է կարգեր: 
Մասնավորեցման կամ ֆրանշիզների և կոնցեսիաների միջոցով կառավարությանը 
հաջողվել է փոխանցել տրանսպորտային ոլորտի գործառույթների մեծ մասը: 
Հիմնականում վերահսկողությունը և մշտադիտարկումը հզորացնելու, ինչպես նաև 
համապատասխան խնդիրների ավելի խորն ընկալման միջոցով կառավարությունը 
կրկին ներգրավվում է տրանսպորտային ոլորտում: Այդուհանդերձ, բարդ (հատկապես` 
օդային տրանսպորտի առնչվող) խնդիրները լուծելու համար կառավարությանն 
անհրաժեշտ է ձևավորել ռազմավարական հստակ մոտեցում ռեսուրսների 
օգտագործմանը: Այս առումով տեղեկատվական տեխնոլոգիայի ռազմավարական 
օգտագործումը կարող է հզորացնել կառավարության դերը: Ցանկացած դեպքում, 
օդային տրանսպորտի ոլորտը պետք է գործի ավելի արդյունավետ և անվտանգ, 
իսկ դրա հետագա զարգացումը պետք է լինի բնապահպանական և սոցիալական 
տեսանկյուններից կայուն, ինչին նախընտրելի է հասնել համապատասխան պետական 
մարմինների և զարգացման մասնավոր գործընկերների հետ գործընկերություններն 
ամրապնդելու միջոցով: 

ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ

Տնտեսական մարտահրավերներ

Չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանի տնտեսությունն արագ վերականգնվեց 
և 2004 թվականին գերազանցեց անկախությանը նախորդող շրջանում 
արձանագրած իրական ՀՆԱ-ի ցուցանիշը` դեռևս մնում են խոցելի կետեր: Դա 
պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով. (ա) երկիրը ներկրում է իր 
ամբողջ վառելիքը, (բ) արտաքին օժանդակությունը և դրամական փոխանցումները 
սփյուռքից (հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունից և Միացյալ Նահանգներից) 
մնում են աճի կարևոր խթանիչները, (գ) ներդրումները կենտրոնացել են անշարժ 
գույքի ոլորտում: 2011 թվականին ԱԶԲ-ը կանխատեսում է տնտեսության 3% աճ:9  
 
Ինչպես այլ պետությունների դեպքում` ակնկալվում է, որ Հայաստանի տնտեսական 
խոցելիությունը գալիք 10-ը տարիների ընթացքում կխորանա:  Հավանական է, որ 
դրամական փոխանցումները, օտարերկրյա ներդրումները և զբոսաշրջությունը 
կտուժեն համաշխարհային ճգնաժամից: Ավելի դանդաղ աճն իր հետքը կթողնի 
տրանսպորտային պահանջարկի վրա (հատկապես` Երևանում), առանձնակի 
հզոր ազդեցություն թողնելով մեքենաների պարկի վրա: Հայաստանի պետական 
բյուջեն կանգնելու է լրացուցիչ սոցիալական պահանջների բեռի առջև, ինչն 
առավել կսրվի  հարկային մուտքերի կրճատման դեպքում:  Արդյունքում նվազելու է 
տրանսպորտային ոլորտի ֆինանսավորումը:  

Սղաճն ու նավթի գների փոփոխությունները կսահմանափակեն 
ենթակառուցվածքներում կատարվող ներդրումներն ու դրանց պահպանման 
ծախսերը: Կարճ ժամկետներում սպասվում է ավելի մեծ սղաճ, ինչը հիմնականում 
պայմանավորված է նավթի և այլ ապրանքների գների ընթացիկ աճով: Սակայն 
տրանսպորտային ենթակառուցվածքների գծով ներդրումները շարունակելու 
են կախյալ լինել նավթի գնից, իսկ սղաճի ապագա տեմպերը լինելու են 
լրացուցիչ ռիսկի գործոն: Բյուջետավորումն ու ներդրումների պլանավորումը 
պետք է զգուշորեն նկատի առնի ապագա գների հնարավոր մակարդակներն ու 
փոխարժեքների տատանումները և մշակի համապատասխան արտակարգ պլան:

Գլոբալիզացիան մատուցում է թե՛ մարտահրավերներ, թե՛ հնարավորություններ: 
Մարտահրավերների շարքում են ավելի բարդ նյութատեխնիկական ապահովման 
և ժամանակին մատուցվող տրանսպորտային ծառայությունների հանդեպ աճող 
պահանջարկը, տրանսպորտային ծախսերը նվազեցնելու անհրաժեշտությունը, 
մասնավորապես` միջազգային և օդային փոխադրումների դեպքում: Տրանսպորտի 
ոլորտի այլ լուրջ մարտահրավերներն են` 
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Բյուջետավորումն 
ու ներդրումների 
պլանավորումը 
պետք է զգուշորեն 
նկատի առնի ապագա 
գների հնարավոր 
մակարդակներն 
ու փոխարժեքների 
տատանումները 
և մշակի 
համապատասխան 
արտակարգ պլան: 

9 ADB. 2010. Asian Development Outlook. Manila.



(i)    ճանապարհային ցանցի ամբողջական վերականգնումը. 
(ii) միջազգային երկաթուղային և ճանապարհային ենթակառուցվածքների 

արդիականացումը.
(iii)  քաղաքային տրանսպորտի հիմնախնդիրների հաղթահարումը, 

մասնավորապես` մասնավոր և հասարակական տրանսպորտի միջև 
կայուն հավասարակշռության ապահովումը

(iv)  երկաթուղու կոնցեսիայի հաջող իրականացումը. 
(v)  օդային ծառայությունների հետագա զարգացումը.
(vi)  տրանսպորտային աճող պահանջարկի բացասական ազդեցության 

նվազեցումը
(vii)  տրանսպորտային ակտիվների, մասնավորապես` ճանապարհային ցանցի 

կառավարման ոլորտում երկարաժամկետ կայունության ապահովումը:  

Տրանսպորտային ծախսերի կրճատում

2010 թվականի Գլոբալ մրցունակության ինդեքսի համաձայն Հայաստանի 
ենթակառուցվածքները 139 պետությունների շարքում զբաղեցնում են 90-րդ 
տեղը և 1-ից (շատ վատ որակի ենթակառուցվածքներ) մինչև 7-ի (շատ լավ որակի 
ենթակառուցվածքներ) սանդղակով գնահատվել են 3.5: Գնահատված բաղադրիչներով 
Հայաստանի ճանապարհները եղել են 87-րդը, երկաթուղային ենթակառուցվածքները` 
79-րդը, իսկ օդային տրանսպորտի ենթակառուցվածքները` 100-րդը:   
 
Ծառայությունների բարելավումը և տրանսպորտային ծախսերի կրճատումը խթանում 
են առևտուրն ու տնտեսական աճը: Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների 
ակտիվների կառավարումն ու գործունեության արդյունավետությունը կարող են 
բարելավվել հետևյալ միջոցներով. (i) ավտոպարկի արդիականացում`շահագործումից 
հանված մեքենաների խոտանում, կատարողականի բարելավում, վառելիքի 
օգտագործման ծավալների կրճատում և վթարների թվի նվազեցում, 
(ii) նյութատեխնիկական ապահովման և բաշխման բարելավում, (iii) ճանապարհների 
պահպանման ավելի լավ մեթոդների կիրառում, (iv) ուժեղ հաստատությունների 
ձևավորում և քաղաքականության համակարգում, (v) պլանավորման և ռեսուրսների 
հատկացման բարելավում, (vi) շահագրգիռ կողմերի ավելի մեծ ներգրավվածության 
ապահովում և (vii) կոնցեսիաների և ֆրանչայզների կարգավորման բարելավում՝ 
ապահովելով դրանց ծառայելը պետական շահերին:

Ճանապարհային ակտիվների պահպանում

Ճանապարհային ցանցի ներկայիս ծածկույթը և ծավալը հիմնականում բավարար 
են: Հիմնական ճանապարհային ցանցի մեծ մասը վերականգնվել է` թեպետ առանց 
դրա չափանիշերի բարձրացման։ Այդուհանդերձ, հիմնական մարտահրավերն է 
պահպանել տնտեսության համար կենսական նշանակություն ունեցող միջազգային 
ճանապարհային միջանցքների թողունակությունը և արդյունավետությունը։ 
Միջազգային միջանցքներին և տնտեսական խոշոր կենտրոններին կապող 
երկրորդական և տեղական բազմաթիվ ճանապարհներ վերականգնման կամ 
վերակառուցման կարիք ունեն։ Նախկինում կատարվել են կանխարգելիչ և 
պարբերական պահպանման միայն սահմանափակ ծավալի աշխատանքներ: 
Արդյունքում ճանապարհները քայքայվել են և պահանջում են լայնածավալ 
վերակառուցում: Երկարաժամկետ կտրվածքով ճանապարհների պահպանման այս 
մոտեցումը պահանջում է ավելի մեծ ռեսուրսներ: Վերակառուցումից ժամանակին և 
առավել պատշաճ կանխարգելիչ և պարբերական պահպանմանն անցնելու դեպքում 
կառավարությունը հնարավորություն կունենա ավելի արդյունավետ օգտագործել 
իր սահմանափակ բյուջեն և ավելի արագ քաղել տնտեսական մեծ օգուտներ: 
Դա իրագործելու համար ՏԿՆ-ը պետք է կատարի ակտիվների կառավարման և 
շահագործման ցիկլի վերլուծություն:
Առկա է պահպանման աշխատանքների կատարողականը բարելավելու լայն 
դաշտ: Կարճաժամկետ կտրվածքով շեշտը պետք է դրվի ճանապարհային ցանցի 
պայմանները կայունացնելու վրա` հետագա քայքայումը կանխելու նպատակով: Այս 
դեպքում հնարավոր կլինի կրճատել ընթացիկ պահպանման ծախսերը`միջոցներ 
ազատելով ավելի ծախսատար պարբերական պահպանման համար: Բացի այդ, 
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Ճանապարհների պահպանում Լոռվա 
մարզի Վանաձոր քաղաքում 

10 World Bank. 2008. Republic of Armenia Transport Sector Policy Note. Washington, DC.



հարկ է վերանայել ճանապարհներին կիրառվող չափանիշները և քիչ շահագործվող 
ճանապարհների համար գտնել նվազ ծախսատար տեխնիկական լուծումներ: 
Կայուն և ապահով ֆինանսավորումը պարտադիր է և դրան կարելի է հասնել 
“օգտագործողն է վճարում” սկզբունքի միջոցով, որը կհամադրվի ճանապարհային 
ճկուն հիմնադրամի ներդրման հետ:  

Երկաթուղային ցանցի ընդլայնում

Երկաթուղային նոր գծերի կառուցումը պետք է ենթարկվի տնտեսական և 
ֆինանսական խիստ գնահատման: Երբ հնարավոր չէ գնահատել բոլոր նոր 
գծերը, հարկ է գնահատել միայն ազգային անվտանգության համար կենսական 
նշանակություն ունեցողները: Նոր գծերը կարող են ռազմավարական խնդիր 
լինել կառավարության համար: Ծրագրի իրականացումը հիմնականում կախյալ է 
արտաքին ֆինանսավորման մատչելիությունից` թեպետ կառավարությանը հարկ 
է խելամիտ մակարդակների վրա պահել արտաքին աղբյուրներից փոխառության 
ծավալը: Երկաթուղու ենթաոլորտում հարկավոր է հզորացնել շուկայավարման 
հիմնական հմտություններն ու կառավարման ռեսուրսները` երկաթուղային 
փոխադրումների նոր պահանջարկ ձևավորելու համար: Այստեղ հարկ է նաև 
որդեգրել նորարարական մոտեցում երկաթուղային համակարգի սպասարկման 
մակարդակն ու նյութատեխնիկական ապահովումը բարելավելու հարցում: 

Ֆինանսավորում
 
Կառավարությունն ապահովել է ներդրումային ծրագրերի ծախսարդյունավետ և 
կայուն ֆինանսավորում, միաժամանակ իրականացնելով իր հարկաբյուջետային և 
արտաքին պարտքի խելամիտ կառավարում: Վերջին տարիներին տրանսպորտային 
ծրագրերը ֆինանսավորվել են պետական բյուջեից և միջազգային ֆինանսական 
հաստատությունների կողմից`մասնավոր հատվածի զգալի մասնակցությամբ 
և սփյուռքից ստացվող դրամաշնորհներով:  Տրանսպորտային ծրագրերի 
պարագայում գնալով ավելի են կարևորվելու մասնավոր հատվածի ֆինանսական 
միջոցների ներգրավումը և ֆինանսավորման նորարարական մեխանիզմների 
մշակումը: Նկատի առնելով Արժույթի միջազգային հիմնադրամի առջև ստանձնած 
պարտավորությունները, կառավարությունը պետք է խելամտորեն պահպանի 
արտաքին պարտքի մակարդակը` կայուն մակարդակի վրա պահելով իր ոչ 
արտոնյալ փոխառությունները: Տրանսպորտի ոլորտի ֆինանսավորման խնդիրն 
աստիճանաբար ավելի է բարդանալու, և կառավարությունից պահանջվում է 
հնարավորինս շուտ նախանշել ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի և քաղաքականության 
բնագավառներում անհրաժեշտ բարեփոխումները: Վարկերը տրամադրվելու են ավելի 
կոշտ պայմաններով, իսկ դրամաշնորհների թիվը նվազելու է: Հարկ է արդյունավետ 
օգտագործել ոչ արտոնյալ վարկերը` հաշվի առնելով, որ Հայաստանի արտաքին 
պարտքը 2009 թվականին հասել է ՀՆԱ-ի 35%-ին: Արտաքին աջակցությունը պետք 
է ապահովի ծառայությունների բարելավում, ծախսարդյունավետ և անվտանգ 
փոխադրումներ, ցանցերը պահպանելու համար ակտիվների հմուտ կառավարում, 
ենթակառուցվածքների ծախսարդյունավետ զարգացում: 

Կառավարությունը շեշտում է հետևյալ միջոցառումների անհրաժեշտությունը. 
(i) տրանսպորտային ոլորտի հստակ պատկեր, (ii) ճանապարհային 
ստանդարտների մշակում և կիրառում, այդ թվում` օպտիկամանրաթելային 
մալուխների տեղադրում, (iii) ճշգրտումներ պետական ներդրումների գնահատման 
գործընթացում, (iv) ՊՄԳ-ների և միջազգային լավագույն փորձի մեխանիզմների և 
տարբերակների վերաբերյալ առաջարկներ: Կառավարությունը պատրաստակամ է 
ՊՄԳ-ներ ձևավորել տրանսպորտային ենթակառուցվածքների և ծառայությունների 
ոլորտում: Քանի որ ակնկալվում է, որ մասնավոր հատվածն ավելի մեծ 
դերակատարում է ունենալու ապագայում` կառավարությունը պետք է ընդլայնի 
իր մասնավոր հատվածի մասնակցությունը և հզորացնի բնապահպանական 
ու սոցիալական տեսանկյունից պատշաճ եղանակով տրանսպորտային 
ենթակառուցվածքների ապահովումը և ծառայությունների մատուցումը 
կազմակերպելու ՊՄԳ կարողությունները: Կառավարությունը պետք է մշակի 
ճանապարհային քարտեզ, որը կօգնի ձևավորել տրանսպորտի ոլորտի համար 
մասնավոր հատվածի պատշաճ մասնակցության ձևերն ու ՊՄԳ մոդելները որոշելու 
ընթացակարգային համակարգ: Ընթացակարգային այս համակարգի միջոցով 
հնարավոր կլինի հստակ սահմանել կառավարության և մասնավոր հատվածի միջև 
ռիսկերի բաշխման և կառավարման հիմնական կանոնները: 
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Երևան-Գյումրի մայրուղի` Հյուսիս-հարավ 
ճանապարհային միջանցքի հատված 
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Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման և ծառայությունների 
մատուցման ոլորտում մասնավոր հատվածի մասնակցության և ՊՄԳ հիմնական 
առավելություններն արդյունավետության բարելավումն ու նորարարությունն են: 
Կենսական նշանակություն ունեն շուկայական խթանները և կառավարության 
ու մասնավոր ընկերությունների միջև ծրագրային ռիսկերի խելամիտ 
բաշխումը։ Վերջին տարիներին Հայաստանն ունեցել է տրանսպորտի ոլորտում 
ՊՄԳ կիրառման փորձ: Թեպետ հիմնականում այդ փորձը եղել է դրական` 
կառավարություն-մասնավոր հատված համագործակցության ամբողջ ներուժը 
դեռևս իրացված չէ: ՊՄԳ-ների աշխատանքային խմբից բացի հարկ է ունենալ 
ճանապարհային քարտեզ, որը կուղղորդի տրանսպորտի ենթակառուցվածքների 
զարգացման համար ՊՄԳ համակարգի ստեղծման գործընթացը` ՊՄԳ հնարավոր 
ծրագրեր որոշելու նպատակով: Համակարգը կարող է նաև մանրամասնել ՊՄԳ 
ծրագիր սահմանելու մեթոդը, առնչվող ռիսկերը, ՊՄԳ շրջանակներում ծրագրին 
առնչվող ռիսկերը կառավարության և հնարավոր գործընկերոջ միջև բաշխելու 
եղանակը: Ճանապարհային քարտեզը պետք է ընդգրկի հետևյալ քայլերը`

(i)    ՊՄԳ ծրագրի իրագործելիությունը որոշելու նպատակով կատարել 
նախնական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն, որը կընդգրկի 
տեխնիկական և տնտեսական գնահատում, ֆինանսական վերլուծություն 
և ռիսկերի գնահատում. 

(ii)   ՊՄԳ ձևերի ընտրանքից (կառուցել-շահագործել-փոխանցել, կառուցել-
վարձակալել-փոխանցել, կառուցել-տնօրինել-շահագործել և այլն) ընտրել 
այն տարբերակը, որն առավել նպատակահարմար է տրանսպորտային 
ենթակառուցվածքների կոնկրետ ծրագրի դեպքում,  ինչպես նաև պարզել, 
թե արդյո՞ք ֆինանսական դեֆիցիտը փակելու համար առկա է պետական 
սուբսիդավորման անհրաժեշտություն.

(iii)  Որոշել ՊՄԳ ծրագրի ինստիտուցիոնալ և իրավական պահանջները` 
սկզբից մինչև փաստաթղթագրում և հաստատում. 

(iv)  Մշակել գործառնությունների նախագիծ և ծրագրի կառավարման 
պլաններ` նախագծումից իրականացում ընթացակարգերը 
մանրամասնելու համար (ներառելով պայմանագրային և իրականացման 
պայմանների շրջանակներն ու բովանդակությունները).

(v)   Ուսումնասիրել շուկան ՊՄԳ ծրագրի համարժեքության տեսանկյունից 
և ՊՄԳ ծրագրի հաջողությունը երաշխավորելու նպատակով կատարել 
եզրակացություններ: Այս քայլերը պահանջելու են ՏԿՆ և առնչվող 
ենթակառուցվածքային հիմնարկների ՊՄԳ գծով կարողությունների 
ամրապնդում, հատկապես` զարգացման ռազմավարությունների 
բնագավառում:

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Վերջին տասնամյակում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները զգալի 
զարգացում են ապրել։ Այս միտումը կշարունակվի` Հայաստանին ընձեռելով 
տրանսպորտի ոլորտի կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու 
և նյութատեխնիկական ապահովումը բարելավելու հնարավորություններ։ 
Պլանավորման և կառավարման ամրապնդված կարողությունները պահանջում են 
ճշգրիտ և համապարփակ տվյալներ, որոնք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
և սարքավորումների միջոցով տրամադրվում են օգտագործողներին։ Տվյալներ 
տրամադրողների և դրանք օգտագործողների միջև պետք է լինի սերտ 
համագործակցություն, իսկ տվյալները պետք է լինեն ավելի հասանելի։ 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները նշանակալի դեր են խաղում միջմոդուլային 
տրանսպորտային համակարգերում սպասարկման մակարդակը բարելավելու գործում: 
Տրանսպորտային տվյալների ճշտությունն ու համապարփակությունը, ինչպես նաև 
դրանց ներդաշնակեցումը միջազգային ստանդարտներին կենսական են, հատկապես 
հաշվի առնելով մաքսային, ներգաղթային, կարանտինային ու անվտանգության 
ոլորտներում էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության աճող պահանջարկը և 
գլոբալիզացման պահանջները: Ավելին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները խիստ 
կարևոր են (i) մայրուղիների, հատկապես` վճարովի ճանապարհների զարգացման, 
(ii) ենթատարածաշրջանային համագործակցության միջոցով միջմոդուլային 
անխափան տրանսպորտային համակարգեր ձևավորելու, (iii) տրանսպորտի 
ոլորտի կառավարման, (iv) մեքենաների պարկի տեխնիկական սպասարկման 
համար: Հայաստանի մայրուղիների ցանցի համար կարևոր է լինելու պատշաճ 
ինքնակարգավորվող տրանսպորտային համակարգի ներդրումը: Համապարփակ և 
լայնամատչելի տրանսպորտային տվյալների շտեմարանը կենսական նշանակություն է 
ունենալու տրանսպորտի ոլորտի պետական կառավարումը բարելավելու գործում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաները 
նշանակալի դեր են 
խաղում միջմոդուլային 
տրանսպորտային 
համակարգերում 
սպասարկման 
մակարդակը 
բարելավելու գործում:
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Երթևեկության անվտանգություն
 
Ավելի վաղ նշվել է, որ Հայաստանի ճանապարհային անվտանգության 
ցուցանիշերը անբավարար են: Կառավարությունը նախանշել է ճանապարհային 
անվտանգությունը բարելավելուն ուղղված միջոցառումներ, որոնց շարքում 
են` (i) ճանապարհային անվտանգության ծրագրի ֆինանսավորման 
առաջնահերթությունը, (ii) արագության պատշաճ սահմանափակումների 
սահմանումն ու դրանց հարկադրման ապահովումը, (iii) ճանապարհների` 
նշաններով կահավորվածության համակողմանի բարելավումը, (iv) բնական 
գազով աշխատող մեքենաների և լցակայանների անվտանգության զննումների 
բարելավումը: Ի հավելումն, կառավարությունը պետք է դիտարկի երթևեկության 
անվտանգության միջազգային ստանդարտներին համապատասխանությունն 
ապահովելու հարցը` նկատի առնելով այդ ստանդարտները նույնիսկ այն 
դեպքերում, երբ ճանապարհները դեռևս նախագծման փուլում են: 

Առևտրի դյուրացում 

Սահմանի հատման ընթացակարգերը չափազանց կարևոր են նյութատեխնիկական 
ապահովման համար: Կառավարությունն էական առաջընթաց է արձանագրել 
մաքսային ընթացակարգերի բարեփոխման հարցում` նվազագույնի հասցնելով 
շփումները ներկրողների և մաքսային ծառայողների միջև և փոխարինելով 
լայնածավալ ֆիզիկական զննումներն ու միջամտությունները ռիսկերի կառավարման 
վրա հիմնված մեթոդներով: Այդուհանդերձ, դեռևս առկա են լուրջ մարտահրավերներ: 
Համաշխարհային մաքսային կազմակերպությունը ծրագրում է իրականացնել 
Հայաստանի օդանավակայանների մաքսային տարածքների ախտորոշիչ 
ուսումնասիրություն: Հայաստանի տարածքով տարանցման ծավալների աճի 
ներուժը, որը հնարավոր է իրացնել սահմանների բացման դեպքում, խաթարվում 
է Հայաստանը հյուսիսից և արևելքից շրջանցող երկաթուղային և ավտոմոբիլային 
ճանապարհների կառուցման հետևանքով: Անկախության նվաճումից հետո 
արդյունաբերության անկումը և ներմուծվող ապրանքների փոխարինումը սեփական 
արտադրանքով, որն առաջ եկավ սահմանների փակման և տրանսպորտային 
բարձր ծախսերի հետևանքով, սահմանափակեցին առևտրի ծավալները: Չնայած 
առևտրի ծավալները դրամական արտահայտությամբ մեծացել են, դա հիմնականում 
ադամանդների ներմուծման և վերամշակումից հետո վերաարտահանման 

Երևան-Գյումրի մայրուղի` Հյուսիս-
հարավ ճանապարհային միջանցքի 
հատված
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գործընթացի արդյունքն է: Բեռների հիմնական մասը երկաթուղով փոխադրվում էր 
Փոթի նավահանգիստ, որտեղից լաստանավով` դեպի Ուկրաինա: 2009 թվականին 
երկաթուղով իրականացված ներմուծումը կազմել է 1.33 միլիոն տոննա (որից 31%-ը 
հացահատիկ և 23%-ը` նավթ), իսկ արտահանումը` 0.35 միլիոն տոննա (որից 48%-ը 
ցեմենտ Վրաստանի համար): Արտահանումն ու ներմուծումը միասին կազմում են 
Հայաստանի երկաթուղային փոխադրումների երեք քառորդը, սակայն առևտրի 
զարգացման հեռանկարները մնում են սահմանափակ:

ՀԵՏԱԳԱ ՔԱՅԼԵՐ

Հայաստանի տրանսպորտային համակարգի 
վերակազմավորման ուղղորդիչ սկզբունքները

Կառավարությունը շեշտադրել է հետևյալ ուղղորդիչ սկզբունքները`
(i)  տրանսպորտի ոլորտում ռեսուրսների գոյացում և հատկացում.
(ii)  պլանավորման չափորոշիչների սահմանում` տրանսպորտի բոլոր 

տեսակների, այդ թվում` միջմոդուլային համակարգերի համար պլաններ և 
համապատասխան ծրագրեր ու նախագծեր մշակելու համար.

(iii) ծախսածածկում և սուբսիդիաներ տրանսպորտի ոլորտում և դրա 
ենթաոլորտներում` “օգտագործողներն են վճարում” սկզբունքին 
համահունչ հավասարություն ապահովելու համար. 

(iv) հասարակական տրանսպորտի ծառայությունների կարգավորում 
(հիմնականում` քաղաքային բնակավայրերում)` նախնական 
խորհրդակցական և համակարգման գործընթացի միջոցով, որը թափանցիկ 
է և հաշվի է առնում համապատասխան տեխնիկական և տնտեսական 
հարցերը.  

(v) մասնավոր մեքենաների հանդեպ քաղաքային հասարակական 
տրանսպորտի գերակայության սահմանում` հասանելիություն, 
սպասարկման ավելի բարձր մակարդակ, հարմարավետություն, 
անվտանգություն, ապահովություն երաշխավորելու և քաղաքային 
հասարակական տրանսպորտի ծառայությունների ստորակարգություն (որը 
հիմնված է գերակայության վրա) ապահովելու համար. 
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(vi) տրանսպորտի կազմակերպում, որը նպաստում է երկրի տնտեսությանը` 
ապահովելով միջմոդուլային անխափան տրանսպորտային ցանց, որը 
կապում է արտադրական կենտրոնները, բաշխման կենտրոնները և 
շուկաները` դրանով իսկ երաշխավորելով արդյունավետ բաշխում ու 
մատակարարման շղթաներ, ինչպես նաև աղետներին արձագանքելու 
անհրաժեշտության դեպքում ապահովելով հասանելիություն. 

(vii)  Տրանսպորտային նախաձեռնությունները փոխլրացնելու և դրանց 
աջակցելու, ինչպես նաև սահմանի հատման ընթացակարգերը “մեկ 
պատուհանով” կազմակերպելու միջոցով առևտուրն ու փաստաթղթային 
ձևակերպումները դյուրացնելու նպատակով տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների օգտագործում` դրանով իսկ նվազեցնելով կարգավորման  
խոչընդոտներն ու առնչվող ծախսերը.

(viii)  կառավարում` որն արդյունավետ կլինի կանոնակարգերի ձևավորման 
գործում, կխրախուսի մասնավոր հատվածի ավելի մեծ դերակատարումը 
տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման և ծառայությունների 
մատուցման ոլորտում, կարողությունների արդյունավետ զարգացման 
միջոցով, որը խրախուսում է միջազգային ստանդարտներն ու լավագույն 
փորձը, կերաշխավորի տեխնիկապես կարող մարդկային ռեսուրսների 
կայունություն

Կառավարության ռազմավարությունը նոր մոտեցում է ապահովում տրանսպորտի 
համակարգին, որը հնարավորություն է տալիս վերջինիս ավելի լավ արձագանքել 
երկրի տնտեսական նպատակներին: Ռազմավարությունը կնպաստի արդյունավետ 
և կայուն միջմոդուլային տրանսպորտային համակարգի ձևավորմանը, որը 
կընդգրկի տրանսպորտային ծառայություններ, նյութատեխնիկական ապահովում, 
ենթակառուցվածքներ և ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ, որոնք կերաշխավորեն 
տնտեսական աճ ու կապահովեն երկրի սերտ համագործակցությունը  
հարևանների հետ:  
 
Տնտեսական աճին ու միջազգային համագործակցությանն աջակցելուց բացի, 
Հայաստանի տրանսպորտային համակարգի բարելավումը կապահովի մարդկանց 
արդյունավետ փոխադրումը հասարակական տրանսպորտով, հատկապես  ̀քաղաքային 
բնակավայրերում: Ավելին, կառավարությունը կկարողանա խրախուսել մասնավոր 
հատվածի կողմից հասարակական տրանսպորտի այնպիսի համակարգերի մշակումը, 
որոնք ոչ միայն հարմարեցված կլինեն Հայաստանի քաղաքային բնակչության 
պահանջներին, այլև կլինեն կայուն և  էկոլոգիապես անվտանգ: Հասարակական 
տրանսպորտի համակարգերը, որոնք հաշվի են առնում բնապահպանական խնդիրները, 
կբավարարեն Հայաստանի հասարակական տրանսպորտի վերականգված համակարգի 
պահանջները: Հասարակական տրանսպորտի համար ցածր ածխածին վառելիք 
օգտագործելը դիտարկման արժանի ևս մեկ սկզբունք է:

Տրանսպորտի լավ մտածված ազգային ռազմավարությունը երկրի տնտեսական 
նպատակներին հասնելու և ոչ միայն Հայաստանի հարևանների, այլև ամբողջ 
աշխարհի հետ միջազգային համագործակցություն ձևավորելու բանալին է: 
Հայաստանի տրանսպորտային համակարգի համար անհրաժեշտ բաղադրիչները 
մատչելի են և դրանք կարող են նպաստել տնտեսական կայունությանը, այդ 
թվում` տնտեսության ճյուղերի (օրինակ` հանքարդյունաբերության, քիմիական 
արդյունաբերության, սպասարկման ոլորտի և զբոսաշրջության) զարգացմանը:

Արտաքին ֆինանսավորում 

Տրանսպորտի զարգացման համար կառավարությունը մոտ $350 միլիոն 
դրամաշնորհային աջակցություն է ստացել սփյուռքից և միջազգային համայնքից 
(երկկողմ և բազմակողմ): Ակնկալվում է, որ Հայաստանը 2020 թվականին 
կդառնա միջին եկամուտով երկիր, որին հաջորդիվ վարկերը կտրամադրվեն 
ավելի կոշտ պայմաններով, իսկ դրամաշնորհների թիվը կկրճատվի: Այդ 
ժամանակահատվածում հարկ է արդյունավետ օգտագործել Հայաստանի ստացած 
կոշտ վարկերն ու արտաքին աջակցությունը, մասնավորապես` ծառայությունների 
բարելավումը, ծախսարդյունավետ և անվտանգ փոխադրումները, ցանցերի 
պահպանմանն ուղղված ակտիվների կառավարումը և ենթակառուցվածքների 
ծախսարդյունավետ զարգացումը խրախուսելու համար:  

Տրանսպորտի լավ 
մտածված ազգային 
ռազմավարությունը 
երկրի տնտեսական 
նպատակներին 
հասնելու և ոչ 
միայն Հայաստանի 
հարևանների, այլև 
ամբողջ աշխարհի 
հետ միջազգային 
համագործակցություն 
ձևավորելու բանալին է:  
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Մասնավոր հատվածի մասնակցությունը

Հայաստանում մասնավոր հատվածը նշանակալի դեր է խաղում տնտեսության 
զարգացման գործում: Երբ ձևավորվեն մասնավոր հատվածի մասնակցության 
համար անհրաժեշտ մեխանիզմներ և ռազմավարություններ, կառավարությունն 
ու մասնավոր հատվածը կդառնան երկրի տրանսպորտային համակարգի 
զարգացման գործընկերներ: Տրանսպորտի ոլորտում կընդլայնվեն մասնավոր 
հատվածի մասնակցությունը և պետական-մասնավոր գործընկերությունը (ՊՄԳ): 
Կառավարությունը կարող է նախաձեռնել մասնավոր հատվածի մասնակցության 
սահմանները որոշելու ուսումնասիրություն և տեխնիկական օժանդակություն 
ստանալու համար կարող է դիմել միջազգային ֆինանսական հաստատություններին: 
Կառավարությունը կարող է ձևավորել ճեպընթաց ավտոբուսների տրանսպորտային 
համակարգ կամ կառուցել նյութատեխնիկական ապահովման կենտրոն կամ 
սահմանափակ մուտքով մայրուղի: Նպատակը կլինի սահմանել տեխնիկական և 
ինստիտուցիոնալ ընթացակարգեր, որոնց միջոցով կորոշվի մասնավոր հատվածի 
պատշաճ մասնակցությունը կամ ՊՄԳ ձևը, կբացահայտվեն ռիսկերը, կկատարվի 
ռիսկերի բաշխումը ՊՄԳ ծրագրի բոլոր կարևոր կողմերի միջև: 

Կառավարության դերի բարելավում 

Կառավարության առանցքային դերն է ընդունել և կիրառել տնտեսական և 
տեխնիկական կանոնակարգեր, ինչպես նաև երաշխավորել միջազգային 
չափանիշերին և լավագույն պրակտիկային համահունչ տրանսպորտային 
ենթակառուցվածքների և ծառայությունների ապահովում: Կառավարությունը պետք է 
սահմանի նաև ընթացակարգեր, որոնց միջոցով մասնավոր հատվածի մասնակցության 
և ՊՄԳ հայեցակարգերի շրջանակներում մասնավոր հատվածը կարող է ակտիվ 
դերակատարում ունենալ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների տրամադրման 
և ծառայությունների մատուցման գործում: Հետևաբար, կառավարությունը պետք է 
երաշխավորի, որ տրանսպորտային ծրագրերն իրականացվեն թափանցիկության 
և հաշվետվողականության հիմունքներով: Դրան հնարավոր է հասնել մշակելով 
թափանցիկության նպաստող ծրագրեր, որոնց շրջանակներում համատեղ կաշխատեն 
մասնավոր հատվածը, քաղաքացիական հասարակությունը և կառավարությունը: 
Կառավարությունից պահանջվում է նաև ինքնավարության որոշ աստիճան շնորհել 
մարզերին և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, որպեսզի վերջիններս 
նախաձեռնեն սեփական տրանսպորտային պլանավորումը, որը, սակայն, 
պետք է համահունչ լինի տրանսպորտի ազգային ռազմավարությանը: Ոլորտի 
կառավարման կարևորագույն գերակայությունն է հզորացնել ՀՀ Տրանսպորտի և 
կապի նախարարության կարողությունները` վերանայելով ՏԿՆ և Հայաստանի 
ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինության (ՀԱՃՏ) փոխհարաբերությունները: 
Սա նշանակում է ՏԿՆ որոշ լիազորությունների փոխանցում ՀԱՃՏ-ը:

Հայաստանը սեյսմավտանգ երկիր է և կառավարությունը գիտակցում է 
աղետներին պատրաստված լինելու կարևորությունը: Երևանի շրջակայքը, որտեղ 
կենտրոնացած է տնտեսական և քաղաքական գործունեությունը, ունի երկրում 
ամենաբարձր սեյսմավտանգությունը: 2006 թվականին կատարած վերլուծության 
համաձայն 7 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժի դեպքում զոհերի թիվը կարող է հասնել 
300000-ի: Տրանսպորտը աղետից հետո վերականգնման կենսական բաղադրիչ 
է: Հարկ է ձևավորել աղետից հետո վերականգնման երկու տրանսպորտային 
կենտրոն` մեկը Երևանում, իսկ մյուսը անվտանգ հեռավորության վրա (օրինակ` 
Դիլիջանում): Կենտրոնների աշխատանքը կարող է համակարգվել ճանապարհային 
անվտանգության աշխատանքային խմբերի հետ: 

Ինստիտուցիոնալ վերակազմավորում և հզորացում 

Չնայած սահմանափակ ռեսուրսներին, ՏԿՆ-ն կատարել է մի շարք նշանակալի 
բարեփոխումներ և իրականացրել զարգացման կարևոր ծրագրեր: ՏԿՆ 
կառուցվածքն ընդգրկում է պատասխանատվության համապատասխան 
բնագավառներ, սակայն նախարարության ձևավորումը կատարվել է 
արձագանքման եղանակով, այլ ոչ թե քաղաքականության որոշակի նպատակների 
արդյունքում: Այս պատճառով դեռևս մնում են որոշ կարևոր հիմնախնդիրներ. 
քաղաքացիական ավիացիայի և քաղաքային տրանսպորտի ոչ լիարժեք ընդգրկում 
ՏԿՆ-ի լիազորություններում, ոչ լիարժեք (թեպետ ավելի քիչ աստիճանի) կապերը 
ճանապարհային ոստիկանության հետ, ՏԿՆ անմիջական ենթակայությունից դուրս 

Երևան-Գյումրի մայրուղի` Հյուսիս-հարավ 
ճանապարհային միջանցքի հատված 
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առընթեր մարմինների առկայությունը, ինչը խաթարում է քաղաքականության 
միասնականությունը և հետևողականությունը: Այս հիմնախնդիրներն ուղղակի 
հետևանքներ են առաջացնում տրանսպորտի ոլորտի պլանավորման ինտեգրման, 
քաղաքականության իրականացման և կարգավորման ընթացակարգերի համար: 

Տրանսպորտի ոլորտի կառավարումն ունի ամբողջ ոլորտն ընդգրկող փորձ 
(երկաթուղի, քաղաքացիական ավիացիա, ավտոմոբիլային ուղևորատար 
տրանսպորտի որոշ ասպեկտներ), երբ կարգավորման և ծառայությունների 
մատուցման պատասխանատվությունները համատեղված են նույն մարմնում: 
Պատշաճ կառավարում ապահովելու համար կարգավորումն ու ծառայությունների 
մատուցումը պետք է առանձնացվեն: Ավելին, ՏԿՆ և դրա ենթակա մարմիններից 
շատերի օգտագործած տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգերը մշակվել 
են աստիճանաբար և առանձին գործող համակարգեր են: Եթե ՏԿՆ-ը ներդներ 
տրանսպորտի ոլորտի ամբողջացված տվյալների շտեմարան, այն կկարողանար 
բարելավել կառավարման սեփական կարողությունները և հնարավորություն 
կստանար հզորացնել սեփական վերլուծական կարողությունները (պլանավորման 
և վերահսկողության բնագավառներում), ինչպես նաև կրճատել իր առօրյա 
գործառույթների կրկնորդությունը: 

Մի շարք բարելավումներ կատարելով իր համակարգային ընթացակարգերում և 
կիրառման մեթոդաբանություններում ՏԿՆ կհաջողվի բարելավել կառավարումը: 
ՏԿՆ կառավարման որակը պայմանավորված է հաշվետվողականության, 
կանխատեսելիության, մասնակցության համար բաց լինելու, թափանցիկության 
կարևորագույն հականիշներից, որոնք բոլորն էլ ՏԿՆ դեպքում պետք է բարելավվեն: 
Պատշաճ կառավարումը պահանջում է քաղաքականություններ և ընթացակարգեր, 
որոնք երաշխավորում են արդյունավետ հարաբերություններ կառավարության և 
քաղաքացիական հասարակության միջև:

Կարգավորման և վերահսկողության կարողությունների բարելավում

Մասնավոր հատվածի մասնակցության և ՊՄԳ քաղաքականությունների կիրառումը 
տրանսպորտի ոլորտում հատվածական է, քանի որ պատասխանատվությունները 
կիսված են ՏԿՆ ենթակայության տակ եղող և դրանից դուրս գործող տարբեր 
մարմինների միջև: Կառավարությանն անհրաժեշտ է կանոնակարգել մասնավոր 
հատվածի մասնակցության և ՊՄԳ քաղաքականության կիրարկումները և ապահովել 
դրանց հետևողականությունը: Կառավարությունը պետք է ուսումնասիրի նաև 
տրանսպորտային ծառայությունների մատուցման եղանակը, մասնավորապես` 
կատարի կոնցեսիաների շնորհման գործընթացի մշտադիտարկում և 
գնահատում: Այսօր այս գործընթացում առկա է հետևողականության պակաս: 
ՏԿՆ աշխատակազմը, ընդհանուր առմամբ, մասնագիտորեն է իրականացնում 
ավանդական պատասխանատվությունները պետական հատվածի և բյուջետային 
մեխանիզմների շրջանակներում: Սակայն առևտրային սկզբունքներով գործող 
կոնցեսիոն մեխանիզմների և մասնավոր հատվածի մասնակցության այլ ձևերի ի 
հայտ գալը պահանջում է ՏԿՆ-ից հզորացնել մասնավոր հատվածի մասնակցությամբ 
ծրագրերի մշտադիտարկման և գնահատման կարողությունները:

Քաղաքային տրանսպորտի բարելավում  

Հաշվի առնելով ուղևորափոխադրումների ծավալների աճը` ակնհայտ է դառնում 
քաղաքային բնակավայրերում հասարակական տրանսպորտը բարելավման  
կարիքը: Ավելին, եթե կառավարությանը հաջողվի իրագործել ցածր ածխածնային 
հասարակական տրանսպորտի համակարգեր ներդնելու իր նպատակը, 
ապա այս համակարգերը պետք է լավ ինտեգրվեն: Առաջարկվող ինտեգրված 
և բազմամոդուլային համակարգը` քայլ է այս ուղղությամբ: Քաղաքային 
հասարակական տրանսպորտի համակարգի ձևավորումը կնպաստի մասնավոր 
հատվածի մասնակցության ընդլայնմանը և ՊՄԳ նոր ձևերի ներդրմանը: 
Ուշադրության արժանի ևս մեկ խնդիր է տնտեսական միջոցառումների (օրինակ` 
խցանումների համար գնի սահմանման) նպատակահարմարությունը:

Ներդրումների գերակայությունները սահմանելու 
համակարգային մեխանիզմներ 

Թեպետ վերջին տարիներին ՏԿՆ-ը արձանագրել է մասնավոր հատվածի 
մասնակցությամբ և ՊՄԳ ծրագրերի քանակական աճ, այն հիմնականում 
ապահովում է ներդրումային ծրագրերի ֆինանսավորում պետական բյուջեից և 

Նոր դրենաժ` Զորավան-Արայի 
գյուղ ճանապարհի երկայնքով  
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դոնոր աղբյուրներից: Արդյունքում ՏԿՆ-ը, կարծես, մասնագիտացել է միանվագ 
ֆինանսավորման սխեմաների գծով` կոնկրետ ծրագրային կարիքներ բավարարելու 
համար:  Իրավիճակը վատթարացավ, երբ նման ֆինանսական սխեմաներին 
ավելացավ քաղաքականության ոչ հետևողական կամ հատվածական կիրառումը: 
Ներդրումային ծրագրերը գնահատելու համար ՏԿՆ-ին անհրաժեշտ է կիրառել 
հստակ սահմանված, հետևողական քաղաքականություններ և ընթացակարգեր: 
Օրինակ` դեռևս մշակված չէ քաղաքացիական ավիացիայի զարգացման 
ազգային ծրագիր, հետևաբար հստակ չեն ենթակառուցվածքային պահանջները, 
գերակայությունները և առնչվող ծախսերը:

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐ 

Հավելվածում ամփոփված առաջարկվող գործողություններն ընդգրկում են 
առաջարկվող քաղաքականության բարեփոխումների և ներդրումային ու 
տեխնիկական օժանդակության ծրագրերի մանրամասներ` կարճաժամկետ 
(2011–2012), միջնաժամկետ (2013–2016) և երկարաժամկետ (2017–2020) հատվածների 
համար: Այս բարեփոխումների և ծրագրերի թիրախներն են ենթակառուցվածքների 
զարգացումը, տեխնոլոգիաների արդիականացումը և կարողությունների զարգացումը: 
Զարգացման այս ծրագրերի ֆինանսավորման կարիքները ներկայացված են 
Աղյուսակ 7-ում: Դրանք ընդգրկում են  ներդրումային 58 ծրագրեր` $2 միլիարդ 
հաշվարկային արժեքով, որից մոտ $1.3 միլիարդը 49 նոր ծրագրերի համար է, իսկ 
$0.7 միլիարդը` ընթացիկ 10-ը ծրագրերի համար: Տեխնիկական օժանդակության 
14 ծրագրերը`$36.8 միլիոն հաշվարկային արժեքով, ընդգրկում են հնարավոր 
ծրագրերի համար տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություններ, պլանավորման 
գծով խորհրդատվական աջակցություն, տեխնիկական գիտելիքների փոխանցում և 
ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում: 

Աղյուսակ 8. Հայաստանում ներդրումների ֆինանսավորման պլան  
($ միլիարդ) 

Աղբյուր Գումար

Կառավարություն

Զարգացման գործընկերներ 1.10

Ֆինանսավորման դեֆիցիտ 0.52

Ընդամենը 2.02

Աղբյուր` ԱԶԲ, 2008, Հայաստանի տրանսպորտի ոլորտի զարգացման 
ռազմավարություն, վերջնական զեկույց, Մանիլա: 

Աղյուսակ 7. Հայաստանի` զարգացման ծրագրերի ֆինանսավորման 
կարիքները, 2011–2020 թթ. ($ միլիոն) 

Տրանսպորտի տեսակ Ներդրում Տեխնիկական 
օժանդակություն

Ճանապարհներ և 
ավտոմոբիլային տրանսպորտ 

1,244 24.1

Երկաթուղի 343 6.9

Քաղաքային տրանսպորտ 341 0.0

Քաղաքացիական ավիացիա 5.8

Ընդամենը 2,024 36.8

Աղբյուր` ԱԶԲ, 2008, Հայաստանի տրանսպորտի ոլորտի զարգացման 
ռազմավարություն, վերջնական զեկույց, Մանիլա:

Կառավարությանն 
անհրաժեշտ է 
կանոնակարգել 
մասնավոր հատվածի 
մասնակցության և 
պետական-մասնավոր 
գործընկերության 
քաղաքականության 
կիրարկումները և 
ապահովել դրանց 
հետևողականությունը:

2011-ից 2020 թվականների ընթացքում ներդրումային ծրագրերի համար պահանջվող 
$2.02 միլիարդից արտաքին ֆինանսավորողներն առաջարկել են մոտ $1.1 միլիարդ 
ընդհանուր գումար, ներառյալ $272 միլիոն, որը երկաթուղու կոնցեսիոն պայմանագրով 
տրամադրելու է Հարավկովկասյան երկաթուղին: Ակնկալվում է, որ առաջնային 
գերակայության ծրագրերի համար կառավարությունը կհատկացնի առնվազն $400 
միլիոն (տնտեսական ցածր աճի սցենարով), ինչը կառաջացնի մոտ $0.52 միլիոնի 
ֆինանսավորման դեֆիցիտ: Սպասվում է, որ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ 
կտրվածքներում այս դեֆիցիտը կֆինանսավորեն կառավարությունը և մասնավոր 
հատվածը ներկայացնող արտաքին ֆինանսավորողները (Աղյուսակ 8): 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
Ճանապարհներ 
և ավտոմոբիլա-
յին տրանսպորտ 

Ճանապարհներ Ֆինանսավորում 
(i) Անկախ իրականացման պատասխանատվություններից, պլանավորել և 

ֆինանսավորել ճանապարհային ցանցը որպես մեկ ամբողջություն, ներառելով 
ռազմավարական և տարանցիկ ճանապարհները Երևանում և այլ քաղաքներում, 
ինչպես նաև Տրանսպորտի և կապի նախարարության (ՏԿՆ) ենթակայության տակ 
գտնվող ճանապարհները:

(ii) Մինչև 2020 թվականը պահպանել իրական արտահայտությամբ բյուջետային 
ֆինանսավորման ավելացումները:

(iii) Ճանապարհային հիմնադրամ ստեղծելով մոբիլիզացնել լրացուցիչ ռեսուրսներ` 
սկզբնական փուլում պարբերական պահպանման ծրագիր ֆինանսավորելու 
նպատակով:

(iv) Դոնորների հետ համաձայնեցնել ցանցի միջնաժամկետից երկարաժամկետ 
զարգացման ծրագիր: 

Պահպանում 
(i) Վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքների փոխարեն կենտրոնանալ 

կանխարգելիչ պահպանման և ակտիվների կառավարման շուրջ: 
(ii) Պատշաճ կառավարման միջոցով բարելավել պահպանման ծրագրերի ծախսային 

արդյունավետությունը:
(iii) Մշակել պարբերական պահպանման ծրագիր:
(iv) Ծրագրել ճանապարհների ռազմավարական պահպանման աշխատանքներ` 

ցանցի երկարաժամկետ կենսակայունությունը երաշխավորելու համար: 
(v) Ուսումնասիրել կամուրջների կառուցվածքների վիճակը և մշակել կամուրջների 

ակտիվների կառավարման ծրագիր:  
(vi) Հիմնական երթուղիների վրա տեղադրել մշտական կշեռքներ: 

Վերականգնման գերակայություններ և նոր շինարարություն 
(i) Ավարտել Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման ծրագիրը` 

կարևորությունը տալով առաջնահերթ սնուցող ճանապարհներին: 
(ii) Միջպետական ծրագրով կենտրոնանալ հյուսիս-հարավ միջանցքի 

շինարարության վրա:
(iii) Գերակայություն տալ բացակայող ճանապարհային հատվածներին, շրջանցիկ 

ճանապարհներին և տնտեսական բարձր շահութաբերություն ունեցող 
շինարարական այլ նոր ծրագրերին:

Նախագծային ստանդարտներ 
(i) Ներդնել նախագծային միջազգային ստանդարտներ, մասնավորապես` 

երկրաչափական և ճանապարհածածկի նախագծման համար: 

Անվտանգություն
(i) Սահմանել գերակայություններ և համարժեքորեն ֆինանսավորել 

ճանապարհային անվտանգության ծրագիր:
(ii) Սահմանել արագության պատշաճ սահմանափակումներ և խստորեն հարկադրել 

դրանք: 
(iii) Բարելավել ՏԿՆ հարաբերությունները ճանապարհային ոստիկանության հետ:
(iv) Կառուցել շրջադարձի ավելի անվտանգ կետեր կամ լրիվ վերացնել դրանք:
(v) Երկար զառիվարներին ապահովել կյուվետներ և բարելավել նախազգուշացնող 

նշանների վիճակը:
(vi) Ճանապարհ առ ճանապարհ համակողմանիորեն բարելավել կահավորումը 

ճանապարհային նշաններով:
(vii) Հետիոտներին պաշտպանելու համար քաղաքների մեջ և գյուղական 

բնակավայրերում լայնացնել կողնակներ:
(viii) Կատարելագործել բնական գազով աշխատող մեքենաների և գազի լցակայանների 

անվտանգության զննման ընթացակարգերը: 

Շարունակությունը` հաջորդ էջում... 



23

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Ճանապարհներ և 
ավտոմոբիլա-յին 
տրանսպորտ 

Տվյալների շտեմարան 
(i) Բյուջետավորման ու կառավարման համար տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ ստեղծել ճանապարհային ակտիվների 
կառավարման համակարգ, որը կընդգրկի պահպանման տվյալների 
շտեմարանը (այդ թվում` գերակայությունների սահմանման) : 

Ավտոմոբիլային 
տրանսպորտ 

(i) Սեփականատերերի համար մշակել սեփական մեքենաներն 
արդիականացնելու խթաններ: 

(ii) Ավելի խստացնել մեքենաների տեխնիկական զննումը` հին, անսարք 
մեքենաների փոխարինումը խրախուսելու և անվտանգությունն ու 
կատարողականը բարելավելու համար: 

(iii) Համախմբել միջմարզային ավտոբուսային ծառայությունների 
աշխատանքը:

(iv) Ընդլայնել միջազգային ավտոբուսային ծառայությունները: 
(v) Զարգացնել երթևեկության ծավալների աճի ներուժը:

Կոնցեսիաներ (i) Կառավարության աջակցությամբ երաշխավորել կոնցեսիաների հաջող 
ընթացքը: 

(ii) Կատարել կոնցեսիաների, այդ թվում` անվտանգության գծով 
կատարողականի, արդյունավետ մշտադիտարկում:

(iii) ՏԿՆ–ի կազմում ստեղծել երկաթուղու մշտադիտարկման մարմին:
(iv) Վերապատրաստել մարմնի աշխատակիցներին:
(v) Զարգացնել շուկայավարման հմտությունները և խթանել երթևեկության 

զարգացումը:

Ցանցի զարգացում (i) Իրականացնել տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություններ և 
սահմանել ոչ կոնցեսիոն նախագծերի գերակայություններ:

(ii) Զարգացնել և աջակցել արդյունաբերական այն ոլորտները, որոնք օգտվում 
են երկաթուղային տրանսպորտից: 

Միջմոդուլային և 
նյութատեխնի-կական 
ապահովում 

(i) Երևանում կամ Գյումրիում ստեղծել միջմոդուլային համալիրներ:
(ii) Ընդլայնել միջմոդուլային գործառնությունները և բեռնարկղային 

փոխադրումները:
(iii) Մշակել և ընդունել բեռնափոխադրումների զարգացումը խթանելու համար 

անհրաժեշտ օրենսդրական ակտեր:

Շարունակությունը` հաջորդ էջում... 
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Քաղաքային 
տրանսպորտ

Ճանապարհային 
ցանց 

(i) Արդյունավետ օգտագործել ցանցի կարողությունները՝ ավելի լավ 
հավասարակշռություն ապահովելով հասարակական ու մասնավոր տրանսպորտի 
և հետիոտների կողմից դրա օգտագործման միջև:  

(ii) Խթանել կայուն զարգացում՝ ենթակառուցվածքների զարգացումը զուգակցելով 
հողօգտագործման պլանավորման հետ:

(iii) Ներդնել տարանցման համար նպաստավոր կառուցապատում, որպեսզի 
բնակելի շրջաններն ու առևտրային կենտրոնները նախագծվեն հասարակական 
տրանսպորտի և չմեքենայավորված տրանսպորտի ենթակառուցվածքների 
հասանելիությունն առավելագույնի հասցնելու միտումով:  

(iv) Շրջանցիկ ճանապարհներ ապահովելով բեռնաթափել քաղաքների կենտրոնական 
հատվածները տարանցիկ փոխադրամիջոցներից: 

(v) Հաղթահարել բնական տեղագրական խոչընդոտները, որոնք սահմանափակում են 
թաղամասերի միջև կապը, ինչպես նաև անդրադառնալ ցանցի անհավասարակշիռ 
բաշխմանը:

(vi) Ստեղծել ենթակառուցվածքներ` մեծ ավտոբուսներ և ավտոբուսների 
ուղեբաժաններ սպասարկելու համար:

(vii)  Խաչմերուկների բարեկարգման, այդ թվում` էստակադային ուղեբաժանների 
միջոցով վերացնել խցանումները:

(viii) Պատշաճ պահպանում իրականացնելու միջոցով բարելավել ճանապարհային 
ծածկի վիճակը: 

Հասարակական 
տրանսպորտի 
ենթակառուցվածքներ  

(i) Նորակառույց առևտրային և բնակելի տարածքներում մատուցել հասարակական 
տրանսպորտի բարձրակարգ ծառայություններ, հատկապես՝ քաղաքների 
կենտրոնական հատվածներում:

(ii) Գերակայությունը տալ առանձնացված ավտոբուսային ծառայություններին՝ 
սահմանափակելովմասնավոր փոխադրամիջոցների օգտագործումը:

(iii) Մշակել ենթակառուցվածքներ, որոնք խրախուսում են տրանսպորտի տարբեր 
տեսակների միջև փոխանցումները` ավտոբուսի կանգառներում և մետրոյի 
կայարաններում, ուղեբաժանները, ստեղծելօբյեկտներ, որտեղ հնարավոր 
է կայանել անձնական օգտագործման ավտոմեքենաները և փոխադրումը 
շարունակել ավտոբուսով:

Ճանապարհային 
անվտանգություն 

(i) Բարելավել ճանապարհային անվտանգությունը և նվազեցնել վթարների զոհերի 
թիվը՝ առանձնացնելով մեքենաները հետիոտներից:

(ii) Գերակայություն տալ հետիոտներին և չմեքենայացված տրանսպորտային 
միջոցներին` դրանց համար ապահովելով համապատասխան մայթեր, 
հետիոտնային գոտիներ քաղաքի կենտրոնում, ավելի պատշաճ լուսավորություն, 
հետիոտնային անցումներ և հեծանիվային հարմարություններ: 

(iii) Հարմարություններ ստեղծել հաշմանդամների համար, օրինակ` թեք հարթակներ: 

Հասարակական 
տրանսպորտի 
ծառայություններ 

(i) Օպտիմալացնել ավտոբուսային ցանցերը՝ կենտրոնացնելով մեծ/միջին 
ավտոբուսները և տրոլեյբուսները խիտ երթևեկություն ունեցող միջանցքների 
վրա, իսկ միկրոավտոբուսները՝ ավելի նոսր երթևեկություն ունեցող և սնուցող 
ճանապարհների վրա: 

(ii) Կնքել ավտոբուսների շահագործման պայմանագրեր՝ համախառն ծախսերի 
պայմանագրային համակարգով, որը հիմնված կլինի մեքենա/կիլոմետր 
նվազագույն ցուցանիշի, ինչպես նաև ծառայությունների որակը գնահատող 
ցուցանիշների վրա՝ տուգանքների և խրախուսման խթաններով: 

(iii) Ավտոբուսային օպերատորներին համախմբել բավարար տևողությամբ փոքրաթիվ 
կոնցեսիաների շրջանակներում՝ ավելի մեծ ավտոբուսների գծով ներդրումները 
խրախուսելու համար:

(iv) Տնտեսական շահավետության դեպքերում` ռազմավարական նշանակության 
երթուղիների վրա ներդնել թեթև վերգետնյա մետրոյի և ճեպընթաց ավտոբուսային 
ծառայություններ: 

(v) Պահանջել ավտոբուսային ծառայություններից աջակցել բնակչության սոցիալապես 
անապահով խմբերին: 

(vi) Ընդլայնել տրոլեյբուսային ծառայությունները:

Շարունակությունը` հաջորդ էջում... 
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Երևանի 
մետրոպոլիտեն 

(i) (i) Բարձրացնել ծառայությունների որակը կայարանների և գնացքների 
վերանորոգման միջոցով:

(ii) Ներդնել էլեկտրոնային տոմսերի և հարկադրման համակարգ:
(iii) Համակողմանի վերապատրաստումների միջոցով բարելավել անձնակազմի 

տեխնիկական, կառավարման և առևտրային կարողությունները:
(iv) Բարձրացնել կայարանների և տրանսպորտի այլ տեսակների հետ ուղեբաժանների 

հասանելիությունը:
(v) Առևտրային և բնակելի թաղամասերի կառուցապատմանը փոխկապակցելով 

ընդլայնել ցանցերը:

Ուղեվարձերի 
միասնական 
համակարգ 

(i) Ապահովել ուղևորատար տրանսպորտի հասանելիությունը սոցիալական բոլոր 
խմբերին:

(ii) Ստեղծել տոմսերի միասնական համակարգի ինստիտուցիոնալ դաշտ:
(iii) Ներդնել տոմսերի միասնական համակարգ՝ ծանրաբեռնված փողոցներում 

փոխանցումները հեշտացնելու համար:

Երթևեկության 
կառավարում 

(i) Բարելավել և արդիականացնել լուսացույցների համակարգը՝ աճող պահանջարկը 
բավարարելու և անվտանգությունը բարելավելու համար: 

(ii) Քաղաքապետարանների հասարակական տրանսպորտի ծառայությունների 
մատուցման և կանոնակարգման, երթևեկության կառավարման և տվյալների 
հավաքագրման կարողությունները հզորացնելու համար իրականացնել 
ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ և արդիականացնել սարքավորումները:

(iii) Ստեղծել քաղաքային տրանսպորտի կառավարման միասնական մարմին և 
քաղաքային տրանսպորտի հիմնադրամ: 

Կայանատեղեր (i) Ավտոմեքենաների օգտագործումը վերահսկելու համար ներդնել փողոցի վրա և 
փողոցից դուրս վճարովի կայանատեղեր 

(ii) Իրականացնել ավտոկայանման վճարների տարբերակում՝ ներդնելով 
էլեկտրոնային հաշվիչ սարքեր, որոնք թույլ կտան գնահատել զբաղեցված 
հողատարածքի արժեքը և կսահմանափակեն երկարաժամկետ կայանման 
հնարավորությունը, հատկապես՝ այն վայրերում, որտեղ աշխատում է 
հասարակական տրանսպորտը:

(iii) Կայանատեղերում ձևավորել կայանման ստորակարգություն. հաշմանդամներ, 
բնակիչներ, կարճաժամկետ այցելուներ, այդ թվում` գործարար ճանապարհորդներ, 
և երկարաժամկետ կայանողներ, օրինակ` ծայրամասերից եկող մշտական 
աշխատողներ: 

(iv) Կայանման վճարներից և տուգանքներից ստացված եկամուտներն օգտագործել 
քաղաքային տրանսպորտի բարելավմանն ուղղված աշխատանքներում 
ներդրումներ կատարելու համար:

(v) Իրականացնել կայանման կանոնակարգերի արդյունավետ հարկադրում՝ դրանց 
կատարումն ապահովելու համար:

(vi) Պետական-մասնավոր գործընկերություն ձևավորելու միջոցով խթանել 
մասնավոր հատվածի կողմից կայանատեղերի կառավարումը և ներդրումների 
իրականացումը:

(vii) Մշակել կանոնակարգեր, որոնք պարտավորեցնում են կառուցապատողներին 
ապահովել փողոցից դուրս կայանատեղեր:

Շարունակությունը` հաջորդ էջում... 
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Քաղաքացիական 
ավիացիա

Ավիացիոն համակարգի 
ազգային ծրագիր 

Ավիացիոն համակարգի ազգային ծրագրի հիմնական խնդիրները պետք է լինեն` 

(i) ենթակառուցվածքների պահանջները, գերակայությունները և առնչվող 
ծախսերը: 

(ii) Զվարթնոց օդանավակայանի զարգացման պահանջները և փոխկապակցված 
ենթակառուցվածքները, այդ թվում` նոր թռիչքուղի: 

(iii) Շիրակ օդանավակայանի նոր ուղևորային համալիրը: 
(iv) Օդանավակայանների վերաբացման իրատեսականությունը: 
(v) Ներքին ուղևորափոխադրման ծառայությունների զարգացման 

հեռանկարները: 
(vi) Հայկական նոր փոխադրող ունենալու հնարավորությունը (ներքին կամ 

և՛ ներքին, և՛ միջազգային փոխադրումների ծառայություններ մատուցելու 
համար)։ 

ՀԱՅԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻԱ 
(փակ բաժնետիրական 
ընկերություն, Զվարթնոց 
օդանավակայան) 

(i) Բացահայտել մոտ 5 տարի անց վերազինման կարիքները 

Շարունակությունը` հաջորդ էջում... 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Միջոլորտային 
խնդիրներ 

Ինստիտուցիոնալ 
շրջանակ և 
կառավարման

(i) Համախմբել ՏԿՆ–ի պատասխանատվությունները: 
(ii) Նվազագույնը երկու տարի ժամկետով ՏԿՆ–ի համար վարձել տրանսպորտի 

ոլորտում միջազգային փորձ ունեցող խորհրդատու, որը կաջակցի 
ինստիտուցիոնալ և մարդկային ռեսուրսների զարգացման հնգամյա ծրագրի 
մշակմանը և իրագործմանը: 

(iii) Առանձնացնել կանոնակարգման և գնումների պատասխանատվությունները 
ծառայությունների մատուցման գործառույթից:

(iv) Ապահովել կանոնակարգող մարմինների անկախությունը: 
(v) Ստեղծել մասնավոր հատվածի մասնակցության և պետական-մասնավոր 

գործընկերության ստորաբաժանումներ:
(vi) Խթանել պատշաճ կառավարումը: 
(vii) Վերանայել քաղաքացիական ավիացիայի կառուցվածքը:
(viii) Հստակեցնել քաղաքային տրանսպորտի համակարգերի կառուցվածքը:

Օրենսդրություն և 
կոնվենցիաներ 

(i) Հավատարիմ մնալ միջազգային և տարածաշրջանային տրանսպորտային 
կոնվենցիաներին և համաձայնագրերին:

Աղետների ազդեցության 
մեղմացում  

(i) Ստեղծել հետաղետային վերականգնման տրանսպորտային երկու կենտրոններ, 
մեկը Երևանում, իսկ մյուսը՝ մարզային որևէ քաղաքում:

Զբոսաշրջություն (i) Իրականացնել զբոսաշրջության խթանման ռազմավարություն, այդ թվում` 
ենթակառուցվածքներում ներդրումների ծրագիր, սպասարկման բարելավման 
աշխատանքներ, միջպետական համագործակցություն:

(ii) Վերացնել զբոսաշրջության զարգացման տրանսպորտային խոչընդոտները: 

Բնապահպանական 
և սոցիալական 
քաղաքականություններ 

(i) Մեղմացնել տրանսպորտի ոլորտի բացասական բնապահպանական և 
սոցիալական ազդեցությունը՝ բնապահպանական և սոցիալական պատշաճ 
ուսումնասիրությունների իրականացման, մշտադիտարկման և արտաքին 
հաստատությունների (ներառյալ` տրանսպորտի հետ կապված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 
հարցերով զբաղվող ՄԱԿ–ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ–ի համատեղ ծրագիրը և տրանսպորտի 
հետ կապված մարդկանց թրաֆիքինգի հարցերով զբաղվող՝ ՄԱԿ–ի Զարգացման 
ծրագիրը) հետ սերտ համագործակցության միջոցով: 

(ii) Բարձրացնել տրանսպորտի մատչելիության աստիճանը բնակչության աղքատ և 
խոցելի խմբերի համար, իրականացնելով, օրինակ, աղքատամետ գնագոյացման 
քաղաքականություն:

Աղբյուր` ԱԶԲ, 2008, Տրանսպորտի ոլորտի զարգացման ռազմավարություն: Խորհրդատուի զեկույց, Մանիլա (TA 4937-ARM): 





Լուսանկարները` Ասիական զարգացման բանկից: 
 
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար` դիմել Հոնգ Վանգին (hongwang@adb.org).



Հայաստանի տրանսպորտային հեռանկարները. Տրանսպորտի ոլորտի գլխավոր պլան

Լինելով ցամաքային երկիր, Հայաստանի տնտեսությունը, մեծապես պայմանավորված 
է տրանսպորտային ծախսեիից և միջսահմանային հաղորդակցումից, սակայն բաց են 
միջպետական սահմաններից միայն երկուսը, իսկ երկրի բնակլիմայական պայմանները 
խիստ են: Հետևանքը` տրանսպորտային մեծ ծախսեր, մասնավորապես առևտրի առարկա 
հանդիսացող ապրանքների դեպքում, և ենթակառուցվածքների կառուցման և պահպանման 
բարձր ծախսեր: Տրանսպորտի բարելավման գործում կառավարության կարևորագույն դերն 
է երաշխավորել, որ տրանսպորտային ենթակառուցվածքները և ծառայություններն հիմնվեն 
միջազգային ստանդարտներին և լավագույն փորձին, խրախուսել մասնավոր հատվածի 
կողմից տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ու ծառայությունների տրամադրումը, մշակել 
թափանցիկության ապահովման ծրագրեր, որոնց շրջանակներում կհամագործակցեն մասնավոր 
հատվածը, քաղաքացիական հասարակությունն ու կառավարությունը, հնարավորություն ընձեռել 
տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ինքնուրույն ծրագրել սեփական տրանսպորտային 
համակարգերը:
 

Ասիական զարգացման բանկի մասին 

ԱԶԲ-ի տեսլականը` աղքատությունից զերծ Ասիական և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանն 
է: Բանկի առաքելությունն է օգնել իր զարգացող անդամ պետություններին էապես նվազեցնել 
աղքատությունը և բարելավել իրենց բնակչության կյանքի որակը: Չնայած տարածաշրջանի 
արձանագրած բազմաթիվ հաջողություններին` այն դեռևս հանդիսանում է աշխարհի 
աղքատների երկու երրորդի տունը. 1.8 միլիարդ մարդ ապրում է օրական $2-ից պակաս 
գումարով, իսկ 903 միլիոն մարդ գոյատևում է օրական $1.25-ից քիչ գումարով: ԱԶԲ-ն 
հավատարիմ է ներառական տնտեսական աճի, էկոլոգիապես կայուն աճի և տարածաշրջանային 
ինտեգրացիայի միջոցով աղքատությունը հաղթահարելու գաղափարին: 

ԱԶԲ-ի, որի կենտրոնական գրասենյակը գտնվում է Մանիլայում, սեփականատեր են 
հանդիսանում 67 անդամները, որոնցից 48-ը տարածաշրջանից են: Իր զարգացող անդամ 
պետություններին օժանդակելու համար Բանկի հիմնական գործիքներն են` քաղաքականության 
երկխոսությունը, վարկերը, կապիտալ ներդրումները, երաշխիքները, դրամաշնորհները և 
տեխնիկական օժանդակությունը:   

Ասիական զարգացման բանկ 
6 ԱԶԲ  Պողոտա, Մանդալույոնգ քաղաք 
1550 Մետրո Մանիլա, Ֆիլիպիններ 
www.adb.org 
Հրատարակչական պահեստ թիվ ARM113617 Տպված է Ֆիլիպիններում 


