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Երախտիքի խոսք 
 
 

Հետազոտական խումբը խորին երախտագիտությունն է 
հայտնում ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան 
գրասենյակի ղեկավարությանը և աշխատակազմին տվյալ ծրագրի 
հրատապության և կարևորության ընկալման, հետազոտական 
աշխատանքների ֆինանսավորման և իրականացման գործին 
համակողմանի աջակցություն ցուցաբերելու համար:  

 
 
 
Սույն զեկույցը պատրաստվել է ՄԱԿ-ի Բնակչության 

հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ։ Զեկույցում 
արտահայտված կարծիքները հեղինակային են և կարող են 
չհամընկնել ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի տեսակետին: 
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Հապավումների ցանկ 
ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 
ՌԴ Ռուսաստանի Դաշնություն 
ԵԱՏՄ Եվրասիական տնտեսական միություն 
ԵՄ Եվրամիություն 
ԱՄՆ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 
ԱՄԷ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ 
ՄԱԿ Միավորված ազգերի կազմակերպություն 
UNFPA Միավորված ազգերի կազմակերպության բնակչության 

հիմնադրամ 
ՄՄԿ Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն 
ԽՍՀՄ Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միություն 
ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն  
Տ/տ Տնային տնտեսություն 
ՍԷԿՏ Սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական 

համակարգ 
Մ Միգրանտ 
ՄԱ  Միգրանտ անդամ (տ/տ-յան) 
ՄՉ  Միգրանտ չունեցող/չունեցած տնային տնտեսություն 
ՄՈւ  Միգրանտ ունեցող/ունեցած տնային տնտեսություն 
ՎՄ Վերադարձած միգրանտ 
ԱԳՄ Արտերկրում գտնվող միգրանտ 
ԱԱԺ Առաջին անգամ ժամանում 
ԱԱԺՄ Առաջին անգամ ժամանած միգրանտ 
ԴՀԺ Դիտարկման հետհայաց ժամանակահատված 
ԴՊ Դժվարանում է պատասխանել 
ՀՊ Հրաժարվում է պատասխանել 

 
 

Ներածություն 
 

Սկսած 1988թ.-ից, պայմանավորված այնպիսի արտակարգ գործոններով, 
ինչպիսին են ղարաբաղյան հակամարտությունը, Սպիտակի աղետալի 
երկրաշարժը, քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական աննախադեպ 
անցումները (ԽՍՀՄ փլուզում, տրանսպորտային և էներգետիկ շրջափակում, 
անցում շուկայական տնտեսությանը, կաթվածահար եղած արտադրություն, 
բնակչության հանկարծահաս և գրեթե լիակատար ունեզրկում և այլն), 
Հայաստանի արտաքին միգրացիոն իրավիճակն արմատապես փոխվեց:  

Միևնույն ժամանակ, մի շարք պատճառներով, պաշտոնական միգրացիոն 
վիճակագրությունը դադարեց արտացոլել իրերի իրական վիճակը1: Դրանցից 
հիմնականը այն էր, որ բնակչության միգրացիոն տեղաշարժերի գերակշիռ մասը 
ձեռք բերեց անբարենպաստ իրողություններին արագ արձագանքի բնույթ` 
յուրօրինակ ուղևորություն դեպի անորոշություն: Մեկնելով անորոշ ժամանակով, 
հիմնականում չբացառելով վերադարձը՝ միգրանտների2 մեծամասնությունը, 
                                                 
1 Ըստ ՀՀ 2001թ. մարդահամարի տվյալների հիման վրա ՀՀ ԱՎԾ-յան վերահաշվարկված 
գնահատականի՝ 1990-2001թթ. միջպետական միգրացիայի բացասական մնացորդի մեծությունը 
կազմել է  631.4 հազար մարդ, այսինքն՝ գրեթե 14 անգամ ավելի միգրացիայի ընթացիկ 
հաշվառման համակարգի՝ նույն տարիների համար ստացված  մեծությունից  (տես` 6.13., էջ 35): 
2 Խոսքը բացառապես, այսպես կոչված, ՙկամավոր՚, այլ ոչ հարկադիր միգրանտների մասին է:  



 

 

5

խուսափելով ՙկամուրջներն այրելուց՚, ցանկանալով նվազագույնի հասցնել 
վերադարձի դեպքում հնարավոր բյուրոկրատական քաշքշուկները, խուսափում 
էր միգրացիոն ակտի պաշտոնապես ընդունված կարգով գրանցումից:  

Նշենք, որ պաշտոնական միգրացիոն տեղեկատվության հավաստիության 
ու ամբողջականության առումով ցայսօր նշանակալից բարելավում տեղի չի 
ունեցել:  

Այսպիսով` ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ ՀՀ բնակչության միգրացիայի 
մասին պաշտոնական տվյալների ոչ ամբողջականությունը և անբավարար 
խորությունը լրջորեն խոչընդոտում են միգրացիոն իրավիճակի գնահատմանը, 
հետևաբար՝ դրանով պայմանավորված խնդիրների բացահայտմանը, դրանց 
կարգավորմանն ուղղված միջոցառումների և ծրագրերի մշակմանը, այսինքն՝ 
հիմնավորված ու արդյունավետ պետական միգրացիոն քաղաքականության 
իրականացմանը: 

Ակնհայտ է, որ միգրացիոն գործընթացների, միգրացիոն հոսքերի 
ծավալների վերաբերյալ առավել խորը և բազմակողմանի տեղեկատվության 
կենսական կարևորությամբ, ինչպես նաև միգրացիոն տեղաշարժերի 
պատճառների և հետևանքների մասին առավել հստակ պատկերացում կազմելու 
անհրաժեշտությամբ է պայմանավորված այդօրինակ տեղեկատվության 
ապահովման գործնականում միակ աղբյուրի` բնակչության ընտրանքային 
հետազոտությունների՝ որոշակի պարբերականությամբ իրականացումը:  

Պատահական չէ, որ այս խնդրին հատուկ անդրադարձել են ինչպես ՀՀ 
կառավարության 2010թ. դեկտեմբերի 30-ի թիվ 51 արձանագրային որոշմամբ 
հավանությանն արժանացած ՙՀՀ միգրացիայի պետական կարգավորման 
քաղաքականության հայեցակարգը՚3, այնպես էլ ՀՀ կառավարության 2017թ. 
օգոստոսի 31-ի նիստի N37 արձանագրային որոշմամբ հաստատված «ՀՀ 
միգրացիայի քաղաքականության 2017-2021թթ. ռազմավարության արդյունավետ 
իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագիրը՚4:  

                                                 
3 Գլուխ 2, 4-րդ գերակա խնդրի 4-րդ ենթակետ:  
4 Միջոցառումներ՝ 8․3․ա․1 և 8․3․ա․2: 
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Հետազոտության հիմնական արդյունքները 
 

Հայաստանի միգրացիոն իրավիճակի տվյալ հետազոտության հիմնական 
արդյունքները հետևյալներն են.  

 

1. Ստացված են ՀՀ ԴՀԺ-ում արտաքին միգրացիոն գործընթացներում ներառված 
անդամ/ներ ունեցող՝ ՄՈԻ, տ/տ-ների խմբաքանակների գնահատականները. 
ընդհանուր առմամբ ավելի քան 142.4 հազար, որից երևանաբնակ՝ գրեթե 27.7 
հազար, այլ քաղաքաբնակ՝ 47.4 հազար և գյուղաբնակ՝ 67.3 հազար:  
2. Փաստագրված է ՀՀ տ/տ-ների թվում նման տ/տ-ների տեսակարար կշիռների, 
ընդ որում՝ առաջանցիկ տեմպերով, նվազման շարունակման հանգամանքը: Եթե 
2017թ. միգրանտ անդամ/ներ ուներ ավելի քան ամեն 3-րդ տ/տ-ը (35.1%), 2019թ.՝ 
միայն ամեն 4-րդից քիչ ավելին (26%), ապա, ըստ այս հետազոտության՝ արդեն 
անգամ ամեն 5-րդից էլ պակասը (18.3%):  
3. Բացահայտված է նվազման երևույթի համատարած բնույթ կրելու 
հանգամանքը. ներառվածության ցուցանիշների նման շարժի գործում որակական 
առումով նույնական մասնակցություն են բերել բնակավայրերի բոլոր երեք 
տիպերի տ/տ-ները, ինչպես նաև նրանց միգրանտ անդամի/ների կարգավիճակով 
տարբեր խմբերը (ՎՄ, ԱԳՄ կամ ԱԱԺՄ և կամ դրանց այս կամ այն համադրումն 
ունեցող բոլոր տ/տ-ները):  
4. Ստացված են ՄՈՒ տ/տ-ների բաշխումներն ըստ միգրանտ անդամի/ների 
երկու հիմնական կարգավիճակների. ՎՄ ունեցողներ՝ 45.4% (տ/տ-ների 
ընդհանուր թվի 8.3%-ը, որից Երևանում՝ 5.4%, այլ քաղաքներում՝ 9%, գյուղերում՝ 
10.9%), ԱԳՄ ունեցողներ՝ 54.6% (տ/տ-ների ընդհանուր թվի 10%-ը, որից 
Երևանում՝ 4.3%, այլ քաղաքներում՝ 10.8%, գյուղերում՝ 15.9% ):   
5. Արձանագրված է, որ, եթե 2017-2019թթ. նվազումը պայմանավորված էր 
իշխանափոխությունից ակնկալվող դրական տեղաշարժերով, ապա նվազման 
ներկայիս շարունակումն, ըստ էության, միանգամայն սպասելի, համավարակի և 
հետպատերազմյան իրողությունների ու դրանց բազմաբնույթ ծանրակշիռ 
հետևանքների վճռորոշ ներգործության տակ ձևավորված օբեկտիվ երևույթ է:  
6. Բացահայտված է, որ չնայած տ/տ-ների՝ միգրացիոն գործընթացներում 
ներառվածության ներկայիս դինամիկայի արդյունքում  բնակավայրի առանձին 
տիպերի՝ տ/տ-ների միգրացիոն գործընթացներում ներառվածության՝ միջին 
երկրայինից շեղվածությունների որոշ մեղմացմանը՝ դրանց տարբերակվածության 
բնույթը, մնալով անփոփոխ, քանակապես դեռևս նշանակալից է: Երևան՝ 9.6%, 
այլ քաղաքներ՝ 19.8%, գյուղեր՝ 26.8%: 
7. Վերահաստատվել է տ/տ-ների բազմանդամության՝ միգրացիոն 
ակտիվությանը նպաստող գործոն հանդիսանալու հանգամանքը:  
8. Հիմնվելով ՄՉ և ՄՈՒ տ/տ-ների սուբյեկտիվ գնահատականների վրա՝ արվել է 
հետևություն, որ ՀՀ տ/տ-ների աղքատության բնութագրիչների՝ 2017-2019թթ. 
բարելավման գործընթացն, ըստ էության, բեկվել է: Ընդ որում, որպես դրա 
առավել կարևոր դրսևորում գնահատվել է այն, որ, եթե 2019թ. ՄՈՒ տ/տ-ների 
նյութական վիճակը որոշ՝ ոչ այնքան մեծ չափով, ավելի բարվոք էր, քան ՄՉ տ/տ-
ներինը, ապա ներկայումս դրանք առնվազն գրեթե նույնական են:  
9. Այս վերջինը, համադրված հետազոտության այնպիսի օբյեկտիվ տվյալների 
հետ, ինչպիսիք են նման մուտքերի համախառն ու միջին մեծությունների 
նվազումը և այլն, հիմք է հանդիսացել եզրակացնելու, որ, եթե մինչ 2020թ. 
որոշակիորեն ավելի ծանրակշիռ էր միգրացիայի՝ որպես տ/տ-ների նյութական 
վիճակի բարելավման գործոնի դերակատարումը, ապա այժմ ավելի ազդեցիկ է 
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դարձել դրա՝ աղքատացման վտանգ պարունակող ռիսկային երևույթ լինելու 
հանգամանքը: 
10.  Արձանագրված է, որ իրավիճակն ի վիճակի չի եղել շտկել ՄՈՒ տ/տ-ների 
եկամուտի աղբյուրների դիվերսիֆիկացվածության աստիճանի անգամ որոշ 
մեծացումը: Մյուս կողմից՝ փաստագրված է նաև, որ ՄՈւ տ/տ-ների համար 
արտերկրից մուտքերն մնացել են եկամուտի կարևորագույն աղբյուրը. այդպիսի 
եկամուտներ ունեն նրանցից 10-ից ավելի քան 6-ը, ընդ որում՝ վերջիններիս 2/3-ի 
համար դրանք հանդիսանում են գոյության միջոցների հիմնական աղբյուրը:  
11.  Փաստագրված է և՜ ՄՉ տ/տ-ների, և՜ ՄՈՒ տ/տ-ների շրջանում արտերկրից  
մուտքեր ունեցածների բաժինների մեծացում՝ ճիշտ է, ոչ համամասնական 
կերպով. հաջորդաբար՝ գրեթե 28%-ով և ընդամենը 2.9%-ով:  
12.  Փաստագրված է նաև, որ չնայած վերջինիս՝ տ/տ-ների՝ արտերկրից 
մուտքերի համախառն մեծության նվազման երևույթն, ընդհանուր առմամբ, 
շարունակվել է, ընդ որում՝ հարաճյուն տեմպերով: Եթե 2017-2019 թթ. 
միջակայքում նվազման տեմպը կազմել է միայն 12.7%, ապա 2019-2021 թթ.՝ 
արդեն 31.5%՝ 204.7 մլն ԱՄՆ դոլարից 140.2 մլն ԱՄՆ դոլարի, կամ 64.5 մլն ԱՄՆ 
դոլարով:  
13.  Արձանագրվել է, որ, ի տարբերություն 2019թ., տվյալ նվազման գործում ՄՉ և 
ՄՈՒ տ/տ-ների ՙներդրումները՚ տրամագծորեն հակադարձ բնույթի են: ՄՈՒ տ/տ-
ների մուտքերի համախառն մեծության՝ 2.7 անգամով անկման (178.4-ից 65.8 մլն 
դոլարի) պայմաններում, ՄՉ տ/տ-ների մուտքերի գումարային մեծությունն 2.8 
անգամով մեծացել է՝ 26.2 մլն ԱՄՆ դոլարից 74.4 մլն ԱՄՆ դոլարի:  
14.  Եզրահանգում է արվել այն մասին, որ ՄՈՒ-տ/տ-ների մուտքերի համախառն 
գումարի նվազումն առնվազն հիմնականում ՙհամավարակ՚ երևույթի հետևանք 
է: Դրա բերումով աշխատանքային միգրանտների (այդ թվում՝ նախ և առաջ 
բազմակի/սեզոնային) զգալի մասը, կամ չունենալով մեկնելու հնարավորություն և 
կամ՝ դրսևորելով զգուշավորություն` ձեռնպահ  մնալով դրանից, զրկված է եղել 
իր ավանդական արտերկրյա վաստակներից: Նկատի ունենալով ՄՈՒ տ/տ-ների՝ 
արտերկրից մուտքերի նաև միջին մեծության նվազման հանգամանքը՝ որպես 
նման դինամիկայի լրացուցիչ գործոններ մատնանշված են նաև միգրացման 
ծախսերի աճը և միգրանտների կազմի կառուցվածքային տեղաշարժերը հօգուտ 
ցածր վարձատրություն ունեցողների բաժնի մեծացման:  
15.  ՄՉ տ/տ-ների՝ արտերկրից մուտքերի ծավալների աճի երևույթի առնչությամբ 
էլ առաջ է քաշված այն թեզը, որ դա հիմնականում պայմանավորված է մյուս՝ 
ՙպատերազմ՚, արտակարգ գործոնով: Այն բանով, որ, պատերազմական և 
հետպատերազմյան իրողությունների ցնցող ազդեցության տակ, սփյուռքահայերի 
զգալի մասը հարկ է համարել զգալիորեն ընդլայնել իրենց հայաստանաբնակ  
հարազատներին, բարեկամներին, մտերիմներին տրամադրվող նյութական 
աջակցության չափերը, ընդ որում՝ թե՜ գումարների մեծության, թե՜ ստացողների 
թվի առումներով: Այս վարկածի օգտին է վկայում նաև ՄՉ տ/տ-ների՝ արտերկրից 
մուտքերի միջին մեծության ցուցանիշի կտրուկ բարձրացումը:  
16.  Վերահաստատվել է թե՜ ՄՉ և թե՜ ՄՈՒ տ/տ-ների կողմից  արտերկրից 
մուտքերի՝ մնացորդային սկզբունքով տնօրինման երևույթի շարունակումը և 
դրանց գումարների՝ մարդկային և տնտեսական/ֆինանսական կապիտալների 
զարգացման, ֆիզիկական կապիտալի ընդլայնման ներուժի խիստ 
սահմանափակ լինելը: Սրանք, իրենց հերթին, հիմք են հանդիսացել 
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եզրակացնելու, որ, ինչպես և մինչ այժմ,  արտերկրից ստացվող գումարներով 
հիմնականում գոյատևման՝ պարզ վերարտադրության խնդիր է լուծվում: 
17.  Բացահայտվել է տ/տ-ների՝ նյութականի առումով լավատեսական 
սպասումների անկման ու վատատեսական  տրամադրությունների բարձրացման 
հանգամանքը և այն, որ դա ավելի ընդգծված է դրսևորված  ՄՈՒ տ/տ-ների մոտ: 
Նկատի ունենալով, որ այս անցումը հաջորդել է 2019թ. հետազոտությամբ 
արձանագրված հակադարձ տեղաշարժին՝ արված է եզրակացություն,  որ այն 
պայմանավորված է մի կողմից տ/տ-ների նյութական վիճակի իրական 
դինամիկայով, մյուս կողմից՝ նրանով, որ ներկայիս արտառոց իրողությունների 
պայմաններում, ընդ որում՝ ոչ միայն ներերկրային, այլև համավարակով և այլ 
գործոններով պայմանավորված արտերկրային, մեծապես խաթարված է դրական 
սպասելիքների նկատմամբ հավատը:  
18.  Բացահայտվել է, որ 2020թ. նախորդած ժամանակահատվածի հետ 
համեմատ՝ դիտարկման պահին  այլ բնակավայր մշտական բնակության 
տեղափոխման մտադրություն ունեցող տ/տ-ների մասնաբաժինը 11.1%-ից 
բարձրացել է 18.7%-ի: Ընդ որում՝ նրանց գերակշիռ մասը՝ 17.5%-ը, մշտապես 
արտերկիր մեկնելու մտադրություն ունեցող տ/տ-ներն են  (նրանց տեսակարար 
կշիռը մեծացել է 7.2 տոկոսային կետով, կամ գրեթե 70%-ով): Հավելենք, որ 
վերջիններիս հիմնական մասը՝ 12.4%-ը՝ մինչև 2020թ. միայն 6%-ի դիմաց, 
միտված է տ/տ-յան ողջ կազմով միգրացվելուն:  
19.  Արձանագրված է, որ այս շեշտակի անցումները գրեթե բացառապես 
պայմանավորված են ՄՉ տ/տ-ների դիրքորոշումների վերանայմամբ. ընդհանուր 
առմամբ, միգրացման մտադրություն ունեցողների մասնաբաժնի աճ` 8.3%-ից 
17.8%-ի; մշտապես արտերկիր մեկնելու մտադրություն ունեցողներ` 7.4%-ից 
16.7%-ի;  տ/տ-յան ողջ կազմով միգրացվելուն նպատակամղվածներ՝ 5%-ից 
12.4%-ի:  
20.  Բացահայտվել է, որ ՄՈՒ տ/տ-ների թվում միգրացման մտադրություն 
ունեցողների բաժինը, որն իր մեկնարկային մեծությամբ (24%) գրեթե եռակի 
անգամ ավել էր քան ՄՉ տ/տ-ներինը (8.3%), ոչ միայն չի մեծացել, այլև, ոչ մեծ 
չափով՝ 1.1 տոկոսային կետով նվազելով հանդերձ, շարունակում է զգալիորեն 
գերազանցել ՄՉ տ/տ-ների նույն մեծությանը:  
21.  Փաստագրվել է երկրի ներսում միգրացվելու մտադրություն ունեցող տ/տ-
ների տեսակարար կշիռների ոչ նշանակալից մեծացման հանգամանքը և այն, որ 
այսպիսի տ/տ-ների հիմնական մասը միտված է տեղափոխվելու Երևան: 
22.  Հետազոտության տվյալների վերլուծման հիման վրա արված է 
փորձագիտական եզրակացություն, որ  մշտապես միգրացվելու մտադրություն 
ունեցող տ/տ-ներից միայն մոտ 1/3-րդի մտադրություններն են, որ,  կրելով 
նպատակների և հետևանքների առումներով գիտակցված որոշման բնույթ, 
անհաղթահարելի խոչընդոտների բացակայության դեպքում անվերապահորեն 
իրականացվելու են: Ինչ վերաբերում է մյուսներին, ապա առնվազն տեսանելի 
ապագայում նրանց միգրացումը քիչ հավանական է: Մյուս կողմից, սակայն, չի 
կարելի բացառել նաև այն, որ, կախված մոտակա ժամանակների 
զարգացումների՝ նախ և առաջ հայաստանյան, բնույթից և տեմպերից, այն կարող 
է և այս կամ այն արագությամբ բարձրանալ: 
23.  Արձանագրված է նաև, որ միգրացիոն մտադրությունների իրականացման 
առումով տվյալ ընդհանրական պատկերը ևս  ձևավորված է ՄՉ և ՄՈՒ տ/տ-ների 
համակցությունների էապես տարբերվող իրավիճակներից: Եթե առաջինների 
թվում իրականացման փուլում է միգրացման մտադրությունների ընդամենը մոտ 
3%-ը, ապա երկրորդների շրջանում` արդեն 10-ից ավելի քան 4-ը; եթե 
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միգրացվելու նվազագույն հավանականությունն ունեն առաջինների ավելի քան 
¾-ը, ապա երկրորդների՝ միայն մոտ 40%-ից քիչ ավելին:  
24.  Որպես հատկապես անհանգստացնող է գնահատված տվյալ առումով ՄՈՒ 
տ/տ-ների իրավիճակը: Նրանք, ովքեր միգրացման իրականացման փուլում են, 
կազմում են. 22.2%՝ ներերկրային միգրացիա նախատեսողների մոտ, 29.4%՝ ողջ 
կազմով արտերկիր միտվածների մոտ և անգամ  ամբողջ 62%՝ տ/տ-յան մի 
մասով արտերկիր միտվածների մոտ:  
25.  ՄՉ տ/տ-ների միգրացիոն մտադրությունների՝ հատկապես դեպի արտերկիր 
ուղղված, գերակշիռ մասը բնորոշված է որպես ոչ այնքան հնարավորությունների 
և հետևանքների առումով գնահատված պատասխանատու որոշում, որքան 
ընդամենը յուրօրինակ իմպուլսիվ/առաջին արձագանք ներկայիս՝ բոլոր 
առումներով անբարենպաստ իրողություններին: Անգամ կարելի է ասել՝ դեպքերի 
մեծ մասում սոսկ ցանկություն է, որի իրականացման միջոցով ենթադրվում է 
խույս տալ վերջիններից:   
26.  Արված է եզրահանգում այն մասին, որ Հայաստանից տ/տ-ների՝ ու մեծ 
հաշվով բնակչության, էմիգրացիայի նոր՝ ծավալուն ալիքի ի հայտ գալը, ինչին  
կբերի ներկայումս արտերկիր միգրացման մտադրությունների իրականացման 
ցածր հավանականությամբ տ/տ-ների այդ հարցում վերջնականապես 
կողմնորոշվելը հօգուտ մեկնումը, հնարավոր է կասեցնել միայն այնպիսի հատուկ 
նպատակային քաղաքականության մշակման և հետևողական իրականացման 
դեպքում, որի արդյունքում կստեղծվեն անհրաժեշտ ու բավարար պայմաններ, 
որպեսզի էմիգրացման հնարավորությունը չբացառող տ/տ-ները և անհատները 
հրաժարվեն իրենց այդ գաղափարից:  
27.  Բացահայտվել է, որ ՙհամավարակ՚ գործոնի՝ միգրացիոն գործընթացների 
վրա  արդեն իսկ ունեցած առավել նշանակալից ազդեցությունն, ըստ էության, 
հանդիսանում է միգրացման մտադրություն ունեցող տ/տ-ների բաժնեմասերի էլ 
ավելի նշանակալից աճի զսպումը: Այսպես, ըստ պայմանական հաշվարկների՝ 
եթե չլիներ այդ գործոնը, միգրացման մտադրություն ունեցող տ/տ-ների 
բաժնեմասերը կարող էին կազմել. տ/տ-ների ամբողջ համակցություն՝ 22%-ը, կամ 
փաստացի մակարդակից 17.6%-ով ավել, ՄՉ տ/տ-ներ՝ 20.6%, կամ փաստացի 
մակարդակից 15.7%-ով ավել, ՄՈՒ տ/տ-ներ՝ նույնիսկ 28.5%, կամ փաստացի 
մակարդակից ուղիղ ¼-ով ավել:  
28.  Ի հայտ է բերվել, որ, ի տարբերություն նախորդի, ՙպատերազմ՚ գործոնը 
հանդես է եկել որպես միգրացիոն մտադրությունների կարևոր խթան: Իրենց, այդ 
թվում՝ արտաքին, միգրացիոն մտադրությունների վրա պատերազմի ու դրանով 
պայմանավորված երևույթների այս կամ այն չափի ազդեցությունն են 
արձանագրել. նման տ/տ-ների ողջ համակցության 26.5%-ը (ՄՉ տ/տ-ներ՝  27.3%, 
ՄՈՒ տ/տ-ներ՝  22.7%):  
29.  Պայմանական հաշվարկների միջոցով ստացվել են տ/տ-ների տարբեր 
խմբերի՝ իրենց մշտապես միգրացվելու մտադրություններ ունենալ/չունենալու 
հարցում ՙպատերազմ՚ գործոնի ազդեցության աստիճանին տված 
գնահատականների ամփոփ մեծությունները. ողջ կազմով արտերկիր 
միգրացվելու մտադրություն ունեցող՝ 61%, ներերկրային միգրացիայի 
մտադրություն ունեցող՝ գրեթե 51%, մի մասով արտերկիր միգրացվելու 
մտադրություն ունեցող՝ մոտ  43%, ՄՉ՝ մոտ 33%, ընդհանուր առմանբ տ/տ-ներ՝ 
32%, ՄՈՒ՝ գրեթե 29%, միգրացման մտադրություն չունեցող՝ 27%5: 

                                                 
5 Այս վերջին ցուցանիշը պետք է մեկնաբանվի որպես միգրացման մտադրություն չունենալու  
վրա ՙպատերազմ՚  գործոնի ազդեցության աստիճանի գնահատական: 
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30.  Արձանագրվել է, որ,  որոշակի քանակական տարբերակվածությամբ 
հանդերձ, արտերկիր միգրացվելու մտադրություն ունեցող տ/տ-ների բոլոր 
ենթամասերի համար սոցիալ-տնտեսական պատճառների համալիրը  մշտական 
էմիգրացման դրդման առավել ծանրակշիռ պատճառն է: Փաստվել է, որ նշված 
տարբերակվածությունը դրսևորվում է միգրացման մտադրություն ունեցող ՄՈՒ 
տ/տ-ների համեմատ ՄՉ տ/տ-ների մոտ միգրացման մտադրության սոցիալ-
տնտեսական պատճառների զգալիորեն պակաս նշանակալից լինելու մեջ:  
31.  Բացահայտվել է, որ ՙանվտանգությունը և հարակից գործոնները՚ եղել և 
հանդիսանում են արտերկիր միգրացվելու մտադրության կարևորությամբ 
երկրորդ պատճառը, սակայն, եթե նախապատերազմյան ժամանակի համար այս 
հանգամանքը ընդամենը ուրվագծված էր, ապա ներկայումս այն առավել քան 
ընդգծված է, ինչն, անկասկած, պայմանավորված է պատերազմի բերումով տ/տ-
ների մոտ անպաշտպանվածության զգացողության ի հայտ գալով:  
32.  Արձանագրվել է, որ արտերկիր միգրացման մտադրություն ունեցող տ/տ-
ներից 10-ից գրեթե 1-ը ոչ մի պայմանով չի պատրաստվում հրաժարվել իր այդ 
մտադրությունից: Նրանց 1/3-րդից քիչ ավելին էլ որպես նման պայման առաջ է 
քաշում ՙսոցիալական դրության բարելավումը՚, 4-ից մոտ 1-ը` ՙանվտանգության 
ապահովումը՚; ինչ վերաբերում է մնացած պայմաններին, ապա դրանք գրեթե 
հավասար մասնաբաժիններով մատնանշվել են արտերկիր միգրացման 
մտադրություն ունեցող մնացած տ/տ-ների կողմից:   
33.  Փաստագրված է, որ ՀՀ-ում ներկայումս իրականացվող` ՎՄ-ների 
վերաինտեգրման ծրագրերի մասին տ/տ-ների, այդ թվում` նախ և առաջ 
պոտենցիալ շահառու անդամներ ունեցող, տեղեկացվածության մակարդակն 
առավել քան անբավարար է: Սա հիմք է հանդիսանում եզրակացնելու, որ տվյալ, 
միանգամայն անընդունելի իրավիճակի շտկման առումով մեծ աշխատանք ունեն 
անելու ինչպես համապատասխան պաշտոնական մարմինները, այնպես էլ՝ ու 
միգուցե էլ ավելի մեծ չափով, նման ծրագրեր իրականացնող որոշակի 
միջազգային և տեղական կառույցները (տե՜ս ներդիր 1):    
34.  Ստացվել է ԵՄ-ի ֆինանսավորմամբ «Տեղական դերակատարների 
հզորացում հանուն զարգացման» (LEAD) ծրագրի շրջանակներում 
իրականացվելիք «Միգրանտների ներուժի ուղղումը հանուն Հայաստանի 
զարգացման» (IMPACT Armenia) ծրագրի պոտենցիալ շահառու տ/տ-ների 
խմբաքանակի գնահատականը` ընդհանուր առմամբ՝ 73 հազար տ/տ-յուն, որից. 
երևանաբնակ՝ 6.4 հազարը, այլ քաղաքաբնակ՝ 20.6 հազարը, գյուղաբնակ՝ 46.2 
հազարը  (տե՜ս ներդիր 2):   
35.  Հետազոտության շրջանակներում կատարվել է ընտրանքային 1500 տ/տ-
ների 5493 անդամների անհատական հարցաթերթային հարցում: Անհատների, 
կամ բնակչության հարցման այս ընտրանքային համակցությունը, լինելով  38%-ով 
ավելի մեծ, քան 2019թ. հետազոտության դեպքում, ըստ հետազոտության 
տվյալների կշռման արդյունքների` ներկայացնում է ՀՀ մշտական բնակչության 
մոտ 2846 հազար մարդ կազմող գլխավոր համակցությանը:  
36.  Որպես բնակչության հարցման առաջին արդյունք արձանագրվել է 
միգրացիոն գործընթացներում ներառվածության նվազման շարունակումը: Եթե, 
ըստ 2019թ. Հետազոտության՝ ԴՀԺ-ում միգրացիոն ուղևորություն էր կատարել 
բնակչության 9.3%-ը, ապա` ըստ այս հետազոտության`  արդեն միայն 7%-ը, կամ 
գրեթե ¼-ով պակասը: Միաժամանակ փաստվել է, որ դրա նախորդ և ներկայիս 
նվազումները որակապես տարբեր երևույթներ են. եթե նախորդը կանխորոշվել էր 
իշխանափոխությունից դրական տեղաշարժերի ակնկալիքներով, ապա 
ներկայինս՝ նման սպասելիքների սպառման պայմաններում բացառապես արդի 
իրողությունների՝ համավարակ, պատերազմ և այլն, անմիջական հետևանքն է:  
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37.  Բացահայտվել է, որ ներկայիս նվազման  գործում ՎՄ/ԱԱԺ-ների և ԱԳՄ-ների 
համակցությունները գործնականում նույնական մասնակցություն են ունեցել. 
ներառվածների բաժինների նվազում մոտավորապես միևնույն ¼-ով:  
38.  Այս վերջինիս, ինչպես նաև երկրի երեք հիմնական վարչատարածքային 
միավորների բնակչության ներառվածության մակարդակների նվազման փաստի 
համադրումը, իր հերթին, հիմք է հանդիսացել եզրակացնելու, որ  գործ ունենք  մի 
կողմից դեպի արտերկիր միգրացիոն հոսքի ծավալների նվազման, մյուս կողմից՝ 
ԱԳՄ-ների թվից ներհոսքի ծավալների մեծացման ու դրանց հարաբերակցության 
որոշակիությունների անմիջական ու վճռորոշ ազդեցության տակ ձևավորված 
համատարած բնույթ կրող երևույթի հետ: 
39.  Որպես այս վերջինիս օգտին վկայող լրացուցիչ փաստարկ է գնահատվել այն, 
որ որոշ՝ ոչ էական, բացառություններով հանդերձ, բնույթով այդպիսին են եղել 
նաև բնակչության առանձին սոցիալ-ժողովրդագրական խմբերի՝ միգրացիոն 
գործընթացներում ներառվածության բնութագրիչների փոփոխությունները: 
40.  Արձանագրվել է, որ, պայմանավորված նախորդով, նույնն են մնացել այդ 
խմբերի՝ միգրացիոն գործընթացներում ներառվածությանը այնպիսի բնորոշ 
առանձնահատկությունները, որպիսիք են. տղամարդկանց համեմատ (12%)՝ 
կանանց ներառվածության (2.7%) էապես ցածր լինելը, տարիքային և  ըստ 
սոցիալական կարգավիճակի խմբերի նշանակալից տարբերակվածությունները 
(0-17՝ 1.9%, 63+` 2.6%, 25-54՝ 11-13%, աշխատող/ինքնազբաղված՝ 13.1%, 
աշխատանք չունեցող՝ 9.3%, մնացած խմբեր՝ 1.7-3.9%):   
41.  Մատնանշվել է, որ այս բոլոր տարբերակվածությունների հիմնական գործոնը 
մնում է աշխատանքային միգրացիա երևույթը՝ այն, որ ՀՀ արտաքին միգրացիոն 
գործընթացների գերակշիռ մասը շարունակում են կազմել արտագնա 
աշխատանքային ուղևորությունները: Որպես սրա հիմնավորում բերելով այն 
փաստը, որ ԱԳՄ-ների համակցության ավելի քան 88%-ը դիտարկման պահին 
եղել է ՙաշխատող/ինքնազբաղված՚՝ նշված է, որ դա պայմանավորված է ոչ 
միայն նրանց սեռա-տարիքային կազմերի առանձնահատկություններով, այլև՝ ու 
առավել մեծ չափով, հենց իսկ աշխատելու/վաստակելու նպատակով 
արտերկրում գտնվելու հանգամանքով:  
42.  Բացահայտված է, որ չնայած որոշ նվազման՝ 2019թ. 10.5%-ից 8.2%-ի, 
արտերկրյա աշխատատեղերն են շարունակում ապահովել Հայաստանի 
բնակչության զբաղվածության զգալի մասը:   
43.  Արձանագրելով  ՙաշխատանք չունեցողներ՚ կատեգորիայի 7.3%-ի՝ ՎՄ  
հանդիսանալու հանգամանքը՝ արված է եզրահանգում, որ սրանց հիմնական 
մասը այն նախկին  աշխատանքային միգրանտներն են, որոնք, կամավոր կամ 
հարկադրաբար վերադառնալով ՀՀ, կամ դեռ չեն կարողացել  աշխատանք 
գտնել, և/կամ գերադասում են չաշխատել՝ սպասելով նոր աշխատանքային 
միգրացման հնարավորությունների ի հայտ գալուն:  
44.  Փաստագրվել է, որ, ինչպես և մինչ այժմ, միգրացիոն գործընթացում 
ներառվածության հատկանիշով զգալի ընդգծված տարբերակվածություն չկա. 
ԱԳՄ-ների՝ 99%-ը, ՎՄ-ների՝ 98.4%-ը, ԱԱԺ-ներից՝ անգամ բոլորը հայեր են:  
45.  Արձանագրվել է, որ միգրացիոն ակտիվությունը շարունակում է զգալի 
ազդեցություն ունենալ բնակչության՝ ըստ քաղաքացիության երկրի/ների 
բաշխման կառուցվածքի վրա: Այլ երկրի/նաև այլ երկրի քաղաքացիություն  ունեն 
ԱԳՄ-ների ավելի քան 15%-ը, ՎՄ/ԱԱԺ-ների՝ 12.4%-ը՝ ամբողջի միայն 2.3%-ի և 
միգրանտ չեղածների համակցության ընդամենը 1.4%-ի դիմաց: Միգրանտների 
երկու համակցությունների տվյալ ցուցանիշների նման բարձր մակարդակը հիմք է 
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հանդիսացել ենթադրելու, որ նրանց այդ բաժնեմասերը մեծամասամբ այն  
բազմակի աշխատանքային միգրանտներն են, որոնք մուտքի երկրների 
քաղաքացիության ձեռք բերման միջոցով փորձում են հեշտացնել դրանցում 
իրենց աշխատանքային գործունեությունն իրականացնելու պայմանները:   
46.  Այլ երկրի/նաև այլ երկրի քաղաքացիությունն  ունեցողների բաշխումն ըստ 
քաղաքացիության/երկրորդ քաղաքացիության երկրների հետևյալն է. ՌԴ՝ 78%, 
նախկին ԽՍՀՄ այլ երկրներ,  ԵՄ երկրներ և Սիրիա՝ համապատասխանաբար՝ 
շուրջ ավելի, քան ու գրեթե 6-ական տոկոսներ, ԱՄՆ՝ մոտ 3%,  Իրան՝ մոտ 1%: 
47.  Ինչպես և 2019թ., ԱԳՄ-ներ-ի և ՎՄ/ԱԱԺ՝ ըստ մայրենի լեզվի բաշխումները 
գործնականում նույնական են, ինչ ՀՀ ողջ բնակչությանը. մայրենի լեզուն 
հայերենը չէ նրանց՝ հաջորդաբար՝ ընդամենը 1, 2.5 և 1.1 տոկոսների համար: 
48.  Հետազոտությամբ վերահաստատվել է նախկին և ներկայիս միգրանտների 
գրեթե ողջ կազմերի՝ առնվազն մեկ օտար լեզու իմանալու ու այդ տեսակետից ոչ 
միգրանտների համակցությանը գերազանցելու փաստը: Ակնհայտ է, որ հենց իսկ 
միգրանտ եղած լինելու՝ օտար լեզվի տիրապետելու անհրաժեշություն ունենալու, 
բերումով պայմանավորված այս հանգամանքը միաժամանակ իրենից 
ներկայացնում է բարձր միգրացիոն ակտիվության հետևանքներից մեկը:  
49.  Թե՜ միգրանտ չեղածների և թե՜ միգրանտների ճնշող մեծամասնությունը 
տիրապետում է ռուսերենի: Հատկանշական է, որ նշանակալիությամբ երկրորդը 
հանդիսացող անգլերեն լեզվի իմացողների բաժինն առաջինների մոտ ավելի 
բարձր է (24.6%), քան երկրորդների մոտ (ՎՄ/ԱԱԺ՝ մոտ 17%, ԱԳՄ՝ միայն 9.5%): 
Այլ լեզուներ իմացողների բաժնեմասերն էապես ավելի փոքր են:  
50.  Կրթական խմբերից միգրացիոն գործընթացներում առավելագույն 
ներառվածությունն  ունեն միջնակարգ կրթամակարդակ ունեցողները; դրանից 
ցածր, սակայն` միջինը զգալիորեն գերազանցող՝ նախա- և միջին 
մասնագիտական ու բարձրագույն կրթախմբերը, նվազագույնը՝ տարրական և 
ցածր ու հետբարձրագույն կրթական խմբերը: Ինչպես և մինչ այժմ, սա 
պայմանավորված է միգրանտների մեծ մասի աշխատանքային ուղևորություններ՝ 
առավելապես սեզոնային, կատարողներ հանդիսանալու հանգամանքով:   
51.  Հետազոտության տվյալների վկայությամբ՝ առանձին ամուսնական խմբերի՝ 
միգրացիոն գործընթացներում ներառվածության տարբերությունները, ևս 
որակապես մնալով նույնը, ամուրիների, ամուսնացածների և 
ամուսնալուծվածների մոտավորապես համազոր բարձր ներառվածություն կրել 
են ընդամենը որոշ՝ ոչ նշանակալից քանակական փոփոխություններ:   
52.  Ինչպես և մինչ այժմ, առանձին մասնագիտական խմբերից համեմատաբար 
բարձր է սպասարկման ոլորտի մասնագետների (15.4%) ու՝ էլ ավելի միանշանակ 
կերպով, ոչ գյուղատնտեսական որակավորված բանվորների ներառվածությունը 
(ՎՄ/ԱԱԺ են՝ նրանց գրեթե 17%-ը, ԱԳՄ՝ մոտ 32%-ը): Սա ևս անուղղակիորեն, 
սակայն աներկբայորեն վկայում է աշխատանքային նպատակամղման՝ ՀՀ 
արտաքին միգրացիոն գործընթացների հիմնական շարժառիթ մնալու մասին:  
53.  Այս անգամ ևս հետազոտության տվյալները վկայում են տնտեսապես և 
միգրացիոն առումով ակտիվությունների փոխկապակցված լինելու մասին: 
Որպես դրա հաստատում պետք է ընկալվի՝ առաջարկի առկայության դեպքում 
անմիջապես աշխատանքի անցնելու պատրաստակամություն ունեցողների թվում 
միգրացիոն այս կամ այն փորձառությունն ունեցողների բաժինների զգալի 
գերակշռումը՝ նման պատրաստակամություն չունեցողների նկատմամբ:   
54.  Բացահայտված են հետևյալ ուշագրավ ու հատկանշական փաստերը: 
Միգրանտ եղել են /հանդիսանում են. դիտարկման պահին ոչ պետական վարձու 
աշխատողների՝ 22.3%-ը (ՎՄ/ԱԱԺ` 5.3%, ԱԳՄ՝ 17%), մինչև երեք ամիս 
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ժամկետով աշխատողների՝ 20.1%-ը (ՎՄ/ԱԱԺ` 16.8%, ԱԳՄ՝ 3.3%), մինչև մեկ 
տարի ժամկետով աշխատողների` 35.6%-ը (ՎՄ/ԱԱԺ` 3.8%, ԱԳՄ՝ 31.8%), 
շինարարության ոլորտում աշխատողների՝ անգամ 60.5%-ը (ՎՄ/ԱԱԺ` 7.9%, ԱԳՄ՝ 
52.7%): Նշենք, որ այս առումներով նախորդ հետազոտության տվյալների հետ 
առկա են ընդամենը որոշ քանակական տարբերություններ:  
55.  Արձանագրված է շաբաթական աշխատաժամերի միջին տևողության 
ցուցանիշի առումով 2019թ. համեմատ որոշ՝ դրական փոփոխությունների 
փաստը. ՎՄ/ԱԱԺ-ներ համակցության աշխատող ներկայացուցիչներ՝ նվազելով 
ավելի քան չորս ժամով, կազմել է 44.4 ժամ, ինչը քիչ է տարբերվում միգրանտ 
չեղած զբաղմունք ունեցողների նույն մեծությունից՝ 44.1 ժամ; աշխատող ԱԳՄ-
ների՝ շաբաթական աշխատաժամերի միջին մեծության նվազում՝ 60.9 ժամից 
54.9-ի, ինչով, սակայն, դեռևս հաղթահարված չէ նրանց արտագնա 
աշխատանքների` կենսուժերի զգալի գերածախսով ուղեկցվելու երևույթը: 
56.  Արձանագրելով, որ վերջինս պայմանավորված է նաև ԱԳՄ-ների` ոչ բարվոք 
աշխատանքային իրողություններում` հանգստյան օրերի առումով, խնդրահարույց 
վիճակի պահպանմամբ` միաժամանակ բացահայտվել է, որ այդ տեսակետից 
լուրջ բացեր կան նաև հենց իսկ ՀՀ-ում. մեր զբաղվածներից 10-ից ավելի քան 1-ը 
չունի հանգստյան օրեր, ևս գրեթե 3-ն էլ ունեն, սակայն ոչ կանոնավորապես:  
57.  Փաստագրվել է, որ վերջին երկու տարիներին ՀՀ եկամտաբեր զբաղմունք 
ունեցողների ամսական մաքուր վաստակի միջին մեծությունը, ընդհանուր 
առմամբ, աճել է 4.4 հազար դրամով, կամ ընդամենը 3.5%-ով, ընդ որում՝ նույնիսկ 
այդ համեստ՝ ակներևաբար անգամ դրամի գնողունակության անկման 
հետևանքների փոխհատուցման համար անբավարար աճն ապահովվել է գրեթե 
բացառապես ԱԳՄ-ների արտերկրյա վաստակների միջին մեծության, իր հերթին, 
ոչ այնքան մեծ աճով (մոտ 20%-ով):   
58.  Արձանագրվել է զբաղմունք ունեցող ԱԳՄ-ների ու միգրանտ չեղածների 
համակցությունների վաստակների միջին ամսական մաքուր մեծությունների 
շեղվածության մեծության՝ 2019թ. 2.2 անգամից 2.6 անգամի բարձրացման 
փաստը (հաջորդաբար՝ 307.6 հազար դրամ և 116.7 հազար դրամ):  
59.   Բացահայտվել է, որ ներկայումս ևս աշխատանք փնտրելու/գտնելու կարևոր 
խնդիրը ոչ միայն միգրացիոն գործընթացներում ներառվածների, այլև միգրանտ 
չեղածների կողմից լուծվում է գերազանցապես կամ ոչ ձևական կապերի 
գործարկման, կամ անմիջաբար գործատուների հետ փոխհարաբերման և կամ՝ 
պետք է կարծել դեպքերի որոշակի մասում, այդ երկուսի համադրման միջոցով:  
60.  Արձանագրվել է, որ,  ինչպես ողջ բնակչության, այնպես էլ նրա բոլոր 
հիմնական համակցությունների կողմից տեղի է ունեցել երկրից մշտապես 
էմիգրացվելու երևույթի նկատմամբ լոյալության աստիճանի բարձրացում, 
սակայն՝ ոչ այնքան նշանակալից չափով, որքան կարելի էր սպասել՝ նկատի 
ունենալով իրավիճակի ծանրությունը: Այսպես, երևույթի վերագնահատում է 
կատարել ողջ բնակչության միայն 21.3%-ը, ընդ որում՝ նրանց միայն մոտ 2/3-ն է, 
որ բարձրացնելով իրեն լոյալության աստիճանը, պետք է կարծել, դրանով իսկ, 
ըստ էության, հանել է նրանում իրեն ներառման հնարավորության արգելքը: 
61.  Արվել են այն կարևոր բացահայտումները, որ. ՀՀ չափահաս բնակիչներից 10-
ից 1-ը երկրից մշտապես էմիգրացումը գնահատում է որպես դրական, ևս 
յուրաքանչյուր 3-րդն էլ՝ որպես բնականոն երևույթ; տարիքի և լոյալության 
աստիճանի միջև առկա է հակադարձ կախվածություն, ինչը դրսևորվում է նրա 
մեջ, որ երիտասարդներն ունեն լոյալության ամենաբարձր, իսկ տարիքավորները՝ 
ամենացածր մակարդակը; որ լոյալության միջինից ցածր մակարդակն ունեն 
կանայք, միգրանտ չեղածները և գյուղաբնակները:  
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62.  Բացահայտված է, որ հարցվածների հավաքական կարծիքը, ընդ որում՝ 
առանձին համակցությունների մոտ ոչ նշանակալից տարբերակվածությամբ, 
որպես ներկայումս էմիգրացիայի սահմանափակման կարողություն ունեցող 
առավել ծանրակշիռ գործոն է գնահատել ՙսոցիալական դրության 
բարելավումը՚: Նման ներուժ ունեցող երկրորդ գործոնի դերը վերապահված է  
ՙանվտանգության հիմնախնդրի լուծվածությանը՚, դրանից զգալիորեն պակաս, 
սակայն՝ մնացածներից նշանակալիորեն մեծ չափով է կարևորված 
ՙքաղաքական վիճակի կարգավորում՚ գործոնը:  
63.  Ի հայտ է բերվել, որ վերջին երկու տարիներին տեղի է ունեցել ՀՀ 
բնակչության արտաքին միգրացիոն ներուժի առավել իրատեսական մասի՝ 
միգրացման հստակ ծրագիր անվերապահորեն ունեցողների և ՙավելի շուտ՚ 
ունեցողների գումարային մասնաբաժնի զգալի մեծացում (2019թ.՝ 3.4%-ից 5.5%-
ի), ընդ որում՝ բացառապես առաջինների տեսակարար կշռի ավելի քան 
կրկնապատկման հաշվին (2019թ.՝ 2%-ից 4.1%-ի):  
64.  Արձանագրվել է, որ այս աճը, մեղմ ասած, անհանգստացնող է ոչ միայն 
ինքնին, այլև այն առումով, որ հատկապես նշանակալից է 0-17 տարեկանների 
(գործնականում բոլորը ծնողների հետ մշտական բնակության մեկնողներ) և 
բնակչության առավել ակտիվ՝ ստեղծարար մասը հանդիսացող 25-54 
տարեկանների համակցություններում:  
65.  Ի հայտ է բերվել ծրագրվող միգրացումների՝ ըստ բնույթի բաշխման 
կառուցվածքում տեղի ունեցած անցումների էլ ավելի անհանգստացնող լինելու 
հանգամանքը՝ ի հաշիվ մյուս բոլոր բնույթների մեկնումների տեսակարար 
կշիռների նվազման, մշտական բնակության միտվածություն ունեցող մեկնումների 
բաժնեմասի թռիչքաձև աճ (տղամարդիկ՝ 2019թ. 11.3%-ից 44.5%-ի, կանայք` 
15.7%-ից 51.1%-ի, ընդամենը` 13.2%-ից 47.6%-ի): 
66.  Արձանագրված է, որ մշտապես էմիգրացում ծրագրողների բաժինը 
հատկապես մեծ է 0-17 տարեկանների (66.2%), երևանաբնակների (55.1%) և 
միգրանտ չեղածների (53.2%) համակցություններում: 
67.  Ստացված են մոտակա ժամանակում իրականացման ավելի բարձր 
հավանականություն ունեցող (ՙարդեն իրականացվում է՚/ՙմոտակա 12 
ամիսներին՚ իրականացվելու է)՝ ՀՀ-ից միգրացման ծրագրերի բաժնեմասերի 
գնահատականները: Միջին երկրայինը՝ 52.4%, առավել ցածրները՝ 0-17 
տարեկաններ (37.4%), միգրանտ չունեցողներ (44%), երևանաբնակներ (47%), 
առավել բարձրները՝ այլ քաղաքաբնակներ (63.1%), 55-62 տարեկաններ (65.2%), 
ՎՄ-ներ (81.6%):  
68.  Որպես վերջին գնահատականների՝ բավական իրատեսական լինելու օգտին 
վկայող լրացուցիչ հանգամանքներ են մեկնաբանված. առաջինը՝ միգրացում 
ծրագրող բոլոր համակցությունների 40-60%-ի կողմից դրանց ուղղությամբ արդեն 
որոշակի քայլեր ձեռնարկած լինելու, երկրորդը՝ նրանց՝ ոչ մեծ չափով պակաս 
մասերի կողմից էլ տվյալ ծրագրերի կատարման համար անգամ արդեն որոշակի 
օգնություն/աջակցություն ստացած լինելու փաստերը:    
69.  Բացահայտվել է, որ ըստ նշանակետ երկրների միգրացում ծրագրողների 
բաշխման կառուցվածքը բավական կտրուկ փոխվել է. դեպի արևմուտք 
պոտենցիալ հոսքերի շեշտակի աճման բերումով (եվրոպական երկրներ՝ մոտ 2.2 
անգամով, Հյուսիսային Ամերիկա՝ գերազանցապես ԱՄՆ՝ նույնիսկ գրեթե 2.7 
անգամով), դեպի ՌԴ հոսքի մասնաբաժինը 2019թ. 81.8%-ից իջել է 63.4%-ի: 
Գնահատելով, որ սրա իրականացումը չի կարող չուղեկցվել ՀՀ-ից մշտական 
արտահոսքի ծավալների զգալի մեծացմամբ՝ միաժամանակ արվել է 



 

 

15

կանխատեսում, որ, համավարակի ու արևմտյան երկրների իմիգրացիոն 
սահմանափակումների բերումով, այն այնքան էլ իրատեսական չէ:     
70.  Արձանագրվել է, որ միգրացման ծրագիր ունենալու պատճառներում՝ նախորդ 
հետազոտության համեմատ տեղի ունեցած ամենակարևոր  փոփոխությունն այն 
է, որ 2019թ. հիշատակումների հաճախությամբ միայն չորրորդ հորիզոնակը կիսող 
ՙապագայի նկատմամբ անվստահություն և այլ սոցիալ-հոգեբանական 
պատճառներ՚ համալիր պատճառի նշանակալիությունն այնքան է մեծացել, որ 
ներկայումս այն հայտնվել է երկրորդ հորիզոնականում: Առաջին տեղում եղել և 
մնում է ՙավելի լավ /բարձր վարձատրությամբ աշխատանքը՚:    
71.  Որպես ոչ այնքան տրամաբանական և դժվար մեկնաբանելի է գնահատվել 
այն, որ համապատասխան հարցի պատասխաններն առնվազն չեն հաստատում 
միգրացիոն ծրագրեր ունենալու հարցում 2020-2021թթ. արտակարգ երևույթների 
բարձր ազդեցիկության կանխավարկածը: Դրանց ազդեցությունն են մատնանշել. 
ՀՀ-ում գտնվողներ՝ գումարային 18.7%, կանայք՝ 16.5%, տղամարդիկ՝ 21.4%, 
միգրանտ չեղածներ՝ 18.2%, ԱԳՄ-ներ՝ 26.3%, ՎՄ/ԱԱԺ-ներ՝ 30.9%:  
72.  Բացահայտված է, որ վերջիններիս միգրացման ծրագիր ունենալուն դրդած 
առավել ազդեցիկ արտակարգ գործոնն է եթե ոչ ուղղակիորեն ՙպատերազմը՚ 
(հիշատակումների հաճախությունն առանձին համակցությունների մոտ՝ 11-22%), 
ապա այս կամ այն չափով դրա հետևանք հանդիսացող երևույթները՝ 
ՙանվտանգության զգացողության կորուստը՚ (31-46%), ՙքաղաքական 
իրավիճակը և 2021թ. ընտրությունները՚ (գումարային՝ 18-30%), ՙբարոյա-
հոգեբանական մթնոլորտը՚ (31-51%): Արձանագրված են նաև բնականոն 
պայմաններում միգրացմանը դրդող հիմնական՝ ՙսոցիալ-տնտեսական՚, 
գործոնների ազդեցության՝ ներկայիս իրողություններում համեմատաբար 
սահմանափակ լինելու, ինչպես նաև ՙհամավարակ՚ գործոնի ազդեցության 
աննշան լինելու հանգամանքները:  
73.  Ի հայտ է բերված, որ 15 և բարձր տարիքի՝ արտերկիր միգրացում 
ծրագրողների ողջ համակցության գրեթե 2/3-րդի համար գումար վաստակելը 
հանդիսանում է ծրագրվող միգրացման նպատակներից առնվազն մեկը, ընդ 
որում՝ եթե այլ քաղաքաբնակների ու գյուղաբնակների դեպքում այս մեծությունը 
բարձրանում է մինչև մոտ ¾-րդը, ապա երևանաբնակների պարագայում կազմում 
է արդեն միայն 47%-ից քիչ ավելին: Սա նշանակում է, որ չնայած սոցիալ-
տնտեսական գործոնների ազդեցության վերը նշված որոշ սահմանափակմանը՝ 
այն շարունակում է մնալ միգրացման  ծանրակշիռ դրդապատճառ:   
74. Ստանալով ամսական աշխատանքային մաքուր վաստակի այն միջին 
մեծության գնահատականը, որի դեպքում պոտենցիալ միգրանտները  չէին մեկնի 
(408.5 հազար դրամ)՝ արձանագրվել է, որ այն, զգալիորեն ավելի մեծ լինելով ոչ 
միայն ներկայիս հայաստանյան (116.7 հազար դրամ) ու անգամ ԱԳՄ արտերկրյա 
(307.6 հազար դրամ) աշխատանքային վաստակների  մեծություններից, այլև 
նույնիսկ 2019թ. նույն գնահատականից (306.3 հազար դրամ), ՀՀ տնտեսության ու 
աշխատաշուկայի համար մոտ ապագայում միանգամայն անհաղթահարելի 
բարձունք է:   
75.  Մյուս կողմից, սակայն՝ արվել է եզրակացություն, որ բնակչության միգրացիոն 
արտահոսքի ծավալների առավել քան հավանական մեծացման կանխարգելման 
համար աշխատանքային վաստակների բարձրացմանն ուղղված ջանքերի 
մեծացումը կենսական անհրաժեշտություն է:  
76.  Հարցված անհատների՝ ԴՀԺ-ում կատարած բոլոր միգրացիոն 
ուղևորությունների ժամանակացույցի վերակառուցման միջոցով բացահայտվել է, 
որ  միգրանտ եղածների/ հանդիսացողների թվի համատարած բնույթ կրող 
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նվազման շարունակումը (2019թ. հետազոտության ԴՀԺ-ի ընդամենը 273.6 
հազարից 200.7 հազարի, կամ գրեթե 27%-ով) ուղեկցվել է նաև նրանց, այսպես 
կոչված, միգրացիոն ակտիվության՝ մեկ միգրանտի հաշվով միգրացիոն 
ժամանում/մեկնումների միջին թվի նույնպես համատարած նվազմամբ  (2019թ. 
հետազոտության ԴՀԺ-ի ընդամենը 3.44-ից 2.58-ի, կամ ¼-ով): 
77.  ԴՀԺ-ի երեք անբողջական տարիների միգրացիոն ուղևորությունների 
վերակառուցված տվյալների հիման վրա արձանագրվել է, որ միգրացիոն 
ակտիվության  նվազումը պայմանավորվել է թե՛ միգրացիոն ժամանում/ 
վերադարձների և թե՛ միգրացիոն մեկնումների համալիր թվերի գործնականում 
միևնույն՝ մոտ կիսով չափ, նվազմամբ (2016-2018թթ.՝ հաջորդաբար 385 հազար և 
424.1 հազար, 2018-2020թթ.՝ նույն հաջորդականությամբ 185.4 հազար և 206 
հազար), ինչն, իր հերթին, կանխորոշել է միգրացիայի բացասական մնացորդի՝  
47.2%-ով ավելի փոքր լինելը (20.6 հազար՝ 2016-2018թթ. 39.1 հազարի դիմաց): 
78.  Բացահայտվել է, որ ՀՀ միգրացիոն գործընթացների միակ բաղադրատարրը, 
որ ԴՀԺ-ում աճ է գրանցել,  ԱԱԺ-ների թվաքանակն է (2016-2018թթ.՝ 3 հազարից 
4.6 հազարի՝ 2018-2020թթ., կամ գրեթե 53%-ով): Իմիգրանտների այս ներհոսքի 
հիմնական մասը՝ 54.3%-ը (ավելի քան 2.5 մարդ) կազմել են Արցախից 
փախստականները, մնացած մասն էլ եղել են առավելապես ՌԴ-ից, ինչպես նաև 
մոտավորապես հավասար թվով Ուկրաինայից և Իրանից ժամանածները:  
79.  Արձանագրվել է, որ ԴՀԺ-ում տեղի է ունեցել բոլոր բնույթի արտաքին 
միգրացիոն  տեղաշարժերի ծավալների նվազում: Այս առումով բացառություն են 
կազմել միայն ՙայլ ընտանեկան՚ և ՙարտաքսում/հարկադրում՚ բնույթի 
ժամանում/վերադարձները: Ընդ որում՝ եթե առաջինն ավելացել է միայն 1.1 
հազար դեպքով, կամ ընդամենը մոտ 6%-ով, ապա երկրորդը, կազմելով շուրջ 5 
հազար դեպք, գերազանցել է 2016-2018թթ. մակարդակը` ընդհանուր առմամբ 2.2 
հազար դեպք, գրեթե 2.3 անգամով:  
80. Բացահայտվել է, որ անգամ 2020թ. արտառոց իրողություններն էապես չեն 
անդրադարձել աշխատանքային միգրացիայի՝ ՀՀ բնակչության արտաքին 
միգրացիոն շրջանառության գերակշիռ մասը կազմելու հանգամանքի վրա: 
Այսպես` պայմանավորված թե՛ ՙժամանում/վերադարձների՚ և թե՛ ՙմեկնումների՚ 
աշխատանքային հոսքերի նվազման տեմպերի՝ միջինից շեղվածության ոչ 
նշանակալից լինելով` եթե ՙժամանում/վերադարձների՚ դեպքում ամբողջի մեջ 
աշխատանքային երեք հոսքերի գումարային մասնաբաժինը որոշ չափով նվազել 
է՝ 89.1%-ից 81.7%-ի, ապա ՙմեկնումների՚ դեպքում անգամ դա տեղի չի ունեցել. 
այն շարունակել է կազմել նույն գրեթե 85%-ը: 
81.  Արձանագրվել է, որ  աշխատանքային հոսքերի նվազման բավական 
համամասնական և միջինից ոչ մեծ չափով շեղված տեմպերը պայմանավորված 
են նրանով, որ դրանց ելքի ու մուտքի գերակշիռ մասերը կազմում են միևնույն 
անձանց մեկնում/վերադարձները: Սա է հաստատում այն փաստը, որ  ՀՀ-ից 
մեկնածներն են կազմել 2018-2020թթ. ժամանած/վերադարձածների 185.4 հազար 
մարդ կազմող համակցության 97.5%-ը և որ վերջիններիս 86%-ը (ամբողջի 83.9%-
ը) եղել են նույն այդ ժամանակում մեկնածների թվից:  
82.  Ի հայտ է բերվել, որ աշխատանքային միգրացիոն երեք հոսքերն էլ 
շարունակել են ընթանալ բացասական մնացորդով, որի փոփոխման տեմպերը, 
սակայն, մեծապես տարբեր են եղել: Եթե սեզոնային աշխատանքային հոսքի 
դեպքում դրա մեծությունն ավելի քան հնգապատիկ աճել է (-1.8-ից -9.1 հազարի), 
ապա մյուս երկուսի պարագայում հակառակը` նվազել է.  ոչ սեզոնային՝ մինչև մեկ 
տարով աշխատանքային հոսք՝ -8.2-ից -1.2 հազարի, կամ նույնիսկ մոտ 7 
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անգամով; տևական՝ ավելի քան 1 տարով աշխատանքային հոսք՝ -23.7 հազարից 
-13 հազարի, կամ արդեն միայն մոտ 45%-ով:   
83.  Արձանագրելով այն փաստը, որ, չնայած ծավալների զգալի նվազմանը, 
սեզոնային աշխատանքային հոսքը մնում  է ՀՀ միգրացիոն գործընթացների 
առավել նշանակալից բաղադրամասը՝ մատնանշված է, որ դրա բացասական 
մնացորդի զգալի աճը6 միանգամայն անցանկալի բացասական հետևանքներով 
հղի երևույթ է:  
84.  Բացահայտված է, որ աշխատանքային հոսքերից երկրորդի դեպքում գրեթե 
լիովին, իսկ երրորդի դեպքում՝ զգալի չափով, բացասական մնացորդի  
նվազումը, հակառակը, պայմանավորված է մեկնումների թվի նվազման տեմպի 
առաջանցիկ լինելով (ընդ որում՝ նույնպես համավարակ գործոնի բերումով` այն 
բանով, որ այդ հոսքերի պոտենցիալ աշխատանքային միգրանտների որոշակի 
մասը  չի կարողացել մեկնել/զգուշացել է մեկնելուց): Արձանագրված է նաև, որ 
տևական աշխատանքային հոսքի պարագայում բացասական մնացորդի 
դինամիկայի վրա զգալի չափով ազդել է նաև համավարակ գործոնի մեկ այլ 
հետևանք՝ մուտքի երկրի տնտեսական ու աշխատանքային իրավիճակների 
կտրուկ վատացման պարտադրանքով միգրանտի կողմից վերադարձի 
այլընտրանքի ընտրությունը:   
85.  Ընդգծվել է, որ անգամ այս նոր իրողություններում շարունակվել և որակական 
առումով անգամ էլ ավելի նշանակալից է դարձել նախորդ հետազոտությունների 
շրջանակներում բացահայտված՝ աշխատանքային միգրանտների՝ արտերկրում 
կուտակվելու գործընթացը: Եթե 2016-2018թթ. նրանք համատեղ ՙապահովել՚ 
էին բացասական մնացորդի գումարային մեծության միայն մոտ 86%-ը (39.1-ից 
33.7 հազարը), ապա 2018-2020թթ.՝ արդեն անգամ 100%-ից ավելին, և դա չնայած 
իրենց այդ ՙներդրման՚ բացարձակ մեծության ավելի քան 10 հազարով 
նվազմանը (-23.3-հազար՝ -20.6 հազար համալիր մեծության դիմաց):  
86.  Նկատի ունենալով, որ վերջինս դեպքերի որոշակի մասում ոչ թե 
ժամանակավոր աշխատանքային միգրանտների վերադարձի  ժամկետների 
հետաձգման,  այլ նրանց կողմից մշտական բնակության մնալու հետևանք 
հանդիսացող երևույթի արտահոսքածին ներուժի դրսևորում է՝ այն գնահատվել է 
առնվազն որպես անհանգստացնող, և արվել է եզրահանգում, որ  դրա 
ծավալների սահմանափակման ուղղությամբ արդյունավետ քայլերի մշակումը և 
հետևողական իրականացումը պետք է հանդիսանա Հայաստանի պետական 
միգրացիոն քաղաքականության կարևորագույն խնդիրներից մեկը:  
87.  Եվ մեկ եզրահանգում էլ արված է, ըստ էության, Հայաստանի տնտեսության 
կարևոր ճյուղերից մեկին վերաճած այս երևույթի՝ գործնականում լիովին 
տարերայնության գոտում գտնվելու հանգամանքի ապակառուցողական լինելու 
մասին, այն մասին, որ պետական մակարդակով մասնակցությունն երևույթի 
այնպիսի գործընթացներին, ինչպիսիք են աշխատանք փնտրել/գտնելը, 
ներառվածների սոցիալական ու իրավական աջակցության հիմնահարցերի 
լուծումը՝ այդ թվում մուտքի երկրներում, և այլն, կարող է մեծապես նպաստել դրա 
առողջացմանը, արդյունավետության բարձրացմանը:  

                                                 
6 Ինչը, պետք է կարծել,  համավարակային իրողություններում միջերկրային հաղորդակցության 
բարդացման և նշանակետ երկիր՝ գերազանցապես ՌԴ-յուն, ամեն նոր մուտքի դեպքում տարաբնույթ 
խնդիրների առաջացման (պատվաստման կոդ, թեստի բացասական պատասխան, ինքնամեկուսացման 
անհրաժեշտություն և այլն) բերումով արտերկրում հայտնված սեզոնային միգրանտների որոշ մասի կողմից 
նոր գործելակերպի (խուսափել սեզոնի ավարտից հետո վերադարձ կատարելուց՝ որն, ըստ էության, 
վերածում է նրանց տևական աշխատանքային միգրանտների) որդեգրման հետևանք է: 
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88.   Արձանագրվել է, որ ընտանեկան բնույթի երկու հոսքերի դինամիկան եղել է 
հակադարձ ուղղվածության: Սա կանխորոշել է այն, որ 2016-2018թթ. ներհոսքով 
(գումարային՝ +3.1 հազար) ընթացած ՙընտանիքի միավորում՚ հոսքը վերածվել է 
արտահոսքով ընթացողի (2018-2020թթ.՝ գումարային -2.2 հազար), իսկ ՙայլ 
ընտանեկան՚7 հոսքը հակառակը՝ զգալի արտահոսքով ընթացողից ներհոսքով 
ընթացողի (հաջորդաբար՝ -7.1 և +4.6 հազար): Այսպիսով վերջինիս  կողմից, ըստ 
էության, ոչ միայն լիովին փոխհատուցվել է ՙընտանիքի միավորում՚ հոսքի 
բացասական մնացորդը, այլև կանխարգելվել է 2018-2020թթ. միգրացիայի 
բացասական մնացորդի գումարային մեծության՝ 2.4 հազարով ավելի մեծ լինելը:  
89.  ՙՈւսում/կրթություն՚ հոսքի առնչությամբ էլ ի հայտ է բերված, որ, 
հիմնականում  մեկնումների մասի՝ գրեթե 38%-ով  նվազման  բերումով, դրա գծով 
մնացորդը բացասականից վերափոխվել է դրականի՝ ճիշտ է, ոչ այնքան մեծ 
(2016-2018թթ.` -7 հարյուր մարդ, 2018-2020թթ.` +5 հարյուր մարդ): Արված է 
եզրահանգում, որ սա ևս  համավարակի և պատերազմի հետևանք է:  
90.  Բացահայտված է, որ մշտական բնակության միտված հոսքի դեպքում 
վճռորոշ է եղել այդ նպատակով ժամանում/վերադարձների թվի ավելի քան 
կրկնակի նվազումը: Հիմնականում դրանով է պայմանավորված այդ հոսքի գծով 
2016-2018թթ. 2.9 հազար մարդ կազմող բացասական մնացորդի մեծության՝ 
գրեթե 80%-ով աճը՝ 5.2 հազար 2018-2020թթ.: Սա, իր հերթին, բերել է երկրի 
արտաքին միգրացիայի բացասական մնացորդի գումարային մեծության մեջ 
մշտական միգրացիոն հոսքի մասնաբաժնի աճի (2016-2018թթ. 7.4%-ից 25.4%-ի):  
91.  Ի սկզբանե մշտական բնակության նպատակով մեկնածների զանգվածին 
հավելելով աշխատանքային միգրանտների այն մասը, որի վերադարձն առնվազն 
քիչ հավանական է (փորձագիտական գնահատմամբ՝ 7-8 հազար մարդ)՝ 
արձանագրվել է, որ եթե 2016-2018թթ. ժամանածների և մեկնածների 
բացասական տարբերությունը կազմողներից հաստատապես ժամանակավոր 
միգրանտ էր մոտ ամեն երկրորդը, ապա 2018-2020թթ.՝ արդեն միայն 35-40%-ը: 
92. Արձանագրվել է, որ ՀՀ միգրացիոն մուտքերի և ելքերի  գերակշիռ մասը  
շարունակում է բաժին ընկնել ՌԴ-յանը: Ընդ որում՝ ուշագրավ է, որ, չնայած 
2019թ. հետազոտության ԴՀԺ-ի համեմատ թե՛ եկածների և թե՛ մեկնածների 
համալիր թվերի մեջ ՌԴ տեսակարար կշիռների որոշ նվազմանը (հաջորդաբար 
95.3%-ից 90.3%-ի և 94.5%-ից 91.4%-ի), ՀՀ միգրացիայի բացասական մնացորդի 
մեծության մեջ նրա բաժնեմասը անգամ բարձրացել է՝ 91.6%-ից  94.2%-ի:  
93.  Ի հայտ է բերված, որ եթե՝ ըստ 2019թ. Հետազոտության, ՀՀ-ը միգրացիոն 
շրջանառության մնացորդն առանց բացառության բոլոր երկրների հետ (19 երկիր) 
եղել էր  բացասական, կամ զրոյական, ապա՝ ըստ այս հետազոտության 
տվյալների, երկրի արտաքին միգրացիոն գործընկերից (ընդհանուր առմամբ 18 
երկիր և Արցախը) բնակչության ոչ այնքան մեծ բնականոն միգրացիոն ներհոսք է 
եղել Իրանից և վերջինիցս ավելի քան քառակի մեծ չափով, սակայն առավել քան 
ցավագին բնույթ կրող՝ Արցախից: 

                                                 
7 Այս հոսքը ներառում է ՙընտանիքի միավորում՚ բնույթի միգրացիա կատարածներից զատ 
մնացած բոլոր բնույթների ընտանեկան միգրացիան կատարածներին՝ նրանց, ովքեր միգրացվել 
են ոչ իրենց անհատական որոշմամբ, այլ որպես տ/տ-ների միգրացված այլ անդամների 
ուղեկիցներ (հիմնականում անչափահասներ ու ծերեր); ամուսնության բերումով 
միգրացվածներին, ամուսնալուծության հանգամանքով միգրացվածներին  և այլոց: 
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1. Հետազոտության նպատակը, խնդիրները և մեթոդաբանությունը 

 

Այս տարվա հետազոտությունը նպատակ է հետապնդել. 
 

 Բացահայտել և գնահատել դիտարկման հետհայաց ժամանակում 
(այսուհետ ԴՀԺ՝ 2018-2021թթ.)  Հայաստանի Հանրապետության 
արտաքին միգրացիոն հոսքերի առավել հավաստի ծավալային, 
կառուցվածքային ու որակական բնութագրիչները, 

 Դրանց ու նախորդ տարիներին Հայ-ռուսական (սլավոնական) 
համալսարանի կողմից նույն մեթոդաբանությամբ իրականացված 
հետազոտությունների8 համապատասխան տվյալների համեմատական 
վերլուծության հիման վրա գնահատել Հայաստանի արտաքին 
միգրացիոն իրավիճակում վերջին երկու տարիներին տեղի ունեցած 
քանակական և որակական փոփոխությունները,  

 Բացահայտել դրանց հիմնական գործոնները, պատճառահետևանքային 
կապերը, վեր հանել առկա միգրացիոն հիմնախնդիրները, քննարկել 
դրանց հաղթահարման կամ սրությունը մեղմելու հնարավորությունները 
և ներկայացնել նման ներուժ ունեցող առաջարկներ:  

Հավելենք, որ, ի տարբերություն նախորդ տարիներին մեր հետազոտական 
խմբի կողմից Հայ-ռուսական համալսարանի կազմում իրականացված համանման 
հետազոտությունների, այս հետազոտության ծրագրում որպես առանձնահատուկ 
կարևոր ու հրատապ խնդիր ներառվել է երկրի միգրացիոն իրավիճակի վրա 
2020թ. պատերազմի և համավարակի հետևանքների  արդեն իսկ կայացած ու 
դեռևս հնարավոր ազդեցության որոշակի գնահատականների ստացումը:  

Հետազոտության նպատակի և խնդիրների իրականացման համար կիրառվել 
է նախորդ տարիների հետազոտությունների մեթոդաբանության հետևյալ՝ 
ճշտված և լրամշակված տարբերակը:  
 

1.1. Հետազոտության հիմնական հասկացությունների համակարգը  
 

Ելնելով միջազգայնորեն ընդունված չափորոշիչներից և հաշվի առնելով 
Հայաստանի բնակչության արտաքին միգրացիոն գործընթացների առանձնա-
հատկությունները՝ հետազոտության հիմնական հասկացությունները սահմանվել 
են հետևյալ կերպ. 
 

 Միգրացիա՝ մշտական բնակության երկրից՝ մշտական բնակության, 

աշխատելու, ուսանելու նպատակով, ընտանեկան հանգամանքներով, 
կամավոր կամ հարկադրյալ, 3 և ավելի ամսով մեկնում արտերկիր 
/ժամանում արտերկրից; 

 Միգրանտ՝ վերը նշված տիպերից որևէ մեկով մեկնում/ժամանում 
կատարած անձ; 

 Մշտական միգրացիա՝ մշտական բնակության երկրից մշտական 

բնակության մեկնում /ժամանում այլ երկիր; 

                                                 
8 2013, 2015, 2016, 2017 և 2019 թվականներին (տե՛ս՝ Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի 
կայքում:  
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 Մշտական միգրանտ՝ մշտական միգրացիոն բնույթի մեկնում/ժամանում 
կատարած անձ; 

 Ժամանակավոր միգրացիա՝ մշտական բնակության/ ավելի քան 3 ամսով 
գտնված երկրից ավելի քան 3 ամսով այլ երկիր ժամանակավոր 
միգրացիոն բնույթի մեկնում/ժամանում այլ երկիր; 

 Ժամանակավոր միգրանտ՝ ժամանակավոր միգրացիոն բնույթի մեկնում/ 
ժամանում կատարած անձ; 

 Աշխատանքային միգրացիա՝ մշտական բնակության երկրից ավելի քան 3 
ամսով` աշխատելու նպատակով, ժամանակավոր բնակության մեկնում 

արտերկիր /ժամանում այլ երկիր; 

 Աշխատանքային միգրանտ՝ աշխատանքային միգրացիոն բնույթի մեկնում/ 
ժամանում կատարած անձ;  

 Սեզոնային աշխատանքային միգրացիա՝ մշտական բնակության երկրից 

ավելի քան 3 ամսով` գարուն-աշուն միջակայքում սեզոնային բնույթ կրող 
աշխատանքներ կատարելու նպատակով ժամանակավոր բնակության 
մեկնում արտերկիր/ ժամանում այլ երկիր; 

 Սեզոնային աշխատանքային միգրանտ՝ սեզոնային աշխատանքային 

միգրացիոն բնույթի մեկնում/ժամանում կատարած անձ;  

 Ոչ սեզոնային կարճաժամկետ աշխատանքային միգրացիա՝ մշտական 
բնակության երկրից սեզոնային բնույթ չկրող աշխատանքներ կատարելու 
նպատակով 3-12 ամիս ժամկետով ժամանակավոր բնակության մեկնում 
արտերկիր/ ժամանում այլ երկիր; 

 Ոչ սեզոնային կարճաժամկետ աշխատանքային միգրանտ՝ ոչ սեզոնային 
կարճաժամկետ աշխատանքային միգրացիոն բնույթի մեկնում/ժամանում 
կատարած անձ;  

 Տևական աշխատանքային միգրացիա՝ մշտական բնակության երկրից՝ 

աշխատելու նպատակով ավելի քան 12 ամիս ժամկետով ժամանակավոր 
բնակության մեկնում արտերկիր/ ժամանում այլ երկիր; 

 Տևական աշխատանքային միգրանտ՝ տևական աշխատանքային 
միգրացիոն բնույթի մեկնում/ժամանում կատարած անձ;  

 Կրթական միգրացիա՝ մշտական բնակության երկրից ավելի քան 3 
ամսով` ուսանելու նպատակով ժամանակավոր բնակության մեկնում 
/ժամանում այլ երկիր; 

 Կրթական միգրանտ՝ կրթական միգրացիոն բնույթի մեկնում/ժամանում 
կատարած անձ;  
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 Ընտանեկան/ ընտանեկան-ժողովրդագրական միգրացիա՝ ընտանեկան-

ժողովրդագրական հանգամանքների (ընտանիքի վերամիավորում, ամուս-
նություն, ամուսնալուծություն և այլն) բերումով մշտական բնակության 
երկրից ավելի քան 3 ամսով բնակության մեկնում /ժամանում այլ երկիր; 

 Ընտանեկան /ընտանեկան-ժողովրդագրական միգրանտ՝ ընտանեկան/ 
ընտանեկան-ժողովրդագրական բնույթի միգրացիոն մեկնում/ժամանում 
կատարած անձ; 

 Հարկադիր միգրացիա՝ արտաքսման, անձի անվտանգության 
երաշխիքների բացակայության և այլ բերումներով  մշտական բնակության 
երկրից ոչ կամավոր կերպով 3 ավելի ամսով մեկնում/ժամանում այլ 
երկիր; 

 Հարկադիր միգրանտ՝ հարկադիր բնույթի միգրացիոն մեկնում/ժամանում 
կատարած անձ; 

 Բռնագաղթ (լատիներեն՝ deportatio, ռուսերեն՝ изгнание, высылка)՝ անձի 

կամ որոշակի անձանց ամբողջ կատեգորիայի հարկադիր վտարում այլ 
պետություն; 

 Բռնագաղթած՝ բռնագաղթի` հարկադիր վտարմանն ենթարկված անձ; 

 Էմիգրացիա/ միգրացիոն մեկնում՝ միգրացիոն մեկնում արտերկիր; 

 Իմիգրացիա/ միգրացիոն ժամանում՝ միգրացիոն ժամանում արտերկրից; 

 Վերադարձ արտերկրից՝ ժամանում մշտական բնակության երկիր 
արտաքին միգրացիոն ուղևորությունից; 

 Վերադարձած միգրանտ (այսուհետ՝ ՎՄ)՝ արտաքին միգրացիոն 
ուղևորությունից մշտական բնակության երկիր վերադարձած անձ; 

 Արտերկրում գտնվող միգրանտ (այսուհետ՝ ԱԳՄ)՝ միգրացիոն մեկնումից 
հետո արտերկրում ժամանակավոր կամ մշտապես բնակվող անձ;  

 Առաջին ժամանում արտերկրից՝ երբևէ տվյալ երկրի (մեր դեպքում՝ 
Հայաստանի) բնակիչ չհանդիսացած անձի միգրացիոն բնույթ կրող 
ժամանում; 

 Առաջին անգամ ժամանած՝ առաջին ժամանում արտերկրից՝ միգրացիոն 

բնույթի ժամանում կատարած միգրանտ; 

 Դիտարկման հետհայաց ժամանակահատված՝ 2018-2021թթ.:  

1.2. Հետազոտության մեթոդաբանությունը 

 
Ինչպես և վերը հիշատակված նախորդ հետազոտությունների դեպքում, 

որպես տվյալ հետազոտության հիմնական մեթոդ կիրառվել է հետազոտվող  
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գլխավոր համակցությունը (դիտարկման պահին ՀՀ-ում բնակվող տ/տ-ների՝  ԴՀԺ-
ի ընթացքում` 2018-2021թթ., կամ դրա որևէ միջակայքում ՀՀ բնակիչ 
հանդիսացած անդամների զանգվածը) ներկայացուցչական կերպով ներկայացնող 
ընտրանքային համակցությունում ներառված` դիտարկման պահին ինչպես 
Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում  գտնվող բոլոր անհատների կողմից ԴՀԺ-
ի շրջանակներում իրականացրած  բոլոր միգրացիոն տեղաշարժերի 
ժամանակացույցի ամբողջական վերակառուցումը (տե՛ս՝ կից ներկայացված 
հետազոտության հարցաթերթի բաժին 3-ը): 

Հետազոտության մեթոդական մեխանիզմի երկրորդ մասն էլ հանդիսանում է 
նման կերպ ստացված տվյալների և ընտրանքային համակցությունը կազմողների  
հարցումների ընթացքում հավաքագրված՝ տ/տ-ների  և անհատների բազմության 
սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագրիչների (տե՛ս՝ հետազոտության հարցաթերթ, 
բաժիններ 1 և 2) համադրումը: Սա, իր հերթին, թույլ է տալիս ստանալ ԴՀժ-ի 
ընթացքում ներկայացուցչական ընտրանքային համակցությունը կազմող 
անհատների կողմից ձևավորած միգրացիոն հոսքերի կառուցվածքային9 և 
հարաբերական10 բնութագրիչները:   

Նշենք, որ որպես այս տարվա հետազոտության կարևորագույն նպատակ 
առաջադրելով Հայաստանի միգրացիոն իրավիճակի վրա 2020թ. պատերազմի և 
համավարակի հետևանքների արդեն կայացած ու հնարավոր ազդեցության 
բացահայտումը և գնահատումը՝ հետազոտական խումբը որոշում է ընդունել 
կենտրոնանալով այդ նպատակի իրականացման վրա,  ի տարբերություն 
նախորդ հետազոտությունների, այս հետազոտության դեպքում զերծ մնալ ՎՄ-
ների և ԱԳՄ-ների առանձին-առանձին լրացուցիչ հարցումների անցկացման 
գործելակերպից:  

 
1.3. Տեղեկատվության  հիմնական աղբյուրը  

 

Որպես տեղեկատվության ստացման աղբյուր ընդունվել է տ/տ-ը, քանզի այն 
միակ կառույցն է, որից հնարավոր է տվյալներ ստանալ դիտարկման պահին 
ժամանակավորապես կամ մշտապես բացակայող այն անձանց միգրացիոն 
տեղաշարժերի մասին, ովքեր ԴՀԺ-ի ողջ ընթացքում կամ դրա որևէ միջակայքում 
անդամակցել են իրեն:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Հետազոտության հարցաթերթը11 
 

Վերը նշված նախորդ հետազոտությունների տվյալների հետ 
համադրելիության առավել լիարժեք ապահովման նկատառումով 
հետազոտության հարցաթերթը սկզբունքայնորեն չի փոխվել, այն ընդամենը, 
ելնելով այս տարվա հետազոտության առանձնահատկություններից, ենթարկվել է 
որոշակի լրամշակման: Հարցերի ցանկից դուրս են բերվել հրատապությունը 

                                                 
9 Բաշխումները ըստ բնակավայրի և տ/տ-յան տիպի, ԴՀԺ-ի առանձին տարիների,  սոցիալ-
ժողովրդագրական խմբերի և այլն: 
10 Տեսակարար կշիռները հարցվածների ինչպես ընդհանուր թվում, այնպես էլ հիմնական սոցիալ-
ժողովրդագրական խմբերի շրջանում: 
11 Տե՛ս՝ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1: 
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կորցրածները և մշակվել ու ներառվել են հարցեր, որոնք միտված են տվյալ 
հետազոտության հետապնդած նոր նպատակների և խնդիրների 
իրականացմանը:  

Հարցաթերթը բաղկացած է տիտղոսաթերթից և 3 բաժիններից: 
 

Բաժին 1. ՙԲարեկեցություն և դրամական փոխանցումներ՚: 
 

Այս բաժնի հարցաշարով՝ 19 հարց, իրականացված է ընտրանքային տ/տ-
ների` որպես սոցիալ-տնտեսական ամբողջական/միասնական միավորների 
դիտարկում: 

Ինչպես և նախորդ հետազոտությունների դեպքում, այս բաժնի 
համապատասխան հարցերի օգնությամբ նախ և առաջ ստացվել են. 

 տ/տ-յան ներկայիս ֆինանսական դրության, դրա իրական և 
հեռանկարում հնարավոր փոփոխությունների ուղղորդվածության և 
դրանց առումով միգրացիա գործոնի ազդեցիկության աստիճանի 
վերաբերյալ տ/տ-յան սուբյեկտիվ գնահատականները՝ 5 հարց, 

 տ/տ-յան գոյության միջոցների աղբյուրների ցանկը և ըստ 
կարևորության տարակարգումը` 1 հարց,  

 տ/տ-յան առկա եկամուտների ներուժի գնահատականը՝ դրանց 
գումարների հաշվին տնտեսումներ անելու հնարավորության առումով՝ 
1 հարց,     

 դիտարկմանը նախորդած 12 ամիսների ընթացքում տ/տ-յան` 
արտերկրից ստացված/արտերկիր առաքված նյութա-իրային 
փոխանցումների առկայության, գումարային մեծությունների, 
արտերկրյան փոխանցումների` տ/տ-յան համախառն եկամուտի մեջ 
կազմող մասնաբաժնի մեծության, և դրանց տնօրինման 
ուղղությունների մասին տեղեկատվությունը՝ 4 հարց:  

Նշվածներից զատ, այս տարվա հետազոտության հարցաթերթի այս բաժնում 
ներառված են նաև տվյալ հետազոտության նպատակների և խնդիրների 
տեսակետից խիստ հրատապ հետևյալ նոր հարցերը: 

Դրանցից առաջինը միտված է ստանալու տ/տ-յան անդամների վերադարձող 
միգրանտների՝ ՀՀ-ում ներկայումս իրականացվող վերաինտեգրման ծրագրերի 
մասին տեղեկացվածության մակարդակի գնահատականը (հարց #8):  

Տվյալ հարցերից հաջորդով խնդիր է դրված ի հայտ բերել այն տ/տ-ներին, 
որոնք կցանկանային ներառվել  վերջերս ՀՀ-ում մեկնարկած՝ ԵՄ կողմից 
իրականացվող այն ծրագրին, որով նախանշված է ՎՄ և ԱԳՄ ունեցող տ/տ-յանը  
բիզնես սկսելու համար՝ իրենց կողմից ներդրվող գումարին հավասար չափի 
անհատույց գումար տրամադրել (հարց #9): 

Այս բաժնի հարցերին հավելված վերջին 5 նոր հարցերն էլ միգրացիոն 
բովանդակություն ունեն:  

Դրանցից առաջինով տ/տ-ները ներկայացնում են այլ բնակավայր մշտական 
բնակության տեղափոխվելու (թե՛ ողջ կազմով և թե՛ այս կամ այն մասով, թե՛ ՀՀ 
ներսում և թե՛ արտերկիր) իրենց ունեցած մինչճգնաժամային՝ մինչև 2020թ., և 
ներկայիս մտադրությունները (հարց #14):   

Հաջորդ երկու հարցերն էլ միտված  են պարզելու, թե ներկայումս տ/տ-յան՝ այլ 
բնակավայր տեղափոխվելու մտադրություն ունենալ/չունենալու վրա ինչ կերպ է 
ազդել համապատասխանաբար համավարակը (հարց #15) և պատերազմը (հարց 
#16):  
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Մյուս հարցն էլ վերաբերում է  տ/տ-յան՝ մինչճգնաժամային ժամանակում և 
ներկայումս այլ բնակավայր մշտական բնակության տեղափոխվելու 
մտադրություն ունենալ/չունենալու պատճառներին (հարց #17):  

Վերջապես, նոր հարցերից  վերջին երկուսը, որոնք տրվում են միայն 
դիտարկման պահին այլ բնակավայր մշտական բնակության տեղափոխվելու 
մտադրություն ունեցող տ/տ-ներին, նպատակամղված են պարզելու դրանց 
իրականացման հավանական ժամանակը (հարց #18) և այն, թե ինչ պայմանների 
դեպքում տ/տ-ը կհրաժարվի այդ մտադրության կենսագործումից (հարց #19):  

 
Բաժին 2. ՙՏ/տ-յան անդամների սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագրիչները՚: 

 
 Այս բաժնի հարցաշարով (46 հարց) նախ հավաքագրվում են ընտրանքային 

տ/տ-ներին անդամակցող/ԴՀԺ-ի որևէ միջակայքում անդամակցած՝ դիտարկման 
պահին կենդանի բոլոր անհատների ստորև թվարկված հիմնական սոցիալ-
ժողովրդագրական բնութագրիչները (հարցեր #1-13)� ազգակցական 
առնչությունները, սեռը, տարիքը, ազգությունը, հիմնական սոցիալ-տնտեսական 
կարգավիճակը, մայրենի լեզուն և այլ լեզուների իմացությունը, կրթական 
մակարդակը, կրթական հաստատություններում ներառվածությունը, ամուսնական 
կարգավիճակը, մասնագիտությունը:  

Նշենք, որ ինչպես այս հարցախումբը, այնպես էլ բաժնի մնացած բոլոր 
հարցերը հստակորեն տարանջատված են տ/տ-յան՝ միայն 15 և բարձր տարիքի 
անդամների հարցերի և այն հարցերի, որոնց պատասխանները ստացվում են 
նաև տ/տ-յան 15 տարեկանից փոքր անդամների համար:   

Բաժնի հաջորդ 12 հարցերը (հարցեր #14-25) միտված են հարցվող տ/տ-յան՝ 
15 և բարձր տարիքի անդամների՝ դիտարկման պահին ունեցած 
աշխատանքային ակտիվության և աշխատանքային գործունեության (ընդ որում՝ 
անկախ այն հանգամանքից, թե որտեղ է այն իրականացվում՝ Հայաստանում թե 
արտերկրում) մանրամասների փաստագրմանը:  

Այս հարցերով հարցվածների տվյալ համակցությունը նախ տարակարգվում է 
աշխատանք ունեցողների և չունեցողների (հարց # 14):  

Հաջորդ երկու հարցերով էլ (հարցեր #15-16) իրականացվում է վերջիններիս՝ 
աշխատանքային առումով ակտիվության աստիճանի գնահատականի 
ստացումը:  

Հարցեր #17-25-ով արձանագրվում են տվյալ՝ աշխատանք ունեցող հարցվողի 
աշխատանքի հետևյալ որոշակիությունները՝ գտնվելու վայրը, իրականացվող 
գործունեության բնույթը, ժամկետայնությունը, ոլորտը, մասնագիտությանը և 
որոկավորմանը համապատասխանելիությունը, աշխատաժամերի թիվը, 
ամսական միջին մաքուր վաստակի մեծությունը:  

Հարց #26-ը վերաբերում է այն բանին, թե ինչ կերպ է գտնվել/փնտրվում 
աշխատանքը:  

Հարցեր #27 և #28-ն, իրենց հերթին, վերաբերում են հարցվող անհատների ոչ 
աշխատանքային եկամուտներ ունենալու հանգամանքին և, ունենալու դեպքում, 
գումարային մեծությանը:  

Բաժնի հետագա 18 հարցերն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն առնչվում են 
արտաքին միգրացիա երևույթին:  

Այսպես՝ հարց #29 հարցվածների կազմից նախ առանձնացվում են նրանք, 
ովքեր, ԴՀԺ-ի որևէ միջակայքում լինելով տվյալ տ/տ-յան անդամ, այս կամ այն 
բերումով՝ այդ թվում միգրացիոն, դիտարկման պահին այլևս այդպիսին չեն 
հանդիսանում:  
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Հաջորդ՝ հարց #30-ով էլ  վերջիններս տարանջատվում են տ/տ-յանը 
անդամակցելու ընթացքում միգրացիոն ուղևորություն/ներ չկատարածների, 
որոնց հարցումն ընդհանրապես ավարտվում է, և կատարածների, որոնց 
վերաբերյալ տեղեկության հավաքագրումը շարունակվում է հարցաթերթի բաժին 
3-ում և եզրափակվում է տ/տ-յանը անդամակցած ժամանակում նրանց 
կատարած միգրացիոն ուղևորությունների ժամանակացույցի գրառմամբ:  

 Այս բաժնի #31-44 hարցերը կազմում են ՙՄիգրացիոն վարքագիծ: 
Միգրացիոն վարքագծի փոփոխություններ՚ ենթաբաժինը:  

Հարցաթերթի այս ենթաբաժնում ներառված են որոշ նոր հարցեր:  
Այդպիսի նոր հարցերից առաջինը հարց #31-ն է: Նրանով փորձ է արված 

չափագրելու, թե վերջին երկու տարիների արտակարգ իրողությունների 
ազդեցության տակ հանրային կարծիքն ինչ կերպ է վերանայել միգրացիա 
երևույթի իր գնահատականը:  

Նշված նոր հարցերից են նաև հարցեր #32-34-ը:   
Սրանցով նախ պարզվում է, թե դիտարկման պահին՝ նախաճգնաժամային 

ժամանակի համեմատ, որքանով է փոխվել հարցվող անհատների՝ գտնված 
երկրից այլ երկիր մշտական բնակության տեղափոխվելու հավանականությունը:  

Այնուհետ ստացվում է այն հարցի պատասխանը,  թե արդյոք 
նախաճգնաժամային ժամանակի համեմատ փոփոխվել է պոտենցիալ մշտական 
միգրացիայի աշխարհագրությունը: 

Վերջապես փորձ է արվում ի հայտ բերել այն պայմանները, որոնք բավարար 
կարող են հանդիսանալ Հայաստանից էմիգրացվելու մտադրությունից 
հրաժարվելու / արտերկրից Հայաստան մշտական բնակության վերադառնալու 
համար:  

Ենթաբաժնի #35-42 հարցերը նույնն են, ինչ նախորդ հետազոտությունների 
դեպքում: Դրանք վերաբերում են հարցվողների, ընդհանուր առմամբ, այլ երկիր 
միգրացվելու (մշտական բնակության, երեք և ավել ամսով աշխատելու, ուսման, 
ընտանեկան նպատակներով) հստակ ծրագիր ունենալ/ չունենալու 
հանգամանքին:  

Նման ծրագրի առկայության դեպքում (ինչը արձանագրվում է հարց #35-ում), 
հետագա հարցերով պարզվում են.  

 ծրագրվող մեկնման նպատակը (հարց #36), 
 իրականացման նախատեսվող/ենթադրվող ժամկետները (հարց #37),  
 մեկնման հիմնական պատճառները (հարց #38),  
 մեկնման ուղղությամբ քայլեր արված լինելու հանգամանքը (հարց #39), 
 մեկնման իրականացման գործում օգնություն ունենալու/ակնկալելու 
հանգամանքը (հարց #40), 

 ծրագրվող մեկնման մուտքի երկիրը (հարց #41): 
Այնուհետ, մեկնում ծրագրող հարցվողներին տալով հաջորդ՝ հարց #42-ը` 

փորձ է արվում պարզելու, թե վաստակի մեծությունը որքանով է հանդիսանում 
մեկնում ծրագրելու գործոն և թե որքան գումար/ վաստակ ունենալու դեպքում 
հարցվողը կհրաժարվեր միգրացման իր տվյալ ծրագրից:  

Հաջորդ երկու նոր հարցերն էլ նպատակամղված են բացահայտելու, թե 
հարցվողների միգրացման ներկայիս ծրագրերը որքանով են պայմանավորված 
2020-2021թթ. արտակարգ իրողություններով  (հարց #43) և թե դրանց որ որոշակի 
դրսևորումներն են ավելի մեծ ազդեցությունն ունեցել այդ առումով (հարց #44):  

Բաժնի նախավերջին, հետազոտության նպատակների և խնդիրների առումով 
կարևորագույն հարցով էլ ի հայտ է բերվում ԴՀԺ-ում միգրացիոն 
գործընթացներում ներառվածների համակցությունը՝ ընտրանքային տ/տ-ների այն 
անդամները, որոնք, այդ ժամանակահատվածում իրականացրած լինելով 
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առնվազն մեկ միգրացիոն բնույթի ուղևորություն (արտերկիր կամ արտերկրից), 
դիտարկման պահին գտնվում են կամ ՀՀ-ում և կամ արտերկրում (հարց #45):  

Նշենք, որ նման ուղևորություն չկատարածների հարցումը սրանով 
ավարտվում է:  

Ինչ վերաբերում է կատարածներին, ապա նրանց՝ ՀՀ-ում գտնվող մասը  
ուղղորդվում է բաժին 3, իսկ արտերկրում գտնվող մասին տրվում է բաժնի 
վերջին՝ հարց #46-ը (ո՞րն է գտնվելու երկիրը), որից հետո նույնպես կատարվում 
է ուղղորդում բաժին 3:   

 

Բաժին 3. Տ/տ-յան ներկա և բացակա անդամների՝ տվյալ բնակավայրից 2018թ.-
ից ի վեր արտերկիր միգրացիոն մեկնումների / ժամանումների ժամանակացույցը:  
 

Նախորդ հետազոտության համեմատ՝ այս բաժնում սկզբունքային 
փոփոխություններ չեն արվել: Տվյալ դեպքում ևս այս բաժնում կատարվում է 
տ/տ-յան՝ նախորդ բաժնում ի հայտ բերված՝ ԴՀԺ-ում առնվազն մեկ միգրացիոն 
մեկնում /ժամանում ուղևորություն կատարած բոլոր անդամների բոլոր 
մեկնումների և ժամանումների տվյալների վերակառուցում:   

Այս արարողակարգը կատարվում է հետևյալ կերպ:  
Նախ գրառվում են ԴՀԺ-ում տ/տ-յան նման ուղևորություն կատարած առաջին 

անդամի նման առաջին ուղևորությունից մինչև վերջինի համապատասխան 
տվյալները, այնուհետ հաջորդի (եթե այդպիսինը կա) նույն տվյալները և այդպես 
շարունակ:  

Ուղևորություններից յուրաքանչյուրի համար արձանագրվում են սկզբի և, եթե 
այն ավարտվել է նոր միգրացիոն ուղևորությամբ (վերադարձ / մեկնում այլ երկիր)՝ 
ավարտի.  

 ժամանակը՝ կայացման տարին և ամիսը,  
 բնույթը (տե՛ս ստորև),  
 երկիրը (ուր մեկնել է/որտեղից ժամանել է): 

Մինչ ուղևորության բնույթ հասկացության՝ հետազոտության կողմից կիրառված 
տարբերակի ներկայացումը, նախ նշենք, որ հետազոտված տ/տ-ների 
անդամների կողմից կատարված միգրացիոն ուղևորությունների ամբողջությունը, 
առաջին հերթին, տարակարգված է երեք խմբի. 

 Մեկնումներ ՀՀ-ից, 
 Վերադարձ ՀՀ՝ մինչ այդ տեղի ունեցած մեկնումից, 
 Նախկինում ՀՀ-ում չբնակված անձի ժամանում (կամ որ նույնն է՝ 
իմիգրացիա): 

«Ուղևորության բնույթ» հասկացության՝ հետազոտության կողմից կիրառված 
տարբերակը մշակվել է միգրացիայի ուղղություն՝ Էմիգրացիա և իմիգրացիա, և 
միգրացման նպատակ հասկացությունների համադրման հիման վրա:   

Դա կատարվել է ելնելով այն բանից, որ մեր կողմից հետազոտված տ/տ-ների 
անդամների երեք հիմնական հոսքերն էլ՝ ՀՀ-ից մեկնումներ, ՀՀ վերադարձներ 
մինչ այդ տեղի ունեցած մեկնումից և նախկինում ՀՀ-ում չբնակված անձանց 
ժամանումներ ՀՀ, իրականացվում են գործնականում միևնույն՝ հետևյալ՝ տվյալ 
դեպքում որպես ուղևորության բնույթ ընդունված նպատակներով. 

 Աշխատանքային ուղևորության մեկնում/ժամանում, վերադարձ 
աշխատանքային ուղևորությունից (այդ թվում՝ տարակարգված 
սեզոնայինների, ոչ սեզոնային կարճաժամկետների` մինչև մեկ տարով, 
և տևականների` ավելի քան մեկ տարով),  

 ընտանեկան նպատակներով մեկնում/ժամանում, վերադարձ 
ընտանեկան նպատակներով ուղևորությունից (այդ թվում՝ 
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տարանջատելով ընտանիքի միավորման համար իրականացվածների 
և այլ ընտանեկան հանգամանքներով պայմանավորվածների` ողջ 
ընտանիքով միգրացում, ամուսնության/ամուսնալուծության և այլ 
բերումներով միգրացում),  

 Մշտական բնակության հաստատմանը միտված մեկնում/վերադարձ/ 
ժամանում, 

 Ուսումնառական/կրթական նպատակով  մեկնում/ 
վերադարձ/ժամանում, 

 Հարկադրման/արտաքսման բերումով  մեկնում/ վերադարձ /ժամանում: 
  
 Այսպիսով՝ հարցաթերթի բաժիններ 1-ը և 2-ը լրացվում են դիտարկվող բոլոր 

տ/տ-ներում, իսկ բաժին 3-ը՝ միայն այն տ/տ-ում, որոնց անդամների թվում եղել են 
համապատասխան կատեգորիայի միգրանտներ:  

Եզրափակելով նշենք, որ տվյալ հարցաթերթով տ/տ-ների հարցումների 
տևողությունը պայմանավորվել է մի կողմից նրանց անդամների թվով, մյուս 
կողմից՝ այն բանով, թե վերջիններիցս քանիսն են եղել/հանդիսանում միգրանտ ու 
ԴՀԺ-ում քանի միգրացիոն ուղևորություններ են իրականացրել: Միգրանտ անդամ 
չունեցող տ/տ-ների դեպքում այն միջին հաշվով կազմել է 20-30 րոպե, միգրանտ 
ունեցողների դեպքում՝ 30-40 րոպե: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ընտրանքի մեթոդաբանությունը 
 
 

Ինչպես և նախորդ հետազոտությունների դեպքում, հետազոտվող գլխավոր 
համակցությունից՝ ՀՀ տնային տնտեսությունների համալիր կազմից, 
ընտրանքային համակցության՝ հարցման ենթակա տ/տ-ների խմբաքանակի, 
միավորների առանձնացման հիմքում դրվել է համամասնական, պատահական, 
բազմափուլ, ստրատավորված, կլաստերային ընտրանքի դասական մեթոդը:  

Որպես ընտրանքային գլխավոր համակցություն կիրառվել է Հայաստանի 
էլեկտրաէներգիա սպառող տ/տ-ների համալիր ցուցակը: Ըստ այդ ցուցակի 
կառուցվածքի՝ Հայաստանի տ/տ-ների բազմությունը տարակարգված է 27 
ստրատաների (մարզեր՝ 10 քաղաքային և 10 գյուղական ստրատաներ, ք. Երևան՝ 
7 ստրատա):  

Ելնելով ամբողջի մեջ այդ ստրատաներից ամեն մեկում ներառված տ/տ-
ների համամասնություններից՝ կատարվել է ընտրանքային տ/տ-ների նախնական 
բաշխում:  
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Աղյուսակ 3.1. Ընտրանքային համակցությունը կազմող կլաստերների և տ/տ- 
ների համամասնական բաշխումն՝ ըստ ընտրանքային ստրատաների.  

Ընտրանքայի
ն 

ստրատաներ  

Կլաստերներ Տ/տ-ներ 
Ընդամե
նը  

Այդ թվում Ընդամե
նը  

Այդ թվում 
Քաղաքայ
ին 

Գյուղակ
ան 

Քաղաք
ային 

Գյուղակ
ան 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Արագածոտն  3 1 2 60 20 40 
Արարատ 6 2 4 120 40 80 
Արմավիր  6 2 4 120 40 80 
Գեղարքունիք 5 2 3 100 40 60 
Լոռի 6 4 2 120 80 40 
Կոտայք 7 4 3 140 80 60 
Շիրակ 6 4 2 120 80 40 
Սյունիք 3 2 1 60 40 20 
Վայոց Ձոր 2 1 1 40 20 20 
Տավուշ 3 1 2 60 20 40 
Երևան՝ Մաշտոց 7 7 - 140 140 - 
Երևան՝ Արաբկիր 6 6 - 120 120 - 
Երևան՝ Նոր Նորք 5 5 - 100 100 - 
Երևան՝ Շենգավիթ 4 4 - 80 80 - 
Երևան՝ Էրեբունի 3 3 - 60 60 - 
Երևան՝ Կենտրոն 2 2 - 40 40 - 
Երևան՝ Սարի թաղ 1 1 - 20 20 - 
Ընդամենը 75 51 24 1500 1020 480 

 
Այնուհետև, ելնելով ընտրանքային մեկ կլաստերում (առանձին բնակավայր 

կամ բնակավայրի կոմպակտ բնակեցված մաս հանդիսացող 150-200 տ/տ-ների 
խումբ) հարցվելիք տ/տ-ների սահմանված թվից (20)՝ հաշվարկվել է 
յուրաքանչյուր ընտրանքային ստրատայում դիտարկվելիք կլաստերների և տ/տ-
ների քանակը (տե՛ս՝ աղյուսակ 3.1):  

Ընտրանքի հաջորդ փուլում ստրատաներից յուրաքանչյուրի կլաստերների 
բազմությունից պատահական կարգով ընտրվել են հարցումների իրականացման 
կլաստերներ:  

Որպես ընտրանքի վերջնական փուլ՝ ընտրանքային կլաստերների տ/տ-
ների հասցեացուցակներից՝ նույնպես պատահական կարգով, ընտրվել են 
հիմնական և պահուստային ընտրանքի 20-ական տ/տ-ներ:  

Նշենք, որ պահուստային ընտրանքի տ/տ-ների հարցումներ հանձնարարվել 
է իրականացնել միայն այն դեպքերում, երբ հիմնական ընտրանքի տ/տ-ների՝ 
հարցմանը մասնակցելուց հրաժարվելու կամ հարցման ժամկետում անհասանելի 
լինելու բերումով նրանց հարցումը հնարավոր չի լինի:   
 

Նշենք նաև, որ հետազոտության ընտրանքի մեթոդաբանության անհրաժեշտ 
բաղադրամասը և գլխավոր համակցության ներկայացուցչական տվյալների 
ստացման կարևոր երաշխիքն է հանդիսացել հետազոտության սկզբնական 
տվյալների բազայի կշռման արարողակարգը:  
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4. Հետազոտության դաշտային աշխատանքները: Դաշտային 
աշխատանքների արդյունքները 

 
 

Հետազոտական դաշտային աշխատանքների առավելագույն հնարավոր 
արդյունավետության ապահովման համար մինչ հարցումների սկիզբը  
իրականացվել են հետևյալ գործընթացները/աշխատանքները.  
 

 Մշակվել, բազմացվել և դաշտային աշխատակազմին է տրամադրվել 
հետազոտության լրացուցիչ գործիքների համակազմը՝ խմբավարների և 
զրուցավարների հրահանգ/ուղեցույցը12, աջակցության հորդորով 
ընտրանքում ընդգրկված բնակավայրերի համայնքապետերին և տ/տ-ներին 
ուղղված նամակները13, հիմնական և պահուստային ընտրանքում ներառված 
տ/տ-ների ցուցակները14, զրուցավարների անձնական տվյալներով 
մանդատները, ընտրաքայլով իրականացվելիք հարցումների ձևաթուղթը,  

 Իրականացվել է դաշտային աշխատանքների աշխատակազմի 
համակողմանի ուսուցում և հրահանգավորում:  
Հետազոտության դաշտային աշխատանքները (տ/տ-ների հարցումները) 

իրականացվել են 2021թ. սեպտեմբերի 5-ից նոյեմբերի 10-ի միջակայքում, 
այսինքն` ընդգրկել են ավելի քան երկու ամիս:  

                                                 
12 Տե՛ս ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2: 
13 Տե՛ս ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4: 
14 Տե՛ս ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3: 
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Այդպիսով այս տարվա հետազոտության դաշտային աշխատանքների 
ժամանակը եղել է զգալիորեն ավելի տևական, քան  նախորդ տարիների վերը 
հիշատակված համանման հետազոտություններինը:   

Դատելով դաշտային աշխատանքների վերլուծման արդյունքներից (տե՛ս 
ստորև)` տվյալ հանգամանքը հիմնականում պայմանավորվել է  այնպիսի նոր 
ծանրակշիռ, օբյեկտիվ գործոններով և դրանց բազմաբնույթ հետևանքներով, 
ինչպիսիք եք համավարակը և 2020թ. պատերազմի ու հետպատերազմյան 
ռազմաքաղաքական անմխիթար իրողությունների բերումով բնակչության զգալի 
մասի՝ սոցիալ-հոգեբանական շոկային դրության մեջ գտնվելը:  

Հավելենք, որ տվյալ առումով իր զգալի բացասական դերակատարումն է 
շարունակել ունենալ քաղաքային բնակավայրի՝ առավել նշանակալից չափով 
մայրաքաղաք Երևանի, փակ շքամուտքերի գործոնը:  

Վերջապես, որպես կոնկրետ այս տարվա հետազոտության դաշտային 
աշխատանքների բարդեցման առանձնահատուկ գործոն, որը բավական 
նշանակալից բացասական ազդեցություն է ունեցել գյուղական բնակավայրերում 
հարցումների իրականացման առումով,  հանդես է եկել ներկայումս մեզ մոտ 
ընթացող գյուղական համայնքների խոշորացման վարչական միջոցառումն ու 
դրանով պայմանավորված որոշակի գյուղական բնակավայրերի վարչական 
մարմինների, այս կամ այն չափով նաև նրանցում բնակվող տ/տ-ների որոշ մասի 
շրջանում տիրող անհարմարավետ վիճակը:   

Հարցումներն իրականացվել են 7 խմբավարներից և  26 զրուցավարներից 
կազմված դաշտային աշխատակազմի կողմից:  

Հարցումներ են կատարվել ընտրանքում ընդգրկված 43 բնակավայրերում, 
այդ թվում՝ 19 քաղաքներում (ներառյալ մայրաքաղաք Երևանը)  և 24 գյուղերում15:  

Դաշտային աշխատակազմի անդամների բնակավայրերից դուրս 
դիտարկումները կատարվել են մեքենայացված աշխատանքային խմբերի՝ 
համապատասխան  բնակավայրեր մեկնելու միջոցով: 

Սահմանվել և հանձնարարվել է դիտարկման ժամանակ հասկացությունը և 
դիտարկման համար կատարվելիք այցերի թիվը:  

Որպես աշխատանքային խմբում ներառված զրուցավարների՝ բնակավայրերի 
յուրաքանչյուր կլաստերների տ/տ-ների հարցումների դիտարկման ժամանակ 
հանձնարարվել է 5-ական աշխատանքային օրը; որպես առաջին այցից չհարցված, 
սակայն հասանելիության գործնական կամ գոնե տեսական հնարավորություն 
ունեցող տ/տ-ների կրկնվող այցերի թիվ՝ ևս երկու այց:  

Ինչ վերաբերում է մեքենայացված աշխատանքային խմբի դիտարկման 
ժամանակին, ապա որպես այդպիսին հանձնարարվել է տվյալ բնակավայր այցի 
օրը; այցերի առավելագույն թիվը՝ երկուսը՝ օրվա սկզբին և վերջին:  

Դժբախտաբար, դաշտային աշխատանքների անբարենպաստ 
իրողությունների ճնշման տակ այս հանձնարարականները ոչ միշտ է հնարավոր 
եղել պահպանել:  

Զրուցավարների բնակավայրերի՝ հատկապես Երևանի, ընտրանքային 
կլաստերների տ/տ-ների հարցումները  դեպքերի զգալի մասում, ըստ էության, 
պարտադրել են այս կամ այն չափով երկարաձգել դիտարկման ժամանակը, 
երբեմն նաև ավելացնել դիտարկման համար կատարվող այցերի թիվը:  

Մյուս կողմից՝ քիչ չեն նաև դեպքերը, երբ մեքենայացված աշխատանքային 
խմբերին չի հաջողվել մեկ աշխատանքային օրվա շրջանակներում եզրափակել 
տվյալ կլաստերի տ/տ-ների հարցումը, ինչն, իր հերթին, պարտադրել է  կրկնել 

                                                 
15 ՀՀ բնակավայրերի ընդհանուր թիվը 1001 է, որից քաղաքային՝ 49-ը, գյուղական՝ 952-ը: 
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այցը, զգալի թվով դեպքերում անգամ երրորդ անգամ այցելել տվյալ 
բնակավայրը:  

Դաշտային աշխատանքների ընթացքը կազմակերպվել, ղեկավարվել ու 
հեռախոսակապի, ինչպես նաև պարբերական այցերի միջոցով վերահսկման/ 
կարգավորման է ենթարկվել Ծրագրի ղեկավարի և հիմնական աշխատակազմի 
մյուս  անդամների կողմից: Նրանց կողմից իրականացվել են նաև 
աշխատանքների հետհարցումային  ընտրանքային ստուգումներ:  

Ինչպես ընթացիկ, այնպես էլ հետհարցումային ստուգումների արդյունքում 
խմբավարների և զրուցավարների կողմից դաշտային աշխատանքների և 
հարցումների՝ հանձնարարված կարգի անհաղթահարելի խախտման դեպքեր չեն 
արձանագրվել:  

Լրացված հարցաթերթերում տեղ գտած որոշ՝ ոչ նշանակալից, թերություններն 
էլ օպերատիվ կարգով շտկվել են հիմնական աշխատանքային խմբի 
ներկայացուցչի, համապատասխան խմբավարի և զրուցավարի համատեղ 
ջանքերով՝ որպես կանոն, հեռախոսազանգերի միջոցով:  

Հետազոտության դաշտային աշխատանքների արդյունքների ներկայացումը 
սկսենք այն փաստի արձանագրմամբ, որ դրանց ընթացքում տ/տ-ների՝ վերը 
ներկայացված աղյուսակ 3.1.-ում բերված՝ հետազոտության ծրագրով 
նախատեսված ծավալով և կառուցվածքով հարցումները, ճիշտ է` զգալի 
դժվարություններով, հաջողվել է իրականացնել:  

Նշված դժվարությունների ծանրակշռության մասին է վկայում արդեն իսկ այն 
հանգամանքը, որ տ/տ-ների հիմնական և պահուստային ընտրանքի միավորների 
հաշվին հնարավոր է եղել իրականացնել հարցումների, ընդհանուր առմամբ, 
միայն 80%-ից էլ պակասը (79.5%-ը՝ այդ թվում միայն 47.5%-ը հիմնական 
ընտրանքի միավորներից և մոտ 32%-ը պահուստային ընտրանքի միավորներից): 
Ինչ վերաբերում է մնացած 10 հարցումից գրեթե 2-ին, ապա դրանք 
հանձնարարվել և իրականացվել են ընտրաքայլի սկզբունքով (սկսած 
համապատասխան ընտրանքային կլաստերի վերջին հարցված տ/տ-ից` հաջորդ 
յուրաքանչյուր 4-րդ տ/տ-յուն ընտրաքայլով):  

Հետազոտության դաշտային աշխատանքների ամփոփ արդյունքները 
ներկայացված են աղյուսակ 4.1.-ում:  

Դրանք, նախ և առաջ, թույլ են տալիս արձանագրել, որ դաշտային 
աշխատանքների արդյունավետության մակարդակը, որի հիմնական ցուցիչն է 
հարցումով ավարտված  դիտարկումների տեսակարար կշիռը դիտարկումների 
ընդհանուր թվում,  այս տարի կազմել է միայն 47%. ծրագրավորած 1500 տ/տ-
ների հարցումների կայացման ապահովումը հնարավոր է եղել 3191 տ/տ-ների 
դիտարկումների կատարման միջոցով:  

Սա նշանակում է, որ այս տարվա դաշտային աշխատանքների 
արդյունավետության մակարդակը  ամբողջ 10 տոկոսային կետով  ավելի ցածր է, 
քան 2019թ. հետազոտության դեպքում՝ 57%:  

Ակնհայտ է, որ նման իրավիճակը վերում թվարկված անբարենպաստ 
գործոնների համակարգի ազդեցության անմիջական հետևանքն է:  
 

Աղյուսակ 4.1. Հետազոտության դաշտային աշխատանքների ամփոփ 
արդյունքները 

 Դիտարկման արդյունքը Տ/տ-ներ 
Բացարձակ 
թիվը  

Տեսակարար կշիռը՝ 
% 

1.  2.  3.  
Ընդամենը դիտարկված տ/տ-յուն 3191 100 

Որից    
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Հարցված  1500 47    
 Չհարցված 1691 

  
53 
     100  

Որից՝ ըստ չհարցման պատճառի     
Հասցեն չի գտնվել 148 8.8 
Հասցեն անբնակ է 176 10.4 
Տեղեկություն չկա  333 19.7 
ՀՀ-ում է, բայց հասանելի չէ 230 13.6 
ԴՀԺ-ում ողջ կազմով մեկնել է արտերկիր  11 0.6 
Մեկնածների թիվը 35 - 
Մեկնել է արտերկիր՝ տարին հայտնի չէ  90 5.3 
Մերժում 533 31.5 
Չափահաս անդամը/ները հասանելի չեն 26 1.5 
Հարցմանը ոչ հարմար վիճակ    43 2.5 
Հայերեն հարցումը հնարավոր չէր 7 0.4 
Համավարակի վտանգ 50 3.0 
Այլ 44 2.6 
 

Հաջորդ կարևոր փաստը, որն արտացոլված է աղյուսակի տվյալներում, այն է, 
որ դիտարկումների անարդյունավետության հիմնական պատճառները  
շարունակում են մնալ դիտարկման ժամանակի ընթացքում տ/տ-ների այս կամ 
այն հանգամանքի բերումով հասանելի չլինելը և հարցմանը մասնակցելուց 
հրաժարվելը:  

Այս երկու հանգամանքները համատեղ պայմանավորել են  տ/տ-ների 
հարցումով չավարտված երեք դիտարկումներից գրեթե երկուսը  (ՙտեղեկություն 
չկա՚՝ 19.7%, ՙՀՀ-ում է, բայց հասանելի չէ՚՝ 13.6%, ՙմերժում՚՝ 31.5%):  

Հետաքրքիր է  դիտարկումների անարդյունավետության առումով 
ՙհամավարակ՚ գործոնի դ ․երի ոչ այնքան նշանակալից լինելը  այն 
պայմանավորել է անարդյունավետ դիտարկումների միայն 3%-ը:  

Արձանագրելով այս վերջին հանգամանքը՝ միաժամանակ հարկ է կարծել, որ 
տվյալ հարաբերական մեծությունն իրականում այս կամ այն չափով ավելի մեծ է, 
մասնավորապես՝ ամենայն հավանականությամբ, հենց համավարակով է  
պայմանավորվել վերը նշված անհասանելի տ/տ-ների որոշ մասի հասանելի 
չլինելը:  
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5. Տ/տ-ների հետազոտության արդյունքները 
 

5.1. Տ/տ-ների՝ արտաքին միգրացիոն գործընթացներում ներառվածության 
դինամիկան 

 

Տ/տ-ների հետազոտության արդյունքների կշռումը և տարածումը 
հետազոտվող գլխավոր համակցության՝  Հայաստանի տ/տ-ների բազմության 
վրա, նախ և առաջ, թույլ է տվել ստանալ նրա բաշխումն ըստ դիտարկման 
պահին իրենց կազմում հետազոտության հիմնական թիրախ հանդիսացող 
միգրանտ անդամների առկայության (տե՛ս աղյուսակ 5.1.1.):  

 

Աղյուսակ 5.1.1. ՀՀ տ/տ-ների բաշխումն՝ ըստ դիտարկման պահին 
միգրանտ անդամ ունենալու 

 Տ/տ-ներ  Ընդամենը 

որից 

Երևան 
Այլ 

քաղաքներ 
Գյուղեր 

1.  2.  3.  4.  5.  

Ընդամենը 777939 287389 239589 250961 
Որից     

ՄՉ 635501 259704 192143 183654 

ՄՈՒ 142438 27685 47446 67307 
այդ թվում՝ ունեն տվյալ կատեգորիայի միգրանտ անդամ/ներ 

ՎՄ 62370 15435 21032 25903 

ԱԳՄ 68835 11242 22826 34767 

ԱԱԺՄ 503 0 0 503 

ՎՄ և ԱԳՄ 8570 491 3009 5070 

ՎՄ և ԱԱԺՄ 1643 0 579 1064 

ՎՄ , ԱԳՄ և ԱԱԺՄ 517 517 0 0 
 

Այսպիսով՝ որպես հետազոտության առաջին կարևոր արդյունք՝ կարելի է 
արձանագրել, որ երկրի տ/տ-ների բավական ստվար զանգվածը՝ ավելի քան 
142.4 հազար տ/տ-յուն, դիտարկման պահին ուներ ԴՀԺ-ում արտաքին 
միգրացիոն ուղևորություն կատարած անդամ/ներ և որ նրանցից գրեթե 27.7 
հազարը, 47.4 հազարը և 67.3 հազարը բնակվում էին համապատասխանաբար՝ 
Երևանում, այլ քաղաքային բնակավայրերում և գյուղական վայրերում: 
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Հաջորդ փաստը, որն ի ցույց են հանում աղյուսակի տվյալները, այն է, որ, 
ինչպես և նախորդ հետազոտությունների դեպքում, տվյալ դեպքում ևս բացի 
դիտարկման պահին միգրացիոն գործընթացներում ներառված տ/տ-ների երկու 
հիմնական խմբերից՝ միայն ՎՄ և միայն ԱԳՄ ունեցողներից, առկա են ոչ մեծ 
թվով տ/տ-ներ, որոնք ունեն տարբեր կարգավիճակ ունեցող միգրանտ 
անդամներ՝ ՎՄ, ԱԳՄ և ԱԱԺՄ:   

Նշենք, որ նկատի ունենալով տ/տ-ների այդ խմբերի ծավալների 
վիճակագրական առումով ոչ նշանակալից լինելը (գումարային՝ ՀՀ տ/տ-ների 
ընդամենը 1.4%-ը)՝ նպատակահարմար և արդարացված է գտնվել, ներառելով 
ՙԱԱԺՄ՚, ՙՎՄ և ԱԱԺՄ՚ ունեցող խմբերի տ/տ-ներին ՙՎՄ ունեցող՚ խմբի 
կազմում և ՙՎՄ և ԱԳՄ՚ ու ՙՎՄ, ԱԳՄ և ԱԱԺՄ՚ ունեցող խմբերը՝ ՙԱԳՄ ունեցող՚ 
խմբի կազմում, հետագա վերլուծությունների ժամանակ զերծ մնալ դրանց 
առանձին-առանձին դիտարկումից:  

 

Աղյուսակ 5.1.2. Հարցված ընտրանքային տ/տ-ների բաշխումն՝ ըստ արտաքին 
միգրացիոն գործընթացներին ունեցած մասնակցության (% ամբողջի մեջ) 

Տ/տ-յան տիպը ԸՆԴԱՄԵՆԸ 
Այդ թվում 

Երևան Այլ քաղաքներ  Գյուղեր 
Ըստ 2021թ. հետազոտության (2018-2021թթ.) 

ՄՉ  81.7 90.4 80.2 73.2 
ՄՈՒ 18.3 9.6 19.8 26.8 
Որից         

ՎՄ անդամ ունեցող  8.3 5.4 9 10.9 
ԱԳՄ անդամ ունեցող  10 4.3 10.8 15.9 

Ըստ 2019թ. հետազոտության (2016-2019թթ.) 
ՄՉ  74 86.4 71.4 62.3 
ՄՈՒ 26 13.6 28.6 37.7 
Որից         

ՎՄ անդամ ունեցող  12 7.7 14 15.1 
ԱԳՄ անդամ ունեցող  14 5.9 14.6 22.6 

Ըստ 2017թ. հետազոտության (2014-2017թթ.) 
ՄՉ  64.9 75.6 59.2 58.4 
ՄՈՒ 35.1 24.4 40.8 41.6 
Որից         

ՎՄ անդամ ունեցող  14.2 12 15 15.7 
ԱԳՄ անդամ ունեցող  20.9 12.4 25.8 25.9 

Ըստ 2015թ. հետազոտության (2012-2015թթ.)  
ՄՉ  66.2 77.1 62.1 57.7 
ՄՈՒ 33.8 22.9 37.9 42.3 
Որից         

ՎՄ անդամ ունեցող  16.2 10.6 17.9 20.9 
ԱԳՄ անդամ ունեցող  17.6 12.3 20 21.4 

Կառուցվածքային տեղաշարժերը 2021թ.՝ 2019թ. համեմատ (+/- տոկոսային կետ) 
ՄՉ  7.7 4 8.8 10.9 
ՄՈՒ -7.7 -4 -8.8 -10.9 
Որից         

ՎՄ անդամ ունեցող  -3.7 -2.3 -5 -4.2 
ԱԳՄ անդամ ունեցող  -4 -1.6 -3.8 -6.7 

Կառուցվածքային տեղաշարժերը 2019թ.՝ 2017թ. համեմատ (+/- տոկոսային կետ) 
ՄՉ  9.1 10.8 12.2 3.9 
ՄՈՒ -9.1 -10.8 -12.2 -3.9 
Որից         

ՎՄ անդամ ունեցող  -2.2 -4.3 -1 -0.6 
Կառուցվածքային տեղաշարժերը 2017թ.՝ 2015թ. համեմատ (+/- տոկոսային կետ) 

ՄՉ  -1.3 -1.5 -2.9 0.7 
ՄՈՒ 1.3 1.5 2.9 -0.7 
Որից         

ՎՄ անդամ ունեցող  -2 1.4 -2.9 -5.2 
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ԱԳՄ անդամ ունեցող  3.3 0.1 5.8 4.5 

 
Ներկայացնելով այս բացարձակ տվյալները՝ հարկ է, սակայն, մատնանշել, 

որ երևույթի ընդգրկման շրջանակների, դրանում տեղի ունեցած տեղաշարժերի 
մասին հստակ պատկերացում են տալիս ոչ այնքան դրանք, որքան հաջորդ՝ 
աղյուսակ 5.1.2.-ում ներկայացված հարաբերական բնութագրիչները:  

Վերջիններս, նախ և առաջ, թույլ են տալիս փաստել արտաքին միգրացիոն 
գործընթացներում Հայաստանի տ/տ-ների ներառվածության մակարդակի, 
այսինքն՝  ԴՀԺ-ում միգրանտ անդամ ունեցած տ/տ-ների տեսակարար կշռի, 
նվազման երևույթի շարունակման հանգամանքը:  

Այսպես՝ եթե՝ 2015թ. հետազոտության տվյալներով, այդ գործընթացներում 
ներառված էր  տ/տ-ների 33․8%-ը, 2017թ. հետազոտության տվյալներով՝ 35.1%-ը, 
2019թ. հետազոտության տվյալներով՝ միայն 26%-ը,  ապա այս տարվա 
հետազոտության տվյալներով՝ արդեն ընդամենը 18.3%-ը:  

Այսպիսով՝ վերջին` ընդամենը երկու տարիների ընթացքում միգրացիոն 
գործընթացներում Հայաստանի տ/տ-ների ներառվածության մակարդակը 
պակասել է ևս 7.7 տոկոսային կետով, կամ արդեն գրեթե 30%-ով (2017-2019թթ. 
միայն շուրջ ¼-ով նվազման դիմաց):   

Էլ ավելի հետաքրքիր և հատկանշական է, որ, ինչպես ցույց են տալիս 
գծապատկեր 5.1.1.-ի տվյալները, միգրացիոն գործընթացներում տ/տ-ների 
ներառվածության մակարդակի ցուցանիշների տվյալ շարժի ձևավորման գործում 
որակական առումով նույնական մասնակցություն են բերել բնակավայրերի բոլոր 
երեք տիպի, ընդ որում՝ ինչպես ՎՄ, այնպես էլ ԱԳՄ ունեցող, տ/տ-ները:  

 

Գծապատկեր 5.1.1. ՀՀ ՄՈՒ տ/տ-ների տեսակարար կշիռների նվազման 
տեմպերը  2019-2021թթ. (%) 
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Ընդամենը ՀՀ

Երևան

Այլ  քաղքաղաքներ

Գյուղեր

 
 

Ինչ վերաբերում է առկա, ոչ այնքան նշանակալից քանակական 
շեղումներին, որոնք, անկասկած, պայմանավորված են ՎՄ-ների և ԱԳՄ-ների 
առանձին տարածքային համակցությունների՝ ըստ արտերկիր մեկնելու 
նպատակի, արտերկրում գտնվելու/բնակվելու հիմունքների բաշխման 
կառուցվածքային առանձնահատկություններով, ապա դրանց քննարկմանը և 
գնահատմանը անդրադարձ կարվի  հետագա շարադրանքում:  

Որպես տ/տ-ների՝ արտաքին միգրացիոն գործընթացներում 
ներառվածության վերջին երկու տարիների դինամիկայի ևս մեկ կարևոր 
հետևանք հարկ է մատնանշել բնակավայրի առանձին տիպերի տ/տ-ների՝ 
միգրացիոն գործընթացներում ներառվածության մակարդակների 
համապատասխան միջին երկրային մեծություններից շեղվածությունների այս կամ 
այն չափով մեղմացման հանգամանքը՝ տե՛ս աղյուսակ 5.1.3.:   

Արձանագրելով այս վերջինը՝ միաժամանակ հարկ է նշել, որ այն, իր 
հերթին, տեղի է ունեցել գյուղաբնակ տ/տ-ների՝ միգրացիոն գործընթացներում 
ներառվածության բարձրանիշային և երևանաբնակ տ/տ-ների ցածրանիշային 
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մակարդակների շեղվածության մեծությունների որոշակի նվազման 
պայմաններում: 

Այսպես՝ 2019թ. 24.1 տոկոսային կետից այն իջել է 17.2 տոկոսային կետի, 
կամ նվազել է ավելի քան 28%-ով, ընդ որում՝ դա կատարվել է առավելապես 
ԱԳՄ ունեցող տ/տ-ների տեսակարար կշիռների շեղվածության կրճատման 
արդյունքում՝ 16.7 տոկոսային կետից 11.6 տոկոսային կետի, կամ գրեթե 31%-ով՝ 
ՎՄ ունեցող տ/տ-ների 7.4 տոկոսային կետից  5.5 տոկոսային կետի, կամ միայն 
¼-ից քիչ ավել նվազում ցուցանիշի դիմաց:  

 

Աղյուսակ 5.1.3. Տ/տ-ների՝ միգրացիոն գործընթացներում ներառվածության 
ցուցանիշների շեղվածությունը համապատասխան միջին երկրային 

մակարդակներից (տոկոսային կետ) 

 Տարեթիվ Տ/տ  Երևան 
Այլ 

քաղաքներ 
Գյուղեր 

1.  2.  3.  4.  5.  

2021թ. 

ՄՈՒ տ/տ -8.7 1.5 8.5 
 որից       

ՎՄ անդամ ունեցող  -2.9 3.6 1.9 
ԱԳՄ անդամ ունեցող  -5.7 6.5 5.1 

2019թ. 

ՄՈՒ տ/տ -12.4 2.6 11.7 
 որից       

ՎՄ անդամ ունեցող  -4.3 2 3.1 
ԱԳՄ անդամ ունեցող  -8.1 0.6 8.6 

 
Վերջապես նշենք, որ ինչ վերաբերում է ՄՈՒ տ/տ-ների տարածքային 

բաշխմանը, ապա դրանում ոչ որակական և ոչ քանակական տեղաշարժեր 
գործնականում տեղի չեն ունեցել:  Ինչպես և 2019թ., ներկայումս ևս երևանաբնակ 
են դրանց գրեթե 1/5-ը, մարզային քաղաքաբնակ՝ ուղիղ 1/3-ը, գյուղաբնակ՝ կեսից 
քիչ պակասը,՝ 2017թ. հաջորդաբար՝ ավելի քան ¼-ի, 35%-ի և 39%-ի դիմաց:  

Արձանագրելով այս ամենը՝ նշենք, որ հետագա շարադրանքում, 
հետազոտությունների համապատասխան տվյալների համեմատական 
վերլուծման հիման վրա փորձ կարվի բացահայտել ու գնահատել դրանց 
պատճառ/գործոնները և հնարավոր հետևանքները:  

Մյուս կողմից, սակայն՝ արդեն այստեղ կարելի է ասել, որ Հայաստանի 
տ/տ-ների՝ միգրացիոն գործընթացներում ներառվածության դինամիկայի 
ներկայացված բոլոր առանձնահատկությունները թե՛ իրենց բնույթով և թե՛ 
քանակական սահմանանիշներով, ըստ էության, միանգամայն սպասելի, 
համավարակի և հետպատերազմյան իրողությունների ու դրանց բազմաբնույթ 
ծանրակշիռ հետևանքների վճռորոշ ներգործության տակ ձևավորված օբյեկտիվ 
երևույթներ են:  
 

Գծապատկեր 5.1.2. Միգրանտ անդամ ունեցած/ունեցող տ/տ-ների 
բաշխումն՝ ըստ նման անդամների թվի (% ամբողջում). 
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Մատնանշելով, որ, առանձին մարզերի հարցված տ/տ-ների խմբաքանակների 

փոքրության բերումով, միգրացիոն գործընթացներում նրանց ներառվածության 
մակարդակների ցուցանիշները, լինելով ոչ ներկայացուցչական, չեն ներկայացվում 
ու քննարկվում` միաժամանակ նշենք, որ դրանցում տեղի ունեցած 
փոփոխությունները, որոշակի բացառություններով, նույնական են, ինչ, ընդհանուր 
առմամբ, երկրում: Հավելենք նաև, որ դրանցից դատելով՝ ներառվածության 
մակարդակով, ամենայն հավանականությամբ, շարունակում են բարձրանիշային 
մնալ Շիրակի, Գեղարքունիքի, համեմատաբար պակաս չափով՝ Լոռու մարզերի 
տ/տ-ները, ցածրակետային՝ Սյունիքի և Արմավիրի մարզերի տ/տ-ները:   

Եզրափակելով նշենք, որ այս հետազոտության տվյալներով՝ միգրացիոն 
գործընթացներում ներառված տ/տ-ների թվում որոշակիորեն աճել է մեկից ավել 
միգրանտ անդամներ ունեցողների մասնաբաժինը՝ 2019թ. 23.4%-ից 27.7%-ի 
(տե՛ս՝ գծապատկեր 5.1.2), միաժամանակ տեղի է ունեցել մեկ միգրանտ 
անդամով տ/տ-յան հաշվով միգրանտ անդամների միջին թվի մեծացում՝ 2019թ. 
1.3-ից 1.4-ի:  

  

Ներդիր 1. Տ/տ-ների տեղեկացվածությունը ՀՀ-ում իրականացվող ՎՄ-ների 
վերաինտեգրման ծրագրերի մասին: 

 

Ներկայումս մեզանում՝ հիմնականում տարբեր միջազգային կառույցների կողմից, 
իրականացվում են վերադարձած միգրանտների վերաինտեգրման գործընթացին 
աջակցելուն նպատակամղված որոշ ծրագրեր: 

Ակնհայտ է, որ դրանց հնարավորինս առավել բարձր արդյունավետության 
հիմնական գրավականներից եթե ոչ ամենակարևորը, ապա անվերապահորեն համար 
առաջինը հանդիսանում է այն, թե պոտենցիալ շահառուների համակցությունը որքանով 
է նվազագույնը տեղեկացված դրանց առկայության մասին:  

Հաշվի առնելով նշված հանգամանքը՝ հետազոտության այս տարվա հարցաթերթի 
տ/տ-ների բաժնում ներառվել է նոր հարց այն մասին, թե արդյոք իրենք տեղյակ են 
Հայաստանում այդպիսի ծրագրերի  առկայության մասին:  

Ստորև բերված գծապատկերում ներկայացված են տվյալ հարցի 
պատասխանների արդյունքները՝ խմբավորված ըստ տ/տ-ների հիմնական 
համակցությունների:    
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Երևան Այլ քաղաքներ Գյուղեր Ընդամենը ՀՀ
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Գնահատելով գծապատկերի տվյալները՝ կարելի է արձանագրել, որ տվյալ 

առումով տ/տ-ների տեղեկացվածության մակարդակն առնվազն անբավարար է:  
Նման գնահատականի իրավացիությունը հաստատելու համար բավական է 

մատնանշել հետևյալ՝ ընդամենը երկու փաստարկները:  
 Առաջինը՝ տվյալ ծրագրերի առկայության մասին տեղյակ չէ ներկայումս ՀՀ տ/տ-

ների ողջ համակցության 18.3%-ը (142.4 հազար տ/տ) կազմող ՄՈՒ տ/տ-ների (որոնց 
ավելի, քան 45%-ն արդեն իսկ ունի ՎՄ անդամ/ներ) ավելի, քան 96%-ը (137.2 հազար 
տ/տ): 
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 ՄՈՒ տ/տ-ների առավել մեծ խմբաքանակներ ունեցող մարզային քաղաքային 
(19.8%) և գյուղական  բնակավայրերում (անգամ 26.8%) տվյալ ծրագրերի պոտենցիալ 
շահառուներով նման տ/տ-ների  տեղեկացվածության մակարդակները, կազմելով 
հաջորդաբար՝ ընդամենը 2.3% և նույնիսկ 0.9%, անգամ զգալիորեն ավելի ցածր են, քան 
ՄՉ տ/տ-ներինը, որոնք, իրենց հերթին, արդեն իսկ ոչ բարձր մեծություններ են՝ նույն 
հաջորդականությամբ 4% և 2.9%: 

 
 
 
 
 

 

5.2. Միգրացիա և բարեկեցություն 
 

Տվյալ թեմայի քննարկումը սկսենք այն փաստի ներկայացմամբ, որ, ինչպես 
և նախորդ հետազոտությունների դեպքերում, այս հետազոտության տվյալներով 
ևս ՄՈւ տ/տ-ները միջին հաշվով ավելի բազմանդամ կառույցներ են, քան ՄՉ 
տ/տ-ները (տե՛ս՝ գծապատկեր 5.2.1):  

Քանի որ մեր երկրի արտաքին միգրացիոն հոսքերի գերակշիռ մասը 
ձևավորում  են աշխատանքային միգրանտները, ակնհայտ է, որ այս վերջին 
փաստը բացատրվում է նրանով, որ տ/տ-ների` միգրացիոն գործընթացներում 
ներառման երկու հիմնական պարտադիր պայմանների՝ ՙանհրաժեշտության՚ 
(նախ և առաջ՝ նյութական) և ՙհնարավորության՚ (այս դեպքում՝ արդեն ոչ միայն 
ու ոչ այնքան նյութական, որքան ժողովրդագրական) համընկնումն առավելապես 
տեղի է ունենում անդամների` մասնավորապես մանկահասակ, համեմատաբար 
մեծաթիվ լինելու բերումով առավել կարիքավոր ու միաժամանակ ակտիվ 
աշխատանքային տարիքի տղամարդ անդամ՝ դեպքերի մեծ մասում մեկից ավել, 
ունեցող տ/տ-ներում:   
 

Գծապատկեր 5.2.1. Տ/տ-ների անդամների միջին թվերը 
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Մյուս կարևոր հանգամանքը, որի մասին վկայում են տվյալ գծապատկերի 
տվյալներն, այն է, որ նշված երևույթը վերջին տարիներին անգամ խորացման 
միտում է դրսևորում, ընդ որում` ՄՉ տ/տ-ների բազմանդամության ցուցանիշների 
գրեթե անփոփոխության պայմաններում, դա տեղի է ունենում ՄՈՒ տ/տ-ների՝ այդ 
թվում բացառապես գյուղական, անդամների միջին թվի նշանակալից մեծացման 
հաշվին (2019թ.` 4.9, 2021թ.` 5.4):  

Աղյուսակ 5.2.1-ում բերված սույն և նախորդ հետազոտությունների 
տվյալների համադրումն, իր հերթին, թույլ է տալիս արձանագրել, որ, համենայն 
դեպս հարցված տ/տ-ների սուբյեկտիվ գնահատմամբ՝ Հայաստանի տ/տ-ների 
աղքատության բնութագրիչների՝ 2017-2019թթ. զգալի լավացման գործընթացը 
վերջին երկու տարիներին, ըստ էության, բեկվել է:  
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Այսպես՝ իրենց նյութական վիճակին ՙվատ՚ և ՙշատ վատ՚ բնորոշում 
տված տ/տ-ների գումարային բաժինը, որը որոշակի պայմանականությամբ կարող 
է ընդունվել որպես աղքատության մակարդակի ընդհանուր մեծության ցուցանիշ, 
2019թ. 26%-ից 2021թ. բարձրացել է 26.3%-ի: Էլ ավելի նշանակալից է 
աղքատության մակարդակի հաջորդ կարևոր ցուցչի՝ աղքատության խորության 
(նյութական  շատ վատ վիճակ ունեցող տ/տ-ների տեսակարար կշիռը միջինից 
ցածր նյութական ապահովվածություն ունեցող տ/տ-ների ընդհանուր 
զանգվածում) մակարդակի աճը՝ 4 տոկոսային կետով, կամ 15%-ով (2019թ.՝ 
26.5%, 2021թ.՝ 30.5%):  

Նշենք, որ աղքատության խորության ցուցանիշի թե՛ ՄՉ և թե՛ ՄՈՒ տ/տ-
ների խմբերում տեղի ունեցած  աճն, ըստ էության, հանդիսանում է այն փաստի 
հստակ արտացոլանքը, որ վերջին երկու տարիներին մեզանում տեղի է ունեցել 
այնպիսի  բացասական երևույթ, ինչպիսին է ՙվատ՚ նյութական վիճակ ունեցող 
տ/տ-ների որոշակի մասի անցումը ՙշատ վատ՚ նյութական վիճակ ունեցողների 
խումբ:  

 

Աղյուսակ 5.2.1. Այս ու նախորդ հետազոտությունների տվյալներով 
Հայաստանի տ/տ-ների բաշխումն՝ ըստ իրենց նյութական դրությանը տված 

սուբյեկտիվ գնահատականների (% ամբողջում) 16 

 Տ/տ-ներ Տարեթիվ

Ընդա 
մենը 

այդ թվում Աղքա Աղքա 
Շատ 
լավ Լավ Միջին Վատ 

Շատ 
վատ 

տության 
մակարդակը 

տության 
խորությունը 

1.   2. 3. 4. 5.   6.    7.   8.    9. (7+8) 10. (8/9*100) 

Ընդամենը 
2017 100 0.5 6.3 52.6 23.7 17 40.7 41.8 

2019 100 0.6 12.7 60.8 19.1 6.9 26 26.5 

2021 100 0.7 10.4 62.6 18.3 8 26.3 30.5 
որից                  

ՄՉ 

2017 100 0.5 6.8 51.4 25 16.4 41.4 39.6 

2019 100 0.6 11.9 60.5 19.6 7.3 26.9 27.1 

2021 100 0.7 10.6 62.1 18.7 7.9 26.6 29.6 
 2017 100 0.4 5.3 55 21.2 18.1 39.3 45.9 

ՄՈւ 
  

2019 100 0.4 14.8 61.5 17.8 5.6 23.4 23.9 
2021 100 0.7 10.3 62.6 18.3 8.0 26.3 30.5 

 

Բայց առավել կարևորն այս դեպքում ոչ այնքան տվյալ փաստերն են, այլ 
այն, թե ինչպիսին են նյութական ապահովվածության և դրա մակարդակի 
փոփոխման հետագծի առումով ՄՉ և ՄՈՒ տ/տ-ների տարբերություններն ու 
առանձնահատկությունները:   

Աղյուսակի տվյալներից դատելով՝ այդպիսիք առկա են, ընդ որում՝ այն 
աստիճան նշանակալից, որ կանխորոշել են տ/տ-ների տվյալ խմբերի նյութական 
դրության մինչ այժմ առկա շեղվածության բնույթի  փոփոխումը:  

Այսպես՝ եթե ՄՉ տ/տ-ների նյութական ապահովվածության ցուցանիշները 
վատացել են ոչ մեծ չափով (աղքատության խորության մակարդակի աճ 2.5 
տոկոսային կետով, կամ մոտ 9%-ով), ապա ՄՈՒ տ/տ-ներինը՝ բավական 
նշանակալից կերպով (աղքատության մակարդակի աճ՝ գրեթե 3 տոկոսային 
կետով, կամ 12.4%-ով, աղքատության խորության մեծացում՝ 6.6 տոկոսային 
կետով, կամ  մոտ 28%-ով): Արդյունքում, եթե 2019թ. ՄՈՒ տ/տ-ների նյութական 

                                                 
16 2013թթ. հետազոտության վերլուծության տվյալ մասում ներկայացված մյուս տվյալները տե՛ս՝ 
http://rau.am/uploads/blocks/3/31/3115/files/Migration_Project_Report_final.pdf, 3.5, էջ 52-60:  
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վիճակն, ընդհանուր առմամբ, որոշ՝ ոչ այնքան մեծ չափով ավելի բարվոք էր, քան 
ՄՉ տ/տ-ներինը, ապա ներկայումս դրանք առնվազն նույնական են:  

Ակնհայտ է, որ եթե ՄՉ տ/տ-ների պարագայում նման դինամիկան կարող է 
բացատրվել գրեթե լիովին միայն ներքին գործոնների փոփոխմամբ, ապա ՄՈՒ 
տ/տ-ների ցուցանիշների փոփոխումը, նշված ներքին գործոններից զատ և դրանց 
զուգահեռ, պայմանավորված է նաև արտաքին միգրացիոն գործոնով:  
 

Աղյուսակ 5.2.2. Հայաստանի բնակավայրերի առանձին տիպերի տ/տ-ների 
բաշխումն՝ ըստ նյութական դրության (%) 

Բնակավ
այրի 

տիպեր 
Տարե 
թիվ Տ/տ-ներ 

Ընդա 
մենը 

այդ թվում Աղքատու 
թյան 

մակարդակ 

Աղքատութ
յան խորութ 

յուն
Շատ 
լավ Լավ Միջին Վատ 

Շատ 
վատ 

1. 2. 3.  4. 5.   6. 7.   8.   9.   10.  (7+8) 11.  (8/9*100)

Երևան 

2017 

Ընդամենը 100 0.8 9 53.1 21,7 15.5 37.2 41.7 
ՄՉ 100 1 8.7 50.6 23,3 16.3 39.6 41.1 
ՄՈւ 100 - 9.8 60.5 16,7 13 29.7 43.8 

2019 

Ընդամենը 100 0.9 13.3 61.4 18.9 5.4 24.3 22.2 
ՄՉ 100 1.1 13.3 60.4 19.8 5.4 25.2 21.4 
ՄՈւ 100  13.8 67.6 13.2 5.4 18.6 29 

2021 

Ընդամենը 100 0.6  12.2  63.4  17.2  6.7  23.9  28.0 

ՄՉ 100 0.4  11.0  64.7  17.5  6.4  23.9  26.9 

ՄՈւ 100 1.9  23.8  50.6  14.5  9.2  23.7  38.7 

Այլ 
քաղաք 

ներ 

2017 

Ընդամենը 100 0.3 4.1 54.8 23,3 17.6 40.9 43 
ՄՉ 100 0.2 4 53.1 25,2 17.5 42.7 40.9 
ՄՈւ 100 0.3 4.2 57.2 20,5 17.8 38.3 46.5 

  Ընդամենը 100 0.7 10.5 58.3 22.6 7.9 30.5 25.9 
2019 ՄՉ 100 0.5 7.8 57.9 24.9 8.8 33.7 26.1 

  ՄՈւ 100 1.1 16.9 59.1 17.1 5.8 22.9 25.3 

2021 

Ընդամենը 100 0.4  12.3  61.4  17.2  8.7  25.9  33.5 

ՄՉ 100 0.5  12.8  59.6  18.4  8.6  27.1  31.9 

ՄՈւ 100   10.2  68.5  12.4  9.0  21.3  42.0 

Գյուղեր 

2017 

Ընդամենը 100 0.3 5.3 50.1 26,3 18.1 44.3 40.8 
ՄՉ 100 - 6.7 50.7 27,2 15.5 42.6 36.3 
ՄՈւ 100 0.7 3.3 49.3 25,0 21.7 46.7 46.4 

2019 

Ընդամենը 100  14 62.4 16 7.6 23.6 32.2 
ՄՉ 100  14.2 63.4 13.5 8.8 22.3 39.5 
ՄՈւ 100  13.6 60.7 20.2 5.5 25.7 21.4 

2021 

Ընդամենը 100 1.1  6.4  63.0  20.5  8.9  26.3  30.5 

ՄՉ 100 1.2  7.9  60.9  20.9  9.1  26.6  29.6 

ՄՈւ 100 1.0  2.3  68.7  19.6  8.4  24.9  35.0 
 

Նկատի ունենալով, որ իրենում ներառվածների նյութական դրության վրա 
վերջինիս ազդեցության բնույթը՝ դրական թե բացասական, և քանակական 
սահմանանիշները ձևավորվում են կախված այն բանից, թե ինչպիսին է 
միգրացիայի իրականացման ծախսերի և  արդյունքում ապահովվող 
եկամուտների իրական հարաբերակցությունը՝ կարելի է արձանագրել, որ վերջին 
երկու տարիներին դրանում տեղ գտած ոչ դրական անցումների բերումով 
կատարվել է արտաքին միգրացիա երևույթի՝ նյութական ապահովվածության 
մակարդակի բարձրացման գործոն հանդիսանալու դերի լուրջ թուլացում:  

Փաստորեն, եթե՝ 2019թ.  հետազոտության տվյալներով, որոշակիորեն 
ավելի ծանրակշիռ էր միգրացիայի՝ որպես տ/տ-ների նյութական վիճակի 
բարելավման գործոնի դերակատարումը, ապա ներկայումս առավել ազդեցիկ է 
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դարձել միգրացիայի՝ աղքատացման վտանգ պարունակող ռիսկային երևույթ 
հանդիսանալու հանգամանքի ազդեցությունը:  

Չխորանալով մանրամասների մեջ՝ նշենք, որ հաջորդ՝ աղյուսակ 5.2.2-ի 
տվյալներից դատելով՝ բարեկեցության մակարդակի վրա միգրացիոն գործոնի 
ազդեցության ներկայացված առանձնահատկությունները որոշ՝ ոչ այնքան 
նշանակալից, բացառություններով բնորոշ են նաև բնակավայրերի առանձին 
տիպերի տ/տ-ներին:  

Անցնելով գծապատկեր 5.2.2-ի տվյալներին՝ արձանագրենք, որ դրանք, 
իրենց հերթին հաստատելով վերջին երեք տարիների ընթացքում Հայաստանի 
տ/տ-ների՝ այդ թվում թե՛ ՄՈՒ և թե՛ ՄՉ, նյութական դրության վատացման 
հանգամանքը, միաժամանակ հստակ կերպով չեն արտացոլում դրանում  
արտաքին միգրացիոն գործոնի որոշակի դերակատարում ունեցած լինելու 
երևույթը:  

 

Գծապատկեր 5.2.2. Տ/տ-ների բաշխումն՝ ըստ դիտարկմանը նախորդած 
երեք տարիներին իրենց նյութական դրության փոփոխության բնույթի 

գնահատման (% ամբողջում). 

5.3 12.9 9.5 6
18.2 18.2

5.5 14.3 11

50.7

60.6 60.7
44.8

57.2 55.5

48.7

59.7 59.8

44
26.5 29.8

49.2
24.6 26.3

45.8
26 29.2

2017 2019 2021 2017 2019 2021 2017 2019 2021

ՄՉ ՄՈՒ Ընդամենը

վատացել է

նույնն է

լավացել է

 
 

Ի տարբերություն դրան՝ գծապատկեր 5.2.3.-ում բերված տվյալները հստակ 
կերպով ի ցույց են հանում տվյալ գործոնի նյութական դրության փոփոխման 
առումով ազդեցիկության աստիճանի ամփոփ քանակական գնահատականները 
և դրանց մեծապես տարբերակված լինելու փաստը:  

Մատնանշելով, որ դրանք և նախընթաց տարիների նույն մեծությունները 
եթե անգամ տարբերվում են, ապա աննշան չափով՝ արձանագրենք, որ, ինչպես և 
կարելի էր սպասել, ներկայումս ևս բարեկեցության տեսակետից միգրացիա 
գործոնի ազդեցությունը, ՄՉ տ/տ-ների պարագայում լինելով աննշան, ՄՈՒ տ/տ-
ների համար առավել քան ազդեցիկ է:  

Ընդ որում` հետաքրքիր է, որ նախորդ տարիների նման վերջիններիս 
կողմից միգրացիա գրծոնի դերը զգալիորեն ավելի ծանրակշիռ է գնահատվում 
դրական, քան բացասական իմաստով:  

 

Գծապատկեր 5.2.3. Վերջին երեք տարիներին նյութական վիճակի փոփոխման 
բնույթով տարբեր տ/տ-ների բաշխումն` ըստ այդ փոփոխման գործում 

միգրացիայի ունեցած ազդեցության աստիճանի գնահատման (% ամբողջում). 
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25.2

12.8

12.2

9.2

4.1

5.5

62.4

55.7

46.5

6.9

6.9

8.0

4.2

5.2

7.3

13.0

15.0

11.6

67.9

80.3

79.7

86.6

90.7

86.7

24.6

29.4

41.9

լավացել է

նույնն է

վատացել է

լավացել է

նույնն է

վատացել է

լավացել է

նույնն է

վատացել է

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

Մ
Չ

Մ
Ո

Ւ հիմնական /
կարևոր

ոչ այնքան
կարևոր /
աննշան
ոչ մի

 
 

Այսպես, եթե միգրացիա գործոնի դերն առնվազն որպես ՙկարևոր՚ են 
գնահատել վերջին երեք տարիների ընթացքում նյութական վիճակի բարելավում 
ունեցած ՄՈՒ տ/տ-ների 3/5-ը և ՙանփոփոխ՚ նյութական դրություն ունեցողների 
գրեթե 56%-ը, ապա նյութական ՙվատացում՚ ունեցած ՄՈՒ տ/տ-ների՝ միայն 
46.5%-ը:  
 

Գծապատկեր 5.2.4. Տ/տ-ների բաշխումն` ըստ նյութական դրության՝ 
մոտակա երեք տարիներին սպասվող փոփոխման բնույթի գնահատման (% 

ամբողջում). 

31.7

20.1

40.7

27.1

34

21.4

37.3

33.3

32.2

33.7

35.9

33.4

14.4

20.3

8

16.6

12.8

19.6

16.6

26.3

19.1

22.6

17.2

25.6

2019

2021

2019

2021

2019

2021

Մ
Չ

Մ
Ո
Ւ

Ը
նդ
ա
մե
նը

կլավանա

չի փոխվի

կվատանա

ԴՊ/ՀՊ

 
 

Հաջորդ՝ գծապատկեր  5.2.4.-ի տվյալներն, իրենց հերթին, վկայում են, որ 
վերջին երկու տարիների ընթացքում տեղի է ունեցել ապագայի հանդեպ 
լավատեսական սպասումների զգալի անկում ու վատատեսական 
տրամադրությունների բարձրացում: Ընդ որում՝ ինչպես մեկը, այնպես էլ մյուսը 
համատարած բնույթ կրելով՝ այսինքն թե՛ ՄՉ և թե՛ ՄՈՒ տ/տ-ներին բնորոշ 
լինելով հանդերձ, միաժամանակ համեմատաբար եղել են հաջորդադար ավելի 
խորը և ավելի զգալի  ՄՈՒ տ/տ-ների մոտ: 

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ այս անցումը հաջորդել է 2019թ. 
հետազոտության կողմից արձանագրված՝ տրամագծորեն հակադարձ 
տեղաշարժին՝ կարելի է առանց սխալված լինելու պնդել, որ այն 
պայմանավորված է մի կողմից տ/տ-ների նյութական վիճակի՝ վերջին երկու 
տարիների իրական դինամիկայով, մյուս կողմից՝ նրանով, որ ներկայիս 
արտառոց իրողությունների պայմաններում, ընդ որում՝ ոչ միայն ներերկրային, 
այլև համավարակով և այլ գործոններով պայմանավորված արտերկրային, 
մեծապես խաթարված է դրական սպասելիքների նկատմամբ հավատը:   

Նշվածից զատ, գծապատկերի ուրվագծերի համադրումը 2019թ. 
հետազոտության նույն տվյալների հետ հիմք է հանդիսանում արձանագրելու 
ռեսպոնդենտների զգալի մասի, այսպես ասած, ապակողմնորոշված վիճակում 
գտնվելու հանգամանքը: Որպես դրա առավել քան պերճախոս վկայություն պետք 
է գնահատվի համապատասխան հարցի պատասխանների թվում ԴՊ/ՀՊ 
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տարբերակների նշանակալիորեն ավելի մեծաթիվ լինելը (ընդհանուր առմամբ, 
չորսից ավելի, քան մեկը՝ մոտ 17%-ի դիմաց):  

Հաջորդ՝ գծապատկեր 5.2.5-ի տվյալներն, իրենց հերթին, միանշանակ 
կերպով հաստատում են, որ, ինչպես և նախորդ հետազոտությունների դեպքում,  
նյութական առումով ապագայից սպասելիքները՝ ընդ որում ինչպես ՄՉ, այնպես էլ 
ՄՈՒ տ/տ-ների շրջանում, ուղղաձիգ կախվածության մեջ են  տ/տ-ների 
նյութական վիճակի իրական փոփոխությունների բնույթից:  
 

Գծապատկեր 5.2.5. Վերջին երեք տարիներին նյութական վիճակի փոփոխման 
բնույթով տարբեր տ/տ-ների բաշխումն` ըստ նյութական դրության՝ մոտակա երեք 
տարիներին սպասվող փոփոխությունների բնույթի գնահատման (% ամբողջում). 
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Ինչպես և հարկ էր սպասել, նախորդ տարիների նման, այս տարի ևս իրենց 
նյութական դրության՝ մոտակա երեք տարիներին սպասվող փոփոխման գործում 
միգրացիա երևույթին լուրջ դերակատարում են վերապահել միայն ՄՈՒ տ/տ-ները 
(տե՛ս՝ գծապատկեր 5.2.6):  

Նույն գծապատկերի տվյալներում դրսևորված հաջորդ օրինաչափությունն 
այն է, որ միգրացիա երևույթի կարևորության գնահատականները, համենայն 
դեպս ՄՈՒ տ/տ-ների համախմբում, հստակորեն կախված են նրանց՝ ապագայի 
նկատմամբ ունեցած լավատեսության/վատատեսության հանգամանքից: Սակայն՝ 
էլ ավելի հետաքրքիրն այն է, որ՝ ըստ այս տարվա հետազոտության տվյալների, 
դեպքերի մի մասում վերջիններս նկատելիորեն ավելի մեծ դեր են հատկացնում 
միգրացիային: Դրանից առնվազն կարևոր սպասելիքներն ունեն բարելավում 
ակնկալող ՄՈՒ տ/տ-ների 60.5%-ը (2019թ. միայն 47.7%-ի դիմաց); միգրացիայի 
հետ կապված լուրջ մտավախություններ ունեն վատացում ենթադրող տ/տ-ների 
45.4%-ը (2019թ.` 45.6%), իսկ նյութական վիճակի կայունացում սպասող տ/տ-
ների  47.6%-ը (2019թ. միայն 34%-ի դիմաց)  կարծում է, թե դրանում միգրացիան 
կունենա կարևոր դերակատարում:   

 

Գծապատկեր 5.2.6. Մոտակա երեք տարիներին նյութական վիճակի 
փոփոխման տարբեր ակնկալիքներ ունեցող տ/տ-ների բաշխումն՝ ըստ դրանում 

միգրացիայի ունենալիք դերի գնահատման (% ամբողջում). 
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Աղյուսակ 5.2.3-ի տվյալների ներկայացումը սկսենք այն փաստի 
արձանագրմամբ, որ նախորդ հետազոտության կողմից բացահայտված՝ տ/տ-ների 
ամբողջական համակցության եկամտի աղբյուրների դիվերսիֆիկացվածության 
մակարդակի (եկամտի բոլոր աղբյուրներից եկամուտ ունեցող տ/տ-ների 
տոկոսային մեծությունների հանրագումար) նվազումն անցած երկու տարիներին 
շարունակվել է, ընդ որում՝ որոշակիորեն ավելի բարձր տեմպով:  

Եթե՝ 2019թ.  հետազոտության տվյալներով, ՀՀ տ/տ-ների ողջ համակցության 
եկամուտների դիվերսիֆիկացման ընդհանուր մակարդակը կազմել է 175, ապա՝ 
ըստ այս հետազոտության տվյալների, արդեն միայն մոտ 169․1, այսինքն՝ մեկ տ/տ-
յան ունեցած եկամտի աղբյուրների միջին թիվը 1.75-ից իջել է 1.69-ի, կամ 
պակասել է 3.5%-ով:  

Արձանագրելով, որ այս նվազման գործում հիմնական դերակատարումն 
ունեցել է եկամտի արտերկրյա աղբյուրներ ունեցող տ/տ-ների գումարային 
տեսակարար կշռի փոփոխումը (2019թ. 20.8%-ից 17.3%-ի, կամ նվազում 16.8%-
ով՝ եկամտի՝ հայաստանյան աղբյուրների գումարային ցուցանիշի՝ 154.1-ից 151.7-
ի, կամ ընդամենը 1.6%-ով նվազման դիմաց)՝ կարելի է եզրակացնել, որ այս կամ 
այն չափով հենց դրանով էլ պայմանավորվել է երկու տարիների ընթացքում ՀՀ 
տ/տ-ների նյութական վիճակի տեղի ունեցած վատացումը:  

Աղյուսակի տվյալներում հստակ արտացոլված կարևոր փաստերից 
հաջորդն այն  է, որ, շարունակելով տեղի ունենալ ՄՈՒ տ/տ-ների եկամտի 
աղբյուրների դիվերսիֆիկացվածության անգամ որոշ մեծացման պայմաններում 
(մոտ 201-ից 209.4-ի, կամ 4.2%-ով), այս գործընթացը տեղի է ունեցել բացառապես 
ի հաշիվ ՄՉ տ/տ-ների եկամտի աղբյուրների դիվերսիֆիկացվածության նվազման 
(մոտ 166-ից 160, կամ 9.7%-ով):     

Մատնանշելով և կարևորելով ՄՈՒ տ/տ-ների եկամտի աղբյուրների 
դիվերսիֆիկացվածության զգալի մեծացման փաստը՝ միաժամանակ հարկ է 
չմոռանալ, որ անգամ այն ի վիճակի չի եղել կանխարգելել նրանց համակցության 
նյութական վիճակի վատացումը:  

 

Աղյուսակ 5.2.3. Եկամտի տվյալ աղբյուրն ունեցող տ/տ-ների բաժինները  
(եկամտի տվյալ աղբյուրից եկամուտ ունեցող տ/տ-ների %-ը). 

Եկամտի աղբյուրներ 
 
 

Բոլոր տ/տ-ները ՄՉ տ/տ-ներ ՄՈւ տ/տ-ներ 
Տարե-
թիվ 

Հիմնա 
կանը 

Լրացուցիչը 
/ները 

Ընդա 
մենը 

Հիմնա 
կանը 

Լրացուցիչը 
/ները 

Ընդա 
մենը 

Հիմնա 
կանը 

Լրացուցիչը 
/ները 

Ընդա 
մենը 

2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  
2021 Վարձու հիմնական 

աշխատանք ՀՀ-ում 51.0 6.7 57.7 54.4 4.3 58.6 36.0 17.6 53.6 
Սեփական գործ ՀՀ-ում 9.4 10.2 19.6 9.2 8.0 17.3 10.1 19.9 29.9 

Պատահական 
վաստակ ՀՀ-ում 3.5 5.2 8.7 3.4 4.9 8.3 4.0 6.5 10.4 
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Թոշակ / նպաստ 25.1 36.3 61.4 29.3 34.3 63.5 6.7 45.1 51.8 
Օգնություն ՀՀ 
ռեզիդենտներից 0.8 2.2 3.0 0.8 2.5 3.4 0.8 0.7 1.5 

Այլ եկամուտներ ՀՀ-ում 0.4 1.0 1.4 0.4 1.1 1.4 0.4 0.7 1.0 
Ընդամենը եկամուտ ՀՀ-

ում 90.2 61.6 151.8 97.5 55.1 152.6 57.9 90.4 148.3 
Տ/Տ մշտապես ՀՀ-ում 
չբնակվող անդամի 

վաստակ 1.7 1.9 3.6 1.4 1.7 3.1 2.9 3.1 6.0 
Տ/Տ անդամի ժամանա 
կավոր աշխատանք 

արտերկրում 7.4 2.6 10.0 0.6 0.5 1.1 37.5 12.3 49.8 
Օգնություն արտերկրում 

գտնվող այլ 
անձ(անց)ից 0.7 2.9 3.6 0.5 2.8 3.3 1.8 3.6 5.3 

Ընդամենը մուտքեր 
արտերկրից 9.8 7.5 17.3 2.5 4.9 7.5 42.1 19.0 61.1 
Ընդամենը 100.0 69.1 169.1 100.0 60.0 160.0 100.0 109.4 209.4 

2019 Վարձու հիմնական 
աշխատանք ՀՀ-ում 48.7 7.0 55.7 54.3 4.5 58.8 32.8 13.9 46.7 

Սեփական գործ ՀՀ-ում 10.1 12.9 23.0 10.1 11.0 21.1 10.1 18.4 28.6 
Պատահական 
վաստակ ՀՀ-ում 4.8 6.7 11.5 4.8 7.1 11.9 5.0 5.4 10.4 
Թոշակ / նպաստ 24.7 34.7 59.4 27.9 33.6 61.5 15.5 38.0 53.5 
Օգնություն ՀՀ 
ռեզիդենտներից 1.2 2.7 3.9 1.4 3.2 4.6 0.7 1.2 1.9 

Այլ եկամուտներ ՀՀ-ում 0.4 0.3 0.7 0.4 0.3 0.7 0.3 0.3 0.7 
Ընդամենը եկամուտներ 

ՀՀ-ում 89.9 64.2 154.1 98.9 59.6 158.5 64.5 77.3 141.8 
Տ/Տ մշտապես ՀՀ-ում 
չբնակվող անդամի 

վաստակ 1.1 2.6 3.7 0.3 1.9 2.2 3.1 4.7 7.8 
Տ/Տ անդամի ժամանա 
կավոր աշխատանք 

արտերկրում 8.1 4.5 12.6 0.0 0.7 0.7 31.4 15.1 46.5 
Օգնություն արտերկրում 
գտնվող այլ անձ(անց)ից 0.9 3.6 4.5 0.8 3.6 4.4 1.0 3.8 4.8 

Ընդամենը մուտքեր 
արտերկրից 10.1 10.7 20.8 1.1 6.2 7.3 35.5 23.6 59.1 
Ընդամենը 100.0 75.0 175.0 100.0 65.8 165.8 100.0 100.9 200.9 

 

Սա միանշանակ կերպով վկայում է, որ որպես վերջինիս վճռորոշ գործոն 
հանդես է եկել եկամտի աղբյուրների եկամտաբերության մակարդակների 
նվազումը: Ընդ որում՝ նկատի ունենալով, որ  ՄՈՒ տ/տ-ների եկամտի 
աղբյուրների դիվերսիֆիկացվածության մեծացումը հիմնականում կատարվել է 
եկամտի հայաստանյան աղբյուրների թվի մեծացման հաշվին (մոտ 142-ից  148.3-
ի, կամ ավելի, քան 5%-ով՝ արտերկրյա աղբյուրների թվի միայն 3% կազմած աճի 
դիմաց՝ 59.1%-ից և 61.1%-ի)՝ կարելի է պնդել, որ նրանց նյութական վիճակի 
վատացման առումով ավելի նշանակալից է եղել եկամտի հայաստանյան 
աղբյուրների եկամտաբերության մակարդակի նվազման դերակատարումը:  

Աղյուսակի տվյալները հիմք են հանդիսանում արձանագրելու ևս մի քանի 
կարևոր և հատկանշական փաստ:  

Դրանցից մեկն այն է, որ ՄՈւ տ/տ-ների համակցության համար արտերկրից 
մուտքերը, որպես կանոն, հանդիսանում են եկամտի կարևորագույն աղբյուրը. 
արտերկրյա եկամուտներ ունեն նրանցից 10-ից ավելի, քան 6-ը, ընդ որում՝ 
վերջիններիս 2/3-ի համար դրանք հանդիսանում են գոյության միջոցների 
հիմնական աղբյուրը:  

Անդրադարձ պահանջող հաջորդ փաստը ՄՉ տ/տ-ների  և ՄՈւ տ/տ-ների` 
ըստ եկամտի աղբյուրների բաշխվածությունների տարբերակվածության 
շարունակումն է, այդ թվում՝ նախ և առաջ, արտերկրից մուտքեր ունեցողների 
մասնաբաժինների  առումով:  
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Չնայած դրան՝ սույն հետազոտության տվյալներով՝ այս տեսակետից  
առավել, քան հատկանշական ու նշանակալից անցում է տեղի ունեցել:  

Ուշագրավ  է, որ դրանում վճռորոշ է հանդիսացել նույն այն գործոնը (ՄՈւ 
տ/տ-ների՝ արտերկրից մուտքերի ճնշող մեծամասնության՝ այս հետազոտության 
տվյալներով 92%-ը, իրենց իսկ միգրանտ անդամի/ների կողմից՝ ի սկզբանե տ/տ-
ների կարիքների համար վաստակվող գումարներ լինելը; իսկ ՄՉ տ/տ-ների 
դեպքում՝ հիմնականում՝ այս հետազոտության տվյալներով 57%-ը,  արտերկրում 
գտնվող այլ անձանց կողմից տրամադրվող նյութական օգնություններ 
հանդիսանալը), որը մինչ այժմ պայմանավորում էր ՄՈՒ ու ՄՉ տ/տ-ների՝ 
արտերկրից մուտքերի համախառն ու միջին մեծությունների՝ հօգուտ ՄՈՒ տ/տ-
ների նշանակալից շեղվածությունը: Ինչպես ի ցույց կհանվի ստորև, ներկայիս 
արմատապես փոխված պայմաններում տվյալ գործոնի ազդեցությունը եղել է 
հակադարձ ուղղվածության:  
 

Գծապատկեր 5.2.7. Տ/տ-ների բաշխումն` ըստ եկամուտներից խնայողություններ 
 անելու հնարավորությունն ունենալու և խնայողությունների չափի (% ամբողջում). 
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Դատելով հաջորդ՝ գծապատկեր 5.2.7-ի տվյալներից՝ վերջին երեք 
տարիներին տ/տ-ների նյութական վիճակի վատացումն արդեն անդրադարձել է 
նրանց եկամուտներից խնայողություններ անելու կարողության վրա: 2017-
2019թթ. արձանագրված՝ այդ կարողության մեծացման գործընթացը ոչ թե 
պարզապես դանդաղել է, այլ, դատելով  ՄՉ տ/տ-ների շրջանում պարտքով 
գոյատևողների բաժնի արդեն իսկ տեղի ունեցած, առայժմ ոչ այնքան մեծ աճից, 
որոշակի միտում է դրսևորվում նաև ՄՈՒ տ/տ-ների և, ընդանուր առմամբ, տ/տ-
ների մասշտաբով վերափոխվելու նվազման:   

Այսպես թե այնպես, ի տարբերություն 2019թ.՝ ՙզգալի՚, ՙորոշ՚ և ՙքիչ՚ 
խնայողություններ անելու կարողություն ունեցողների գումարային 
մասնաբաժինների մեծությամբ այս տարի ՄՈՒ տ/տ-ներն անգամ սկսել են 
նկատելիորեն գերազանցել ՄՉ  տ/տ-ներին՝ համապատասխանաբար 15.6% և 
9.2%: 

Գծապատկեր 5.2.8-ի տվյալներն էլ, իրենց հերթին, վկայում են, որ վերջին 
երկու տարիների ընթացքում ևս շարունակվել է թե՛ ՄՉ տ/տ-ների և թե՛ ՄՈՒ տ/տ-
ների շրջանում՝ դիտարկմանը նախորդած 12 ամիսների ընթացքում արտերկրից 
գումարի և այլ տեսքով մուտքեր ստացածների  մասնաբաժինների մեծացումը՝ 
ճիշտ է, ընդգծված կերպով անհամամասնական տեմպերով. հաջորդաբար՝ գրեթե 
28%-ով և ընդամենը 2.9%-ով: Որպես ուշագրավ փաստ նշենք, որ նման 
դինամիկան, ինչպես և 2019թ., պայմանավորված տ/տ-ների ընդհանուր 
զանգվածում ՄՈՒ-ների մասնաբաժնի  զգալի նվազման հանգամանքով, ոչ միայն 
չի բերել, ընդհանուր առմամբ, արտերկրից մուտքեր ունեցած տ/տ-ների 
տեսակարար կշռի մեծացմանը, այլև անգամ ուղեկցվել է դրա  նվազման 
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շարունակմամբ՝ ճիշտ է, ավելի մեղմ չափով՝ մեկ տոկոսային կետով՝ 2019թ. երեք 
տոկոսային կետի դիմաց:  
 

Գծապատկեր 5.2.8. Տ/տ-ների բաշխումն` ըստ նախընթաց 12 ամիսներին 
արտերկրից գումարի և այլ տեսքով մուտքեր ունեցած լինելու (% ամբողջում). 
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Առաջ անցնելով նշենք, որ, ինչպես ի ցուց կհանվի ստորև, այս 
տեղաշարժերը, այդ թվում՝ նախ և առաջ, արտերկրից մուտքեր ունեցած ՄՉ տ/տ-
ների բաժնեմասի մեծացումը, հանդես են եկել որպես արտերկրից մուտքերի 
առումով տեղի ունեցած ծանրակշիռ անցման պայթուցիչներից մեկը:  

Նշենք, որ, հաշվի առնելով արտերկրից մուտքերի առաքման/ներբերման 
ձևի կառուցվածքի կայունացման հանգամանքը, ինչի մասին անվերապահորեն 
վկայում են 2017 և 2019 թվականների հետազոտությունների արդյունքները` այն, 
որ դրանց հիմնական մասն՝ ըստ այդ երկու հետազոտությունների էլ, ստացվել էր 
մասնագիտացված կառույցների միջոցով (բանկային համակարգ, մանիգրամ և 
այլ համակարգեր, փոստ, առաքիչ/ սուրհանդակ), այս տարվա հետազոտության 
ծրագրում տվյալ հարցը չի ներառվել:   

Ինչ վերաբերում է գծապատկեր 5.2.9-ի տվյալներին, ապա դրանք հստակ 
ցուցադրում են, որ նախորդ հետազոտության կողմից արձանագրված՝ տ/տ-ների՝ 
արտերկրից մուտքերի համախառն մեծության նվազման երևույթն, ընդհանուր 
առմամբ, շարունակվել է, ընդ որում՝ հարաճյուն տեմպերով: Եթե 2017-2019 
թվականների միջակայքում նվազման տեմպը կազմել է միայն  12.7%, ապա 2019-
2021 թվականներին՝ արդեն 31.5%՝ 204.7 մլն ԱՄՆ դոլարից 140.2 մլն ԱՄՆ 
դոլարի, կամ 64.5 մլն ԱՄՆ դոլարով:   

Առավել, քան ուշագրավ է, որ, ի տարբերություն նախընթաց 
ժամանակահատվածի, տվյալ նվազման գործում ՄՉ և ՄՈՒ տ/տ-ների 
ՙներդրումները՚ տրամագծորեն հակադարձ բնույթի են:  

 

Գծապատկեր 5.2.9. Դիտարկմանը նախորդած 12 ամիսներին տ/տ-ների՝ 
արտերկրից ունեցած մուտքերի միջին և համախառն մեծությունները. 
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27.7 26.2 74.4
196.8 178.4

65.8
234.6 204.7 140.2

1143.6

560

1196.5

1624.1
1929

1043.9

1521.3 1468

1119.6

2017 2019 2021 2017 2019 2021 2017 2019 2021

ՄՉ տ/տ ՄՈՒ տ/տ Ընդամենը տ/տ

Համախառն
մեծությունը /մլն.
ԱՄՆ $/

Միջինը` մուտքեր
ունցած մեկ տ/տ
հաշվով /ԱՄՆ $/ 

 
 

ՄՈՒ տ/տ-ների մուտքերի համախառն մեծության` 2.7 անգամով՝ կարելի է 
ասել, փլուզողական անկման (նվազում 2019թ. 178.4 մլն դոլարից 65.8 մլն 
դոլարի, կամ 112.6 մլն դոլարով) պայմաններում, ՄՉ տ/տ-ների ունեցած 
մուտքերի գումարային մեծությունը, 2.8 անգամով մեծանալով՝ 26.2 մլն ԱՄՆ 
դոլարից 74.4 մլն ԱՄՆ դոլարի, կամ 48.2 մլն ԱՄՆ դոլարով, ըստ էության, 
մեծապես արգելափակել է մուտքերի ընդհանուր զանգվածի էլ ավելի 
նշանակալից նվազումը:  

Կասկածից վեր է, որ այս կտրուկ անցումներից առաջինը եթե ոչ լիովին, 
ապա առնվազն հիմնականում ՙհամավարակ՚ երևույթի հետևանք է: 
Պայմանավորված է նրանով, որ մեր աշխատանքային միգրանտների (այդ թվում` 
նախ և առաջ, այսպես կոչված, բազմակի/սեզոնային) զգալի մասը, կամ 
չունենալով մեկնելու հնարավորություն և կամ դրսևորելով զգուշավորություն` 
ձեռնպահ մնալով դրանից, զրկված է եղել իրեն ավանդական արտերկրյա 
վաստակներից:   

Ինչ վերաբերում է երկրորդին, ապա այն, իր հերթին, երևի թե, կարող է 
բացատրվել հիմնականում մյուս՝ ՙպատերազմ՚ արտակարգ գործոնով: Այն 
բանով, որ պատերազմական և հետպատերազմյան արտառոց իրողությունների 
ցնցող ազդեցության տակ սփյուռքահայերի զգալի մասը հարկ է համարել 
զգալիորեն ընդլայնել իրենց հայաստանաբնակ հարազատներին, 
բարեկամներին, մտերիմներին տրամադրվող նյութական աջակցության չափերը, 
ընդ որում՝ թե՛ գումարների մեծության և թե՛ ստացողների թվի տեսակետներից:   

Որպես այս վերջին եզրահանգման իրավազորության օգտին վկայող 
ծանրակշիռ փաստարկներ են հանդիսանում մի կողմից ՄՉ տ/տ-ների թվում 
արտերկրից մուտքեր ունեցողների բաժնեմասի վերը ներկայացված 
հանգամանքը, մյուս կողմից՝ ՄՉ տ/տ-ների մուտքերի միջին մեծությունների 
թռիչքաձև աճի երևույթը (ավելի, քան կրկնակի անգամ):  

Նշենք, որ վերջինս, համադրվելով ՄՈՒ տ/տ-ների նույն միջինի՝ գրեթե 46%-
ով նվազման հետ, բերել է նրան, որ տեղի է ունեցել անգամ նրանց տվյալ 
ցուցանիշների շեղվածության ուղղորդվածության փոփոխում. հաջորդաբար` 
1196.5 և 1043.9 ԱՄՆ դոլար՝ 2019թ. 560 և 1929 դոլարի դիմաց:  

 ՄՈՒ տ/տ-ների արտերկրյա մուտքերի միջին մեծության՝ նման կտրուկ 
անկման երևույթի պատճառների մասին որպես նախնական վարկած առաջ 
քաշելով այն թեզը, որ դա կարող է պայմանավորված լինել մի կողմից 
աշխատանքային միգրանտների արտերկրյա վաստակների նվազմամբ ու 
միգրացման և արտերկրում բնակության ծախսերի մեծացմամբ, մյուս կողմից էլ՝ 
նրանց կազմում կատարված կառուցվածքային տեղաշարժերով՝ հօգուտ ‘ցածր 
վաստակ ունեցողներ’ բաժնի աճի` միաժամանակ նշենք, որ  դրա առնչությամբ 
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վերջնական հիմնավորված գնահատականը կտրվի վերլուծության երկրորդ 
մասում:  

Հիշեցման կարգով նշենք, որ նկատի ունենալով մեր ռեսպոնդենտների 
զգալի մասի հակվածությունը՝ նվազեցված ներկայացնելու իրենց եկամուտները` 
կարելի է պնդել, որ այս տվյալները պարտադրում են քննադատական մոտեցում, 
դրանք առնվազն պետք է ընկալվեն որպես արտերկրյա մուտքերի 
մեծությունների նվազագույն բնութագրիչներ:  

Անցնելով հաջորդ՝ աղյուսակ 5.2.5-ի տվյալներին` նախ՝ ընդգծենք, որ 
դրանք, պատկերացում տալով, թե փաստացի ինչպես են տնօրինվել տ/տ-ների 
արտերկրյա եկամուտների համախառն գումարները, դրանց որ մասը որ կարիքի 
/պահանջմունքի բավարարմանն է ուղղորդվել, թույլ են տալիս ավելի հստակ և 
հիմնավոր դատողություններ անել Հայաստանի ներկայիս իրողություններում այդ 
եկամուտների դերակատարման մասին:  

Սկսենք նրանից, որ աղյուսակի ՙընդամենը՚, ՙՄՉ՚ և ՙՄՈՒ՚ սյուների 
տվյալներում առկա շեղումները, ինչպես նաև ծախսերի հոդվածների բաշխման 
կառուցվածքում առկա տեղաշարժերը այս տարի ևս սկզբունքային բնույթ չեն 
կրում:  

Հայաստանի` ՄՉ և ՄՈւ տ/տ-ների նյութական վիճակներում կատարված 
փոփոխությունների ոչ այնքան նշանակալից լինելու մասին վկայող այս փաստից 
զատ, աղյուսակի տվյալները թույլ են տալիս արձանագրել նաև հետևյալ երկու` 
սկզբունքային բնույթ կրող օրինաչափությունները, որոնք ևս նույնն են, ինչ 2019թ.-
ին: 

Դրանցից առաջինն այն բանի վերահաստատումն է, որ արտերկրից 
մուտքերի տնօրինումն  իրականացվում է մնացորդային սկզբունքով:    

Սրա օգտին վկայող ծանրակշիռ փաստարկ է հանդիսանում այն, որ թե՛ ՄՉ և 
թե՛ ՄՈւ տ/տ-ների՝ արտերկրից մուտքերի բացարձակ մեծամասնությունը 
շարունակվել է ուղղվել  առաջին անհրաժեշտություն հանդիսացող կենսական 
կարիքների բավարարմանը և, այսպես կոչված, անխուսափելի 
պարտավորությունների կատարմանը՝ հետևյալ 4 հոդվածներով․ ՙսննդամթերք 
/հագուստ՚, ՙկոմունալ վարձեր և ջեռուցում՚, ՙառողջապահական կարիքներ՚ և 
ՙպարտքերի/վարկերի մարում՚: Մատնանշելով այս հանգամանքը՝ միաժամանակ 
հարկ է ուշադրություն հրավիրել դրանում որոշակի՝ համակարգված բնույթ կրած 
կառուցվածքային տեղաշարժերի առկայության վրա:  

Խոսքը ՄՈՒ տ/տ-ների կողմից արտերկրյա մուտքերի՝ նշված հոդվածներին 
ուղղված գումարային մասնաբաժնի բավական զգալի կրճատման՝ 2019 թ. մոտ 
78%-ից 68%-ի, և ՄՉ տ/տ-ների նույն մեծության գրեթե նույնքան զգալի 
ավելացման՝ 76.4-ից 84.5%-ի, մասին է: Սրանցից առաջինը տեղի է ունեցել 
ՙսննդամթերք/հագուստ՚, ՙառողջապահական կարիքներ՚ և ՙպարտքերի/ 
վարկերի մարում՚ հոդվածներով կատարված ծախսերի տեսակարար կշիռների 
նվազման հաշվին՝ հաջորդաբար 7.4, 2.9 և 2 տոկոսային կետերով, երկրորդը՝  
ՙառողջապահական կարիքներ՚, ՙկոմունալ վարձեր՚ և ՙսննդամթերք/ 
հագուստ՚ հոդվածներով ծախսերի տեսակարար կշիռների մեծացման հաշվին՝ 
հաջորդաբար 4.1, 3.1 և 1.3 տոկոսային կետերով:  

 

Աղյուսակ 5.2.5. Արտերկրից մուտքերի գումարների տնօրինման կառուցվածքը՝ 
ըստ ծախսերի հոդվածների. 

Ծախսերի հոդվածներ 

% ամբողջում Կառուցվածքային 
տեղաշարժ (2021-

2019թթ․, տոկոսային կետ) 2019 թ. 2021 թ. 
Ընդա 

մենը տ/տ
որից Ընդա 

մենը տ/տ
որից Ընդա 

մենը տ/տ 
որից 

ՄՉ ՄՈւ ՄՉ ՄՈւ ՄՉ ՄՈւ 
1. 2 3 4 5 6 7 8. (5-2) 9. (6-3) 10. (7-4)
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Սննդամթերք /հագուստ 35.8 42.1 32.7 34.2 43.4 25.3 -1.6 1.3 -7.4 
Այլ՝ ոչ տևական օգտագործման 

իրեր/ապրանքներ 3.3 4.9 2.4 2.2 1.2 3.1 -1.1 -3.7 0.7 
Տևական օգտագործման 

իրեր/ապրանքներ 3.1 5.3 2.0 1.3 1.0 1.6 -1.8 -4.3 -0.4 
Թանկարժեք ապրանքներ (կահույք, 

մեքենա և այլն) 1.1 0.4 1.5 1.1 1.5 0.7 0.0 1.1 -0.8 
Կոմունալ վարձեր և ջեռուցում 11.9 11.3 12.2 14.3 14.4 14.3 2.4 3.1 2.1 

Կրթական կարիքներ 3.5 4.7 3.0 4.3 1.6 6.9 0.8 -3.1 3.9 
Առողջապահական կարիքներ 14.3 16.1 13.4 15.2 20.2 10.5 0.9 4.1 -2.9 
Պարտքերի/վարկերի մարում 15.6 6.9 19.9 12.3 6.5 17.9 -3.3 -0.4 -2.0 

Արարողություններ (հարսանիք, 
թաղում և այլն) 1.3 0.6 1.7 1.3 1.6 1.1 0.0 1.0 -0.6 

Արտաքին միգրացիոն ծախսեր 0.4 0.0 0.6 1.3 0.0 2.5 0.9 0.0 1.9 
Ազատ ժամանց/հանգիստ/ տուրիզմ 0.9 2.3 0.2 0.7 1.0 0.3 -0.2 -1.3 0.1 

Կացարանային/կենցաղային 
պայմանների բարելավում, անշարժ 

գույքի գնում 4.3 1.2 5.8 4.1 3.4 4.9 -0.2 2.2 -0.9 
Ներդրում գ/տ բիզնեսում 0.7 0.0 1.1 0.3 0.0 0.6 -0.4 0.0 -0.5 

Ներդրում ոչ գ/տ բիզնեսում 0.1 0.0 0.1 0.7 0.5 1.0 0.6 0.5 0.9 
Բանկային ավանդներ/սև օրվա 

պահուստ 0.2 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.2 
Այլ 3.4 4.2 3.0 6.6 3.6 9.2 3.2 -0.6 6.2 

Ընդամենը 100 100 100 100 100 100 0 0 0 
 

Նշենք, որ այս տվյալները, բավական հետաքրքիր լինելով հանդերձ, դժվար 
մեկնաբանելի են ու միանգամայն անբավարար հեռու գնացող 
եզրակացություններ անելու համար:  

Աղյուսակի տվյալներում հստակ արտացոլված  օրինաչափություններից 
երկրորդն էլ արտերկրից մուտքերի գումարների՝ մարդկային և 
տնտեսական/ֆինանսական կապիտալների զարգացման, ֆիզիկական 
կապիտալի ընդլայնման ներուժի խիստ սահմանափակ լինելն է: Սրա 
վկայությունը, իրենց հերթին, հանդիսանում են այն պերճախոս փաստերը, որ, այս 
տարի ևս, նշված տեսակետից՝ հատկապես նշանակալից ‘կրթական’, ‘ազատ 
ժամանակ/ հանգիստ/տուրիզմ’, ‘կացարանային/կենցաղային պայմանների 
բարելավում, անշարժ գույքի գնում’ ծախսերի հոդվածներին է ուղղվել տ/տ-ների` 
արտերկրից մուտքերի գումարների համախառն մեծության ոչ նշանակալից 
մասը` միայն մոտ 9%-ը, բոլոր տեսակի ներդրումներին և պահուստներին՝ 
գումարային անգամ ընդամենը 1%-ից քիչ ավելին:    

Այսպիսով՝ կարելի է եզրակացնել, որ, ինչպես և նախընթաց տարիներին, 
ներկայումս ևս արտերկրից ստացվող գումարներով հիմնականում գոյատևման, 
պարզ վերարտադրության խնդիր է լուծվում:  

Հարկ է նաև նշել, որ Հայաստանի արտաքին միգրացիոն, այդ թվում` նախ և 
առաջ, աշխատանքային, գործընթացների` սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը 
նպաստելու ներուժի առնվազն ոչ նշանակալից լինելը, ամենայն 
հավանականությամբ, հիմնականում պայմանավորված է արտերկրից մուտքերի 
գումարների  սահմանափակությամբ: Չնայած չի բացառվում նաև, որ դրանում 
որոշակի բացասական դեր են շարունակում ունենալ նաև երկրի ոչ բարվոք 
տնտեսական իրողությունները: 

Վերջապես արձանագրենք, որ ներկայացված տվյալների ու դրանց 
դինամիկայի առումով ՙհամավարակ՚ և ՙպատերազմ՚ արտակարգ գործոնների 
որևէ արտահայտիչ ազդեցություն դրսևորված չէ: 

 

Գծապատկեր 5.2.10. Դիտարկման պահին նախորդող 12 ամիսների ընթացքում 
արտերկրում գտնվող անձի անհատույց գումար/ապրանք ուղարկած տ/տ-ների 

մասնաբաժինը (% ամբողջում). 
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ՄՉ տ/տ ՄՈՒ տ/տ Ընդամենը տ/տ

 
 

Վերլուծության այս մասը եզրափակենք գծապատկեր 5.2.10-ի տվյալների 
ներկայացմամբ:  

Դրանցից դատելով՝ արտերկրում գտնվող որևէ անձի անհատույց 
գումար/ապրանք ուղարկելու երևույթը, որը մինչ այժմ էլ ոչ այնքան տարածված 
բնույթ էր կրում, ներկայումս էլ ավելի է նեղացրել իր ընդգրկման շրջանակները: 
Բավական է նշել, որ՝ ըստ այս տարվա հետազոտության արդյունքների, նման 
ՙելքերի՚ առկայությունն են մատնանշել միայն 15 տ/տ-ներ, այսինքն՝ հարցված 
տ/տ-ների ընդամենը 1%-ը:   

Բնական է, որ տվյալ հանգամանքը միանգամայն անիմաստ է դարձնում 
երևույթի բոլոր այլ բնութագրիչների և մանրամասների ներկայացումը և 
քննարկումը:  

  
 

Ներդիր 2. ԵՄ-ի ֆինանսավորմամբ «Տեղական դերակատարների հզորացում հանուն 
զարգացման» (LEAD) ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք «Միգրանտների 
ներուժի ուղղումը հանուն Հայաստանի զարգացման» (IMPACT Armenia) ծրագրի 
պոտենցիալ շահառու տ/տ-ների խմբաքանակի գնահատումը:  
 

Այս տարվա հետազոտության առջև ծառացած այս նոր խնդրի լուծման համար 
մշակվել և տ/տ-ներին տրվող հարցաշարի կազմում ներառվել է ստորև ներկայացված 
նոր հարցը, պատասխանների իր տարբերակներով.  

 
9
. 

Ձեր տ/տ-ը կուզե՞ր ներառվել ՀՀ-ում ԵՄ կողմից 
շուտով մեկնարկող այն ծրագրում, որով 
նախանշվում է ՎՄ և ԱԳՄ ունեցող տ/տ-յանը  
բիզնես սկսելու համար ներդրած գումարին 
հավասար չափի անհատույց գումար տրամադրել։ 

1. Ոչ՝ ՎՄ և ԱԳՄ անդամ չունենք  
2. Ոչ՝ ներդրումի ցանկություն չունենք 
3. Ոչ՝ նյութական կարողություն չունենք 
4. Ոչ՝ այլ կարողություններ չունենք 
5. Այո  

 

Սա, ըստ էության, համալիր հարց է, որով միաժամանակ պարզվում է տվյալ 
ծրագրում ներառվելու ցանկություն ունենալ/չունենալու հանգամանքը և՝ չունենալու 
դեպքում, դրա պատճառը:  

 
Տվյալ հարցադրման պատասխանները ներկայացված են գծապատկեր 1-ի 

տվյալներում:  
Դրանց դիտարկման ժամանակ, նախ և առաջ, աչքի է զարնում այն փաստը, որ 

ծրագրում ներառվելու ցանկություն է դրսևորված նաև ՄՉ տ/տ-ների որոշակի՝ ոչ 
այնքան մեծ, մասերի կողմից։  

Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ սա առնվազն ոչ այնքան տրամաբանական է, 
սակայն դա այդպես չէ: Իրականում սրանք ևս ՄՈՒ տ/տ-ներ են, այն տարբերությամբ, 
որ նրանց ՎՄ և/կամ ԱԳՄ անդամների վերջին միգրացիոն ուղևորությունները, լինելով 
մինչ 2018թ.՝ այսինքն, հետազոտության ԴՀԺ-ի մեկնարկային կետից առաջ՝ համաձայն 
հետազոտության մեթոդաբանության, չեն ներառվել դիտարկման շրջանակներում:   

 
Գծապատկեր 1. Ծրագրում ներառվել ցանկացող ունեցող տ/տ-ների տեսակարար 
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կշիռները տ/տ-ների տվյալ համակցության մեջ (%). 
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Երևան Այլ քաղաքներ Գյուղեր Ընդամենը ՀՀ

 
Հաջորդ՝ և անգամ ավելի կարևոր հանգամանքը, որի մասին պերճախոս կերպով 

վկայում են գծապատկերի տվյալները, ծրագրում ներառվել ցանկացող տ/տ-ների 
մասնաբաժինների՝ վարչատարածքայնորեն մեծապես տարբերակված լինելն է: 
Այսպես՝ եթե Երևանում նման ցանկություն են դրսևորել բոլոր տ/տ-ների ընդամենը 2%-
ից քիչ ավելին, ապա այլ քաղաքներում՝ արդեն 8.6%-ը, գյուղերում՝ անգամ 
յուրաքանչյուր 5-րդից քիչ պակասը:  

 
Էլ ավելի տպավորիչ են ՄՈՒ տ/տ-ների նույն մեծությունները. 

համապատասխանաբար՝ 7.5%, 10-ից գրեթե 3-ը և նույնիսկ կեսից ավելին:  
 
 
 Գծապատկեր 2-ի տվյալներն, իրենց հերթին, վկայում են, որ ծրագրի պոտենցիալ 

շահառուների խմբաքանակը կազմում է ավելի քան 73 հազար տ/տ-յուն: Նրանց 
գերակշիռ մասը՝ ավելի քան 50 հազարը, կամ 10-ից գրեթե 7-ը, բնականաբար կազմում 
են ՄՈՒ տ/տ-ները:  

Երևանաբնակ են նրանցից միայն 6.4 հազարը (8.7%-ը), այլ քաղաքներում են 
բնակվում՝ 20.6 հազարը (28.1%-ը), գյուղերում՝ 46.2 հազարը (63.2%-ը):  

 
Գծապատկեր 2. Ծրագրում ներառվել ցանկացող ունեցող տ/տ-ների բացարձակ և 

հարաբերական մեծությունները. 
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Վերջին՝ գծապատկեր 3-ի տվյալները կարևոր են ոչ այնքան այն բանով, որ 
ներկայացնում են ծրագրում ներառվել չցանկացող տ/տ-ների կառուցվածքն՝ ըստ նման 
ցանկություն չունենալու պատճառների, այլ նրանով, որ թույլ են տալիս պատկերացում 
կազմել նրանց այն մասնաբաժնի մասին, որը, ամենայն հավանականությամբ 
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ցանկանալով ներառվել, չի կարող դա անել նյութական հնարավորության 
բացակայության բերումով:  

 

Գծապատկեր 3. Ծրագրում ներառվելու ցանկություն չդրսևորած տ/տ-ների 
բաշխումն՝ ըստ նման ցանկություն չունենալու պատճառների (%).  
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Տ/տ-ների այս կատեգորիան՝ գծապատկերի տվյալների վկայությամբ, ողջ երկրի 
մակարդակով կազմում է ներառվելու ցանկություն չունեցողների գրեթե 7%-ը, այդ 
թվում՝ նման ՄՈՒ տ/տ-ներից ավելի քան յուրաքանչյուր երրորդը:  

Բացարձակ թվերով սրանք բավական պատկառելի համակցություն են`  
հաջորդաբար 48.7 հազար և 32.4 հազար տ/տ-ներ:  

 
 

5.3. Տ/տ-ների էմիգրացիոն ներուժը 
 

Հայաստանի արտաքին միգրացիոն իրավիճակում վերջին երկու 
տարիներին տեղի ունեցած քանակական և որակական փոփոխությունների 
բացահայտման և գնահատման նպատակով իրականացված հետազոտական 
ծրագրում ներառված նոր հարցերի հատուկ հարցաշարի առաջին հարցով փորձ 
է արված ստանալ տ/տ-ների` որպես ամբողջական սոցիալական, 
ժողովրդագրական և տնտեսական միավորների, միգրացիոն ներուժի, ԴՀԺ-ում 
դրանում կատարված տեղաշարժերի բացարձակ և հարաբերական 
բնութագրիչները: 

 Այդ հարցի պատասխանների ամփոփ արդյունքները ներկայացված են 
աղյուսակ 5.3.1-ում:  
 

 Աղյուսակ 5.3.1. Տ/տ-ների բաշխումն` ըստ` մինչև 2020թ. և դիտարկման 
պահին՝ 2021թ. օգոստոս-հոկտեմբեր ամիսներ, իրենց բնակավայրից այլ 

բնակավայր մշտական բնակության տեղափոխվելու մտադրությունների (%) 

 Տ/տ-ներ Մինչ 2020 թ. Այժմ 
 Կառուցվածքային 
տեղաշարժ 

  ՄՉ ՄՈւ Ընդամենը ՄՉ ՄՈւ Ընդամենը ՄՉ ՄՈւ Ընդամենը
1.    4.    7.  (5-2) (6-3) 0. (7-4) 

 Մտադիր չեն   91.7 76.0 88.9 82.2 77.2 81.3 -9.5 1.1 -7.6 
Մտադիր են   8.3 24.0 11.1 17.8 22.8 18.7 9.5 -1.1 7.6 
Որից                   

Արտերկիր 7.4 23.3 10.3 16.7 21.3 17.5 9.3 -2.0 7.2 
այդ թվում                   
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Ողջ կազմով 5.0 10.6 6.0 12.4 12.4 12.4 7.4 1.8 6.4 
Մի մասով  2.4 12.7 4.3 4.3 8.9 5.1 1.9 -3.8 0.9 

ՀՀ այլ 
բնակավայր 0.9 0.7 0.9 1.1 1.6 1.2 0.2 0.9 0.3 

այդ թվում                   
Ողջ կազմով 0.4 0.3 0.4 0.7 0.4 0.7 0.3 0.1 0.3 
Մի մասով  0.5 0.4 0.5 0.4 1.1 0.5 -0.2 0.8 0.0 

 

Դրանց միանշանակ հավաստմամբ` ինչպես և սպասվում էր, 2020թ.-ից ի վեր 
Հայաստանի տ/տ-ների՝ որպես ամբողջական համակցության, միգրացիոն 
մտադրություններում տեղի են ունեցել փոփոխություններ, որոնք նվազագույնը  
կարող են բնորոշվել որպես նշանակալից:  

Բավական է նշել, որ 2020թ. սկզբից մինչ հետազոտության դիտարկման 
պահը, այսինքն` հասարակական երևույթների շարժի տեսակետից առնվազն ոչ 
նշանակալից` մեկուկես տարուց քիչ ավել ժամանակային միջակայքում, 
միգրացման մտադրություններ ունեցող տ/տ-ների մասնաբաժինն, ավելանալով 
7.6 տոկոսային կետով, կամ 68.5%-ով, կազմել է 18.7%:   

Մատնանշելով այս՝ տպավորիչ քանակական անցման փաստը և 
արձանագրելով, որ այն անվերապահորեն պայմանավորված է 2020թ. արտառոց 
իրողությունների ու դրանց բազմաբնույթ ծանրակշիռ հետևանքների վճռորոշ 
ազդեցությամբ՝ միաժամանակ հարկ է ուշադրություն բևեռել հաջորդ՝ որոշակի 
առումով էլ ավելի կարևոր ու առաջին հայացքից ոչ այնքան տրամաբանական 
երևույթի վրա:  

Խոսքը տվյալ անցման գործում ՄՈՒ և ՄՉ տ/տ-ների՝ որակապես 
տարաբնույթ մասնակցություն ունենալու հանգամանքի մասին է:  

Աղյուսակի տվյալների վկայությամբ՝ սրանցից առաջինների թվում 
միգրացման մտադրություն ունեցողների բաժինը, որն իր մեկնարկային 
մեծությամբ (24%) գրեթե եռակի անգամ ավել էր, քան ՄՉ տ/տ-ներինը (8.3%), ոչ 
միայն չի մեծացել, այլև անգամ նվազել է, ճիշտ է՝ ոչ մեծ չափով՝ 1.1 տոկոսային 
կետով, կամ 4.6%-ով:  

Փաստորեն, այս վերջինովս կանխարգելվել է, ճիշտ է՝ ոչ մեծ չափով, 
ընդհանուր առմամբ տ/տ-ների՝ միգրացվելու մտադրություն ունեցող մասի աճի էլ 
ավելի մեծ լինելը:   

Այսպիսով՝ տ/տ-ների ամբողջական համակցության վերը ներկայացված աճը 
պայմանավորված է բացառապես ՄՉ տ/տ-ների թվում միգրացվելու 
մտադրություն ունեցողների բաժնի էլ ավելի կտրուկ մեծացմամբ. 9.5 տոկոսային 
կետով, կամ 114%-ով:  

Հատուկ ընդգծելով այս առավել, քան շեշտակի աճի հանգամանքը՝ 
միաժամանակ հարկ է ուշադրություն բևեռել այն բանի վրա, որ անգամ դրա 
պայմաններում ՄՉ տ/տ-ները միգրացման մտադրություն ունեցողների 
տեսակարար կշռի մեծությամբ՝ 17.8%, շարունակում են նկատելիորեն զիջել ՄՈՒ 
տ/տ-ներին:   

Շարունակելով աղյուսակի տվյալների վերլուծումը` որպես առավել քան 
անհանգստացնող փաստ պետք է գնահատվի այն հանգամանքը, որ, տեղի 
ունենալով ՀՀ ներսում այլ բնակավայր մշտական բնակության տեղափոխվելու 
մտադրություն ունեցող տ/տ-ների տեսակարար կշիռների ոչ այնքան 
նշանակալից փոփոխությունների պայմաններում, այս տեղաշարժերը 
գերազանցապես պայմանավորված են արտերկիր մշտական բնակության 
մեկնելու մտադրություն ունեցող տ/տ-ների, այս դեպքում ևս բացառապես ՄՉ, 
մասնաբաժնի թռիչքաձև աճով. ընդհանուր առմամբ տ/տ-ներ՝ աճ 7.2 տոկոսային 
կետով, կամ 70%-ով, այդ թվում՝ ՄՈՒ տ/տ-ներ՝ նվազում 2 տոկոսային կետով, 
կամ 8.6%-ով, ՄՉ տ/տ-ներ՝ աճ 9.3 տոկոսային կետով, կամ գրեթե 126%-ով:   
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Որպես ևս մեկ լուրջ` անհանգստության տեղիք տվող փաստ պետք է 
մատնանշվի նաև այն, որ արտերկիր միգրացվելու մտադրություն ունեցողների 
հարաբերական մեծության նման դինամիկան հիմնականում պայմանավորվել է 
նրանց այն մասի խմբաքանակի մեծացմամբ, որոնք մտադիր են էմիգրացվել 
տ/տ-յան ողջ կազմով: Ուշագրավ է, որ նման տ/տ-ների պարագայում 
մասնաբաժնի աճ է արձանագրվել ոչ միայն ընդհանուր առմամբ (6.4 տոկոսային 
կետով, կամ գրեթե 107%-ով) և ՄՉ տ/տ-ների մոտ (7.4  տոկոսային կետով, կամ 
124%-ով), այլև արդեն ՄՈՒ տ/տ-ների մոտ՝ ճիշտ է, անհամեմատ ավելի մեղմ 
չափով և բացառապես ի հաշիվ տ/տ-յան` մի մասով արտերկիր միգրացվելու 
մտադրություն ունեցողների բաժնի նվազման (համապատասխանաբար 1.8 
տոկոսային կետով, կամ միայն 17%-ով, և նվազում՝ 3.8 տոկոսային կետով, կամ  
30%-ով` ընդհանուր առմամբ տ/տ-ների և ՄՉ տ/տ-ների նույն ցուցանիշների 
հաջորդաբար 0.9 տոկոսային կետով, կամ մոտ 20%-ով, և1.9 տոկոսային կետով, 
կամ  գրեթե 80%-ով աճի դիմաց):  

Անդրադառնալով ՀՀ ներսում մշտական բնակության տեղափոխվելու 
մտադրություն ունեցող տ/տ-ների հարաբերական մեծությունների շարժին` 
ընդամենը նշենք, որ.  

Առաջին՝ արտերկիր մեկնելու մտադրություններ ունեցողների 
խմբաքանակների փոփոխության սահմանանիշների համեմատ` այն առավել, քան 
համեստ է:  

Երկրորդ՝ նման մտադրություն ունեցողների մեծ մասը թե՛ մինչ 2020թ. և թե՛ 
այժմ կազմում են դեպի մայրաքաղաք Երևան նպատակամղված մարզային տ/տ-
ները:  

Ներկայացված անցումներին առավել հիմնավորված գնահատական տալու 
համար, նախ և առաջ, անհրաժեշտ է փորձել հասկանալ, թե որքանով են լուրջ 
տ/տ-ների տվյալ ՙմտադրությունները՚՝ որպիսին է դրանց իրականացման  
հավանականությունը:  

 

Գծապատկեր 5.3.1. Միգրացվելու մտադրություն ունեցող տ/տ-ների 
բաշխումն՝ ըստ այդ մտադրության իրականացման ենթադրվող ժամկետների (%). 
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Նկատի ունենալով նման ուղղակի հարցադրում անելու ոչ կոռեկտությունը՝ 
հետազոտության ծրագրով այս հարցերի եթե ոչ լիարժեք, սպառիչ, ապա գոնե 
մոտավոր պատասխանը նախանշվել է ստանալ միգրացվելու մտադրության 
իրականացման նախատեսվող ժամկետի մասին հարցի միջոցով:  

Դատելով գծապատկեր 5.3.1-ում ներկայացված այդ հարցի 
պատասխաններից՝ բնակավայրի մշտական փոփոխության մտադրություն 
ունեցող տ/տ-ների համալիր զանգվածի ընդամենը 10%-ից քիչ ավելիի 
մտադրությունների իրականացումն է, որ, լինելով կայացման փուլում, 
գործնականում անվերապահելի է:  
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Նրանցից 10-ից 2-ից քիչ ավելիի՝ մոտակա մեկ տարում միգրացվել 
նախատեսողներ, միգրացման մտադրության իրականացման 
հավանականությունն էլ կարող է գնահատվել որպես առավել, քան բարձր:  

Փաստորեն, այս երկու խմբերն իրենցից ներկայացնում են տ/տ-ների այն 
մասը, որի միգրացիոն մտադրությունները, որպես կանոն, կրում են  
նպատակների և հետևանքների առումներով գիտակցված, վերջնական որոշման 
բնույթ և, պայմանավորված դրանով իսկ, անհաղթահարելի խոչընդոտների 
բացակայության դեպքում անվերապահորեն իրականացվելու են:   

Ինչ վերաբերում է նրանց հիմնական մասին՝ մնացած ավելի, քան 2/3-րդին, 
ապա առնվազն տեսանելի ապագայում նրանց միգրացման մտադրության 
իրականացման հավանականությունը, մեր գնահատմամբ, շատ ցածր է:  

Արձանագրելով այս վերջինը՝ մյուս կողմից, սակայն՝ չի կարելի բացառել նաև 
այն, որ, կախված մոտակա ժամանակների զարգացումների՝ նախ և առաջ 
հայաստանյան, որոշակիությունների բնույթից և տեմպերից, այդ 
հավանականությունը կարող է և արագորեն բարձրանալ, և թե՝ զրոյանալ:  

Շարունակելով գծապատկերի տվյալների դիտարկումը՝ արձանագրենք, որ 
տ/տ-ների միգրացիոն մտադրությունների իրականացման առումով տվյալ 
ընդհանրական պատկերը ևս, իր հերթին, ձևավորված է ՄՉ և ՄՈՒ տնային 
տնտեսությունների համակցությունների ներկայացուցիչների էապես տարբերվող 
իրավիճակներից:  

Բավական է նշել, որ եթե առաջինների թվում իրականացման փուլում է 
միգրացման մտադրությունների ընդամենը մոտ 3%-ը, ապա երկրորդների 
շրջանում՝ արդեն 10-ից ավելի քան 4-ինը; եթե միգրացվելու նվազագույն 
հավանականությունն ունեն առաջինների ավելի, քան ¾-ը, ապա երկրորդների՝ 
միայն մոտ 40%-ից քիչ ավելին: 

  
Գծապատկեր 5.3.2. Տ/տ-ների՝ միգրացվելու տարբեր մտադրություն ունեցող 
խմբերի բաշխումն՝ ըստ այդ մտադրության իրականացման ենթադրվող 

ժամկետների (%). 
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ՉԳ/ԴՊ

Ավելի ուշ

2- 3
տարում

Մոտակա
մեկ
տարում

Արդեն
իրականա
ցվում է

 
 

Հետաքրքիր փաստեր են ի ցույց հանում հաջորդ՝ գծապատկեր 5.3.2-ի 
տվյալները:  

Այսպես՝ դրանց վկայությամբ՝ միգրացման մտադրություն ունեցող ՄՉ տ/տ-
ներից միայն ՀՀ ներսում միգրացման մտադրություն ունեցող խումբն է, որ ունի 
քիչ թե շատ նշանակալից մասնաբաժին, որի միգրացման մտադրությունը 
իրականացման փուլում է` 14%՝ միգրացվելու նվազագույն հավանականություն 
ունեցողների՝ 55.7%-ի դիմաց:   

Սակայն՝ էլ ավելի կարևոր և հատկանշական են ոչ այնքան այս 
ցուցանիշները, որքան տ/տ-ների տվյալ համակցությունից ողջ կազմով և մի 
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մասով արտերկիր մեկնելու մտադրություն ունեցող խմբերի նույն մեծությունները. 
առաջիններինը` հաջորդաբար ընդամենը 2% և գրեթե 79%, երկրորդներինը՝ նույն 
հաջորդականությամբ 1.9% և մոտ 75%:  

Իրավիճակն արմատապես այլ է ՄՈՒ տ/տ-ների՝ միգրացման տարբեր 
մտադրություն ունեցող խմբերի մոտ:  

Նրանց այն մասերը, որոնց միգրացիոն մտադրություններն իրականացման 
փուլում են, կազմում են. 22.2%՝ ներերկրային միգրացիա նախատեսողների մոտ, 
29.4%՝ ողջ կազմով արտերկիր միտվածների մոտ, և անգամ  ամբողջ 62%՝ տ/տ-
յան մի մասով արտերկիր միտվածների մոտ:  

Այս ենթախմբերի՝ միգրացիոն մտադրությունների իրականացման 
նվազագույն հավանականությամբ մասերի տեսակարար կշիռներն, իրենց հերթին, 
կազմում են. հաջորդաբար՝ 54.5%, 53.2% և ընդամենը 22.9%: 

Այսպիսով՝ կարելի է արձանագրել, որ ՄՉ և ՄՈՒ տ/տ-ների միգրացիոն 
մտադրություններն իրականացման հավանականությունների առումով էապես 
տարբեր երևույթներ են, ընդ որում՝ ինչպես ընդհանուր առմամբ, այնպես էլ 
առանձին ենթախմբերի մակարդակով:  

Հետևաբար, միանգամայն բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ ՄՉ տ/տ-
ների միգրացիոն մտադրությունների՝ հատկապես դեպի արտերկիր ուղղված, 
գերակշիռ մասը ոչ այնքան ՙծանր ու թեթև արված՚, հնարավորությունների և 
հետևանքների առումով գնահատված պատասխանատու որոշում է, այլ 
ընդամենը յուրօրինակ իմպուլսիվ/առաջին արձագանք է վերջին երկու տարիների 
արտակարգ, բոլոր առումներով միանգամայն անբարենպաստ իրողություններին, 
անգամ կարելի է ասել՝ դեպքերի մեծ մասում սոսկ ցանկություն է, որի 
իրականացման միջոցով ենթադրվում է խույս տալ վերջիններից:  

Ասվածից բխում է հաջորդ հետևությունը:  
Հայաստանից տ/տ-ների՝ ու մեծ հաշվով բնակչության, էմիգրացիայի նոր՝ 

ծավալուն ալիքի ի հայտ գալը, ինչին  անխուսափելիորեն կբերի ներկայումս 
արտերկիր միգրացման մտադրությունների իրականացման նվազագույն 
հավանականությամբ տ/տ-ների այդ հարցում վերջնականապես կողմնորոշվելը 
հօգուտ մեկնումը, հնարավոր է կասեցնել միայն այնպիսի հատուկ նպատակային 
քաղաքականության մշակման և հետևողական իրականացման դեպքում, որը 
կստեղծի անհրաժեշտ ու բավարար պայմաններ, որպեսզի էմիգրացման 
հնարավորությունը չբացառող տ/տ-ները և անհատները հրաժարվեն իրենց այդ 
գաղափարից:  

Անցնելով տվյալ հետազոտության հետապնդած կարևորագույն խնդիրներից 
մեկի՝ համավարակի և պատերազմի ու դրանց հետևանքների համալիրի՝  տ/տ-
ների ներկայիս միգրացիոն կողմնորոշումների վրա ունեցած ազդեցության 
աստիճանի գնահատմանը միտված հարցերին՝ նախ, դիտարկենք գծապատկեր 
5.3.3-ի տվյալները: 

  
Գծապատկեր 5.3.3.Համավարակի ազդեցությունը տ/տ-ների ներկայիս 

միգրացիոն մտադրությունների վրա (%). 
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ՄՉ տ/տ ՄՈՒ տ/տ Ընդամենը տ/տ

Այլ կերպ 

Ստիպել է վերանայել
ժամկետները 

Պարտադրել է էապես
վերանայել դրանք 

Ստիպել է հրաժարվել նման
ծրագրերից

Չի ազդել

 
 

Դրանց վկայությամբ՝ համենայն դեպս, ընդհանուր առմամբ համավարակ 
գործոնի ու դրա հետևանքների ազդեցությունը տ/տ-ների միգրացիոն 
մտադրությունների վրա որպես շատ նշանակալից չի կարող գնահատվել.   

Դրանց այս կամ այն բնույթի ազդեցությունն է արձանագրվել տ/տ-ների 
հետազոտված համակցության միայն 12.3%-ի կողմից: Նշենք, որ՝ այս համալիր 
գործոնի բերումով, վերջիններիցս․ 3.3%-ն՝ ընդհանրապես հրաժարվել են 
միգրացման մտադրությունից, 5.1%-ը՝ ընդամենը վերանայել են իրականացման 
ժամկետները և 2.4%-ն էլ՝ էապես վերանայել են դրանք (պետք է կարծել՝ 
հիմնականում ուղղորդվածության առումով):   

 Մատնանշելով սրանք՝ հարկ է սակայն նշել, որ այս առումով ևս ՄՉ և ՄՈՒ 
տ/տ-ների դիրքորոշումները մեծապես տարբերվում են: 

Այսպես՝ եթե համավարակի ու դրա հետևանքների՝ իրենց միգրացիոն 
կողմնորոշումների վրա որևէ ազդեցություն չեն մատնանշել ՄՉ տ/տ-ներից՝ 10-ից 
ավելի, քան 9-ը, ապա ՄՈՒ տ/տ-ների՝ միայն մոտ 2/3-ը: 

Հավելենք նաև, որ, եթե ՄՉ տ/տ-ներից՝ ազդեցություն նշածների ոչ մեծ 
խմբաքանակի ըստ ազդեցության տեսակների բաշխումը բավական 
համամասնական է, ապա նույնը չի կարելի ասել ՄՈՒ տ/տ-ների առնչությամբ:  

 Վերջիններիս՝ ազդեցության առկայություն արձանագրած` ամբողջի 32.5% 
կազմող խմբաքանակի ավելի, քան կեսը՝ 17.4%-ը, համավարակի բերումով 
ստիպված է եղել կատարել միգրացման ժամկետի փոփոխում, 7.8%-ը՝ էապես 
վերանայել միգրացիոն մտադրությունները և 5.7%-ն էլ հրաժարվել է դրանցից:  

Նշենք, որ ՄՈՒ տ/տ-ների՝ համավարակի ազդեցությանը՝ ՄՉ տ/տ-ների 
համեմատ մեծապես ավելի բարձր գնահատական տալու փաստն, ամենայն 
հավանականությամբ, այս կամ այն չափով կարող է բացատրվել այն բանով, որ 
նրանք, ավելի լիարժեք կերպով տեղեկացված լինելով միգրացման, այդ թվում՝ 
նախ և առաջ արտերկիր, հետ կապված ծանրակշիռ խնդիրների մասին, ավելի 
սթափ են պատկերացնում համավարակի պայմաններում դրանց էլ ավելի 
բարդացման հանգամանքը: 

  
Գծապատկեր 5.3.4.Համավարակի ազդեցությունը տ/տ-ների ներկայիս 
միգրացիոն մտադրությունների առումով տարբեր խմբերի վրա (%). 
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Մտադիր չեն

ՀՀ այլ բնակավայր

Ողջ կազմով արտերկիր

Մի մասով արտերկիր
Չի ազդել

Ստիպել է հրաժարվել
նման ծրագրերից

Պարտադրել է էապես
վերանայել դրանք 

Ստիպել է վերանայել
ժամկետները 

Այլ կերպ 

 
 

Հաջորդ՝ գծապատկեր 5.3.4-ի տվյալները` մասնավորապես արտերկիր 
միգրացվելու մտադրություն ունեցողների շրջանում համավարակի ազդեցությունը 
բացառողների մասով, ՄՈՒ տ/տ-ների վերը բերված մակարդակին նկատելիորեն 
գերազանցող մեծությունները, կարծես թե, ոչ միայն չեն հաստատում նախորդ  
վարկածն, այլև ժխտում են այն: Սակայն՝ նկատի ունենալով, որ նշված 
մեծությունները զգալի չափով պայմանավորված են տվյալ խմբերում ՄՉ տ/տ-
ների ներկայացվածությամբ՝ կարելի է պնդել, որ դա այդպես չէ:   

Որպես միգրացիոն գործընթացների վրա համավարակի ու դրանով 
պայմանավորված մնացած բացասական երևույթների արդեն իսկ կայացած 
ազդեցության վերլուծության արդյունքների ամփոփում նշենք, որ դրանցից 
կարևորագույնն, ըստ էության, հանդիսանում է միգրացման մտադրությունն 
ունեցող տ/տ-ների բաժնեմասերի էլ ավելի նշանակալից աճի զսպումը:  

Այսպես՝ ըստ կատարված պայմանական հաշվարկների՝ եթե չլիներ 
համավարակ համալիր գործոնը, միգրացման մտադրություն ունեցող տ/տ-ների 
ներկայիս բաժնեմասերը կարող էին կազմել. 

 Տ/տ-ների ամբողջ համակցություն՝ 22%, կամ փաստացի մակարդակից 
17.6%-ով ավել, 

 ՄՉ տ/տ-ներ՝ 20.6%, կամ փաստացի մակարդակից 15.7%-ով ավել, 
 ՄՈՒ տ/տ-ներ՝ նույնիսկ 28.5%, կամ փաստացի մակարդակից ուղիղ ¼-ով 
ավել: 

Գծապատկեր 5.3.5-ի տվյալներն էլ իրենցից ներկայացնում են տ/տ-ների 
բաշխումն՝ ըստ ներկայիս միգրացիոն մտադրությունների՝ պատերազմով և դրա 
հետևանքներով պայմանավորված լինելու չափի: 

Դրանք, նախ և առաջ, թույլ են տալիս արձանագրել, որ տ/տ-ների՝ այդ թվում 
ինչպես ՄՉ, այնպես էլ ՄՈՒ, հիմնական՝ ընդ որում բավական համամասնական, 
բաժինների միգրացիոն մտադրությունները ոչ մի չափով  պատերազմով և դրա 
հետևանքներով պայմանավորված չեն: 

Վերջիններիս այս կամ այն չափի ազդեցությունն են արձանագրել.  
 տ/տ-ների ողջ համակցության միայն 26.5%-ը,  
 ՄՉ տ/տ-ների  27.3%-ը, 
 ՄՈՒ տ/տ-ների անգամ ընդամենը 22.7%-ը:  

 

Գծապատկեր 5.3.5. Տ/տ-ների բաշխումն՝ ըստ ներկայիս միգրացիոն 
մտադրությունների՝ պատերազմով և դրա հետևանքներով պայմանավորված 

լինելու չափի (%). 
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Որոշ չափով

 Զգալի չափով

Հիմնականում

Ամբողջովին

 
 

Այս մեծությունների շեղվածության ոչ նշանակալից լինելը, ինչպես նաև 
գծապատկերի տվյալներում հստակ կերպով արտացոլված մյուս փաստը՝ 
պատերազմի ազդեցության այս կամ այն աստիճանը նշած տ/տ-ների 
մասնաբաժինների շեղումների ոչ այնքան մեծ լինելու հանգամանքը, կարելի 
կլիներ գնահատել որպես  հատկանշական, որպես վկայություն այն մասին, որ 
տվյալ արտակարգ/ցավագին երևույթը բոլոր տ/տ-ների կողմից ընկալվել ու 
գնահատվել է գործնականում նույն կերպ, եթե չլինեին հաջորդ՝ գծապատկեր 
5.3.6-ի տվյալները:  

Դրանց միանշանակ հավաստմամբ՝ համենայն դեպս, տ/տ-ների՝ միգրացման 
տարբեր մտադրություններ ունեցող խմբերի պարագայում պատերազմի ու դրա 
հետևանքների ազդեցիկության առումով առկա են առավել, քան նշանակալից 
շեղումներ:  

Այսպես՝ միգրացման որևէ մտադրություն չունեցող տ/տ-ների թվում իրենց 
միգրացիոն մտադրություններ չունենալու հանգամանքը այս կամ այն չափով  
պատերազմ երևույթի հետ կապածների բաժինը, կազմելով  ընդամենը 17.5%, 
ավելի քան քառակի անգամ փոքր է ողջ կազմով արտերկիր միգրացվելու 
մտադրություն ունեցող տ/տ-ների նույն մեծությունից՝ 72.8%:  

Էլ ավելի հետաքրքիր և հատկանշական է այս խմբերի կազմում 
պատերազմի  առավելագույն ազդեցությունն մատնանշածների (այն տ/տ-ները, 
որոնք, տալով ՙամբողջովին՚ պատասխանը, իրենց՝ միգրացման մտադրություն 
ունենալ/չունենալու հանգամանքը կապել են բացառապես պատերազմի  հետ) 
հարաբերական մեծությունների շեղվածության բարձրանիշային լինելու փաստը: 
Եթե առաջինների մոտ այն կազմում է ընդամենը  2.7%, ապա երկրորդների 
թվում՝ արդեն 21.5%, այսինքն՝ շուրջ 9 անգամ ավել: 

Նշենք, որ այս ցուցանիշները կարող են ու պետք է մեկնաբանվեն հետևյալ 
կերպ. եթե չլիներ պատերազմը, ապա միգրացման մտադրություն չունեցող և ողջ 
կազմով արտերկիր մեկնելու մտադրություն ունեցող տ/տ-ների ներկայիս 
խմբաքանակները կլինեին դրանց մեծությունների չափով ավելի փոքրաթիվ:    

Առաջնորդվելով նշված տրամաբանությամբ՝ կարելի է ասել, որ պատերազմ 
գործոնի բացակայության դեպքում մոտավորապես նույն չափով՝ 11-12%-ով, 
կարող էին ավելի փոքր լինել նաև ներերկրային միգրացման մտադրություն 
ունեցող և տ/տ-յան մի մասով արտերկիր միգրացվելու մտադրություն ունեցող 
տ/տ-ների խմբաքանակները:  

 
Գծապատկեր 5.3.6. Տ/տ-ների բաշխումն՝ ըստ ներկայիս միգրացիոն  

մտադրությունների՝ պատերազմով  պայմանավորված լինելու չափի (%). 
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Նկատի ունենալով, որ գծապատկերի մնացած բնութագրիչները (որոնք 
ենթադրում են պատերազմի՝ այլ գործոնների հետ այս կամ այն աստիճանի 
ազդեցիկությամբ զուգորդված` միաժամանակյա ներգործություն) ի վիճակի չեն 
բավականաչափ հստակ պատկերացում տալ, թե տ/տ-ների այս կամ այն 
համակցության համար որոնք են դրա ազդեցության աստիճանի ամփոփ 
մեծությունները՝ դրանց ստացման համար իրականացվել են որոշակի 
պայմանական հաշվարկներ:  

Վերջիններիս հիմքում դնելով գնահատման հետևյալ հինգբալանոց 
համակարգը. միգրացման մտադրություն ունենալ/չունենալը ՙոչ մի կերպ՚ 
պատերազմի հետևանք չէ՝ 1, ՙորոշ չափով՚ հետևանք է՝ 2, ՙզգալի չափով՚ 
հետևանք է՝ 3, ՙհիմնականում՚ հետևանք է՝ 4 և ՙամբողջովին՚ հետևանք է՝ 5՝ 
տ/տ-ների յուրաքանչյուր խմբի համար ստացվել են ստորև բերված գծապատկեր 
5.3.7-ում ներկայացված կշռված միջին մեծությունները:    

 

Գծապատկեր 5.3.7. Տ/տ առանձին խմբերի վրա պատերազմի ազդեցության 
աստիճանի միջինացված ամփոփ գնահատականները (ըստ հինգբալանոց 

համակարգի). 
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Միանշանակ կերպով վերահաստատելով մինչ այժմ ներկայացվածը՝ 
մասնավորապես այն, որ պատերազմի ազդեցությունը տ/տ-ների միգրացիոն 
մտադրությունների վրա որոշ չափով ավելի մեծ է ՄՉ, քան ՄՈՒ մոտ, որ այդ 
ազդեցությունը բարձրանիշային է ողջ կազմով արտերկիր միգրացվելու 
մտադրություն ունեցող տ/տ-ների մոտ՝ առավել պատկերավոր կերպով ի ցույց 
հանելով տվյալ առումով առկա շեղվածությունների քանակական մեծությունները, 
դրանք միաժամանակ թույլ են տալիս լրացուցիչ հաշվարկների միջոցով ստանալ 
ու համադրել խմբերից ամեն մեկի այսպես կոչված ազդեցության աստիճանի 
պայմանական տոկոսային մեծությունը:    
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Սրանք ստացվում են որպես տվյալ խմբերի՝ գծապատկերում ներկայացված 
մեծությունների տեսակարար կշիռներ ազդեցության տեսականորեն 
առավելագույն հնարավոր 5 բալ կազմող մեծության մեջ և, ըստ էության, որոշակի 
պայմանականությամբ բնորոշում են, թե ամեն խմբում այդ մաքսիմումի որ մասն է 
առարկայացված:  

Այս հաշվարկային արարողակարգի՝ նվազող կարգով դասավորված 
արդյունքները հետևյալներն են. 

 Ողջ կազմով արտերկիր միգրացվելու մտադրություն ունեցող տ/տ-ներ՝ 
մոտ 61%, 

 Ներերկրային միգրացիայի մտադրություն ունեցող տ/տ-ներ՝ գրեթե 51%, 
 Մի մասով արտերկիր միգրացվելու մտադրություն ունեցող տ/տ-ներ՝ մոտ  

43%, 
 ՄՉ տ/տ-ներ՝ մոտ 33%, 
 Ընդհանուր առմանբ տ/տ-ներ՝ 32%,  
 ՄՈՒ տ/տ-ներ՝ գրեթե 29%, 
 Միգրացման մտադրություն չունեցող տ/տ-ներ՝ 27%:  

Ներկայացնելով տ/տ-ների միգրացիոն ներուժի վրա պատերազմի ունեցած 
նշանակալից ազդեցության մասին վկայող այս տվյալները՝ հարկ է անդրադարձ 
կատարել հետևյալ երկու կարևոր հանգամանքներին: 

Դրանցից առաջինն այն է, որ միգրացիոն ներուժի աճի այս ծանրակշիռ  
գործոնի տվյալ առումով ազդեցության աստիճանը կարող էր և ավելի մեծ լինել՝ 
ճիշտ է, ոչ այնքան զգալի չափով, եթե միգրացման մտադրություն չունեցող տ/տ-
ների պարագայում դրա ներգոր ․ծության բնույթը հակադարձ չլիներ  հանդես չգար 
միգրացման մտադրությունից հրաժարում պարտադրող գործոնի դերում:  

Ինչ վերաբերում է երկրորդ՝ էլ ավելի կարևոր հանգամանքին, դա այն է, որ, 
հաշվի առնելով միգրացման մտադրությունների զգալի մասի՝ տեսանելի 
ապագայում իրականացման նվազ հավանականությունների վերը քննարկված 
երևույթը, հետազոտական տվյալների այս մասը ևս պարտադրում է որոշակի 
վերապահումներով մոտեցում: 

Շեշտելով սա՝ հարկ է նաև նշել, որ տվյալ առումով իրավիճակն ի զորու չէր 
լինի փրկել անգամ տվյալ թեմայի վերլուծականում միգրացիոն 
մտադրությունների իրականացման ժամկետ փոփոխականի ներառումը: Բանը 
նրանում է, որ այդ դեպքում դիտարկվող խմբերի ծավալներն այնքան 
կփոքրանան, որ կդադարեն բավարար չափով  ներկայացուցչական լինել:  

Անցնելով միգրացիոն մտադրությունների պատճառների հարցին՝ նախ՝ 
պետք է անել որոշ պարզաբանումներ:  

Դրանցից առաջինն այն է, որ, հաշվի առնելով ներերկրային միգրացիա 
կատարելու մտադրություն ունեցողների խմբաքանակի փոքրությունը, 
արդարացված է գտնվել սահմանափակվել միայն արտաքին միգրացիայի 
մտադրություն ունենալուն դրդած պատճառների համակարգի, դրանում 
կատարված տեղաշարժերի ներկայացմամբ և քննարկմամբ, ընդ որում՝ անել դա 
ոչ թե առանձին-առանձին ողջ կազմով և մի մասով էմիգրացվելու մտադրություն 
ունեցող տ/տ-ների՝ նույնպես ոչ այնքան մեծ ծավալներ ունեցող, խմբերի, այլ 
դրանց ընդհանրական համակցության համար:  

Պարզաբանումներից երկրորդը վերաբերում է նրան, որ, պայմանավորված 
այն բանով, որ հետազոտության ծրագրով հարցվողներից յուրաքանչյուրին 
հնարավորություն էր տրված ցանկության դեպքում ներկայացնել իրենց՝ 
միգրացիոն մտադրություններ ունենալու երկուական պատճառներ, 
մատնանշված պատճառների տեսակարար կշիռների հանրագումարները 
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երկուական պատասխան տվածների տեսակարար կշռի մեծության չափով մեծ 
են 100%-ից:   

Վերջին պարզաբանումն էլ առնչվում է նրան, որ, ելնելով հետազոտության 
համապատասխան հարցի պատասխանների բաշխումների բնույթից և կոնկրետ 
քանակական սահմանանիշների մեծություններից, նպատակահարմար և 
արդարացված է գտնվել կատարել դրանց այսպես կոչված երկրորդային 
խմբավորում17 և ներկայացվող վերլուծությունն իրականացնել ստացված 
խոշորացված խմբերի համար:   

Անցնելով գծապատկեր 5.3.8-ի տվյալների ներկայացմանը և վերլուծմանը՝ 
արձանագրենք, որ առավել անվերապահելի փաստը, որը դրանք արտացոլում 
են, այն է, որ, որոշակի քանակական տարբերակվածությամբ հանդերձ, 
արտերկիր միգրացվելու մտադրություն ունեցող տ/տ-ների բոլոր ենթամասերի 
համար սոցիալ-տնտեսական պատճառների համալիրը հանդիսանում է տվյալ 
մտադրության՝ մշտական էմիգրացման դրդման, առավել ծանրակշիռ պատճառը:  

 

Գծապատկեր 5.3.8. Արտերկիր միգրացվելու մտադրություն ունեցող տ/տ-
ների կողմից այդ մտադրության պատճառների հիշատակումների 

հաճախությունները  (տվյալ պատճառը հնչեցրած տ/տ-ների %-ը, տ/տ-ների 
ընդհանուր թվում). 

65.8

98.1

79.3

59.0

81.4

64.0

20.1
11.2

16.4

44.3

23.1

39.6

12.7
2.9

8.6
16.6

5.1
14.0

8.1
0.0

4.7
9.7

5.5 8.811.6
4.4

8.6
4.1 6.6 4.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

ՄՉ տ/տ ՄՈՒ տ/տ Ընդամենը
տ/տ

ՄՉ տ/տ ՄՈՒ տ/տ Ընդամենը
տ/տ
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Հաջորդ հանգամանքը, որի մասին վկայում են այդ տվյալները, այն է, որ 
նշված տարբերակվածությունը, որը դրսևորվում է միգրացման մտադրություն 
ունեցող ՄՈՒ տ/տ-ների համեմատ ՄՉ տ/տ-ների մոտ միգրացման մտադրության 
սոցիալ-տնտեսական պատճառների զգալիորեն պակաս նշանակալից լինելու 
մեջ, ամենայն հավանականությամբ, օրինաչափ բնույթ է կրում: Տվյալ 
եզրահանգման համար բավարար հիմք են հանդիսանում ինչպես 
տարբերությունների քանակական չափանիշները, այնպես էլ 2020թ.-ից ի վեր 
շեղման ուղղվածության անփոփոխ լինելու փաստը:  

Այսպես՝ սոցիալ-տնտեսական գործոնների համալիրը՝ որպես մեկնման 
մտադրության պատճառ է հիշատակվել. 

                                                 
17 ՙՏ.տ սոցիալ-տնտեսական վիճակը՚ և ՙԲնակավայրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը՚ (որը, դատելով 
մատնանշումների թվից, էմիգրացման դրդման առաջինից տասնապատիկ և ավելի անգամ պակաս կարևոր 
պատճառ է) միավորվելով կազմել են ՙՍոցիալ-տնտեսական պատճառներ՚ խումբը: Հնչեցումների 
հաճախությամբ՝ հատկապես միգրացման ներկայիս մտադրության առումով,  բավական նշանակալից 
ՙԱնվտանգության երաշխիքների չլինելը՚ տարբերակը, միավորվելով  ՙՎիճակի արագ շտկման հույսի 
բացակայություն՚ և ՙԱշխարհաքաղաքական դրությունը՚՝ պակաս նշանակալից թվով մատնանշումներ 
ունեցած տարբերակների հետ, կազմել են ՙԱնվտանգություն և հարակից գործոններ՚ խումբը:  
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 մինչ 2020թ. արտերկիր միգրացվելու մտադրություն ունեցող 
գործնականում բոլոր ՄՈՒ տ/տ-ների կողմից՝ ՄՉ տ/տ-ների միայն  2/3-ից 
էլ պակաս մեծության դիմաց, 

 ներկայումս նման մտադրություն ունեցող ՄՈՒ տ/տ-ների՝ ավելի քան 4/5-
րդ և ՄՉ տ/տ-ների՝ միայն 3/5-րդը կազմող նույն մեծությունների դիմաց; 

 դեռևս մինչ 2020թ. ՙանվտանգությունը և հարակից գործոնները՚ 
հանդիսանում էին արտերկիր միգրացվելու մտադրության 
կարևորությամբ երկրորդ պատճառը:  

Սակայն՝ եթե նախապատերազմյան ժամանակի համար այս հանգամանքը 
ընդամենը ուրվագծված է՝ դրսևորված է ընդամենը նրանում, որ, 
նշանակալիությամբ շեշտակիորեն զիջելով նախորդ պատճառին (ՄՉ տ/տ-ների 
դեպքում՝ 3.3 անգամ, ՄՉ տ/տ-ների դեպքում՝ նույնիսկ գրեթե 9 անգամ), տվյալ 
պատճառը հիշատակած թե՛ ՄՈՒ, թե՛ ՄՉ տ/տ-ներն այս կամ այն չափով ավելի 
մեծաթիվ են, քան մնացած պատճառները հիշատակածները, ապա ներկայումս 
այն առավել, քան ընդգծված բնույթ է կրում:   

Որևէ կասկածի տեղիք չի տալիս, որ այս անցումը՝ անվտանգության 
նկատառումը` որպես արտերկիր միգրացվելու մտադրության պատճառ 
մատնանշած թե՛ ՄՉ և թե՛ ՄՈՒ տ/տ-ների տեսակարար կշիռների` 
համապատասխանաբար 24.2 և 12 տոկոսային կետերով աճելով (տե՛ս 
գծապատկեր 9), առավել քան կրկնապատկվելու երևույթը, պայմանավորված է 
պատերազմով ու դրա բազնաբնույթ չհաղթահարված հետևանքների բերումով 
տ/տ-ների զգալի մասի մոտ անպաշտպանվածության զգացողության ի հայտ 
գալով:   

Նշենք նաև, որ, ամենայն հավանականությամբ, տվյալ թռիչքաձև աճի 
հետևանքներից մեկն էլ այս կամ այն չափով հանդիսանում է ՙսոցիալ-
տնտեսական պատճառներ՚ գործոնի նշանակալիության ներկայիս նվազումը՝ 
ինչպես ՄՉ, այնպես էլ ՄՈՒ տ/տ-ների մոտ. հիշատակումների հաճախության 
հարաբերական մեծության պակասում առաջինների մոտ՝ գրեթե 7 տոկոսային 
կետով, կամ ավելի քան 10%-ով, երկրորդների մոտ` անգամ 16.7 տոկոսային 
կետով, կամ 17%-ով (տե՛ս նույն գծապատկեր 5.3.9):  

   

 Գծապատկեր 5.3.9. Արտերկիր միգրացվելու մտադրության պատճառների 
հիշատակումների հաճախությունների բաշխման կառուցվածքային 

տեղաշարժերը  (+/- տոկոսային կետ). 
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Սոցիալ-տնտեսական
պատճառներ

 
 

Կարելի է կարծել, որ ՙսոցիալ-տնտեսական պատճառների՚` որպես 
միգրացման ներկայիս նպատակ չհիշատակման դեպքերի զգալի մասում տեղի է 
ունեցել հետևյալը. ՙբարոյա-հոգեբանական մթնոլորտ՚ և ՙընտրությունների 
արդյունքներ՚ պատճառները միգրացման մտադրության գլխավոր գործոն 
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համարող տ/տ-ը, որպես միգրացման երկրորդ պատճառ ունենալով ՙսոցիալ-
տնտեսական պատճառներ՚ և ՙանվտանգություն և հարակից գործոններ՚ 
այլընտրանքը, առավելություն է տվել ներկայումս մի շարք առումներով ավելի 
հրատապ և սուր դրված երկրորդին:  

Եզրափակելով վերլուծության այս մասը` ներկայացնենք վերջին՝ 
գծապատկեր 5.3.10-ի տվյալները:  

Դրանցից դատելով` այն հարցում, թե որ պայմանների դեպքում իրենք 
կհրաժարվեին արտերկիր միգրացվելու մտադրությունից, ՄՉ և ՄՈՒ տ/տ-ների 
մոտեցումներն առնվազն քիչ են տարբերվում:  

Այսպես` որպես առաջին՝ հատկապես ուշագրավ փաստ մատնանշենք, որ 
նրանց բավական փոքր և գործնականում նույնական մասերն են՝ հաջորդաբար 
9.5%-ը և 8.5%-ը, որ ՙոչ մի դեպքում՚ չեն պատրաստվում հրաժարվել արտերկիր 
միգրացվելու մտադրությունից:  

 

Գծապատկեր 5.3.10. Ներկայումս արտերկիր միգրացման մտադրություն 
ունեցող տ/տ-ների բաշխումն՝ ըստ այն պայմանների, որոնց բավարարման 

դեպքում կհրաժարվեն միգրացվել (%). 
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Ոչ մի դեպքում

 
 

Այսինքն՝ նրանցից 10-ից ավելի, քան 9-ականները հակված են առնվազն 
դիտարկելու ինչ-ինչ պայմաններ, որոնց բավարարման դեպքում իրենք կարող են 
միգրացման մտադրությունից հրաժարվել:    

Տ/տ-ների հավաքական կարծիքը որպես նման պայմաններից առավել 
ծանրակշիռն առաջ է քաշել ՙսոցիալական դրության բարելավումը՚, ընդ որում՝  
որպես բացառիկ փաստ կարող է գնահատվել այն, որ տվյալ առումով տեղ է գտել 
ՄՉ և ՄՈՒ տ/տ-ների մոտեցումների լիակատար համընկնում․ նման պատասխանն 
են տվել նրանցից միևնույն  36.5-ական տոկոսները:  

Մոտավորապես նույնական են նաև նրանց այն մասերի հարաբերական 
մեծությունները, որոնք որպես չմիգրացվելու բավարար կանխապայման են առաջ 
քաշում ՙքաղաքական վիճակի կարգավորումը՚ (շեղվածություն ընդամենը 0.9 
տոկոսային կետով. ՄՉ տ/տ-ներ՝ 9.5%, ՄՈՒ տ/տ-ներ՝ 8.6%):  

Ինչ վերաբերում է տարբերություններին, ապա այդպիսիք երեքն են. 
 ՙանվտանգության ապահովում՚ պայմանի դեպքում. ընդհանուր առմամբ՝ 

24.6%, ՄՉ տ/տ-ներ` 26.2%՝ ՄՈՒ տ/տ-ների միայն 14.8%-ի դիմաց, 
 ՙդրական տնտեսական տեղաշարժեր՚ պայմանի դեպքում. ընդհանուր 
առմամբ՝ 8.3%՝ ՄՉ տ/տ-ների 7%-ի և ՄՈՒ տ/տ-ների 16.4%-ի դիմաց,  

 ՙբարոյա-հոգեբանական մթնոլորտի առողջացում՚ պայմանի դեպքում. 
ընդամենը՝ 7.8%՝ ՄՉ տ/տ-ների 7.1% և ՄՈՒ տ/տ-ների 12.3%-ի դիմաց: 

Ամփոփելով և գնահատելով արտերկիր միգրացման մտադրություն 
ունենալու պատճառների և այդ մտադրության իրականացումից հրաժարվելու 
համար անհրաժեշտ ու բավարար պայմանների հարցերում ՄՉ և ՄՈՒ տ/տ-ների 
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մոտեցումներում առկա ընդհանրությունների և տարբերությունների 
ներկայացված տվյալները՝ մատնանշենք, որ դրանք բոլորը, որպես կանոն, 
պայմանավորված են ոչ միայն միգրանտ ունենալ/չունենալու հանգամանքով, 
այլև՝ ու ոչ քիչ դեպքերում առավել մեծ չափով, տ/տ-ների այդ 
համակցությունների՝ ըստ այլ հատկանիշների՝ անդամների թիվ ու կառուցվածք, 
բնակավայր և տարածաշրջան, նյութական ապահովվածության մակարդակ և 
այլն, բաշխումների առանձնահատկություններով:  

Դժբախտաբար տվյալ հետազոտության ծավալները միանգամայն 
անբավարար են վերջինների հաշվառմամբ բավականաչափ ներկայացուցչական 
տվյալների ստացման, հետևաբար ավելի խոր ու համակողմանի վերլուծության 
իրականացման համար:  

 
 
 

6. Բնակչության հետազոտության արդյունքները 
 

 
6.1. Բնակչության հիմնական սոցիալ-ժողովրդագրական համակցությունների 

ներառվածությունը ԴՀԺ-ի արտաքին միգրացիոն գործընթացներում 
 

ՀՀ բնակչության՝ որպես անհատների համակցության, հետազոտության 
արդյունքների ներկայացումը սկսենք այն փաստի արձանագրմամբ, որ 
հետազոտության շրջանակներում հարցաթերթային հարցման ենթարկվածների՝ 
տ/տ-ների անդամների, կամ այլ կերպ ընտրանքային համակցության 
թվաքանակը, կազմելով 5493 (տե՛ս աղյուսակ 6.1.1.), եղել է ավելի, քան 38%-ով 
ավելի մեծ, քան 2019թ. հետազոտության դեպքում՝ 3973:   

Ըստ հետազոտության տվյալների կշռման արդյունքների` այս 
խմբաքանակը ներկայացնում է ՀՀ մշտական բնակչության 2845.8 հազար մարդ 
կազմող գլխավոր համակցությանը (տե՛ս նույն տեղում): 

 
Աղյուսակ 6.1.1. Տ/տ-ների և բնակչության հետազոտության  

ընտրանքային և գլխավոր համակցությունները 

 
Ընտրանքային18 Գլխավոր19 
Տ/տ Անհատ Տ/տ՝ հազար Անհատ՝ հազար 

1.  2. 3.  4.  5.  

Ընդամենը ՀՀ 1500 5493 778.0 2845.8 
այդ թվում     

Երևան 560 1853 287.4 949.4 
Այլ քաղաքներ 460 1533 239.6 795.0 

Գյուղեր 480 2107 251.0 1101.4 
 

Մինչ` տվյալ առումով անմիջաբար հետազոտության արդյունքների 
ներկայացմանը և վերլուծմանն անցնելը, նախ` մատնանշենք հետևյալ երկու 
կարևոր հանգամանքները, որոնցով, ըստ էության, պարտադրված են դրանց 
որոշակիությունները:   

Առաջին` ԱԱԺ-ների թե՛ տվյալ, թե՛ նախորդ հետազոտությունների 
խմբաքանակների` վիճակագրական առումով ոչ նշանակալից լինելը 

                                                 
18 Հարցված տ/տ-ները և դրանց անդամները: 
19 Ըստ հետազոտության արդյունքների կշռման: 
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(հաջորդաբար՝ միայն 6 և 9 հարցվածներ)20` ինչից ելնելով նպատակահարմար է 
գտնվել  նրանց`  ՎՄ-ների՝ այսինքն, ըստ էության, նույնպես ժամանածներ 
հանդիսացողների,  կազմում ներառումը:  

Երկրորդ` հետազոտության արդյունքում ի հայտ բերված` ՎՄ-ների և ԱԳՄ-
ների խմբաքանակների՝ ներխմբային բաշխումների բավականաչափ 
ներկայացուցչական տվյալների ստացման համար ոչ բավարար մեծությունները՝ 
համապատասխանաբար 190 անձ և 198 անձ (ընդ որում` ներառյալ վերը նշված 9 
ԱԱԺ-ները): Սա, իր հերթին, պարտադրել է տվյալ թեմայի լուսաբանման 
ընթացքում առավելապես սահմանափակվել բնակչության հիմնական սոցիալ-
ժողովրդագրական խմբերի` ԴՀԺ-ի արտաքին միգրացիոն գործընթացներում 
ներառվածության բնութագրիչների՝ նրանց թվում միգրանտ հանդիսացածների/ 
հանդիսացողների բաժնեմասերի, դրանցում կատարված տեղաշարժերի 
ներկայացմամբ և գնահատմամբ:  

  
Գծապատկեր 6.1.1. ՀՀ բնակչության ներառվածությունը ԴՀԺ-ի արտաքին 

միգրացիոն գործընթացներում (% ամբողջի մեջ). 
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Երևան Այլ քաղաքներ Գյուղեր Ընդամենը ՀՀ

ԱԳՄ

ՎՄ/ԱԱԺ

Միգրանտ
չեն եղել

 
 
Վերջիններիցս առաջինը, որի մասին միանշանակ կերպով վկայում են 

գծապատկեր 6.1.1-ի տվյալները, հանդիսանում է ՀՀ բնակչության ԴՀԺ-ի 
արտաքին միգրացիոն գործընթացներում ներառվածության աստիճանի 
նվազումը:   

Այդ տվյալների վկայությամբ` ողջ համակցության մասշտաբով միգրացիոն 
գործընթացների մասնակիցների գումարային բաժնեմասը 2019 թ. համեմատ 
նվազել է գրեթե ¼-ով՝ 9.3%-ից 7%-ի:  

Արձանագրենք, որ սրանով, ըստ էության, տեղի է ունեցել դեռևս 2019 թ. 
հետազոտության կողմից փաստագրված՝ միգրացիոն գործընթացներում տ/տ-
ներից զատ, նաև բնակչության ներառվածության աստիճանի նվազման երևույթի 
շարունակում:  

Մատնանշելով բնակչության ներառվածության աստիճանի դինամիկայի 
ուղղորդվածության անփոփոխ մնալու հանգամանքը՝ մյուս կողմից, սակայն՝ չի 
կարելի չնշել, որ դա, տեղի ունենալով կանխորոշած գործոնների՝ 
իշխանափոխությունից ակնկալվող դրական փոփոխությունների ազդեցության 
լիակատար սպառման պայմաններում, ներկայումս շարունակվում է բացառապես 
վերջին երկու տարիների արտառոց իրողությունների՝ համավարակ, պատերազմ 
ու դրանց հետևանքները, վճռորոշ ճնշման բերումով:  

                                                 
20 Հետազոտությունների կշռված տվյալներով` իմիգրանտներ հանդիսացողների այս խմբի 
բացարձակ մեծությունները կազմել են 2019թ.՝ 4.2 հազար մարդ, և 2021թ.՝ 4.7 հազար մարդ, 
այսինքն` բնակչության ընդհանուր թվի հաջորդաբար՝ ընդամենը 0.14%-ը և 0.17%-ը: 
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Որպես առավել, քան հատկանշական պետք է գնահատվի  տվյալ 
տեղաշարժի գործում ՎՄ/ԱԱԺ-ների և ԱԳՄ-ների համակցությունների նաև 
քանակական առումով գործնականում նույնական մասնակցություն ունեցած 
լինելու հանգամանքը. ներառվածների տեսակարար կշիռների նվազում 
հաջորդաբար 1.2 և 1.1 տոկոսային կետերով, կամ նույն հաջորդականությամբ 
24.5%-ով և 24%-ով:  

Այս հանգամանքի և  երկրի երեք հիմնական վարչատարածքային 
միավորների բնակչության ներառվածության մակարդակների նվազման փաստի 
համադրումը, իր հերթին, հիմք է հանդիսանում եզրակացնելու, որ  գործ ունենք 
համատարած բնույթ կրող երևույթի հետ:  

Նշենք, որ տվյալ առումով միակ բացառությունը՝ Երևանի բնակչության 
թվում ՎՄ/ԱԱԺ խմբի տեսակարար կշռի ոչ մեծ աճը՝ 0.4 տոկոսային կետով, 
ամենայն հավանականությամբ, պայմանավորված է ընդամենը նրա ԱԳՄ-ների 
հարաբերական մեծության առաջանցիկ նվազմամբ՝ 1.6 տոկոսային կետով, կամ 
գրեթե կիսով չափ:  

Ակնհայտ է, որ ինչպես այս բոլոր, այնպես էլ ստորև ներկայացվող 
տեղաշարժերի թե՛ ուղղորդվածությունը և թե՛ քանակական սահմանանիշները 
ձևավորվել են մի կողմից դեպի արտերկիր միգրացիոն հոսքի ծավալների 
նվազման, մյուս կողմից` ԱԳՄ-ների ներհոսքի ծավալների մեծացման ու դրանց 
հարաբերակցության որոշակիությունների անմիջական ու վճռորոշ ազդեցության 
տակ:  
 

Գծապատկեր.6.1.2. Տղամարդկանց և կանանց ներառվածությունը ԴՀԺ-ի 
արտաքին միգրացիոն գործընթացներում (% ամբողջի մեջ). 
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Անցնելով գծապատկեր 6.1.2-ի տվյալներին` մատնանշենք, որ դրանց և  

2019թ. հետազոտության նույն տվյալների համեմատումը թույլ է տալիս կատարել 
հետևյալ երկու եզրահանգումները:  

Առաջին` վերջին երկու տարիներին, որոշ՝ ոչ մեծաթիվ 
բացառություններով, տեղի է ունեցել նաև տղամարդկանց ու կանանց 
համակցությունների` միգրացիոն գործընթացներում ներառվածության 
մակարդակի նվազում:  

Այսպես` 2019թ. համեմատ միգրացիոն գործընթացներում ներառվածների 
գումարային մասնաբաժինը նվազել է տղամարդկանց և կանանց ընդհանուր 
թվերում՝ համապատասխանաբար՝ 4.1 տոկոսային կետով, կամ ավելի քան 1/4-
ով, ու 0.5 տոկոսային կետով, կամ 16%-ով:    

Ուշագրավ է, որ եթե տղամարդկանց դեպքում նվազել են ՎՄ/ԱԱԺ-ների և 
ԱԳՄ-ների մասնաբաժինները՝ ճիշտ է, բավական տարբերակված չափերով 
(ՎՄ/ԱԱԺ՝ -0.8 տոկոսային կետ, կամ մոտ 11%-ով, ԱԳՄ` -3.3 տոկոսային կետ, 
կամ ավելի քան 38%-ով), ապա կանանց պարագայում նրանց ՙներդրումները՚ 
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հակադարձ ուղղվածություն են ունեցել (ՎՄ/ԱԱԺ՝ -1.2 տոկոսային կետ, կամ 
ամբողջ 2/3-ով, ԱԳՄ` աճ 0.7 տոկոսային կետով, կամ ուղիղ կիսով չափ): Առաջ 
անցնելով նշենք, որ, ինչպես ի ցույց կհանվի հետագա շարադրանքում, այս 
շեղումները պայմանավորված են մեր իրողություններում տղամարդկանց և 
կանանց միգրացիաների նպատակների և արդյունքների զգալիորեն տարբերվող 
լինելու հանգամանքով:  

Հատկանշական է, որ վերը նշված եզրահանգումներից երկրորդը, որը 
վերաբերում է այն բանի արձանագրմանը, որ միգրացիոն գործընթացներում 
ներառվածության մակարդակով կանանց առանց բացառության բոլոր 
համակցությունները համատարած կերպով շարունակում են էապես զիջել 
տղամարդկանց, կարող է և պետք է ընկալվի թե՛ որպես նախորդ նշվածի օգտին 
վկայող փաստարկ և թե՛՝ հենց իսկ դրա հետևանք:   

Մեկ անգամ ևս առաջ անցնելով նշենք, որ նման տարբերակվածության 
հիմնական գործոն է հանդիսանում աշխատանքային միգրացիա երևույթը` այն, 
որ` տղամարդկանց համեմատ, դրանում կանանց ներառվածությունը 
շարունակում է մնալ, մեղմ ասած, զգալիորեն ավելի պակաս:  

 Գծապատկեր.6.1.3-ի տվյալներն էլ, իրեց հերթին, նախ և առաջ վկայում 
են, որ միգրացիոն գործընթացներում տարիքային առանձին խմբերի 
ներառվածության մակարդակների փոփոխությունները (որոնք նույնպես 
հիմնականում պայմանավորված են ԱԳՄ-ների մասնաբաժինների այս կամ այն 
չափով նվազմամբ), բացառությամբ 18-24 տարեկանների խմբի, սոսկ 
քանակական բնույթ են կրում: Ինչ վերաբերում է վերջիններիս, ապա նրանք՝ 
հիմնականում ԱԳՄ-ների մասնաբաժնի 3.4 տոկոսային կետով, կամ 2/3-ով 
նվազման արդյունքում, ըստ էության, դուրս են մնացել միգրացիոն 
գործընթացների առավել ակտիվ մասնակիցներ հանդիսացող տարիքային 
խմբերի թվից:  

 
Գծապատկեր.6.1.3. Տարիքային համակցությունների ներառվածությունը 
ԴՀԺ-ի արտաքին միգրացիոն գործընթացներում (% ամբողջի մեջ). 
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Գծապատկերի տվյալներից ակնհայտ է, որ առավել ակտիվ մասնակիցներ 

հանդիսացող տարիքային խմբեր ներկայումս հանդիսանում են 25-34, 35-44 և 45-
54 տարեկանները: Նրանց յուրաքանչյուր 10 ներկայացուցիչներից  ավելի քան 1-
ը  ԴՀԺ-ի ընթացքում եղել, իսկ վերջիններիցս էլ ավելի քան ամեն 2-րդն էլ 
դիտարկման պահին շարունակել է հանդիսանալ ԱԳՄ:  

Կասկածից վեր է, որ այս հանգամանքը պետք է գնահատվի որպես այն 
բանի վկայություն, որ ՀՀ արտաքին միգրացիոն գործընթացների կարևորագույն 
բաղադրատարրը շարունակում է հանդիսանալ աշխատանքային միգրացիան:  

Որպես այս վերջին եզրահանգման իրավացիության ևս մեկ վկայություն 
կարող են և պետք է գնահատվեն աղյուսակ 6.1.2-ում ներկայացված տվյալները: 
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Այդ թվում՝ նախ և առաջ այն, որ ԱԳՄ-ների համակցության ավելի քան 88%-ը 
դիտարկման պահին հանդիսացել է ՙաշխատող/ինքնազբաղված՚:   

 
Աղյուսակ .6.1.2. Հետազոտության գլխավոր համակցության բաշխումն՝ 

ըստ սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի խմբերի 

 Սոցիալ-տնտեսական 
կարգավիճակի խմբեր 
  

Բացարձակ թվեր (հազար մարդ) Հարաբերական մեծություն (%) 

Ընդամեն
ը 

որից 

Ընդամեն
ը 

Որից 

ՀՀ-ում 
գտնվող ԱԳՄ 

ՀՀ-ում 
գտնվո
ղ ԱԳՄ 

1.  2.    5.  6.  7.  
Աշխատող/ինքնազբաղվա
ծ 

1051.0 
965.0 85.9 36.9 35.1 88.1 

Աշակերտ/ուսանող 499.2 496.6 2.5 17.5 18.1 2.6 
Տ/տ վարող 248.6 247.2 1.4 8.7 9.0 1.4 
Թոշակառու/նպաստառու 497.9 496.9 1.0 17.5 18.1 1.0 
Խնամքի տակ 220.3 219.8 0.5 7.7 8.0 0.5 
Աշխատանք չունեցող 314.8 308.6 6.2 11.1 11.2 6.3 
Այլ 13.5 13.5  0.5 0.5   
Ընդամենը 

2845.3 2747.7 97.6 100.0 100.0 
100.

0 
 

Նշենք, որ, ինչպես ի ցույց կհանվի հետագա շարադրանքում, այս 
ցուցանիշի՝ 2.5 անգամով գերազանցումը երկրում գտնվածների համակցության 
նույն մեծությունից պայմանավորված է ոչ միայն համակցությունների տարիքային 
կազմերի տարբերություններով, այլև ու զգալի չափով ԱԳՄ-ների հենց իսկ 
աշխատելու/վաստակելու նպատակով արտերկրում գտնվելու հանգամանքով:  

 
Գծապատկեր 6.1.4. ԴՀԺ-ի արտաքին միգրացիոն գործընթացներում սոցիալ-
տնտեսական կարգավիճակի խմբերի ներառվածությունը (% ամբողջի մեջ). 
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Սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի խմբերի՝ միգրացիոն 
գործընթացներում ներառվածության տարբերությունների մասին առավել հստակ 
պատկերացում են տալիս գծապատկեր 6.1.4-ի տվյալները:  

Դրանք ևս անվերապահորեն հաստատում են, որ ներկայումս ևս այդ 
գործընթացները գերազանցապես աշխատանքային բնույթ են կրում:  

Սրա վկայությունն է հանդիսանում ոչ միայն այն փաստը, որ՝ չնայած որոշ 
նվազման՝ 2019թ. 10.5%-ից 8.2%-ի, արտերկրյա աշխատատեղերն են 
շարունակում ապահովել Հայաստանի բնակչության զբաղվածության զգալի 
մասը, այլև ՙաշխատանք չունեցողներ՚ կատեգորիայի 7.3%-ի ՎՄ/ԱԱԺ 
հանդիսանալու հանգամանքը: Բանը նրանում է, որ այս վերջիններիս մեծ մասն, 
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ամենայն հավանականությամբ, այն աշխատանքային միգրանտներն են, որոնք, 
կամավոր կամ հարկադրաբար վերադառնալով աշխատանքային 
ուղևորությունից, կամ չեն կարողացել տեղում աշխատանք գտնել և/կամ 
գերադասում են  չաշխատել՝ սպասելով նոր աշխատանքային միգրացման 
հնարավորությունների ի հայտ գալուն:  

Շարունակելով վերլուծությունը՝ մատնանշենք, որ, ինչպես և մինչ այժմ, 
միգրացիոն գործընթացում ներառվածության՝ ազգային հատկանիշով քիչ թե շատ 
ընդգծված տարբերակվածություն արձանագրված չէ. ԱԳՄ-ների՝ 99%-ը, ՎՄ-
ների՝ 98.4%-ը, ԱԱԺ-ներից՝ անգամ բոլորը, հայեր են: 

 

Գծապատկեր 6.1.5. Հետազոտված համակցությունների կառուցվածքն՝ 
ըստ քաղաքացիության երկրի/ների. 
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Հետաքրքիր և հատկանշական են հետազոտված համակցությունների՝ ըստ 
քաղաքացիության երկրների բաշխման տվյալները (տե՛ս գծապատկեր 6.1.5.): 
Դրանց՝ հատուկ մեկնաբանություններ չպահանջող միանշանակ վկայությամբ՝ 
միգրացիոն ակտիվությունը շարունակում է զգալի ազդեցությունն ունենալ 
բնակչության՝ ըստ քաղաքացիության երկրի/ների բաշխման կառուցվածքի վրա: 
Նշենք միայն, որ, ամեն ինչից զատ, միգրանտ հանդիսացածների և 
հանդիսացողների կազմում այլ երկրի քաղաքացիների ու էլ ավելի մեծ չափով 
երկքաղաքացիների նշանակալից տեսակարար կշիռների հանգամանքը թույլ է 
տալիս բարձր հավանականությամբ ենթադրել, որ դրանց մեծ մասը հանդիսանում 
են այսպես կոչված բազմակի աշխատանքային միգրանտներ, որոնք մուտքի 
երկրների քաղաքացիության ձեռք բերման միջոցով փորձում են հեշտացնել 
դրանցում իրենց աշխատանքային գործունեության իրականացման պայմանները:   

Հավելենք նաև, որ ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացողների ու ՀՀ և այլ երկրի 
քաղաքացիների ընդհանրական համակցությունն՝ ըստ քաղաքացիության/ 
երկրորդ քաղաքացիության երկրների ունի հետևյալ բաշխումը. ՌԴ՝ 78%, նախկին 
ԽՍՀՄ այլ երկրներ,  ԵՄ երկրներ և Սիրիա՝ համապատասխանաբար՝ շուրջ, 
ավելի քան ու գրեթե 6-ական տոկոսներ, ԱՄՆ՝ մոտ 3%,  Իրան՝ մոտ 1%: 

Ինչպես և 2019թ., ԱԳՄ և ՎՄ/ԱԱԺ համակցությունների՝ ըստ մայրենի լեզվի 
բաշխումները գործնականում նույնական են, ինչ ՀՀ ողջ բնակչությանը. մայրենի 
լեզուն հայերենը չէ նրանց հաջորդաբար՝ ընդամենը 1, 2.5 և 1.1 տոկոսների 
համար: Այլ մայրենիներից քիչ թե շատ նկատելի բաժնեմասներով ներկայացված 
են հայերենը, ռուսերենը, եզդիերենը և ուկրաիներենը:    

Ինչպես և պետք էր սպասել, լուրջ տեղաշարժեր չեն կատարվել նաև օտար 
լեզուների իմացության հարցում:   

Այդ մասին միանշանակ կերպով վկայում են աղյուսակ 6.1.3-ի տվյալները: 
Դրանք մեկ անգամ ևս վերահաստատում են թե՛ նախկին և թե՛ ներկայիս 

միգրանտների համակցությունների գրեթե ողջ կազմի առնվազն մեկ օտար լեզվի 
տիրապետելու ու այդ տեսակետից ոչ միգրանտների համակցությանը զգալիորեն 
գերազանցելու փաստը: Ակնհայտ է, որ հենց իսկ միգրանտ եղած լինելու՝ օտար 
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լեզվի տիրապետելու կենսական անհրաժեշտություն ունենալու, բերումով 
պայմանավորված այս հանգամանքը միաժամանակ իրենից ներկայացնում է 
բարձր միգրացիոն ակտիվության հետևանքներից մեկը:  

 

Աղյուսակ 6.1.3. Հետազոտված համակցությունների՝ 6 և ավելի  
տարեկանների բաշխումն՝ ըստ օտար լեզուների իմացության (%) 

Համակցություններ Ընդամենը 
Որից 

Միգրանտ չեն եղել ՎՄ/ԱԱԺ ԱԳՄ 
1.  2.  3.  4.  5. 

Ընդամենը 100 100 100 100 
որից     

Օտար լեզու չգիտեն 19.0 20.4 3.8 1.8 
Օտար լեզու գիտեն 80.9 79.6 96.2 98.2 

այդ թվում     

Մեկը  59.8 58.1 74.7 87.1 
Առնվազն երկուսը  21.1 21.5 21.5 11.1 

 

Գործնականում չեն փոխվել նաև մեկից ավել օտար լեզուների 
տիրապետողների հարաբերական մեծությունները: Այս առումով այն փաստը, որ 
այսպիսիք, միգրանտ չեղածների ու անգամ ՎՄ/ԱԱԺ-ների մոտ կազմելով 
միևնույն 10-ից ավելի քան 2-ը,  ԱԳՄ-ների մոտ  գրեթե կրկնակի պակաս են, 
ամենայն հավանականությամբ, պայմանավորված է վերջիններիս հիմնական 
մասի՝ ՌԴ-ում գտնվող բազմակի սեզոնային աշխատանքային միգրանտ լինելով:  

Մինչ հաջորդ՝ աղյուսակ 6.1.4-ին անցնելը, նախ՝ անենք երկու 
պարզաբանում, որոնք թույլ կտան ավելի սթափ և ճիշտ գնահատել ինչպես 
նախորդ, այնպես էլ տվյալ աղյուսակի տվյալները:  

Դրանցից առաջինն այն է, որ հետազոտության կողմից ՙտիրապետում՚ 
տերմինն  օգտագործված է ոչ թե իր խիստ, այլ այսպես կոչված լայն ըմբռնմամբ՝ 
ՙայս կամ այն չափով տիրապետում՚:  

Երկրորդն էլ այն է, որ ՙօտար լեզվի տիրապետում՚ նշածներին  թույլ էր 
տրված, եթե այդ լեզուները մեկից ավել են, նշել դրանցից երկուսը:  

Հենց այս վերջինիս բերումով է, որ աղյուսակ 6.1.4-ի տվյալների 
ՙընդամենը՚ տողի մեծությունները հարյուր տոկոսից ավել են: Դրանց՝ հարյուրին 
գերազանցող մասերն, ըստ էության, ՙօտար լեզվի տիրապետում՚ նշած 
հարցվածների թվում նաև երկրորդ օտար լեզու նշածների  տեսակարար 
կշիռներն են:  
 

Աղյուսակ 6.1.4. Հետազոտված համակցությունների՝ 6 և ավելի 
տարեկանների բաշխումն՝ ըստ տիրապետվող օտար լեզուների (%) 

Լեզուները Ընդամենը 
Որից 

Միգրանտ չեն եղել ՎՄ/ԱԱԺ ԱԳՄ 
1.  2.  3.  4.  5. 

Ռուսերեն 97.3 97.4 95.1 97.2 
Անգլերեն 23.6 24.6 17.1 9.5 
Հայերեն 1.4 1.3 1.6 1.7 

Ֆրանսերեն 1.2 1.3 1.1   
Գերմաներեն 1.1 1.0 2.7 1.0 
Արաբերեն 0.3 0.2 0.5 0.5 

Այլ 1.3 1.2 4.2 1.3 
Ընդամենը 126.1 127.0 122.4 111.3 

Աղյուսակի տվյալները հաստատում են նաև, որ էական տեղաշարժեր չեն 
կայացել նաև օտար լեզուներ տիրապետողների՝ ըստ իմացած լեզուների 
բաշխման կառուցվածքներում:  
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Հաշվի առնելով այդ տվյալների ինքնին բավական պերճախոս լինելը՝ 
դրանց առնչությամբ ընդամենը նշենք հետևյալ երկու հանգամանքը: 

Առաջին՝ ինչպես և 2019թ., ներկայումս ևս այդ կառուցվածքների առավել 
ցցուն տարրն այն է, որ թե՛ միգրանտ չհանդիսացածների և թե՛ միգրանտների 
երկու համակցությունների ճնշող մեծամասնությունը տիրապետում է ռուսերենին: 

Երկրորդ՝ ՙհայերենը՚ որպես օտար լեզու նշածներն այն հարցվածներն են, 
որոնց մայրենի լեզուն այլ է: 

 

Գծապատկեր 6.1.6. Կրթական համակցությունների (6 և ավելի 
տարեկաններ) ներառվածությունն արտաքին միգրացիոն գործընթացներում.  
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Կրթական համակցությունների՝ արտաքին միգրացիոն գործընթացներում 
ներառվածության աստիճանի ցուցանիշները (տե՛ս գծապատկեր 6.1.6), ևս ի 
ցույց հանելով դրանց բոլորի նվազման փաստը, միաժամանակ վկայում են եղած 
տարբերակվածությունների բնույթի անփոփոխության ․մասին  առավելագույն 
ներառվածություն՝ միջնակարգ կրթամակարդակ ունեցողներ, դրանից ցածր, 
սակայն միջինը զգալիորեն գերազանցող՝ նախա- և միջին մասնագիտական ու 
բարձրագույն ու նվազագույն մակարդակ՝ տարրական և ցածր ու 
հետբարձրագույն կրթական խմբեր: 

Նշենք, որ, ինչպես և մինչ այժմ, այս իրողությունները պայմանավորված են 
միգրանտների մեծամասնության աշխատանքային՝ առավելապես սեզոնային,  
ուղևորություններ կատարողներ հանդիսանալու հանգամանքով:  

Մինչ հետազոտության արդյունքների ներկայացման շարունակումը, նշենք, 
որ հետագա տվյալները վերաբերում են միայն 15 և ավելի տարեկաններին:  

Գծապատկեր 6.1.7-ի տվյալների վկայությամբ՝ առանձին ամուսնական 
խմբերի՝ միգրացիոն գործընթացներում ներառվածության տարբերությունները, ևս  
որակապես մնալով նույնը՝ ամուրիների, ամուսնացածների և 
ամուսնալուծվածների առավել բարձր ներառվածություն, կրել են ընդամենը որոշ՝ 
ոչ նշանակալից քանակական փոփոխություններ: 

 

Գծապատկեր 6.1.7. Ամուսնական համակցությունների21 
ներառվածությունն արտաքին միգրացիոն գործընթացներում. 

                                                 
21 Այստեղ և մինչ բաժնի ավարտը ներկայացված են 15 և ավելի տարեկանների համակցությունները:  
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Անցնելով գծապատկեր 6.1.8-ի տվյալներին՝ արձանագրենք, որ դրանք, 
ինչպես և 2019թ., իրենց հերթին անուղղակիորեն, սակայն աներկբայորեն վկայում 
են աշխատանքային նպատակամղման՝ հայաստանյան արտաքին միգրացիոն 
գործընթացների հիմնական շարժառիթ հանդիսանալու մասին:   
 

Գծապատկեր 6.1.8. Մասնագիտական համակցությունների 
ներառվածությունն արտաքին միգրացիոն գործընթացներում. 
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Ակնհայտ է, որ միայն այս կերպ կարող են մեկնաբանվել սպասարկման 
ոլորտի մասնագետների համեմատաբար բարձր ներառվածության ու էլ ավելի 
միանշանակ կերպով՝ ոչ գյուղատնտեսական որակավորված բանվորներից մոտ 
ամեն երկրորդի՝ ԴՀԺ-ում միգրանտ եղած լինելու ու նրանց՝ մոտ 2/3-ի դեռևս 
այդպիսին մնալու փաստերը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Միգրացիա և աշխատանք 
 
Անցնելով ԴՀԺ-ում միգրացիա և աշխատանք երևույթների 

փոխհարաբերակցությունների ներկայացմանը և քննարկմանը` նախ` դիտարկենք 
գծապատկեր 6.2.1-ի տվյալները:  

 

Գծապատկեր 6.2.1. Աշխատանք/զբաղմունք ունեցող/չունեցողների  
ներառվածությունն արտաքին միգրացիոն գործընթացներում. 
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Ինչպես և պետք է լիներ, աշխատանք ունեցողների մասով այդ տվյալները 
գործնականում նույնն են, ինչ  գծապատկեր 6.1.4-ինը:  

Ինչ վերաբերում է աշխատանք չունեցողների համալիր համակցությանը, 
ապա, ինչպես և մինչ այժմ, նրա ներառվածությունն արտաքին միգրացիոն 
գործընթացներում ավելի քան եռակի ցածր է,  քան աշխատանք ունեցողներինը, 
ավելին` նրանում գրեթե բացակայում են ԱԳՄ-ները:  

 

Գծապատկեր 6.2.2. Աշխատանքի առաջարկ լինելու դեպքում անմիջապես 
աշխատանքի անցնելու պատրաստակամությամբ տարբեր աշխատանք 

չունեցողների խմբերի արտաքին միգրացիոն ակտիվությունը. 
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Գծապատկեր 6.2.2-ի տվյալներն էլ որոշակի պայմանականությամբ թույլ են 
տալիս արձանագրել, որ, ինչպես և հարկ էր սպասել, տնտեսապես և միգրացիոն 
առումով ակտիվությունները որոշակիորեն փոխկապակցված են:  

Դրա վկայությունն է հանդիսանում առաջարկի առկայության դեպքում 
անմիջապես աշխատանքի անցնելու պատրաստակամություն ունեցողների թվում 
միգրացիոն այս կամ այն փորձառությունն ունեցողների բաժինների զգալի 
գերակշռումը` նման պատրաստակամություն չունեցողների նկատմամբ:   

Գծապատկերի տվյալների առնչությամբ հավելենք նաև, որ ՙԴՊ/ՀՊ՚ 
տարբերակների թվում ԱԳՄ-ների գրեթե 10% կազմող ներկայացվածությունը 
բացատրվում է ընդամենը նրանց փոխարեն պատասխանած տ/տ-յան 
անդամների ոչ բավականաչափ տեղեկացվածության հանգամանքով:   

Անցնելով գծապատկեր 6.2.3-ի տվյալներին` ընդամենը մատնանշենք, որ 
դրանցում ևս նշված փոխկապի առկայությունը որոշակիորեն դրսևորված է:   

 

Գծապատկեր 6.2.3. Վերջին չորս շաբաթում աշխատանք չփնտրած (ոչ)/ 
փնտրած (այո), չաշխատողների արտաքին միգրացիոն ակտիվությունը. 
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Գծապատկեր 6.2.4-ի տվյալները բավական պերճախոս են: Թույլ տալով 
արձանագրել զբաղվածության բնույթով տարբեր խմբերի միգրացիոն 
ակտիվությունների մեծապես տարբերակվածության գործնականում նույնական 
շարունակման փաստը` դրանք, դրանով հանդերձ, լրացուցիչ 
մեկնաբանությունների կարիք չեն զգում:  

 

Գծապատկեր 6.2.4. Աշխատանքի/զբաղմունքի բնույթով տարբեր  խմբերի  
ներառվածությունն արտաքին միգրացիոն գործընթացներում. 
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Պակաս պերճախոս չեն նաև գծապատկեր 6.2.5-ի տվյալները:  
 

Գծապատկեր 6.2.5. Աշխատանքի/զբաղմունքի ժամկետայնությամբ տարբեր 
խմբերի  ներառվածությունն արտաքին միգրացիոն գործընթացներում. 
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Դրանցից առավել ուշագրավը և հատկանշականն այն է, որ ներկայիս` 

մինչև մեկ տարի ժամանակով աշխատողներից ավելի, քան ամեն 3-րդն եղել է, 
իսկ  նրանցից գրեթե 10-ից 9-ն էլ՝ հիմա էլ հանդիսանում է ԱԳՄ: Կասկածի տեղիք 
չի տալիս, որ այս վերջիններս, եթե ոչ լիովին, ապա առնվազն հիմնական մասով, 
մեր սեզոնային միգրանտներն են:  

Վերջին հանգամանքը անգամ էլ ավելի ընդգծված կերպով են ցուցադրում 
հաջորդ՝ գծապատկեր 6.2.6-ի տվյալները, այդ թվում՝ նախ և առաջ այն, որ 
նույնիսկ ներկայիս՝ համավարակ գործոնով պայմանավորված, մեղմ ասած, ոչ 
նորմալ իրավիճակում մեր շինարարական ոլորտի զբաղվածներից ավելի, քան 
յուրաքանչյուր երկրորդի աշխատավայրը գտնվում է արտերկրում:  
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Գծապատկեր 6.2.6. Տնտեսության տարբեր ոլորտներում զբաղվածների 
ներառվածությունն արտաքին միգրացիոն գործընթացներում. 
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3.6

5.0

0.6 2.7

52.7

0.8 0.6 2.3 4.6 8.1

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
ԱԳՄ

ՎՄ/ԱԱԺ

Միգրանտ
չեն եղել

 
 
Ի տարբերություն նախորդ երկուսի՝ հաջորդ երկու գծապատկերների 

տվյալներում համապատասխան առումներով քիչ թե շատ նշանակալից ու 
հատկանշական առանձնահատկություններ դրսևորված չեն:  

 
 
Գծապատկեր 6.2.7. Զբաղմունքի՝ մասնագիտությանը համապատասխանելու 

առումով տարբեր խմբերի արտաքին միգրացիոն ակտիվությունը. 

84.7 85.1
90.2 88.1 88.3 86.8

5.3 5.3

2.9 5.2 4.6 5.0

10.0 9.5 6.9 6.7 7.1 8.2

80%
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95%

100%
ԱԳՄ

ՎՄ/ԱԱԺ

Միգրանտ
չեն եղել

 
 
 

Գծապատկեր 6.2.8. Զբաղմունքի՝ որակավորմանը համապատասխանելու 
առումով տարբեր խմբերի արտաքին միգրացիոն ակտիվությունը. 

84.5

88.8
92.2

86.3 86.8

5.4

4.7

3.3

5.2 5.0

10.1
6.5

4.5
8.5 8.1

80%

85%

90%
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100%

Լիովին Մասամբ Ավելի բարձր է Ավելի ցածր է Ընդամենը

ԱԳՄ

ՎՄ/ԱԱԺ

Միգրանտ
չեն եղել

 
 

Շաբաթական աշխատաժամերի միջին տևողության ցուցանիշի առումով՝ 
2019թ. Համեմատ, առկա են որոշ՝ բնույթով դրական փոփոխություններ: 

Մասնավորապես՝ ՎՄ/ԱԱԺ-ներ համակցության աշխատող մասի այդ 
ցուցանիշի մեծությունը, նվազելով ավելի քան չորս ժամով, կազմել է 44.4 ժամ, 



 

 

78

ինչը քիչ է տարբերվում միգրանտ չեղած զբաղմունք ունեցողների նույն 
մեծությունից՝ 44.1 ժամ:  

Էլ ավելի դրական գնահատելով նաև աշխատող ԱԳՄ-ների շաբաթական 
աշխատաժամերի միջին մեծության՝ գրեթե 10%-ով նվազման փաստը՝ 60.9 
ժամից 54.9-ի՝ միաժամանակ հարկ է նշել, որ դրանով դեռևս չի հաղթահարվել 
նրանց արտագնա աշխատանքների՝ կենսուժերի զգալի գերածախսով 
ուղեկցվելու երևույթը: 

Արձանագրելով, որ դա պայմանավորված է նաև ԱԳՄ-ների՝ ոչ բարվոք 
աշխատանքային իրողություններում  հանգստյան օրերի առումով խնդրահարույց 
վիճակի պահպանմամբ՝ միաժամանակ չի կարելի չնշել, որ այդ տեսակետից լուրջ 
բացեր կան նաև հենց իս ․կ հայաստանյան զբաղվածությունում  մեր 
զբաղվածներից 10-ից ավելի քան 1-ն ընդհանրապես չունի հանգստյան օրեր, ևս 
գրեթե 3-ն էլ ունեն, սակայն՝ ոչ կանոնավորապես (տե՛ս գծապատկեր 2.9):   

  
Գծապատկեր 6.2.9. Զբաղմունք ունեցողների բաշխումն՝ ըստ հանգստյան 

օրեր ունենալու (%). 

59.3

24.6

27.8

55.2

29.6

50.2

63.3

33.2

11.1

25.3

8.9

11.7

Միգրանտ չեն եղել

ՎՄ/ԱԱԺ

ԱԳՄ

Ընդամենը Կանոնավոր
կերպով

Ոչ
կանոնավոր

Չունեն

 
 

Նշենք նաև, որ զբաղմունք ունեցող ՎՄ/ԱԱԺ-ների շրջանում հանգստյան 
օրեր ընդհանրապես չունեցողների բարձրանիշային մեծությունը՝ յուրաքանչյուր 
չորրորդը, բավական պարզ բացատրությունն ունի. սրանք՝ եթե ոչ ամբողջապես, 
ապա առնվազն գերակշիռ մասով, այն գյուղաբնակ ՎՄ-ներն են, որոնք 
վերադարձից հետո լծվել են իրենց գյուղացիական տնտեսությունների՝ որպես 
կանոն ոչ թե հանգստյան օրեր, այլ ավելի շուտ ընդամենը ՙհանգստյան ժամեր՚ 
ենթադրող աշխատանքներին:    

Անցնելով գծապատկեր 6.2.10-ի տվյալներին՝ արձանագրենք, որ վերջին 
երկու տարիներին ՀՀ եկամտաբեր զբաղմունք ունեցողների համակցության 
ամսական վաստակի միջին մեծությունն, ընդհանուր առմամբ, աճել է 4.4 հազար 
դրամով, կամ ընդամենը 3.5%-ով, ընդ որում՝ նույնիսկ այդ համեստ՝ ակներևաբար 
անգամ դրամի գնողունակության անկման հետևանքների քիչ թե շատ 
նշանակալից փոխհատուցման համար անբավարար աճն ապահովվել է գրեթե 
բացառապես ԱԳՄ-ների արտերկրյա վաստակների միջին մեծության՝ իր հերթին, 
ոչ այնքան մեծ աճի (մոտ 20%-ով) շնորհիվ:   

 

Գծապատկեր 6.2.10. Եկամտաբեր զբաղմունք ունեցողների մաքուր 
վաստակի միջին ամսական մեծությունը (1000 ՀՀ դրամ). 
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Կասկածից վեր է, որ տվյալ հանգամանքը մեծապես կանխորոշել են տ/տ-
ների նյութական դրության վերը ներկայացված իրողությունները:   

 

Գծապատկեր 6.2.11. Մաքուր վաստակի՝ միջին ամսական մեծությամբ 
տարբեր խմբերի ներառվածությունն արտաքին միգրացիոն գործընթացներում. 
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 Գծապատկեր 6.2.11-ի տվյալներից, երևի թե, առանձնահատուկ 

ուշադրություն է պետք բևեռել միայն այն առավել հատկանշական փաստի վրա, 
որ աշխատանք/զբաղմունք ունեցող ԱԳՄ-ները, չնայած Հայաստանի` 
եկամտաբեր զբաղմունք ունեցողների ընդհանրական համակցության մեջ 
տեսակարար կշռի` 2019թ. համեմատ նվազմանը՝ 10.5%-ից 8.1%-ի, անգամ էլ 
ավելի են մեծացրել մաքուր վաստակի միջին ամսական առավելագույն 
մեծություն՝ 300 հազար դրամ և ավելի, ունեցողների թվում իրենց մասնաբաժինը՝ 
հասցնելով այն 2019թ.  43.6%-ից 55.3%-ի:  

Ակնհայտ է, որ սա պայմանավորված է մի կողմից ԱԳՄ-ների վաստակների 
մեծության վերը նշված որոշ բարձրացմամբ, մյուս կողմից՝ Հայաստանում 
զբաղվածների վաստակների մեծությունների գործնականում սառեցված լինելու 
հանգամանքով:  

Ինչպես և նախորդներում, այս հետազոտության դեպքում ևս փորձ է 
արված պատկերացում ստանալ նաև աշխատանք գտնելու/փնտրելու 
համակարգի գործունեության իրողությունների մասին:  

Դատելով աշխատանք փնտրողներին և աշխատանք/զբաղմունք 
ունեցողներին տրված համապատասխան հարցի պատասխանների ամփոփ 
արդյունքներից (տե՛ս աղյուսակ 6.2.1.)՝ տվյալ առումով անցած երկու տարիներին 
քիչ թե շատ նշանակալից տեղաշարժեր չեն կատարվել:  

Այսպես՝ ինչպես մինչ այժմ, զբաղվածության մասնագիտացված 
կառույցների՝ ընդ որում՝ թե՛ պետական և թե՛ մասնավոր մասնակցությունը տվյալ՝ 
սոցիալական ու տնտեսական առումով կարևոր խնդրի լուծմանը շարունակում է 
մնալ մեղմ ասած ոչ նշանակալից:  

Հանուն ճշմարտության հարկ է նշել, որ տվյալ առումով միակ 
բացառությունը հանդիսանում են արտերկրյա զբաղվածության մասնավոր 
գործակալությունները, որոնք աշխատանք փնտրելու/գտնելու հարցում 
օգնություն են ցուցաբերել/ցուցաբերում յուրաքանչյուր հինգերորդ ԱԳՄ-ին:   
 

Աղյուսակ 6.2.1. Աշխատանք/զբաղմունք ունեցողների և աշխատանք 
փնտրողների բաշխումն՝ ըստ այդ հարցում օգնած կառույցների և անձերի (% 

պատասխանածների ընդհանուր թվում) 

 Ընդամենը 
որից 

Միգրանտ չեն եղել ՎՄ/ԱԱԺ ԱԳՄ 
1.  2.   4.  5.

ՀՀ զբաղվածության պետական 
ծառայություն 2.5 2.7 1.8 0.5 

ՀՀ զբաղվածության մասնավոր 
գործակալություն 0.5 0.6   0.5 
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Գործատու ՀՀ-ից 27.5 29.6 29.8 2.0 
Բրիգադիր ՀՀ-ից 0.9 0.4 3.3 5.1 

Միջնորդ/ծանոթ/բարեկամ ՀՀ-ից 30.7 32.0 26.5 18.4 
Սեփական գործ ՀՀ-ում՝ նաև գ/տ 18.8 19.3 36.6   
Արտերկրի զբաղվածության 

ծառայություն22 1.7 0.1  20.8 
Գործատու արտերկրից 4.3 0.3  54.6 
Բրիգադիր արտերկրից 0.9   12.5 
Այլ անձ արտերկրից 0.6   7.5 

Սեփական գործ արտերկրում 0.0   0.6 
Ինտերնետ/լրամիջոց 11.3 12.5 6.6 0.6 
Ուղեգրում/նշանակում 3.5 3.8 3.1 0.6 

Այլ 3.3 3.6 1.5 0.5 
Ընդամենը 107 105 109 124 

 
Այսպիսով՝ խնդիրը շարունակում է գերազանցապես լուծվել կամ ոչ 

ձևական կապերի գործարկման, կամ անմիջաբար գործատուների հետ 
փոխհարաբերման և կամ՝ պետք է կարծել, դեպքերի որոշակի մասում, այդ երկու 
միջոցների համադրման ճանապարհով: Նշենք, որ այս վերջինիս օգտին վկայող 
փաստարկ է հանդիսանում հարցին երկու պատասխան տվածների 
խմբաքանակի առկայությունը: Ուշագրավ է, որ նման ռեսպոնդենտների 
տեսակարար կշիռն ԱԳՄ-ների պարագայում հասնում է անգամ ամբողջի գրեթե 
¼-ին:  

Որպես այս տվյալների միակ առանձնահատկություն էլ կարող է 
մատնանշվել թերևս այն, որ հիմնականում հայաստանյան իրողությունների 
պարագայում՝ 2019թ. համեմատ որոշակիորեն ավելի մեծ է 
ՙինտերնետ/լրամիջոց՚-ի օգնությամբ  աշխատանք գտածների/փնտրողների 
մասնաբաժինը:   

 
 
 

6.3. Միգրացիոն վարքագծի փոփոխություններ: Բնակչության արտաքին 
միգրացիոն ներուժը 

  
 

Հետազոտության արդյունքների այս մասի քննարկումը սկսենք այն բանի 
ներկայացումից, թե վերջին երկու տարիների արտակարգ իրողություններն  ինչ 
կերպ են անդրադարձել չափահաս հարցվածների՝ Հայաստանից բնակչության՝ 
այլ երկիր մշտապես  էմիգրացվելու երևույթի գնահատականների վրա:  

Գծապատկեր 6.3.1-ում ներկայացված ամփոփ արդյունքները հիմք են 
հանդիսանում եզրակացնելու, որ երկրից բնակչության՝ մշտապես էմիգրացվելու 
երևույթի գնահատումներում վերանայում եղել է, սակայն ոչ այն աստիճան 
նշանակալից չափով, որ, նկատի ունենալով արտակարգ իրողությունների 
ծանրակշռությունը, կարելի էր սպասել:  

Այսպես՝ դրանց վկայությամբ՝ ամբողջ բնակության մասշտաբով նման 
վերագնահատում են կատարել միայն յուրաքանչյուր 5-րդից քիչ ավելին (21.3%): 
Ընդ որում՝ նրանց միայն 1/3-ի կողմից է, որ վերանայումն եղել է բացասական 
ուղղվածության` ՙփոխվել է՝ բացասական երևույթ է՚ (7.2%):  

Ինչ վերաբերում է մնացած 2/3-ին, ապա նրանց կողմից վերանայումն եղել 
է երևույթի նկատմամբ լոյալության բարձրացման ուղղությամբ (ՙփոխվել է՝ 
բնականոն երևույթ է՚՝ 9%, ՙփոխվել է՝ դրական երևույթ է՚` 5.1%):  

                                                 
22 Օգնությունները ստացված են միայն արտերկրի զբաղվածության մասնավոր կառույցներից:   
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Կարելի է կարծել, որ սա որոշակի պայմանականությամբ, երևի թե, կարող է 
մեկնաբանվել նաև որպես նման վերագնահատում կատարածների կողմից 
երևույթում իրենց ներառման հնարավորության արգելքի հանում:   

 

Գծապատկեր 6.3.1. Արտակարգ իրողությունների ազդեցության տակ ՀՀ-ից 
արտերկիր մշտական միգրացման երևույթի գնահատականների փոփոխումը. 
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20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ընդամենը բնակչություն

Տղամարդ

Կին

Երևանաբնակներ

Այլ քաղաքաբնակներ

Գյուղաբնակներ

Միգրանտ չի եղել

ՎՄ/ԱԱԺ

ԱԳՄ
Չի փոխվել՝ բացասական
երևույթ է

Չի փոխվել՝ բնականոն
երևույթ է

Չի փոխվել՝ դրական
երևույթ է

Փոխվել է՝ բացասական
երևույթ է

Փոխվել է՝ բնականոն
երևույթ է

Փոխվել է՝ դրական երևույթ
է

 
 

Ուշագրավ և հատկանշական է, որ որոշ, ոչ նշանակալից քանակական 
տարբերություններով հանդերձ, նման մոտեցումը բնորոշ է բնակչության՝ 
գծապատկերում ներկայացված գրեթե բոլոր հիմնական համակցություններին:  

Տվյալ առումով քիչ թե շատ նշանակալից առանձնահատկություններ են 
դրսևորված միայն գյուղաբնակների և անգամ էլ ավելի ընդգծված կերպով՝ ԱԳՄ-
ների կողմից:  

Առաջիններից դիրքորոշման վերանայում են արել միայն 16.4%-ը. 
բացասական ուղղվածության՝ 4.2%-ը, լոյալության բարձրացման ուղղվածության՝ 
12.2%-ը: ԱԳՄ-ների համակցության նույն մեծություններն են հաջորդաբար՝ 
ընդամենը 12.2%, 2.7%, և 9.5%:  

Եթե գյուղաբնակների դեպքում նման շեղվածությունը՝ նախ և առաջ, 
բացասական ուղղվածության վերանայում կատարածների նվազ մասնաբաժինը, 
այս կամ այն չափով կարող է բացատրվել նրանց շրջանում երևույթն ի սկզբանե 
բացասական գնահատողների` բարձրանիշային բաժին կազմելու հանգամանքով  
(55.4%` միջին երկրային՝ 47.6%-ի դիմաց),  ապա ԱԳՄ-ների դեպքն, ամենայն 
հավանականությամբ, նրանց` հենց իսկ միգրանտ՝ այս կամ այն մասով նաև 
մշտապես էմիգրացված, հանդիսանալու բնականոն հետևանք է:  

Նշենք, որ, անկասկած, այս վերջինս պայմանավորվել  է նաև գծապատկերի 
տվյալներում արտացոլված առանձնահատուկ անդրադարձ պահանջող այն 
փաստը, որ դեռևս մինչ ճգնաժամային իրողություններն ԱԳՄ-ների, ինչպես նաև 
միգրացիոն գործընթացներում ներառված մյուս համակցության՝ ՎՄ/ԱԱԺ-ների  
թվում երևույթը բացասական գնահատողները կազմել են հաջորդաբար միայն 
24% և 27.2%, այսինքն՝ մյուս բոլոր համակցություններից էապես ավելի ցածր:   

ԱԳՄ-ների՝ այս և հետագա վերլուծության ընթացքում ներկայացված մյուս 
տվյալների առնչությամբ հարկ է ևս մեկ անգամ մատնանշել, որ, ստացված 
լինելով ոչ թե անմիջաբար սկզբնաղբյուրներից, այլ նրանց տ/տ-ների 
անդամներից, դրանք պարտադրում են վերապահումներով, քննադատական 
մոտեցում:   

 

Գծապատկեր 6.3.2. ՀՀ-ից արտերկիր մշտական միգրացման երևույթի 
առանձին տարիքային համակցությունների գնահատականների փոփոխումը. 
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Փոխվել է՝ դրական
երևույթ է

Փոխվել է՝ բնականոն
երևույթ է

Փոխվել է՝ բացասական
երևույթ է

Չի փոխվել՝ դրական
երևույթ է

Չի փոխվել՝ բնականոն
երևույթ է

Չի փոխվել՝ բացասական
երևույթ է

 
 

Անցնելով հաջորդ՝ գծապատկերներ 6.3.2-ի և 6.3.3-ի տվյալներին՝ նշենք, որ 
դրանցում բավական հստակ արտացոլված է ընդամենը մեկ համակարգված 
բնույթ կրող հանգամանք` այն, որ ինչպես նախաճգնաժամային, այնպես էլ 
հետճգնաժամային ժամանակում տարիքի և երևույթը բացասական 
գնահատողների հարաբերական մեծության միջև առկա էր ուղղաձիգ 
կախվածություն: Տարիքի աճմանը զուգընթաց նվազում է դրան դրական 
գնահատական տվողների մասնաբաժինը և հակառակը՝ մեծանում որպես 
բացասական, անընդունելի երևույթ գնահատողներինը:   

 

Գծապատկեր 6.3.3 . ՀՀ-ից արտերկիր մշտական միգրացման երևույթի` 
բնակչության առանձին տարիքային խմբերի ներկայիս գնահատականները. 
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Դրական երևույթ է

Բնականոն
երևույթ է

Բացասական
երևույթ է

 

Նշենք, որ երիտասարդների, այդ թվում` նախ և առաջ, նրանց առավել 
ակտիվ, մոբիլ մասը կազմող 25-34 տարեկանների ավելի քան 55%-ի կողմից 
երևույթի նկատմամբ բացասական դիրքորոշման բացակայությունը կարող է և 
պետք է գնահատվի որպես անհանգստության տեղիք տվող հանգամանք, քանզի 
այն, ամենայն հավանականությամբ, կարող է բերել նրանց` երևույթում 
ներառվածության մակարդակի բարձրացմանը:  

Ինչ վերաբերում է գծապատկեր 4-ի տվյալներին, ապա դրանց միանշանակ 
վկայությամբ` երևույթի ներկայիս գնահատականներում ևս հստակորեն 
տարակարգվում են միգրացիոն գործընթացների մասնակից երկու 
համակցությունները:  

Հավելենք նաև, որ այդ հարցում համեմատաբար խիստ դիրքորոշում են 
դրսևորում գյուղաբնակները (նրանց գրեթե 3/5-ն երևույթը գնահատում է որպես 
բացասական) և մոտավորապես նույնական չափով կանանց ու միգրանտ 
չեղածների համակցությունները (երևույթը որպես բացասական գնահատողներ՝ 
գրեթե նույն՝ մոտ 57-ական տոկոսները):  

  

Գծապատկեր 6.3.4. ՀՀ-ից արտերկիր մշտական միգրացման երևույթի` ՀՀ ողջ 
բնակչության և առանձին համակցությունների ներկայիս գնահատականները. 
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Ինչ վերաբերում է երևույթի ծավալների սահմանափակման համար բավարար 
ներուժ ունեցող պայմանների վերաբերյալ հարցադրմանը, ապա դրա 
պատասխանների ամփոփ արդյունքները ներկայացված են հաջորդ երկու 
գծապատկերներում: 

Գծապատկեր 6.3.5-ի տվյալների վկայությամբ` հարցվածների հավաքական 
կարծիքը որպես ներկայումս էմիգրացիայի սահմանափակման կարողություն 
ունեցող առավել ծանրակշիռ գործոն է գնահատել ՙսոցիալական դրության 
բարելավումը՚:  

Ուշադրություն հրավիրելով այն ուշագրավ հանգամանքի վրա, որ, 
գծապատկերի տվյալներից դատելով, թե՛ տվյալ և թե՛ մնացած բոլոր առումով 
կանանց ու տղամարդկանց մոտեցումներում տարակարծություններ 
գործնականում չկան` հավելենք, որ այդպիսիք գրեթե չկան նաև հարցվածների 
մնացած հիմնական համակցությունների գնահատականներում, ինչով և 
պայմանավորված է դրանց համապատասխան տվյալների ներկայացումից 
ձեռնպահ մնալը:  

Ծանրակշռությամբ երկրորդ գործոնի դերը վերապահված է այնպիսի 
օրախնդիր հիմնահարցին, ինչպիսին է ՙանվտանգության հիմնախնդրի 
լուծվածությունը՚:  

 

 Գծապատկեր 6.3.5. ՀՀ-ից արտերկիր մշտական միգրացման երևույթի 
ծավալների սահմանափակման ներուժ ունեցող գործոնները. 
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Դրանից զգալիորեն պակաս, սակայն մնացածներից նշանակալիորեն մեծ 
չափով է կարևորված ՙքաղաքական վիճակի կարգավորում՚ գործոնը:   
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Հատկանշական է, որ այս երեք տարբերակները կարևորածների գումարային 
մասնաբաժինները կազմել են թե՛ ընդհանուր առմամբ և թե՛ տղամարդկանց ու 
կանանց շրջանում գործնականում միևնույն՝ ավելի քան 85-ական տոկոսները:   

 

Գծապատկեր 6.3.6. ԱԳՄ-ների` ՀՀ վերադառնալու գործընթացին նպաստելու 
կարողություն  ունեցող գործոնները. 
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Արձանագրելով այն փաստը, որ մնացած գործոններին լուրջ դերակատարում 
վերապահված չէ` առանձնահատուկ անդրադարձ անենք ՙնման պայման չկա՚ 
տարբերակին: Կարելի է կարծել, որ այս պատասխանն, ամենայն 
հավանականությամբ, հիմնականում տվել են այն հարցվածները, որոնք արդեն 
ունեն երկրից էմիգրացվելու կայացած որոշում:  

Որոշ չափով այլ են ԱԳՄ-ների համակցության առավել նշանակալից մասի 
վերադարձի ապահովման համար բավարար ներուժ ունեցող պայմանների` 
նրանց տ/տ-ներից ստացված գնահատականները (տե՛ս գծապատկեր 6.3.6):  

 

Սակայն նախ` ընդհանրությունների մասին: Այդպիսիք հանդիսանում են 
ՙսոցիալական դրության բարելավում՚ գործոնի առավելագույն կարևորումը, ընդ 
որում՝ անգամ որոշակիորեն ավելի մեծ չափով, և ՙանվտանգության հիմնախնդրի 
լուծվածություն՚ գործոնին կարևորությամբ երկրորդ տեղում զետեղումը, այս 
դեպքում սակայն հակառակը՝ ոչ նույնքան ընդգծված կերպով:  

Ինչ վերաբերում է տարբերություններին, ապա դրանցից առաջինը ՙդրական 
տնտեսական տեղաշարժեր՚ գործոնի՝ կարևորությամբ երրորդ հորիզոնական 
բարձրացումն է, երկրորդը՝ ՙքաղաքական վիճակի կարգավորում՚ գործոնի՝ ոչ 
կարևորների շարք տեղափոխումն է, երրորդը՝ ՙբարոյա-հոգեբանական 
առողջացում՚ գործոնի նշանակության ընդհանրապես անտեսումն է:  

Ինչպես նախորդների դեպքում, այս հետազոտության պարագայում ևս 
առավել կարևոր՝ ընդ որում, նաև գործնական առումով, նշանակություն ունեցող 
խնդիրների թվում է եղել ինչպես դիտարկման պահին երկրում  գտնվողների, 
այնպես էլ ԱԳՄ-ների համապատասխանաբար էմիգրացիոն և իմիգրացիոն 
ներուժերի հնարավորինս հստակ բացահայտումը և գնահատումը:  

Հիշեցնելով, որ այս դեպքում ևս ՙմիջազգային, կամ՝ որ նույնն է, արտաքին 
միգրացիա՚ հասկացությունն ընկալվել և կիրառվել է գիտականորեն ընդունված 
լայն մեկնաբանմամբ23՝ նշենք, որ, ինչպես և 2019թ. հետազոտության ծրագրով, 
այս անգամ ևս վերը նշված խնդիրը լուծվել է ՙՈւնե՞ք/ունի՞ աշխատելու, 
ուսանելու, մշտական բնակության կամ ընտանեկան բնույթի 3 և ավել ամսով այլ 
երկիր մեկնելու/այնտեղից հետ գալու հստակ ծրագիր՚24 հարցի միջոցով:  

Այսինքն՝ ի տարբերություն տ/տ-ների միգրացիոն ներուժի գնահատման, 
որն, ինչպես նշվել է, իրականացված է՝ ելնելով նրանց ՙմտադրություններից՚, 

                                                 
23 Որպես ՙ...3 և ավելի ամսով գտնվել արտերկրում/մեկնում արտերկիր՝ աշխատելու, ուսանելու, 
մշտական բնակության նպատակով կամ ընտանեկան հանգամանքների բերումով, ինչպես նաև 
հարկադրաբար և տվյալ բնույթների ժամանումներ / նման մեկնումներից վերադարձներ՚։ 
24 Հարցաթերթի Բաժին 2, հարց՝ 35: 
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կամ այլ կերպ՝ ցանկություններից, նախապատվություններից՝ ընդ որում, միայն 
մշտական էմիգրացման, անհատների՝ բնակչության, միգրացիոն ներուժի 
գնահատումը կատարվել է ելնելով նրանց մոտ միգրացիոն գործընթացների ողջ 
համալիրում ներառվելու հստակ, նպատակների և հնարավորությունների 
առումով գիտակցված, դեպքերի զգալի մասում կենսագործման այս կամ այն 
փուլում գտնվող ծրագրերի առկայությունից/բացակայությունից:  

Հավելենք նաև, որ, ինչպես և նախորդ հետազոտությունների դեպքում, այս 
հետազոտությամբ ևս տվյալ հարցերի պատասխաններն ստացվել են նաև 
անչափահասների համար` բնական է, ծնողի կամ տ/տ-յան այլ չափահաս 
անդամի օգնությամբ: 

Անցնելով հետազոտության այս արդյունքների ներկայացմանը՝ նախ՝ 
նշենք, որ սկզբնապես մենք մտադիր էինք, նկատի ունենալով վերը բերված 
հարցին ՙավելի շուտ ոչ՚ պատասխանածների՝ միգրացիոն գործընթացներում 
իրապես ներառվելու չափազանց ցածր հավանականությունը, նրանց դուրս 
թողնել վերլուծման շրջանակներից՝ սահմանափակվելով միայն ՙայո՚ և ՙավելի 
շուտ այո՚ պատասխանածների՝ այսինքն, միգրացիոն գործընթացներում 
ներառվելու անհամեմատ բարձր հավանականություն ունեցողների, տվյալների 
դիտարկմամբ:  

Սակայն՝ այս ու նախորդ հետազոտությունների համապատասխան 
տվյալների նախնական համեմատական վերլուծման արդյունքում 
բացահայտվեցին այնպիսի ուշագրավ և հատկանշական երևույթներ, որոնք 
պարտադրեցին հրաժարվելով նման մոտեցումից դիտարկման շրջանակներում 
ներառել նաև ՙավելի շուտ ոչ՚  պատասխանածներին:  

Տվյալ մոտեցման արդարացված լինելու օգտին են վկայում արդեն իսկ 
հաջորդ՝  գծապատկեր 7-ի տվյալները:  

Դրանցից դատելով՝ նույնիսկ վերջին երկու տարիների արտակարգ 
իրողությունների պայմաններում տեղի է ունեցել այնպիսի՝ առաջին հայացքից 
բնույթով առեղծվածային երևույթ, ինչպիսին կարող է գնահատվել միգրացիոն 
ծրագրերի առկայությունը լիովին չբացառողների գումարային հարաբերական 
մեծության ոչ միայն չաճելը, այլև անգամ նվազելը, ընդ որում՝ թե՛ ամբողջ 
բնակչության և թե՛ առանձին-առանձին վերցրած տղամարդկանց ու կանանց 
համակցություններում:  

 

Գծապատկեր 6.3.7. Արտերկիր միգրացման ծրագրի առկայությունը լիովին 
չբացառողների տեսակարար կշիռները ՀՀ-ում գտնվողների թվում (%).  
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Ողջ բնակչության տվյալ ցուցանիշը գրեթե 7%-ից նվազել է 6.3%-ի, կամ 
8.7%-ով, կանանցը՝ 6.2%-ից 5.5%-ի, կամ 11.3%-ով, տղամարդկանցը՝ 7.6%-ից 
7.1%-ի, կամ 6.6%-ով:  
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Այսպիսով՝ եթե խորամուխ չլինենք նրանում, թե ինչի հաշվին է կատարվել 
նման շարժը, կարող  է անգամ տպավորություն ստեղծվել, որ բնակչության՝ 
միգրացիոն ներուժի առումով վիճակն առնվազն չի վատացել:  

Սակայն արձանագրելով այն փաստը, որ այս երևույթը, տեղի ունենալով 
միգրացիոն առավելագույն բարձր ներուժ ունեցողների (ՙայո՚ 
պատասխանածներ) տեսակարար կշիռների կտրուկ աճի (թե՛ ընդամենը 
բնակչության և թե՛ կանանց ու տղամարդկանց մոտ՝ միևնույն, ավելի քան 
կրկնակի անգամներով) և բավական բարձր ներուժ ունեցողների (ՙավելի շուտ՝ 
այո՚ պատասխանածներ) տեսակարար կշիռների գործնականում կայունացման 
պայմաններում, գրեթե բացառապես պայմանավորված է միգրացիոն ցածրագույն 
ներուժ ունեցողների (ՙավելի շուտ՝ ոչ՚ պատասխանածներ) մասնաբաժինների 
առավել քան կտրուկ նվազմամբ (ամբողջ բնակչություն՝ գրեթե 4.4 անգամ, 
կանայք՝ մոտ 4 անգամ, տղամարդիկ՝ ավելի քան 5 անգամ)՝ կարելի է 
եզրակացնել, որ դա բոլորովին էլ այդպես չէ:  

Որպես դրա անվերապահելի ապացույց կարող են և պետք է ընկալվեն 
հաջորդ՝ գծապատկեր 6.3.8-ի տվյալները: 

Սակայն՝ մինչ դրանց ներկայացմանն անցնելը, փորձենք հասկանալ, թե 
ինչով է պայմանավորված ՙավելի շուտ՝ ոչ՚ պատասխանածների խմբաքանակը 
ներկայացնողների հարաբերական մեծությունների նման կտրուկ նվազումը: 

Հարկ է կարծել, որ դրանում հիմնական դերակատարում են ունեցել հենց 
իսկ վերջին երկու տարիների արտակարգ գործոնները:  

Այսպես՝ պատերազմ գործոնն, իր բազմաբնույթ հետևանքներով հանդերձ, 
ամենայն հավանականությամբ, բերել է նրան, որ միգրացման տարբերակին 
դիմելու հարցում միանշանակ չկողմնորոշվածների զգալի մասը, կայացնելով դրա 
օգտին որոշում, ըստ էության, ներկայումս տեղափոխվել է ՙավելի շուտ՝ այո՚ և 
ՙայո՚ պատասխանածների խմբերը:  

Համավարակ գործոնն էլ, մեծապես բարդացնելով միգրացման ծրագրերի 
իրագործման հնարավորությունները, իր հերթին պարտադրել է նախկինում 
ՙավելի շուտ՝ ոչ՚ պատասխանածների մի այլ մասի՝ հրաժարվելով միգրացման 
գաղափարից, համապատասխան հարցին տալ միանշանակ ՙոչ՚ պատասխանը:  

Այսպես թե այնպես, դատելով գծապատկեր 6.3.8-ի տվյալներից՝ կարելի է  
արձանագրել, որ վերջին երկու տարիներին իրականում տեղի է ունեցել ՀՀ 
բնակչության միգրացիոն ներուժի առավել իրատեսական մասի՝ միգրացման 
հստակ ծրագիր անվերապահորեն ունեցողների և ՙավելի շուտ՚ ունեցողների 
գումարային մասնաբաժնի զգալի մեծացում: Ընդ որում՝ որպես հատկանշական 
պետք է գնահատվի այն, որ մեկնարկային ավելի ցածր մակարդակ ունեցող 
կանանց համակցության ցուցանիշի աճի տեմպն եղել է անգամ որոշ չափով 
ավելի բարձր, քան տղամարդկանցը. համապատասխանաբար՝ ավելի քան 70%-
ով (2.7%-ից 4.6%-ի) և 60%-ով (4%-ից 6.4%-ի), ամբողջ բնակչության մոտ 62% 
կազմող  մեծության պայմաններում (3.4%-ից 5.5%-ի): 

 

Գծապատկեր 6.3.8. Արտերկիր միգրացման ծրագրի իրականացման առավել 
բարձր հավանականություն ունեցողների տեսակարար կշիռները ՀՀ-ում 

գտնվողների թվում (%). 
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Անցնելով բնակչության այլ հիմնական համակցությունների արտաքին 
միգրացիոն ներուժում տեղի ունեցած փոփոխությունների ներկայացմանը և 
քննարկմանը՝ մատնանշենք, որ, նկատի ունենալով նրանց թվում ևս ՙավելի շուտ՝ 
ոչ՚ պատասխանածների՝ միգրացիոն գործընթացներում ներառվելու գրեթե 
զրոյական հավանականությունը, ինչպես նաև այն, որ նման պատասխան 
տվածների  խմբաքանակների հարաբերական մեծությունները նրանցում ևս, 
որպես կանոն, բավական համամասնական կերպով տատանվում են +/- 1%-ի 
շրջանակներում, նպատակահարմար է գտնվել նրանց դեպքում 
սահմանափակվել միայն ՙավելի շուտ՝ այո՚ և ՙայո՚ պատասխանածների 
բաժնեմասերի դիտարկմամբ:  

 

Գծապատկեր 6.3.9. ՄՉ տ/տ-ների և ՀՀ-ում գտնվող ՄՈՒ տ/տ-ների 
անդամների թվում արտերկիր միգրացման ծրագրի իրականացման առավել 

բարձր հավանականությունն ունեցողների տեսակարար կշիռները (%). 
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Անցնելով գծապատկեր 6.3.9-ի տվյալներին և արձանագրելով ՄՉ և ՄՈՒ 
տ/տ-ների անդամների արտաքին միգրացիոն ներուժի փոփոխման որակապես 
նույնական լինելու հանգամանքը՝ բարձրացում՝ միաժամանակ հարկ է 
ուշադրություն հրավիրել որոշակի քանակական տարբերությունների 
առկայության վրա: Խոսքն այն մասին է, որ, ինչպես և տղամարդկանց ու կանանց 
պարագայում, տվյալ դեպքում ևս էապես ավելի ցածր մեկնարկային մակարդակ 
ունեցող համակցության՝ ՄՉ տ/տ-ների անդամների արտաքին միգրացիոն 
ներուժն աճել է առաջանցիկ տեմպերով, ընդ որում՝ առավել նշանակալից 
շեղվածությամբ:   

Այսպես՝ եթե ՄՈՒ տ/տ-ների միգրացիոն ներուժը մեծացել է միայն 1.5 
անգամով (գումարային 5.1%-ից 9.3%-ի), ապա վերջիններինս` արդեն ավելի քան 
2 անգամով (գումարային ընդամենը 2.1%-ից 4.4%-ի): Մատնանշելով, որ նման 
տարբերակվածությունն ուղեկցվել է տվյալ համակցությունների արտաքին 
միգրացիոն ներուժերի շեղվածության մակարդակի նվազմամբ (2019թ.՝  գրեթե 
եռակի անգամից 2021թ. միայն 2.1 անգամի)՝ չի կարելի սակայն չնշել, որ նույնիսկ 
դրանով հանդերձ, տվյալ առումով ՄՈՒ տ/տ-ների գերակշռումը շարունակում է 
մնալ էական: Նշենք նաև, որ, նկատի առնելով վերջիններիս մոտ միգրացիոն 
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գործընթացներին մասնակցության փորձառության առկայությունը, նման 
իրավիճակը պետք է գնահատվի որպես ընդհանուր առմամբ բնականոն: 

Վերջապես, որպես ևս մեկ կարևոր հանգամանք մատնանշենք, որ, ի 
տարբերություն ՄՉ տ/տ-ների անդամների, որոնց արտաքին միգրացիոն ներուժն 
աճել է ոչ միայն միանշանակ ՙայո՚, այլև՝ ճիշտ է, նշանակալիորեն ավելի պակաս 
չափով, նաև ՙավելի շուտ՝ այո՚ պատասխանածների տեսակարար կշիռների 
մեծացման հաշվին, ՄՈՒ տ/տ-ների անդամների ցուցանիշի աճը, տեղի ունենալով 
ՙավելի շուտ՝ այո՚ պատասխանածների հարաբերական մեծության ավելի քան 
կրկնակի նվազման պայմաններում, ապահովվել է բացառապես միայն ՙայո՚ 
պատասխանածների՝ պետք է կարծել, միգրացիոն գործընթացներում ներառվելու 
առավել բարձր հավանականությունն ունեցողների մասնաբաժնի աճով:  

  

  Գծապատկեր 6.3.10. ՀՀ-ում գտնվողների առանձին տարիքային 
համակցությունների մոտ արտերկիր միգրացման ծրագրի իրականացման 

առավել բարձր հավանականությունն ունեցողների տեսակարար կշիռները (%). 
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Դատելով գծապատկեր 6.3.10-ի տվյալներից՝ առանձին տարիքային 
համակցությունների արտաքին միգրացիոն ներուժի փոփոխությունները, 
որակապես նույնական լինելով հանդերձ, դրսևորում են անդրադարձ պահանջող 
որոշ քանակական տարբերություններ: Մատնանշենք և մեկնաբանենք դրանցից 
հետևյալ երկուսը: 

Առաջինը վերաբերում է անչափահասների՝ 0-17 տարեկանների, արտաքին 
միգրացիոն ներուժի առավել քան կտրուկ աճին՝ գումարային ընդամենը 2%-ից 
գրեթե 5%-ի: Նկատի ունենալով, որ տվյալ տարիքային համակցության 
ներառումն արտաքին միգրացիոն գործընթացներում գործնականում հնարավոր է 
միայն իրենց ծնողների հետ՝  կարելի է եզրակացնել, որ այս ներուժի իրացումը 
կուղեկցվի այնպիսի անցանկալի երևույթով, ինչպիսին հանդիսանում է 
հիմնականում մշտական էմիգրացիայի բնույթ  կրող ընտանեկան միգրացիայի 
ծավալների մեծացմամբ: 

Հաջորդ կարևոր և առնվազն ոչ պակաս չափով անհանգստության տեղիք 
տվող փաստը բոլոր առումներով առավել ակտիվ, ստեղծարար մասի՝ միջին 
տարիքային խմբերի ներկայացուցիչների արտաքին միգրացիոն ներուժի ոչ 
պակաս նշանակալից բարձրացումն է. 25-34 տարեկաններ՝ 4.6%-ից 8%-ի, 35-44 
տարեկաններ` 3.3%-ից 7.2%-ի, 45-54 տարեկաններ` 2.1%-ից 5.5%-ի:  

Ակնհայտ է, որ իրադարձությունների անվերահսկելի զարգացումը, 
ուղեկցվելով տվյալ ներուժի, կարելի է ենթադրել՝ զգալի մասի իրացմամբ, 
դրանով իսկ հերթական ծանրակշիռ հարվածը կհասցնի երկրի թե՛ տնտեսական, 
թե՛ սոցիալական, և թե ռազմաքաղաքական ներուժերին:  
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Գծապատկեր 6.3.11. Բնակավայրի առանձին տիպերի՝ ՀՀ-ում գտնվող 
բնակիչների միգրացման ծրագրի իրականացման առավել բարձր 
հավանականությունն ունեցող մասերի տեսակարար կշիռները (%). 
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Գծապատկեր 6.3.11-ի տվյալների առնչությամբ էլ, նախ՝ հարկ է 
մատնանշել, որ բնակավայրերի հիմնական երեք տիպերում էլ տեղի է ունեցել 
բնակչության արտաքին միգրացիոն ներուժի բարձրացում, ընդ որում՝ այն տեղի է 
ունեցել գրեթե բացառապես ի հաշիվ ՙայո՚ պատասխանածների, այսինքն՝ 
միանշանակ կերպով միգրացիոն գործընթացներում ներառվելու որոշում 
ունեցողների տեսակարար կշռի աճի:  

Այդ տվյալներում հստակ արտացոլված հաջորդ հանգամանքն այն է, որ 
զգալիորեն ավելի արագ տեմպերով են աճել մեկնարկային բավականին ցածր 
մակարդակ ունեցող այլ քաղաքաբնակների և գյուղաբնակների արտաքին 
միգրացիոն ներուժերը:  

 

Գծապատկեր 6.3.12. Միգրացիոն հատկանիշով տարբեր համակցությունների 
մոտ միգրացման ծրագրի իրականացման առավել բարձր 
հավանականությունն ունեցողների տեսակարար կշիռները. 
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Առավել քան հատկանշական են հաջորդ՝ գծապատկեր 6.3.12-ի 
տվյալները: Դրանց միանշանակ վկայությամբ՝ ԱԳՄ-ների ավելի քան 2/3-րդը 
միգրացման, հարկ է կարծել՝ հիմնականում ՀՀ վերադառնալու հստակ ծրագիր 
ունի: 

Մյուս կողմից, սակայն՝ նման ծրագրեր ունեն ՎՄ/ԱԱԺ համակցության 
ավելի քան 1/3-րդը: Սրանց հիմնական մասն էլ, ամենայն հավանականությամբ, 
այն աշխատանքային միգրանտներն են, որոնք համավարակի բերումով վերջին 
տարիներին չեն կարողացել մեկնել արտագնա աշխատանքի: 

Սրանց ֆոնի վրա, միգրանտ չեղածների համակցության գծապատկերում 
եղած տվյալները կարող են գնահատվել որպես բավական համեստ:  

 
Գծապատկեր 6.3.13. ՀՀ-ում գտնվող՝ միգրացման հստակ ծրագիր 
ունեցողների բաշխումն՝ ըստ ծրագրվող միգրացման հետապնդած 

նպատակի25. 

                                                 
25 Նշենք, որ այստեղ և ստորև բերված մնացած նյութերում ներառված են նաև համապատասխան 
հարցերին միգրացման հստակ ծրագրի առկայության մասին հարցին ՙավելի շուտ՝ ոչ՚ 
պատասխանածների պատասխանները:  
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Առավել քան խոսուն են գծապատկեր 6.3.13-ի տվյալները:  
Դրանց միանշանակ հավաստմամբ՝ տվյալ առումով տեղի են ունեցել 

նշանակալից ու՝ հնարավոր հետևանքների առումով մեր երկրի համար 
անվերապահորեն բացասական կառուցվածքային տեղաշարժեր:  

Խոսքը միգրացում ծրագրող թե՛ տղամարդկանց և թե՛ կանանց 
համակցություններում, բնական է, որ նաև ողջ բնակչության շրջանում, մշտական 
էմիգրացում ծրագրողների տեսակարար կշիռների շեշտակի աճի երևույթի մասին 
է: Տղամարդկանց մոտ այդ ցուցանիշն աճել է գրեթե քառակի անգամ, կանանց 
շրջանում՝ ավելի քան եռակի անգամ, ընդհանուր առմամբ ողջ բնակչության մոտ՝ 
3.6 անգամով:  

 Առավել քան հատկանշական է, որ այս անցումը կատարվել է մնացած 
բոլոր նպատակներով՝ աշխատանքային, ընտանեկան, ուսումնական, ծրագրվող 
միգրացումների՝ որպես կանոն, հիմնականում ժամանակավոր հանդիսացող, 
վերադարձով ավարտվող, տեսակարար կշիռների այս կամ այն չափով նվազման 
համար:  

Գծապատկեր 6.3.14-ի տվյալներն էլ, իրենց հերթին, ի ցույց են հանում 
տվյալ առումով առանձին տարիքային խմբերի ներկայացուցիչների՝ զգալի 
չափով տարբերակված լինելու հանգամանքը: 

 

Գծապատկեր 6.3.14. Առանձին տարիքային խմբերի՝ միգրացման հստակ 
ծրագիր ունեցողների բաշխումն՝ ըստ ծրագրվող միգրացման նպատակի (%). 

2.4

35.7

57.2

42.1

54.1

43.6

15.1

66.2

40.5

36.2

46.4

37.1

49.5

49.6

27.4

3.5

5.2

7.7

5.6

3.4

27.9

4.1

16.3

1.4

2.1

4.0

1.8

3.1

3.5

7.4

0-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-62

63+ Աշխատանք

Մշտական
բնակություն

Ընտանեկան

Ուսում

Այլ

 
 

Դրանք, նախ և առաջ, հաստատում են վերում առաջ քաշված այն 
վարկածը, որ անչափահասների հնարավոր միգրացումների գերակշիռ մասը 
կարող է լինել մշտական էմիգրացիա:  

Որպես անակնկալ չի կարող գնահատվել նաև այն, որ մշտական 
էմիգրացիայի բնույթ կկրի նաև առավել տարիքավոր երկու խմբերի՝ 55-62 և 63 և 
ավելի տարեկաններ, ներկայացուցիչներից գործնականում ամեն երկրորդի 
ծրագրվող միգրացիան:  
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Ոչ պակաս հատկանշական է նաև 18-24 տարեկան երիտասարդների մոտ 
կրթական բնույթի միգրացիա կատարելուն նպատակամղվածների բավական 
զգալի մաս կազմելու հանգամանքը:  

Ինչ վերաբերում է մնացած տարիքային խմբերին, ապա նրանց մոտ, 
համամասնությունների որոշակի շեղումներով հանդերձ, գերակշռում են 
աշխատանքային և մշտական միգրացումների միտվածները:   

 

Գծապատկեր 6.3.15. Առանձին համակցությունների՝ միգրացման հստակ 
ծրագիր ունեցողների բաշխումն՝ ըստ ծրագրվող միգրացման նպատակի (%). 

24.7

43.4

37.9

29.4

53.0

47.8

55.1

36.4

49.1

53.2

27.2

5.0

9.9

19.1

11.0

12.4

15.3

42.3

4.7

1.1

2.0

2.3

4.5

3.0

5.5

2.7

1.8

20% 40% 60% 80% 100%

Երևանաբնակներ

Այլ քաղաքաբնակներ

Գյուղաբնակներ

Միգրանտ չեն եղել

ՎՄ/ԱԱԺ

ԱԳՄ Աշխատանք

Մշտական
բնակություն
Ընտանեկան

Ուսում

Այլ

 
 

Առավել քան կարևոր տեղեկատվություն է հանդիսանում այն, թե ինչ 
ժամկետներում է նախատեսվում միգրացիոն ծրագրերի իրականացումը: Ամեն 
ինչից զատ, այն թույլ է տալիս եթե ոչ ուղղակի, ապա առնվազն անուղղակի 
պատկերացում ստանալ այն մասին, թե, համենայն դեպս մոտակա ժամանակում, 
դրանց որ մասի իրականացումն է առավել իրատեսական:    

 

Գծապատկեր 6.3.16. Միգրացման հստակ ծրագիր ունեցողների բաշխումն՝ ըստ 
ծրագրվող միգրացման իրականացման նախատեսվող ժամանակի (%). 

10.2

8.0

12.5

7.8

18.3

49.7

42.2

48.3

35.5

36.1

62.7

47.3

28.0

25.8

30.4

32.7

11.8

2

19.7

18.0

21.6

23.4

7.2

1

Ընդամենը

Տղամարդ

Կին

Միգրանտ չեն եղել

ՎՄ/ԱԱԺ

ԱԳՄ
Արդեն իրացվում
է

Մոտակա 12
ամիսներին

Առաջիկա 2-3
տարիներին

Ավելի ուշ

 
 

Բավական հիմնավորված կերպով ենթադրելով, որ մոտակա 
հեռանկարում բնակչության միգրացիոն ներուժը ձևավորելու են նրանք, ովքեր 
արդեն իսկ ձեռնամուխ են եղել իրենց միգրացիոն ծրագրերի իրականացմանը և 
նրանք, ովքեր նախատեսում են դրանց իրագործումն առաջիկա մեկ տարում՝ 
կարելի է արձանագրել, որ՝ ըստ գծապատկեր 6.3.16-ի տվյալների, այդպիսին են 
հանդիսանում ծրագրվող միգրացումների համալիր թվի կեսից քիչ ավելին:  

Նկատի ունենալով տղամարդկանց թվում աշխատանքային միգրացումներ, 
պետք է կարծել՝ հիմնականում սեզոնային, նախատեսողների բաժնի ընդգծված 
գերակշռումը՝ բոլորովին էլ պատահական չպետք է համարել կանանց համեմատ 
նրանց մոտ նշված երկու տիպի միգրացիոն ծրագրեր ունեցողների գումարային 
մասնաբաժնի որոշակիորեն ավելի բարձր լինելը՝ համապատասխանաբար 48% և 
ավելի քան 56%:   

Որպես միանգամայն հատկանշական կարող են գնահատվել նաև 
գծապատկերի տվյալներում առկա մյուս շեղվածությունները:  
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Դրանցից առաջինը միգրանտ չեղածների համակցությունում միգրացման 
նման տիպի ծրագրեր ունեցողների գումարային մեծության՝ մոտ 44%, անգամ 
կանանցից ցածր լինելու հանգամանքն է:  

Երկրորդը՝ միգրանտ եղածների/հանդիսացողների համակցությունների 
միգրացման ծրագրերի տվյալ մասերի գումարային մեծության գերբարձր 
սահմանանիշներ կազմելու երևույթն է. ՎՄ/ԱԱԺ-ների համակցություն՝ 10 
ծրագրերից ավելի քան 8-ը, ԱԳՄ-ների համակցություն՝ անգամ գրեթե դրանք 
բոլորը:  

Նշենք, որ ինչպես այս բարձրանիշային մեծություններն, այնպես էլ դրանց 
շեղվածությունը միանշանակ կերպով փոխկապակցված են աշխատանքային 
միգրացիա երևույթի հետ: ՎՄ/ԱԱԺ-ների համակցության դեպքում նման 
միգրացում ծրագրողների հիմնական մասն, անկասկած, հանդիսանում են 
սեզոնային աշխատանքների մեկնել նախատեսողները, ԱԳՄ-ների համակցության 
պարագայում՝ գրեթե բացառապես նման աշխատանքներից վերադարձ 
ծրագրողները:   

 

Գծապատկեր 6.3.17. Առանձին տարիքային խմբերի միգրացման հստակ 
ծրագիր ունեցողների բաշխումն՝ ըստ ծրագրվող միգրացման իրականացման 

նախատեսվող ժամանակի (%). 

15.0

12.5

5.6

13.0

9.8

10.7

5.3

22.4

41.0

47.5

43.2

43.4

54.5

54.1

50.7

20.2

28.1

27.4

17.0

17.5

12.2

11.8

26.3

18.7

16.4

29.8

17.2

28.4

0-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-62

63+ Արդեն
իրացվում է

Մոտակա 12
ամիսներին

Առաջիկա 2-3
տարիներին

Ավելի ուշ

 
 

Անցնելով տվյալ առումով առանձին տարիքային համակցությունների 
տարբերակվածության ներկայացմանը (տե՛ս գծապատկեր 6.3.17)՝ նշենք, որ 
դրանցից ընդգծված բնույթ են կրում, երևի թե, միայն երկուսը:  

Առաջինը՝ անչափահասների մոտակա ժամանակի միգրացիոն ծրագրերի 
տեսակարար կշռի՝ մեծությամբ նվազագույն ցուցանիշ ունենալու հանգամանքն է՝ 
միայն 37.4%, երկրորդն՝ առավել տարիքավոր երկու խմբերի նույն 
մեծությունների բարձրանիշային լինելու փաստն է:  

Նշենք, որ եթե սրանցից առաջինը կարող է բացատրվել մինչև 17 
տարեկանների ծրագրված միգրացումներում աշխատանքային բաղադրամասի 
բացակայությամբ և դրանց՝ հիմնականում մշտական բնակության միտվածություն 
ունենալու հանգամանքով (որն իրագործման առումով, որպես կանոն, միգրացիոն 
ուղևորություններից առավել բարդ է), ապա տարիքավորների, այդ թվում՝ նախ և 
առաջ, չափահաս տարիք ունեցողների, աշխատանքային միգրացում 
ծրագրողների նվազագույն մասնաբաժին ունեցող 63 և ավելի տարեկանների 
պարագան բավական դժվար մեկնաբանելի է:  

Ինչպես ցույց են տալիս հաջորդ՝ գծապատկեր 6.3.18-ի տվյալները, այս 
առումով բնակավայրի առանձին տիպերի բնակչության տարբերակվածությունը 
սկզբունքային բնույթ չի կրում: Առկա են ընդամենը որոշ քանակական 
տարբերություններ: Դրանցից առավել ցայտունը միգրացման ծրագիր ունեցող այլ 
քաղաքաբնակների մոտ դրանց մոտակա ժամանակում իրականացնել 
պատրաստվողների գերակշիռ բարձր հարաբերական մեծությունն է. ավելի քան 
63%՝ գյուղաբնակների 49.2%-ի և երևանաբնակների՝ մոտ 47%-ի դիմաց:  
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Գծապատկեր 6.3.18. Բնակավայրի առանձին տիպերի՝ միգրացման 
հստակ ծրագիր ունեցողների բաշխումն՝ ըստ ծրագրվող միգրացման 

իրականացման նախատեսվող ժամանակի (%). 

10.3

15.8

4.2

36.6

47.3

45.0

30.9

22.0

29.9

22.2

14.9

21.0

Երևանաբնակներ

Այլ քաղաքաբնակներ

Գյուղաբնակներ
Արդեն
իրացվում է

Մոտակա 12
ամիսներին

Առաջիկա 2-3
տարիներին

Ավելի ուշ

 
 

Հետազոտության ծրագրի հաջորդ  հարցադրման26 նպատակներից մեկը 
ևս եղել է ռեսպոնդենտների միգրացիոն ծրագրերի իրականացման 
իրատեսականության աստիճանի անուղղակի գնահատականների ստացումը:   

 

Գծապատկեր 6.3.19. Միգրացման ծրագիր ունեցողների բաշխումն՝ ըստ 
դրա իրականացման ուղղությամբ արդեն ձեռնարկված քայլերի (%). 
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Տվյալ հարցադրման ամփոփ արդյունքները ներկայացված են 
գծապատկեր 6.3.19-ում:  

Դրանց վկայությամբ՝ միգրացման ծրագրի իրականացման ուղղությամբ 
քայլեր կատարածների տեսակարար կշիռները, նախորդ հարցադրմանը ՙարդեն 
իրացվում է՚ և ՙմոտակա մեկ տարում՚ պատասխանածների գումարային 
մասնաբաժիններին այս կամ այն չափով զիջելով հանդերձ, բավական 
պատկառելի մեծություններ են կազմում:   

Դրանցից ելնելով՝ որոշ պայմանականությամբ կարելի է ասել, որ թե՛ 
ընդհանուր առմամբ և թե՛ տղամարդկանց ու կանանց համակցությունների 
դեպքում միանգամայն իրատեսական է միգրացիոն ծրագրերից 10-ից գրեթե 4-ի 
իրականացումը: ԱԳՄ-ների համակցության նույն մեծությունն արդեն 
գերազանցում է 50%-ի սահմանագիծը, իսկ ՎՄ/ԱԱԺ համակցության դեպքում 
անգամ կազմում է գրեթե 60%: 

Էլ ավելի հետաքրքիր և հատկանշական են հաջորդ՝ գծապատկեր 6.3.20-ի 
տվյալները:  

Համադրելով տվյալ որոշակի համակցության՝ դրանց  գումարային 
մեծությունները նախորդ գծապատկերի նույն համակցության՝ քայլեր 
ձեռնարկածների տեսակարար կշռի մեծությունների հետ՝ կարելի է արձանագրել, 
որ միգրացման ծրագիր ունեցողների զգալի մասերն արդեն ձեռնարկած քայլեր 
ունեն առնվազն մեկից ավելի առումներով. ընդամենը ՀՀ-ում գտնվողներ՝ 19.3%, 
տղամարդիկ` 24.9%, կանայք` 13.3%, միգրանտ չեղածներ՝ 8.9%, ՎՄ/ԱԱԺ՝ 
անգամ 28%, ԱԳՄ՝ 17.6%:  

                                                 
26 ՙԾրագրվող միգրացիայի համար այս խնդիրներից որո՞նց ուղղությամբ են արդեն քայլեր 
ձեռնարկված՚ (տե՛ս հավելված ՙՀարցաթերթ՚, Բաժին 2, հարց #39)։ 
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Գծապատկեր 6.3.20. Միգրացման ծրագիր ունեցողների բաշխումն՝ ըստ 
դրա իրականացման ուղղությամբ արդեն ձեռնարկված որոշակի քայլերի (%). 
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Սրան հավելենք նաև այն, որ քայլեր ձեռնարկածների մի մասն էլ՝ ճիշտ է, 
Հայաստանում գտնվողների համակցություններում դեռևս բավական փոքր (2-
4%), սակայն ԱԳՄ-ների մոտ նշանակալից (27.8%), հնարավոր բոլոր առումներով 
քայլեր ձեռնարկած լինելով, ըստ էության, արդեն իսկ միանգամայն պատրաստ է 
միգրացման ծրագրի իրականացմանը:  

Վերջապես մատնանշենք, որ առավել նշանակալից են աշխատանքի ու 
կացարանի առումով քայլեր ձեռնարկածների բաժինները:  

 

Գծապատկեր 6.3.21. Միգրացման ծրագիր ունեցողների բաշխումն` ըստ դրա 
կատարման համար ստացած/ստանալիք օգնությունների բնույթի  (% 

պատասխանածների թվում). 
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Բավական տեղեկատվական են նաև գծապատկեր 6.3.21-ի տվյալները:  
Դրանք, այդ թվում` նախ և առաջ այն, որ ներկայացված բոլոր 

համակցությունների` միգրացում ծրագրողների  բավական զգալի մասերը 
(ընդամենը ՀՀ-ում գտնվողներ՝ 30.2%, տղամարդիկ՝ 28.9%, կանայք՝ 31.5%, 
միգրանտ չեղածներ՝ 27.3%, ԱԳՄ-ներ՝ 33.9%, ՎՄ/ԱԱԺ-ներ՝ անգամ 40.6%) այդ 
ծրագրերի իրականացման հարցում արդեն ունեն, կամ առնվազն ունենալու են 
ինչ-ինչ օգնություններ, իրենց հերթին, հանդիսանում են դրանց իրականացման 
բարձր հավանականության վկայություններ:  

Նշենք նաև, որ գծապատկերի տվյալների գումարային մեծությունների` 
100%-ից մեծ լինելը պայմանավորված է այն բանով, որ ռեսպոնդենտների 100%-
ին գերազանցող մասի կողմից օգտագործվել է երկուական առումներով 
ստացված/ստանալիք օգնություններ մատնանշելու ընձեռնված 
հնարավորությունը:  

Գծապատկերի տվյալների առնչությամբ պետք է նաև հավելել, որ 
օգնությունները, որոնք, պետք է կարծել, ինչպես և նախորդ տարիներին, 



 

 

95

տրամադրվելու են ստացողների/ստանալ ակնկալողների սոցիալական ցանցերի 
մաս կազմող` արտերկրում գտնվող/բնակվողների կողմից, ավելի հաճախակի 
լինելու են այնպիսի կենսականորեն կարևոր առումներով, ինչպիսիք են 
աշխատանքը և կացարանը:   

Վերջապես, այս և  նախորդ գծապատկերի` ԱԳՄ-ների տվյալների 
վերաբերյալ ևս մեկ անգամ մատնանշենք, որ դրանք մեծապես պայմանական 
բնույթ են կրում և պարտադրում են վերապահումներով մոտեցում:   

 

Գծապատկեր 6.3.22. Արտերկիր միգրացվել ծրագրող` ՀՀ-ում գտնվողների 
բաշխումն` ըստ նշանակետ երկրների. 
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Անցնելով գծապատկեր 6.3.22-ի տվյալներին` արձանագրենք, որ դրանց 
միանշանակ հավաստմամբ` վերջին երկու տարիներին ՀՀ-ից բնակչության 
միգրացիոն պոտենցիալ հոսքերի նշանակետ երկրների առումով տեղի են ունեցել 
նշանակալից կառուցվածքային տեղաշարժեր:  

Խոսքը, նախ և առաջ, դեպի ՌԴ միգրացվելու միտվածություն ունեցողների 
պոտենցիալ հոսքի մասնաբաժնի զգալի նվազման (2019թ. Համեմատ` 22.5%-ով) 
ու դեպի արևմուտք միգրացվելու միտվածություն ունեցողների պոտենցիալ 
հոսքերի մասնաբաժինների շեշտակի աճի մասին է (եվրոպական երկրներ՝ մոտ 
2.2 անգամով, Հյուսիսային Ամերիկա, այդ թվում՝ գերազանցապես ԱՄՆ՝ նույնիսկ 
գրեթե 2.7 անգամով):  

Նշենք, որ նկատի ունենալով այն, որ ի տարբերություն դեպի ՌԴ միտված 
հոսքերի, որոնց հիմնական մասը, ինչպես և մինչ այժմ, այնպես էլ, ամենայն 
հավանականությամբ, նաև տեսանելի ապագայում կշարունակեն կազմել 
ժամանակավոր, այդ թվում՝ նախ և առաջ, աշխատանքային միգրանտները, 
այսինքն՝ վերադարձի իրական և բարձր հավանականությունն ունեցողները, դեպի 
Արևմուտք միտված հոսքերում, որպես կանոն, այդ հավանականությունը 
չափազանց ցածր է,  ընդ որում՝ անգամ հոսքերի այն մասերի մոտ, որոնց 
միգրացումը նախապես հստակ կերպով ծրագրված էր որպես ժամանակավոր՝ 
կարելի է եզրակացնել, որ տվյալ անցման առարկայացումը միանշանակ 
բացասական հետևանքներով հղի երևույթ կարող է հանդիսանալ: Այն 
անխուսափելիորեն կբերի երկրից բնակչության արտահոսքի ծավալների զգալի 
աճի՝ դրանից բխող բազմաբնույթ անցանկալի հետևանքների համալիրով 
հանդերձ:   

Այլ բան է, որ ինչպես ներկայումս, այնպես էլ մոտակա հեռանկարում 
համավարակային իրողություններն ու, անգամ էլ ավելի մեծ չափով, նշանակետ 
հանդիսացող արևմտյան երկրների իմիգրացիոն քաղաքականությունների 
սահմանափակումները հազիվ թե հնարավոր դարձնեն նման առարկայացումը:  

 

Աղյուսակ 6.3.1. Արտերկիր միգրացվել ծրագրող՝ ՀՀ-ում գտնվողների 
բաշխումն՝ ըստ ծրագրվող մեկնման պատճառների 

Ծրագրվող միգրացիոն ուղևորության 
պատճառները 

2019թ. 2021թ. 
Կառուցվածքային 
տեղաշարժեր 

Ընդա 
մենը 

որից Ընդա 
մենը 

Որից Ընդա 
մենը 

Որից 
Տղամարդ Կին Տղամարդ Կին Տղամարդ Կին 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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Աշխատանք չգտնել / չունենալ 32.9 40.4 
22.
8 

26.
4 28.7 

23.
8 -6.5 -11.7 1.0 

Ավելի լավ /բարձր վարձատրությամբ 
աշխատանք 31.2 31.6 

25.
4 

34.
4 38.7 

29.
8 3.2 7.1 4.4 

Տ/Տ համար գումար վաստակել 24.7 28.1 
10.
4 

19.
3 25.3 

12.
9 -5.4 -2.8 2.5 

Աշխատանքի վատ պայմաններ 2 2.1  0.6 0.6 0.6 -1.4 -1.5 0.6 
Բիզնեսի հետ կապված խնդիրներ    1.0 1.2 0.7 1.0 1.2 0.7 
Ուսում / որակավորման բարձրացում 9.1 10.7 6.8 3.3 2.9 3.9 -5.8 -7.8 -2.9 
Ընտանիքի/հարազատների 
միավորում 11.9 6.6 

18.
9 6.7 3.9 9.8 -5.2 -2.7 -9.1 

Ընտանիք կազմել    1.7 0.6 2.9 1.7 0.6 2.9 

Ընտանեկան այլ հանգամանքներ  18 17.7 
18.
5 

19.
3 16.4 

22.
5 1.3 -1.3 4.0 

Ապագայի նկատմամբ 
անվստահություն և այլ սոցիալ-
հոգեբանական պատճառներ 11.9 5.6 

14.
3 

29.
4 26.3 

32.
8 

17.
5 20.7 

18.
5 

Այլ 1.4 1.2 1.7 6.6 6.6 6.5 5.2 5.4 4.8 
Ընդամենը 143.1 144 118.8 148.7 151.1 146.1 5.6 7.1 27.3 

 

Ուշագրավ և հատկանշական են միգրացման ծրագիր ունենալու 
պատճառներում տեղի ունեցած կառուցվածքային տեղաշարժերը (տե՛ս 
աղյուսակ 1):  

Մինչ դրանց քննարկմանն անցնելը, նախ՝ նշենք, որ, ինչպես և նախորդ 
հետազոտությունների, այս հետազոտության դեպքում էլ յուրաքանչյուր 
ռեսպոնդենտներին հնարավորություն էր տրված մատնանշել միգրացում 
ծրագրելուն մղած մինչև երկու պատճառ, ինչով և պայմանավորված է ստացված 
պատասխանների թվի՝ 100%-ից ավել լինելը:  

Անցնելով աղյուսակի տվյալներին՝ արձանագրենք, որ նախորդ 
հետազոտության համեմատ՝ դրանցում տեղի ունեցած ամենակարևոր ու 
նշանակալից փոփոխությունն այն է, որ 2019թ. հիշատակումների հաճախության 
հարաբերական մեծությամբ, կարելի է ասել՝ ազդեցիկությամբ միայն չորրորդ 
հորիզոնականը կիսող ՙապագայի նկատմամբ անվստահություն և այլ սոցիալ-
հոգեբանական պատճառներ՚ համալիր պատճառի նշանակալիությունն այնքան է 
մեծացել, որ ներկայումս այն հայտնվել է երկրորդ հորիզոնականում:  

Այս առումով հարկ է առանձնահատուկ ուշադրություն բևեռել այն 
հանգամանքի վրա, որ եթե մինչ այժմ այս պատճառն ընդգծված կերպով առավել 
բնորոշ էր կանանց համակցությանը, ապա ներկայումս այն որպես իրենց՝ 
միգրացման ծրագիր ունենալու պատճառ մատնանշած տղամարդկանց 
տեսակարար կշիռն անգամ ավելի մեծ է:  

Գնահատելով այս անցումը որպես պատերազմի անմխիթար 
հետևանքներով պայմանավորված երևույթ՝ արձանագրենք, որ այն տեղի է 
ունեցել  բոլոր մնացած պատճառների ազդեցիկության աստիճանի եթե ոչ 
նվազման, ապա առնվազն ոչ այնքան նշանակալից աճի պայմաններում:   

Անցնելով հաջորդ՝ գծապատկեր 6.3.23-ի տվյալներին՝ մատնանշենք, որ 
դրանք, ընդամենն առավել պարզորոշ ի ցույց հանելով ներկայացված  
կառուցվածքային տեղաշարժերի բնույթը, դրանով հանդերձ լրացուցիչ  
մեկնաբանումների կարիք չեն զգում:   

 

Գծապատկեր 6.3.23. Արտերկիր միգրացվել ծրագրող՝ ՀՀ-ում գտնվողների 
բաշխումն՝ ըստ ծրագրվող մեկնման պատճառների խոշորացված խմբերի. 
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2019թ. 2021թ.

Աշխատանքային
/տնտեսական

Ընտանեկան

Կրթական 

Ապագայի նկատմամբ
անվստահություն/ սոցիալ-
հոգեբանական և այլն

 
 

Ինչ վերաբերում է հաջորդ՝ գծապատկեր 24-ի տվյալներին, որոնք իրենցից 
ներկայացնում են արտերկիր միգրացման ծրագրերի՝ վերջին երկու տարիների 
արտակարգ իրողություններով պայմանավորված լինելու/չլինելու մասին ուղղակի 
հարցի պատասխանների ամփոփ արդյունքները, արձանագրենք, որ, որքան էլ 
տարօրինակ է, դրանց քանակական սահմանանիշներն առնվազն չեն 
հաստատում տվյալ առումով այդ իրողությունների բարձր ազդեցիկության 
հանգամանքը:  

 

Գծապատկեր 6.3.24. Միգրացման ծրագրեր ունեցողների բաշխումն՝ ըստ 
դրանց՝  2020-2021թթ. արտակարգ երևույթներով պայմանավորված լինելու. 
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Ընդամենը ՀՀ-ում գտնվող

Տղամարդ

Կին

Միգրանտ չեն եղել

ՎՄ/ԱԱԺ

ԱԳՄ Պայմանավոր
ված  չէ

Ոչ մեծ չափով

Զգալիորն

Մեծապես

Լիովին

 
 

Նման եզրահանգման համար բավարար հիմք է հանդիսանում այն փաստը, 
որ՝ իրենց՝ ռեսպոնդենտների գնահատմամբ, գծապատկերում ներկայացված 
բոլոր համակցությունների ներկայիս միգրացիոն ծրագրերի ոչ այնքան 
նշանակալից մասերն են, որ այս կամ այն չափով պայմանավորված են վերջին 
երկու տարիների արտակարգ իրողություններով. ընդամենը ՀՀ-ում գտնվողներ՝ 
գումարային 18.7%, կանայք՝ 16.5%, տղամարդիկ՝ 21.4%, միգրանտ չեղածներ՝ 
18.2%, ԱԳՄ-ներ՝ 26.3%, ՎՄ/ԱԱԺ-ներ՝ 30.9%:  

Նշենք, որ այս՝ մեղմ ասած ոչ այնքան տրամաբանական երևույթը դժվար է 
մեկնաբանել և հիմնավորված կերպով գնահատել: 

Հաջորդ՝ գծապատկեր 6.3.25-ի տվյալներն էլ հանդիսանում են արտակարգ 
իրողություններով պայմանավորված միգրացման ծրագիր ունեցողների 
գնահատականները, թե դրանց որ առանձին դրսևորումների ազդեցության տակ է 
ընդունվել այդ ծրագիրը:  

Արձանագրելով, որ համապատասխան հարցի պարագայում ևս 
ռեսպոնդենտներին հնարավորություն էր տրված մատնանշել մինչև երկու 
պատասխան՝ նշենք, որ այս դեպքում էլ գծապատկերի տվյալների՝ 100%-ից ավել 
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մասերն իրենցից ներկայացնում են տրված երկրորդ պատասխանների 
գումարային տեսակարար կշիռները: 

 
Գծապատկեր 6.3.25. Վերջին երկու տարիների արտակարգ իրողությունների 
առանձին դրսևորումների՝ միգրացման ծրագրեր ունենալ/չունենալու  վրա 

ունեցած ազդեցության աստիճանների գնահատականները. 
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Ընդամենը ՀՀ-ում են Անվտանգության
զգացողության կորուստը
Պատերազմը

Քաղաքականը

Անցած ընտրությունները

Բարոյա-հոգեբանականը

Սոցիալականը

Տնտեսականը

Համավարակը

 
 

Անցնելով գծապատկերի տվյալներին՝ նշենք, որ դրանց միանշանակ ու 
ակնհայտ հավաստմամբ՝ հարցվածների տվյալ մասի արտերկիր միգրացման 
որոշման ընդունման հիմնական, կարելի է ասել՝ վճռորոշ գործոն է հանդիսացել 
պատերազմը, ընդ որում՝ ոչ այնքան ուղղակի կերպով, որքան իր հետևանքների 
համակարգով, այդ թվում՝ նախ և առաջ, այնպիսի ծանրակշիռ ու ցավագին 
երևույթով, ինչպիսին ՙանվտանգության զգացողության կորուստն՚ է:  

Բավական է նշել, որ այս երկուսն ուղղակիորեն որպես իրենց միգրացման 
ծրագրի գործոն են հիշատակել գծապատկերում ներկայացված 
համակցությունների ներկայացուցիչների գումարային 60-70%-ները:    

Որպես առավել քան նշանակալից կարելի է գնահատել նաև ՙբարոյա-
հոգեբանական՚ գործոնի դերակատարումը, չմոռանալով հանդերձ, որ այն, իր 
հերթին, մեծապես պայմանավորված է նույն պատերազմ գործոնով՝ դրա 
ընթացքով, արդյունքներով և հետպատերազմական անմխիթար 
իրողություններով ու զարգացումներով: Առանձին համակցություններում այս 
գարծոնը հիշատակածների բաժինը տատանվում է 30-50%-ի միջակայքում:  

Որպես մեծապես հատկանշական կարող է գնահատվել այն, որ բնականոն 
պայմաններում միգրացիա երևույթի հիմնական գործոն հանդիսացող 
ՙսոցիալական՚ և ՙտնտեսական՚ հանգամանքները հիշատակածների 
բաժինները համեմատաբար փոքր են։ Բացառությամբ ՎՄ/ԱԱժ համակցության, 
որի ներկայացուցիչների գումարային մոտ 2/3-ը հիշատակել է այս գործոնները, 
մնացած համակցություններում սրանց հիշատակումների գումարային բաժինները 
կազմում են ընդամենը 20-35%: 

Նշվածների ֆոնի վրա, ՙքաղաքական՚ դրսևորումներ գործոնի 
ազդեցությունը միգրացիոն ծրագրերի առումով, ըստ էության, աննշան է, ինչը 
սակայն չի կարելի ասել ՙանցած ընտրությունների արդյունքներ՚ գործոնի մասին:  

Դրանցից իրենց դժգոհությունները՝ որպես ծրագրվող միգրացման 
պատճառ են գնահատել պատասխանածների միջին հաշվով 1/5-ը: 

Վերջապես նշենք, որ, ինչպես և կարելի էր սպասել, միգրացման ծրագրերի 
առումով ՙհամավարակ՚ երևույթը գրեթե ազդեցություն չի ունեցել:  

Ինչպես և նախորդների, այնպես էլ տվյալ հետազոտության դեպքում ՀՀ 
միգրացվել ծրագրողներին հարցադրում է արված թե, եթե վաստակելը ծրագրվող 
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միգրացիայի նպատակը/նպատակներից մեկն է, ապա ՀՀ-ում որքա՞ն մաքուր 
ամսական վաստակի մեծությունը նրանց համար բավարար պայման 
կհանդիսանար այդ ծրագրից հրաժարվելու համար:  

Այս հարցով, փաստորեն, միաժամանակ լուծվել են երկու կարևոր 
խնդիրներ. 

 անուղղակիորեն, ևս մեկ՝ լրացուցիչ անգամ իրականացվել է ՀՀ-ում 
գտնվողներից միգրացման ծրագիր ունեցողների տարակարգում՝ ըստ 
այդ ծրագրի՝ վաստակելուն/նաև վաստակելուն նպատակամղված 
լինելու/չլինելու հատկանիշի, 
 ուղղակիորեն ստացվել են վաստակի այն պայմանական 
մեծությունները, որոնք ի վիճակի կարող են լինել իրապես ներգործել 
միգրացիոն գործընթացների սահմանափակման ուղղությամբ: 

Նշվածներից առաջինի լուծման արդյունքները ներկայացված են 
գծապատկեր 26-ում:  

 

Գծապատկեր 6.3.26. ՀՀ-ից միգրացում ծրագրողների բաշխումն՝ ըստ 
վաստակելը/նաև վաստակելը՝ ծրագրվող միգրացիայի նպատակ լինել/չլինելու. 
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Դրանց միանշանակ վկայությամբ՝ ինչպես և մինչ այժմ, ներկայումս էլ ոչ 
միայն իրական, այլև ծրագրվող միգրացումների պարագայում այլ քաղաքային ու 
գյուղական բնակչության մոտ վաստակելու անհրաժեշտությունը հանդիսանում է 
միգրացիոն գործընթացներում ներառվելու եթե ոչ հիմնական, ապա լրացուցիչ 
շարժառիթը (այն այդպիսին չէ նրանցից թե՛ մեկի և թե՛ մյուսի միայն մոտ ամեն 
չորրորդի մոտ):  

Դրանցում առավել քան հստակ դրսևորված հաջորդ հանգամանքն էլ այն է, 
որ փոփոխություն չի սպասվում նաև երևանաբնակների թվում ոչ նյութական 
գործոններով պայմանավորված միգրացում ծրագրողների բաժնեմասի՝ միջին 
երկրային մակարդակին զգալիորեն գերակշռելու երևույթում (միգրացում 
ծրագրողների կեսից ավելին՝ միջին երկրային միայն մոտ 1/3-րդի դիմաց):  

 

Գծապատկեր 6.3.27. Ամսական մաքուր եկամուտի միջին մեծությունները, 
որոնց դեպքում վաստակելու/նաև վաստակելու նպատակով միգրացիա 
ծրագրողները կհրաժարվեին դրանց իրականացումից (հազար ՀՀ դրամ). 

352.9

273.0 272.1
306.3

476.3

332.7

436.2 408.5

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

Երևան Այլ քաղաքներ Գյուղեր Ընդամենը

2019

2021

 
 



 

 

100

Անցնելով նշված խնդիրներից երկրորդի լուծման արդյունքներին, կամ որ 
նույնն է՝ հարցադրման անմիջական պատասխաններին՝ դիտարկենք հաջորդ՝ 
գծապատկեր 6.3.27-ի տվյալները:   

Դրանց վկայությամբ՝ ներկայացված բոլոր համակցությունների՝ միգրացում 
ծրագրողներն անցած երկու տարիների ընթացքում միահամուռ կերպով 
մեծացման ուղղությամբ վերանայել են իրենց մոտեցումները ՀՀ-ից միգրացվելուց 
հրաժարվելու համար բավարար  ամսական վաստակի չափի հարցում:  

Արձանագրելով, որ իրենց հավակնություններում առավել ՙհամեստ՚ են 
գտնվել այլ քաղաքաբնակները, որոնց գնահատականը՝  2019թ․ համեմատ, 
ավելացել է միայն մոտ 22%-ով, առավել ՙանհամեստ՚՝ գյուղաբնակները` աճ մոտ 
60%-ով՝ միաժամանակ նշենք, որ, պայմանավորված հարցին պատասխանածների 
խնբաքանակների ոչ բավականաչափ մեծաթիվ լինելու հանգամանքով, տվյալ 
ցուցանիշները պարտադրում են վերապահումներով մոտեցում:  

Վերջապես, գիտակցելով, որ Հայաստանի տնտեսությունը և 
աշխատաշուկան մոտակա ժամանակներում հազիվ թե իրական 
հնարավորություններ ունենա ՙնվաճել՚ այս բարձրունքները՝ միաժամանակ 
նշենք, որ բնակչության միգրացիոն արտահոսքի ծավալների առավել քան 
հավանական մեծացման կանխարգելման համար աշխատանքային վաստակների 
բարձրացմանն ուղղված ջանքերի մեծացումը կենսական անհրաժեշտություն է:  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

՝  
6.4. ՀՀ բնակչության 2018-2021թ. արտաքին միգրացիոն շրջանառության 

համալիր արդյունքները 
 

Հետազոտության տվյալների վկայությամբ՝ ԴՀԺ-ում Հայաստանի 
արտաքին միգրացիոն գործընթացներին մասնակից հանդիսացածների համալիր 
զանգվածը, կազմելով 200.7 հազար մարդ, 72.9 հազարով, կամ գրեթե 27%-ով 
ավելի քիչ է, քան 2019թ. հետազոտության ԴՀԺ-ում (տես՝ աղյուսակ 6.4.1):  

Միանշանակ կերպով ի ցույց հանելով այն, որ տ/տ-ների՝ միգրացիոն 
գործընթացներում ներառվածության վերը ներկայացված նվազումը կատարվել է 
ի հաշիվ դրանցում նրանց անդամների ներառվածության մակարդակի  նվազման՝ 
սա դրանով իսկ ի հայտ է բերում 2019թ. հետազոտության կողմից 
արձանագրված՝ միգրանտների համակցության բացարձակ ու հարաբերական 
մեծությունների նվազման շարունակման փաստը:  

Եթե՝ 2017թ. հետազոտության տվյալներով, ԴՀԺ-ում արտաքին միգրացիոն 
ուղևորություն կատարածները կազմում էին ՀՀ մշտական բնակչության 13%-ը, 
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2019թ.՝ 9.3%-ը, ապա այս տարվա հետազոտության տվյալներով՝ արդեն միայն  
մոտ 7%-ը: 

 

Աղյուսակ 6.4.1. Միգրանտների և միգրացիոն ուղևորությունների հիմնական 
ցուցանիշներն՝ ըստ այս և նախորդ հետազոտությունների տվյալների 
Ցուցանիշներ ԴՀԺ տարեթվերը Ընդա 

մենը 
Որից 

Երևան Այլ քաղաքներ Գյուղեր
1 2 3 4 5 6 

Ընդամենը միգրանտ՝ 
հազար մարդ 

2014-2017 379.6 98.2 136.6 144.7 
2016-2019 273.6 57.0 93.0 123.6 
2018-2021 200.7 43.5 61.2 96.0 

Ընդամենը միգրացիոն 
ուղևորություն՝ հազար 

2014-2017 1167.2 225.1 436.0 506.1 
2016-2019 941.4 130.1 301.5 509.8 
2018-2021 517.7 92.6 146.2 278.8 

Միգրանտների թվի հավել- 
աճի /նվազման տեմպը՝ % 

2016-2019/2014/2017 -27.9 -42.0 -31.9 -14.6 
2018-2021/2016-2019 -26.6 -23.7 -34.2 -22.3 

Ուղևորությունների թվի հավել- 
աճի/նվազման տեմպը՝ % 

2016-2019/2014/2017 -19.3 -42.2 -30.9 0.7 
2018-2021/2016-2019 -45.0 -28.8 -51.5 -45.3 

Մեկ միգրանտի 
ուղևորությունների միջին 

թիվը 

2014-2017 3.07 2.29 3.19 3.50 
2016-2019 3.44 2.28 3.24 4.12 

2018-2021 2.58 2.13 2.39 2.90 
 

Արձանագրելով սա՝ ևս մեկ անգամ մատնանշենք, որ նախընթաց և 
ներկայիս նվազումները որակապես տարբեր երևույթներ են:  

Բավական է նշել, որ եթե 2016-2019թթ. նվազումը, պայմանավորված 
լինելով երկրի իրավիճակում դրական փոփոխությունների ակնկալիքներով, 
ուղեկցվել էր նաև բնակչության էմիգրացիոն ներուժի նվազմամբ, ապա ներկայիս 
նվազումն՝ ըստ այս հետազոտության տվյալների, տեղի է ունեցել թե՛ տ/տ-ների 
մշտական էմիգրացիայի միտված մասնաբաժնի և թե՛ արտաքին միգրացիոն 
գործընթացներում ներառվելու հստակ ծրագիր ունեցող անհատների 
հարաբերական մեծությունների աճին զուգընթաց: Սա, անկասկած, վկայում է, որ 
ներկայիս նվազումն, ամենայն հավանականությամբ, համավարակ գործոնով 
պարտադրված ժամանակավոր երևույթի բնույթ կարող է կրել:   

Որպես տվյալ վարկածի օգտին վկայող լրացուցիչ փաստարկ հարկ է 
վկայակոչել երևույթի համատարած հանդիսանալու  հանգամանքն՝ այն, որ 
միգրանտների խմբաքանակներն այս կամ այն չափով նվազել են բնակավայրերի 
բոլոր երեք տիպերում էլ:  

Որոշակի իմաստով  սրա օգտին է վկայում նաև տեղի ունեցած միգրացիոն 
ուղևորությունների թվաքանակի նվազման՝ ընդ որում, որպես կանոն առաջանցիկ 
տեմպերով, շարունակման փաստը: Այսպես՝ եթե նախորդ հետազոտության ԴՀԺ-
ում դրա նվազման տեմպն եղել էր միայն -19.3%, ապա այս հետազոտության 
ԴՀԺ-ում՝ արդեն -45.0%:  

Միգրացիոն ուղևորությունների թվաքանակի նվազման տեմպի 
գերակշռումը միգրանտների թվի նվազման տեմպին, իր հերթին, կանխորոշել է 
ԴՀԺ-ում մեկ միգրանտի կողմից իրականացված միգրացիոն ուղևորությունների 
միջին թվի՝ նախընթաց ժամանակում արձանագրված աճի երևույթի ոչ թե 
դանդաղումը կամ դադարը, այլև անգամ նվազմանը վերափոխվելու 
հանգամանքը: Ըստ այս հետազոտության տվյալների՝ միգրանտների ողջ 
համակցության համար կազմելով արդեն միայն 2.58 ուղևորություն, այն ուղիղ ¼-
ով ավելի պակաս է  2019թ. հետազոտության նույն մեծությունից՝  3.44 
ուղևորություն:    
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Կասկածի տակ չառնելով, որ այս բոլոր անցումների հարցում վճռորոշ 
դերակատարում են ունեցել ՀՀ արտաքին միգրացիոն գործընթացներում 
ներառվածների հիմնական մասը կազմող բազմակի արտագնա աշխատանքային 
միգրանտների համակցության թվակազմում ու միգրացիոն ակտիվության՝ 
մոբիլության աստիճանում տեղի ունեցած առավել քան նշանակալից 
փոփոխությունները՝ նշենք, որ դրանց համարժեք անդրադարձ կարվի հետագա 
վերլուծության ընթացքում: 

 

Աղյուսակ 6.4.2.  ՀՀ-ում գտնվող տ/տ-ների անդամների՝ ԴՀԺ-ի ամբողջական 
տարիների միգրացիոն շրջանառության գումարային բնութագրիչներն՝ ըստ 

հետազոտության տվյալների (հազար մարդ)  

ԴՀԺ 
Ընդամենը 
ժամանում 

 Որից Ընդամենը 
մեկնում 

Միգրացիայի 
մնացորդը (2-5) ՎՄ-ի ԱԱԺ-ի 

1.  2.  3.  4. 5.  6.  
2016-2018 385.0 382.0 3.0 424.1 -39.1 
2018-2020 185.4 180.8 4.6 206.0 -20.6 
Բացարձակ 

հավելաճ/նվազում -199.6 -201.2 1.6 -218.5 -18.9 
Հավելաճի/նվազման տեմպը՝ % ‐51.8 ‐52.7 52.9 ‐51.4 ‐47.2 

 

Անցնելով աղյուսակ 6.4.2-ին՝ ուշադրություն հրավիրենք, որ դրանում 
ներկայացված են ըստ 2019թ. և այս հետազոտությունների ԴՀԺ-ների 3-ական 
ամբողջական տարիներին (համապատասխանաբար 2016-2018թթ. և 2018-
2020թթ.) դիտարկման պահին Հայաստանում գտնված/գտնվող տ/տ-ների 
անդամների միգրացիոն շրջանառության գումարային տվյալները:  

Դատելով դրանցից՝ վերը ներկայացված նշանակալից տեղաշարժերը 
պայմանավորված են 2018-2020թթ. տեղի ունեցած թե՛ միգրացիոն 
ժամանումների և թե՛ միգրացիոն մեկնումների համալիր ծավալների՝ 2016-
2018թթ. համեմատ ավելի քան կիսով չափ պակաս լինելու հանգամանքով 
(հաջորդաբար՝ 51.8%-ով և 51.4%-ով):  

Անուշադրության չմատնելով այն փաստը, որ այս առավել քան 
նշանակալից անկումը զուգորդվել է ԱԱԺ-ների, կամ, որ նույնն է՝ իմիգրացիոն 
ժամանումների, գումարային թվի անգամ մոտ 53% կազմող աճով՝ միաժամանակ 
նշենք, որ արտաքին միգրացիոն գործընթացների այդ մասի ծավալների առավել 
քան սահմանափակ լինելու բերումով (2018-2020թթ. միգրացիոն ժամանումների 
միայն 2.5%-ը և միգրացիոն ուղևորությունների համախառն թվի անգամ ընդամենը 
1.2%-ը) այն որևէ լուրջ դերակատարում չի ունեցել:  

Առաջ անցնելով նշենք, որ Հայաստանի համար իմիգրանտներ 
հանդիսացողների այս ներհոսքի հիմնական մասը՝ 54.3%-ը, կամ  ավելի քան 2.5 
հազ․ մարդ, կազմել են Արցախից փախստական մեր հայրենակիցները: Նրանց 
մնացած մասն էլ եղել են առավելապես ՌԴ-ից, ինչպես նաև մոտավորապես 
հավասար թվով Ուկրաինայից և Իրանից ժամանած նույնպես հայազգի 
միգրանտները:  

Աղյուսակի տվյալներում արտացոլված հաջորդ կարևոր փաստն էլ այն է, 
որ՝ որպես ժամանումների և մեկնումների ծավալների նմանօրինակ փոփոխման 
արդյունք, տեղի է ունեցել արտաքին միգրացիայի բացասական մնացորդի 
գումարային մեծության ավելի, քան 47% կազմող կրճատում՝ 2016-2018թթ. 39.1 
հազար մարդուց 20.6 հազար մարդու:  

Արձանագրելով այս հանգամանքը՝ հարկ է սակայն հատուկ անդրադարձ 
կատարել այն առավել, քան ուշագրավ ու դժվար բացատրելի հանգամանքին, որ՝  
ըստ այս հետազոտության տվյալների, որակապես այլ է արտաքին միգրացիայի 
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սալդոյի հետազոտական մեծության և ՍԷԿՏ համակարգի27 կողմից ներկայացվող՝ 
երկրի արտաքին ուղևորաշրջանառության սալդոյի մեծության 
հարաբերակցությունը:  

Եթե՝ ըստ նախորդ բոլոր հետազոտությունների, նշվածներից առաջինն այս 
կամ այն չափով պակաս էր լինում երկրորդից, ինչն միանգամայն բնական էր, 
քանզի տեղեկատվության աղբյուրների՝ ԴՀԺ-ում ողջ կազմով արտերկիր 
միգրացված տ/տ-ների անհասանելիության բերումով, միգրացիոն 
գործընթացների այդ մասը դուրս էր մնում (և այս հետազոտության դեպքում ևս 
դուրս է մնացել) դիտարկման շրջանակներից, ապա այս տարվա 
հետազոտության դեպքում, պայմանավորված 2018-2020թթ. 
ուղևորաշրջանառության  դրական մնացորդով լինելու հանգամանքով (ամբողջը` 
37.9 հազար ուղևոր, միայն ՀՀ քաղաքացիների մասով՝ 31.7 հազար ուղևոր), 
իրավիճակը տրամագծորեն հակառակն է:     

Միանգամայն հիմնավորված կերպով շարունակելով ընդունել և ընկալել 
ՍԷԿՏ համակարգի տվյալները՝ ոչ որպես միգրացիոն, այլ ընդամենը որպես երկրի 
արտաքին ուղևորահոսքերի բնութագրիչներ՝ միաժամանակ նշենք, որ դրանց 
արդյունքային ցուցանիշը՝ տարեկան ուղևորաշրջանառության սալդոն, որոշակի 
պայմանականությամբ կարող է դիտարկվել որպես արտաքին միգրացիայի 
մնացորդի մոտարկված մեծություն:   

Սա նշանակում է, որ ցուցանիշների հարաբերակցության արմատական 
փոխման վերը նշված հանգամանքն առնվազն ավելի մանրամասն դիտարկման և 
քննարկման կարիք է զգում:  

Այդ անելու համար դիմենք աղյուսակ 6.4.3-ի տվյալների օգնությանը:  
Դրանց վկայությամբ՝ դիտարկվող անցման վճռորոշ գործոն է հանդիսացել 

բոլոր առումներով միանգամայն արտառոց 2020թ. ուղևորաշրջանառության այն 
արդյունքային ցուցանիշը, ըստ որի՝ ՀՀ քաղաքացիների արտաքին 
ուղևորահոսքերն ընթացել են 42.8 հազար մարդ կազմող դրական մնացորդով այն 
դեպքում, երբ՝ ըստ հետազոտության տվյալների, այդ տարվա միգրացիոն 
շրջանառությունը եղել է՝ ճիշտ է ոչ մեծ, սակայն բացասական մնացորդով՝ 1.5 
հազար մարդ:     

Դատելով այն բանից, որ ուղևորների այս ներհոսքի ծավալն ավելի, քան ¾-
ով գերազանցում է հետազոտության կողմից բացահայտված՝ այդ տարվա 
միգրացիոն ժամանումների համալիր մեծությանը՝ 24.3 հազար մարդ՝ կարելի է 
եզրակացնել, որ դրա որոշակի, պետք է կարծել՝ բավական զգալի մասը ինչ-ինչ 
պատճառներով չի հայտնվել հետազոտության տեսադաշտում:  

Հասկանալու համար, թե որոնք կարող են եղած լինել այդ պատճառները, 
նախ՝ նշենք, որ տվյալ ներհոսքում ներառվածների հիմնական մասն, ամենայն 
հավանականությամբ, կազմել են արտերկրում մշտապես կամ ժամանակավոր 
բնակվող ՀՀ այն քաղաքացիները, որոնք, համավարակով պայմանավորված 
միջպետական հաղորդակցության կաթվածահարության պայմաններում 
օգտվելով ՀՀ Արտգործնախարարության արտերկրյա կառույցների 
օժանդակությամբ ընձեռնված հնարավորություններից և/կամ ինքնուրույն կերպով 
վերադառնալով հայրենիք, իրականացրել են ոչ այնքան միգրացիոն բնույթի, 
որքան այլ մղումներով՝ այդ թվում, որպես կամավորականներ պատերազմին 
մասնակցելու, կամ որևէ այլ կերպ իրենց աջակցությունը բերելու և այլն, 
ժամանակավոր՝ իրադարձությունների զարգացման արագության բերումով 
հիմնականում փաստացի մինչ երեք ամիս տևողություն ունեցած  ժամանումներ:  

 

                                                 
27 ՀՀ սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգ: 
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 Աղյուսակ 6.4.3.  ՀՀ-ում գտնվող տ/տ-ների անդամների՝  ԴՀԺ-ի առանձին 
տարիների արտաքին միգրացիոն շարժի բնութագրիչները (հազար մարդ) 

# Ցուցանիշներ 
 Ընդամենը 

ԴՀԺ-ում 
Այդ թվում 

2018թ. 2019թ. 2020թ. 2021թ.28 
1.  2.  3. 4.  5.  6.  

1. Ընդամենը ժամանում 226.4 84.3 76.7 24.3 41.0 
 որից      
2. ՎՄ-ի 220.7 82.2 76.7 21.8 39.9 
3. ԱԱԺ-ի 5.7 2.1  2.5 1.1 
4. Ընդամենը մեկնում 291.4 96.2 84.0 25.8 85.3 
5. Միգրացիայի մնացորդը (1-4) -65.0 -11.9 -7.3 -1.5 -44.4 
6. Ընդամենն ուղևորաշրջանառության

մնացորդն՝ ըստ ՍԷԿՏ-ի տվյալների29 -14.8 15.3 10.5 12.1 -52.730 
 որից      
7. ՀՀ քաղաքացիներ -62.6 -4.6 -6.5 42.8 -94.3 

 

Այսինքն՝ այնպիսի միջպետական ուղևորություններ, որոնք թե՛ բնույթի 
(աշխատանքային, ընտանեկան, ուսումնական և հարկադրված) և թե՛ 
տևողության (ավելի, քան երեք ամսով) որոշակիությունների առումներով 
հետազոտության մեթոդաբանական սահմանափակումների տեսակետից չէին 
կարող և չպետք է գնահատվեին որպես միգրացիոն ժամանումներ ու ներառվեին 
դիտարկման շրջանակներում: 

Աղյուսակի հատուկ անդրադարձ և մեկնաբանում պահանջող տվյալներից 
հաջորդն էլ վերաբերում է 2021թ. ցուցանիշներին՝ այն բանին, որ՝ ըստ ՍԵԿՏ-ի 
տվյալների, ՀՀ քաղաքացիների ուղևորաշրջանառության բացասական մնացորդի 
մեծությունը, կազմելով -94.3 հազար մարդ, գերազանցում է ոչ միայն միգրացիայի 
բացասական մնացորդի մեծությանը (ընդամենը -44.4 հազար մարդ), այլև անգամ 
մեկնածների ընդհանուր թվի մեծությանը (85.3 հազար):   

Նշենք, որ այս նշանակալից շեղվածությունը բավական պարզ 
բացատրություն ունի:  

Այն մասամբ պայմանավորված է տվյալ ներկայացված ցուցանիշների 
ներառած ժամանակահատվածների տարբեր լինելով․ ՍԷԿՏ-ի տվյալների 
դեպքում՝ տարվա առաջին 6 ամիսները,  հետազոտության դեպքում՝ արդեն 
առաջին 9 ամիսները: Բանը նրանում է, որ հայաստանյան արտաքին միգրացիոն 
գործընթացներին բնորոշ այն կայուն առանձնահատկության բերումով, որ 
միգրացիոն մեկնումների հիմնական մասը տեղի է ունենում առաջին կիսամյակում, 
երբ մեկնում են սեզոնային աշխատանքային միգրանտները, ժամանումները՝ 
երկրորդ կիսամյակում, երբ վերջիններս սկսում են վերադառնալ, միգրացիոն 
հոսքերի բացասական մնացորդի մեծությունը հակադարձ կապի մեջ է ընդգրկված 
ժամանակահատվածի տևականության հետ:   

Ինչ վերաբերում է  շեղվածության հիմնական գործոնին, ապա այդպիսինն, 
ամենայն հավանականությամբ, հանդիսացել է, այն, որ 2021թ. սկզբին արտերկիր 
մեկնած ՀՀ քաղաքացի ուղևորների զգալի մասը ձևավորվել են հենց իսկ վերը 
ներկայացված՝ 2020թ. ժամանած ոչ միգրանտների համակցության 
ներկայացուցիչները:  

Այս և նախորդ հետազոտությունների  կողմից բացահայտված՝ 2018-
2020թթ. և 2016-2018թթ. արտաքին միգրացիոն ժամանում / վերադարձների, 
մեկնումների և դրանց տարբերությունը կազմող բացասական մնացորդի՝ 
արտահոսքի կառուցվածքի, վերջինումս վերադարձով ավարտվելու առավել 

                                                 
28 Հունվար-սեպտեմբեր ամիսներ: 
29 Արտերկրից ժամանած ու արտերկիր մեկնած ուղևորների թվաքանակների տարբերությունը:  
30 Առաջին կիսամյակ:  
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բարձր և ցածր հավանականությունն ունեցող մասերի հարաբերակցության մասին 
որոշակի պատկերացում են տալիս հաջորդ՝ աղյուսակ 6.4.4-ի տվյալները:   

  

Աղյուսակ 6.4.4.  Ըստ 2019թ. և 2021թ. հետազոտությունների տվյալների՝ ՀՀ-ում 
գտնված/գտնվող տ/տ-ների անդամների 2016-2018 և 2018-2020թթ. միգրացիոն 

ուղևորությունների բաշխումն՝ ըստ բնույթի 

Միգրացիոն 
ուղևորության 

բնույթը 

Բացարձակ թվեր՝ հազար Տեսակարար կշիռ՝ %% 
Ժամանում/ 
վերադարձ Մեկնում Մնացորդը 

Ժամանում/ 
վերադարձ Մեկնում Մնացորդը

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021
1 2 3 4 5 6 (2-4) 7(3-5) 8 9 10 11 12 13 

Սեզոնային աշխատանք  282.1 121.2 283.9 130.4 -1.8 -9.1 73.3 65.4 66.9 63.3 4.6 44.3
Ոչ սեզոնային՝ մինչև մեկ  
տարով աշխատանք 41.1 19.8 49.3 21.0 -8.2 -1.2 10.7 10.7 11.6 10.2 21.0 5.7 
Տևական՝ ավելի քան 1  
տարով աշխատանք 20 10.4 43.7 23.4 -23.7 -13.0 5.2 5.6 10.3 11.4 60.6 63.0
Ընտանիքի միավորում 9 2.0 5.9 4.1 3.1 -2.2 2.3 1.1 1.4 2.0 -7.9 10.6

Այլ ընտանեկան 18.6 19.7 25.7 15.1 -7.1 4.6 4.8 10.6 6.1 7.3 18.2 -22.3
Մշտական բնակություն 9.6 4.7 12.5 10.0 -2.9 -5.2 2.5 2.6 2.9 4.8 7.4 25.4

Ուսում/կրթություն 2.5 2.5 3.2 2.0 -0.7 0.5 0.6 1.3 0.8 1.0 1.8 -2.4 
Արտաքսում/ հարկադրում 2.2 5.0    2.2 5.0 0.6 2.7   -5.6 -24.3

 Ընդամենը 385.0 185.4 424.2 206.0 -39.1 -20.6 100 100 100 100 100 100 
 

Մինչ դրանց ներկայացմանն անցնելը, նախ՝ նշենք, որ աշխատանքային 
ՙժամանում/վերադարձ՚-ների պարագայում խոսքը գնում է ոչ թե ՀՀ-ում 
աշխատելու նպատակով միգրացիոն ուղևորությունների, այլ գործնականում 
գրեթե բացառապես այդ նպատակով արտերկրում գտնվելուց հետո 
վերադարձների մասին:  

Առաջին փաստը, որ միանշանակ հավաստում են աղյուսակի տվյալներն, 
այն է, որ, ինչպես և հարկ էր սպասել, տեղի է ունեցել բոլոր բնույթի արտաքին 
միգրացիոն  տեղաշարժերի ծավալների նվազում: Այս առումով բացառություն են 
կազմել միայն ՙայլ ընտանեկան՚ և ՙարտաքսում/հարկադրում՚ բնույթի 
ժամանում/վերադարձները: Ընդ որում՝ եթե սրանցից առաջինն ավելացել է միայն  
1.1 հազար դեպքով, կամ ընդամենը մոտ 6%-ով, ապա երկրորդը, կազմելով շուրջ 
5 հազար դեպք, գերազանցել է 2016-2018թթ. մակարդակը` ընդհանուր առմամբ 
2.2 հազար դեպք՝ գրեթե 2.3 անգամով:  

Հաջորդը և էլ ավելի կարևորը, որի մասին աներկբայորեն վկայում են այդ 
տվյալներն, այն է, որ անգամ 2020թ. արտառոց իրողություններն էապես չեն 
անդրադարձել աշխատանքային միգրացիայի՝ Հայաստանի բնակչության 
արտաքին միգրացիոն շրջանառության գերակշիռ մասը կազմելու հանգամանքի 
վրա: Այսպես՝ պայմանավորված թե՛ ՙժամանում/վերադարձների՚ և թե՛ 
ՙմեկնումների՚ աշխատանքային հոսքերի նվազման տեմպերի՝ միջին 
մեծություններից շեղվածության ոչ նշանակալից լինելով՝ եթե 
ՙժամանում/վերադարձների՚ դեպքում ամբողջի մեջ աշխատանքային երեք 
հոսքերի ներկայացուցիչների գումարային մասնաբաժնը որոշ չափով նվազել է՝ 
89.1%-ից 81.7%-ի, ապա ՙմեկնումների՚ դ ․եպքում անգամ դա տեղի չի ունեցել  
նրանց մասնաբաժինը շարունակել է կազմել նույն գրեթե 85%-ը: 

Հավելենք, որ աշխատանքային հոսքերի ծավալների նվազման բավական 
համամասնական և միջինից ոչ մեծ չափով շեղված տեմպերը պայմանավորված 
են այն բանով, որ հայաստանյան աշխատանքային արտաքին միգրացիոն 
հոսքերի ելքի ու մուտքի գերակշիռ մասերը կազմում են միևնույն անձանց 
մեկնում/վերադարձները:  

Դրանում համոզվելու համար բավական է նշել, որ երկրից մեկնածներն են 
կազմել 2018-2020թթ. ժամանած/վերադարձածների 185.4 հազար մարդ կազմող 
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համակցության ներկայացուցիչներից ավելի քան 180 հազարը, կամ 97.5%-ը, ընդ 
որում՝ վերջիններիս 86%-ը (ամբողջի 83.9%-ը) նույն այդ ժամանակում 
մեկնածների թվից:  

Հավելենք, որ բավական հետաքրքիր և հատկանշական է մինչ 2018թ. 
կայացած մեկնումներից 2018-2020թթ. վերադարձածների շուրջ 25 հազար մարդ 
կազմող խմբաքանակի կառուցվածքն՝ ըստ վերադարձի բնույթի: Նրանցից ամեն 
երկրորդը վերադարձել է աշխատանքային և, ինչը միանգամայն սպասելի էր, 
ճնշող մեծամասնությամբ (10 դեպքից 8-ում) տևական՝ ավելի, քան մեկ տարով 
ուղևորությունից: Ընտանեկան բնույթի վերադարձ կատարածները կազմել են 
նրանց քառորդ մասից քիչ ավելին, մշտական բնակության վերադարձածները՝ 
շուրջ 18%-ը, ուսումնառությունից վերադարձածները՝ 5.6%-ը:  

Աշխատանքային միգրացիոն հոսքերի ելքի ու մուտքի բացարձակ և 
հարաբերական մեծությունների փաստացի դինամիկան, իր հերթին, կանխորոշել 
է նրանցից յուրաքանչյուրի արդյունքային ցուցանիշի՝ եկածների և մեկնածների 
մնացորդի, փոփոխությունների բնույթը և քանակական սահմանանիշները:  

Աղյուսակի տվյալները, վկայելով այն մասին, որ աշխատանքային 
միգրացիոն երեք հոսքերն էլ շարունակել են ընթանալ բացասական մնացորդով, 
միաժամանակ թույլ են տալիս արձանագրել, որ եթե սեզոնային աշխատանքային 
հոսքի դեպքում տեղի է ունեցել դրա մեծության նշանակալից աճ  (-1.8 հազարից -
9.1 հազարի,  կամ ավելի, քան 5 անգամով), ապա մյուս երկու աշխատանքային 
հոսքերի պարագայում հակառակը` ․նվազում ոչ սեզոնային՝ մինչև մեկ տարով 
աշխատանքային հոսք՝ -8.2 հազարից -1.2 հազար, կամ նույնիսկ մոտ 7 
անգամով,  տևական՝ ավելի քան 1 տարով աշխատանքային հոսք՝ -23.7 
հազարից -13 հազարի, կամ ավելի քան 45%-ով:   

Նշենք, որ բացասական մնացորդների նման դինամիկան սեզոնային 
աշխատանքային հոսքի դեպքում պայմանավորվել է ժամանում/վերադարձների 
թվի՝ մեկնումների թվի համեմատ առավել նշանակալից չափով նվազմամբ:  

Պետք է կարծել, որ սա, իր հերթին, կարող է ընկալվել որպես այն բանի 
վկայություն, որ համավարակով պայմանավորված միջերկրային 
ուղևորաշրջանառության բարդացման նշանակետ երկիր՝ գերազանցապես ՌԴ, 
յուրաքանչյուր նոր մուտքի դեպքում տարաբնույթ խնդիրների (պատվաստման 
կոդ, թեստի բացասական պատասխան, ինքնամեկուսացման անհրաժեշտություն 
և այլն) առաջացման պայմաններում, արտերկրում հայտնված սեզոնային 
միգրանտների որոշակի մասի մոտ ձևավորվում է գործելակերպ բոլոր հնարավոր 
դեպքերում փորձել խուսափել սեզոնի ավարտից հետո վերադարձ կատարելուց, 
ինչն, ըստ էության, այս կամ այն չափով վերածում է նրանց տևական 
աշխատանքային միգրանտների:  

Սեզոնային աշխատանքային հոսքի ներկայացումն եզրափակենք այն 
ակնհայտ փաստի արձանագրմամբ, որ, չնայած ծավալների զգալի նվազմանը, 
այն անգամ այս հետազոտության ԴՀԺ-ի՝ տվյալ երևույթի համար միանգամայն 
անբարենպաստ, պայմաններում էլ մնում  է Հայաստանի միգրացիոն 
գործընթացների առավել նշանակալից բաղադրամասը:  

 Աշխատանքային հոսքերից երկրորդի՝ ոչ սեզոնային կարճաժամկետի 
դեպքում բացասական մնացորդի  դինամիկան հակառակը պայմանավորված է 
մեկնումների թվի նվազման տեմպի առաջանցիկ լինելով:  

Ինչ վերաբերում է երրորդ՝ տևական աշխատանքային հոսքին, ապա դրա 
դեպքում վճռորոշ է եղել մեկնումների թվի նվազման բացարձակ մեծության՝ 
ժամանում/վերադարձների թվի նույն մեծությունից մոտ կրկնակի անգամ ավելի 
մեծ լինելը:  
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Նշենք, որ վերջին երկու հանգամանքները ևս, ամենայն 
հավանականությամբ, կարող են բացատրվել հիմնականում համավարակ 
գործոնի ազդեցությամբ, այն բանով, որ մի կողմից պոտենցիալ աշխատանքային 
միգրանտների որոշակի մասը դրա բերումով զգուշացել է արտերկիր մեկնելուց, 
իսկ արտերկրում գտնված աշխատանքային միգրանտների որոշ մասն էլ՝ նույն 
այդ գործոնով պայմանավորված կտրուկ վատացած տնտեսական ու 
աշխատանքային իրավիճակների ճնշման տակ ավելի արդարացված են գտել 
վերադարձի այլընտրանքը:    

Այսպես թե այնպես, անգամ այս նոր իրողություններում շարունակվել և եթե 
ոչ քանակական, ապա որակական առումով անգամ էլ ավելի նշանակալից է 
դարձել նախորդ հետազոտությունների կողմից բացահայտված աշխատանքային 
միգրանտների զգալի խմբաքանակների՝ արտերկրում կուտակվելու գործընթացը: 
Այսպես՝ եթե 2016-2018թթ. աշխատանքային հոսքերը համատեղ ՙապահովել՚ էին 
այդ տարիների բացասական մնացորդի գումարային մեծության միայն մոտ 86%-ը 
(-39.1 հազարից -33.7 հազարը), ապա 2018-2020թթ.՝ արդեն անգամ 100%-ից 
ավելին, և դա չնայած իրենց այդ ՙներդրման՚ բացարձակ մեծության՝ ավելի, քան 
10 հազարով նվազմանը (-23.3 հազար՝ այդ տարիների -20.6 հազար կազմող 
համալիր մեծության դիմաց):  

Նշենք, որ այս գործընթացը պետք է գնահատվի առնվազն որպես 
անհանգստացնող, քանզի դրանում հերթական անգամ դրսևորվում է արտագնա 
աշխատանքի երևույթի արտահոսքածին ներուժը: Այն, որ դեպքերի որոշակի 
մասում ժամանակավոր աշխատանքային միգրանտների կուտակումը 
արտերկրում հետևանք է ոչ թե պարզապես  վերադարձի ժամկետների 
հետաձգման, այլ նրանց կողմից մշտական բնակության մնալու վճռի կայացման:  

Հաշվի առնելով, որ իրադարձությունների անվերահսկելի զարգացումների 
դեպքում այս երևույթի շրջանակների ընդլայնումը ոչ միայն չի բացառվում, այլև 
անգամ առավել քան հավանական է՝ կարելի է պնդել, որ դրա կանխարգելման 
ուղղությամբ արդյունավետ քայլերի մշակումը և հետևողական իրականացումը 
պետք է հանդիսանա Հայաստանի պետական միգրացիոն քաղաքականության 
կարևորագույն խնդիրներից մեկը:  

Այս վերջինիս հարկ է հավելել, որ ծանրագույն ու հետևանքներով հղի 
հիմնախնդիր է հանդիսանում աշխատանքային միգրացիայի երևույթի՝ 
ընդհանրապես տարրերայնության ոլորտում գտնվելու հանգամանքը: Այն, որ 
պետությունը ի դեմս իր կառույցների գործնականում որևէ մասնակցություն չի 
ունենում դրա ձևավորմանը ու զարգացմանը, չի փորձում նեցուկ լինել դրանում 
ներառված իր քաղաքացիներին, մուտքի երկրներում տարաբնույթ հիմնահարցեր 
ունենալու դեպքերում չի տրամադրում նրանց հարկ եղած չափով օգնություն ու 
աջակցություն:   

Նկատի ունենալով երևույթի մասսայականությունը, սոցիալական ու 
տնտեսական նշանակալիությունը, դրա, ըստ էության՝ երկրի տնտեսության 
յուրօրինակ, ինքնուրույն ու մի շարք առումներով հատկապես կարևոր  ճյուղի 
վերաճելու փաստը՝ միանգամայն ակնհայտ է, որ նման իրավիճակի հետ այլևս չի 
կարելի համակերպվել, որ դրա կազմակերպման, ընթացքի և հետընթացային 
փուլերի պետական նպատակային կանոնակարգումը և վերահսկումը կենսական 
անհրաժեշտություն է հանդիսանում:  

Վերադառնալով աղյուսակի տվյալներին՝ նշենք, որ դրանք հստակ կերպով 
ցուցադրում են, որ ընտանեկան բնույթի երկու հոսքերի դինամիկան եղել է 
հակադարձ ուղղվածության: Սա կանխորոշել է այն, որ 2016-2018թթ. ներհոսքով 
(գումարային +3.1 հազար) ընթացած ՙընտանիքի միավորում՚ հոսքը վերածվել է 
արտահոսքով ընթացողի (2018-2020թթ.՝ գումարային -2.2 հազար), իսկ ՙայլ 
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ընտանեկան՚31 հոսքը հակառակը՝ բավական զգալի արտահոսքով ընթացողից 
ներհոսքով ընթացողի (հաջորդաբար՝ -7.1 հազար և +4.6 հազար):  

Այսպիսով՝ ակնհայտ է, որ ՙայլ ընտանեկան՚ հոսքի կողմից, ըստ էության, 
ոչ միայն լիովին փոխհատուցվել է ՙընտանիքի միավորում՚ հոսքի բացասական 
մնացորդը, այլև կանխարգելվել է 2018-2020թթ. միգրացիայի բացասական 
մնացորդի գումարային մեծության՝ 2.4 հազարով ավելի մեծ լինելու 
հնարավորությունը:  

ՙՈւսում/կրթություն՚ հոսքի առնչությամբ էլ, դրա թե՛ մուտքի և թե՛ ելքի 
ծավալների սահմանափակ մնալու փաստից զատ, հարկ է մատնանշել, երևի թե, 
միայն մեկնումների մասի՝ գրեթե 38%-ով  նվազելու հանգամանքը, ինչի բերումով 
նրա գծով մնացորդը բացասականից վերափոխվել է դրականի՝ ճիշտ է, ոչ 
այնքան մեծ (2016-2018թթ.` -7 հարյուր մարդ, 2018-2020թթ.` +5 հարյուր մարդ): 
Պետք է կարծել, որ այս տեղաշարժը ևս պայմանավորված է համավարակի և 
պատերազմի իրողություններով:  

Անցնելով ՙարտաքսում/հարկադրում՚ հոսքին՝ նախ՝ արձանագրենք, որ, 
ինչպես և 2016-2018թթ., 2018-2020թթ. ևս ՀՀ-ից նման բնույթի ելքեր 
ընդհանրապես չեն եղել: Ինչ վերաբերում է անմիջաբար բնակչության ներհոսք 
հանդիսացող ու դրանով իսկ միգրացիոն շրջանառության բացասական մնացորդի 
գումարային մեծությունը սահմանափակող մուտքի ծավալներին, ապա այն աճել 
է, ընդ որում՝ բավական բարձր տեմպով՝ մոտ 2.3 անգամով: Նշենք, որ 2018-
2020թթ. ընդհանուր առմամբ շուրջ 5 հազար մարդ կազմած այս համախմբի ուղիղ 
կեսը հանդիսանում են Արցախից  փախստական մեր հայրենակիցները: Նրանց 
մնացած մասն էլ մեր այն նախկին միգրանտ հանդիսացած  քաղաքացիներն են, 
որոնք՝ ըստ հետազոտության տվյալների, մոտավորապես հավասար 
մասնաբաժիններով արտաքսվել/ դեպորտացվել են ՌԴ-ից և Գերմանիայից:  

Վերջապես, անդրադառնալով մշտական բնակության միտված հոսքին՝ 
արձանագրենք, որ դրա դեպքում վճռորոշ դերակատարում է ունեցել այդ 
նպատակով ժամանում/վերադարձների թվի ավելի, քան կրկնակի անգամ 
նվազումը: Հիմնականում դրանով է պայմանավորված այդ հոսքի գծով 2016-
2018թթ. -2.9 հազար մարդ կազմող բացասական մնացորդի մեծության գրեթե 80%-
ով աճը՝ -5.2 հազար 2018-2020թթ.: Հավելենք, որ այս փոփոխության արդյունքում 
տեղի է ունեցել երկրի արտաքին միգրացիայի բացասական մնացորդի 
գումարային մեծության մեջ մշտական միգրացիոն հոսքի մասնաբաժնի առավել, 
քան նշանակալից աճ (2016-2018թթ. 7.4%-ից 25,4%-ի, 3.4 անգամով):  

Ի սկզբանե մշտական բնակության հաստատման նպատակով մեկնածների 
այս զանգվածին հավելելով աշխատանքային միգրանտների այն մասը, որի 
վերադարձն առնվազն քիչ հավանական է (մեր փորձագիտական գնահատմամբ՝ 
7-8 հազար մարդ)՝ կարելի է արձանագրել, որ եթե 2016-2018թթ.  ընթացքում 
մեկնածների և ժամանածների բացասական տարբերությունը կազմողներից 
հաստատապես ժամանակավոր միգրանտ էր հանդիսանում մոտ ամեն երկրորդը, 
ապա 2018-2020թթ. բացասական մնացորդի՝ արդեն միայն 35-40%-ը:  

Եզրափակելով վերլուծության այս մասը՝ ներկայացնենք դիտարկման 
պահին Հայաստանում բնակվող տ/տ-ների անդամների կողմից ԴՀԺ-ների ողջ 
տևողության ընթացքում իրականացրած  միգրացիոն բոլոր ուղևորությունների 
աշխարհագրությունն` ըստ նախորդ և այս հետազոտության տվյալների:  
                                                 
31 Այս հոսքը ներառում է  ՙընտանիքի միավորում՚ բնույթի միգրացիա կատարածներից զատ 
մնացած բոլոր բնույթների ընտանեկան միգրացիան կատարածներին. Նրանց, ովքեր միգրացվել 
են ոչ իրենց անհատական որոշմամբ, այլ որպես տ/տ-ների միգրացված այլ անդամների 
ուղեկիցներ (հիմնականում անչափահասներ ու ծերեր), ամուսնության բերումով միգրացվածներ, 
ամուսնալուծության հանգամանքով պայմանավորված միգրացվածներ  և այլն: 
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Նախ` նշենք, որ` ըստ այս հետազոտության տվյալների, ԴՀԺ-ի ողջ 
ընթացքում Հայաստանը միգրացիոն հաղորդակցություն է ունեցել  ընդհանուր 
առմամբ 18 երկրների և Արցախի հետ (ժամանումներ՝ 16 երկրներից, մեկնումներ՝ 
18 երկրներ) այն դեպքում, երբ` 2019թ. հետազոտության տվյալներով, նման 
երկրներն եղել են 19-ը (ժամանումներ՝ 8 երկրներից, մեկնումներ՝ 11 երկրներ):  

Անցնելով աղյուսակ 6.4.5-ի տվյալներին՝ առաջին հերթին, արձանագրենք, 
որ դրանց միանշանակ հավաստմամբ` այս հետազոտության ԴՀԺ-ում ևս  ՀՀ 
միգրացիոն մուտքերի և ելքերի ճնշող մեծամասնությունը շարունակել է բաժին 
ընկնել ՌԴ-յանը:  Ընդ որում` ուշագրավ է, որ չնայած 2019թ. համեմատ 
ամբողջների մեջ դրանց տեսակարար կշիռների որոշ նվազմանը (մուտքեր՝ 5 
տոկոսային կետով, կամ 5.5%-ով, ելքեր՝ ավելի, քան երեք տոկոսային կետով, 
կամ 3.3%-ով)` ՀՀ միգրացիայի բացասական մնացորդի մեծության մեջ ՌԴ 
բաժնեմասը 2019թ. 91.6%-ից անգամ բարձրացել է՝ մինչև 94.2%-ի:  

 

Աղյուսակ 6.4.5. ԴՀԺ-ի միգրացիոն ժամանում/մեկնումների  և միգրացիայի 
մնացորդի բաշխումն՝ ըստ ելքի և մուտքի երկրների (% ամբողջում) 

Երկրներ 
Ժամանում Մեկնում Մնացորդը 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 
1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   
ՌԴ 95.3 90.3 94.5 91.4 91.6 94.2 

ԵԱՏՄ այլ երկրներ` Ղազախստան  0.5  0.3   
Նախկին ԽՍՀՄ այլ երկրներ32 1.2 1.4 1.6 1.0 2.7 0.1 

Գերմանիա 0.9 1.4 0.6 1.3  1.1 
Ֆրանսիա 0.2 0.3 0.3 0.2 0.6  

Եվրոպական այլ երկրներ33  1.3 0.3 1.6 1.2 2.3 
ԱՄՆ 2.0 1.9 2.3 2.8 3.3 5.0 
Իրան  0.7  0.3  -0.6 

Չինաստան 0.2 0.3 0.1 0.2   
Սիրիա  0.5  0.3   

Այլ երկրներ34 0.2 0.4 0.3 0.5 0.6 0.6 
Արցախ  1.1    -2.8 

Ընդամենը 100 100 100 100 100 100
 

Հավելենք նաև, որ եթե` 2019թ. հետազոտության տվյալներով, ՀՀ 
միգրացիոն շրջանառության մնացորդը առանց բացառության բոլոր երկրների 
հետ եղել էր եթե ոչ բացասական, ապա զրոյական, ապա` ըստ այս 
հետազոտության տվյալների, բնակչության ոչ այնքան մեծ բնականոն միգրացիոն 
ներհոսք է եղել Իրանից և վերջինիցս ավելի, քան քառակի մեծ չափով, սակայն` 
առավել քան ցավագին բնույթ կրող՝ Արցախից:   

Հիշեցնելով, որ մեկնումների աղյուսակում ներկայացված  կառուցվածքը 
վերաբերում է միայն  ՀՀ-ում բնակվող տ/տ-ների անդամներին՝ նշենք, որ հիմքեր 
չկան կարծելու, որ դիտարկման շրջանակներից դուրս մնացած, ողջ կազմով 
բացակայող տ/տ-ների անդամների մեկնումների աշխարհագրությունը կարող է  
էապես այլ լինել:  

 
 

 
 
 
 

                                                 
32 Վրաստան և Ուկրաինա:  
33 Իտալիա, Բելգիա, Հունաստան, Լեհաստան, Չեխիա: 
34 ԱՄԷ, Թուրքիա և մեկ այլ երկիր: 
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Գրակա ն ո ւ թ յ ա ն  ցա ն կ  

1. Պաշտոնական փաստաթղթեր և հրապարակումներ 
 

1.1. ՀՀ միգրացիայի քաղաքականության  2017-2021թթ. ռազմավարությունը  
(23.03. 2017թ.), 

1.2. ՀՀ միգրացիայի քաղաքականության  2017-2021թթ. ռազմավարության 
արդյունավետ իրականացումn ապահովող միջոցառումների ծրագիր  
(31.08. 2017թ.):  
  

2. Միգրացիայի համալիր հետազոտություններ 
 

2.1. Комплексное изучение внешней миграционной ситуации в Арм. ССР. 
Научный отчет. Государственный комитет по труду и занятости Арм. 
ССР, НИИЭП Госплана Арм. ССР, Ереван, 1985г., 67с.  

2.2. ՀՀ բնակչության միգրացիան ետխորհրդային շրջանում: Գիտա-
հետազոտական ծրագրի գիտական հաշվետվություն,    UNDP, UNFPA, 
Երևան, 1996 (հայերեն, անգլերեն) 

2.3. Հայաստանի հանրապետության 1991-1998թթ. արտաքին միգրացիայի 
գործընթացի ուսումնասիրություն: ՀՀ վիճակագրության նախարարություն,  
TACIS,  Եվրոստատ, ՞Լուսաբաց - 04՞, Երևան,  1999    (հայերեն, անգլերեն)

2.4. Զեկույց. Հայաստանի հանրապետությոն հսկիչ անցագրային կետերի 
ուղևորաշրջանառության (միգրացիայի)  ընտրանքային հետազոտություն: 
ՀՀ ԱՎԾ,  TASIS, IOM, Երևան 2002 (հայերեն, անգլերեն)  

2.5. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին և ներքին միգրացիայի 
ընտրանքային հետազոտության զեկույց: ՀՀ ԱՎԾ,     UNFPA, Երևան, 2007. 

2.6. ՀՀ միգրացիոն  իրավիճակի գնահատում` ընտրանքային հետազոտության 
միջոցով: Պետպատվերով գիտա-հետազոտական թեմայի գիտական 
հաշվետվություն,  Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան, Երևան, 
2014, 
http://rau.am/uploads/blocks/3/31/3115/files/Migration_Project_Report_final.p
df, 

2.7. ՀՀ միգրացիոն  իրավիճակի գնահատում` ընտրանքային հետազոտության 
միջոցով: Պետպատվերով գիտա-հետազոտական թեմայի գիտական 
հաշվետվություն,  Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան, Երևան, 
2015, 
http://rau.am/uploads/blocks/3/31/3115/files/Migration_Project_Report_final.p
df 

2.8. ՀՀ միգրացիոն  իրավիճակի գնահատում` ընտրանքային հետազոտության 
միջոցով: Պետպատվերով գիտա-հետազոտական թեմայի գիտական 
հաշվետվություն,  Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան, Երևան, 
2016, 
http://rau.am/uploads/blocks/3/31/3115/files/Migration_Project_Report_final.p
df 

2.9. ՀՀ միգրացիոն  իրավիճակի գնահատում` ընտրանքային հետազոտության 
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միջոցով: Պետպատվերով գիտա-հետազոտական թեմայի գիտական 
հաշվետվություն,  Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան, Երևան, 
2017, https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2934 

2.10. Հայաստանի արտաքին միգրացիայի գնահատումը: Հետազոտական 
թեմայի գիտական հաշվետվություն,  Հայ-ռուսական (սլավոնական) 
համալսարան, Երևան, 2019,  
 
 

 

3. 
 

Միգրացիայի առանձին բաղադրամասերի հետազոտություններ 
 

3.1. 
 

Աշխատանքային միգրացիան Հայաստանից  2002-2005թթ.: Տ/տ-ների 
սոցիոլոգիական հարցում:      OSCE, ՍՊԸ ՞Առաջատար սոցիալական 
տեխնոլոգիաներ՞ ՞Անտարես՞, Երևան, 2005    

3.2. Աշխատանքային միգրացիան Հայաստանից  2005-2007թթ.: 
Հետազոտություն:      OSCE, ՍՊԸ ՞Առաջատար սոցիալական 
տեխնոլոգիաներ՞ ՞Ասողիկ՞, Երևան, 2007    

3.3. 2002-2008թթ. Հայաստան վերադարձած միգրանտների հետազոտություն:  
OSCE, ՍՊԸ ՞Առաջատար սոցիալական տեխնոլոգիաներ՞ ՞Ասողիկ՞, 
Երևան, 2008    

3.4. Միգրանտների դրամական փոխանցումները Հայաստան. 
Խնայողությունների և ներդրումների հնարավորությունները և դրամական 
փոխանցումների ներգրավման ֆինանսական մեխանիզմները:    
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն, Երևան, 2009   

3.5. Dataset of survey conducted in 1500 households within Asian Development 
Bank’s projects on “Transfers from Migrants” and “Transfers-financial sector”. 

3.6. Data from the Survey on Money Transfers Received From Abroad by the 
Households in Armenia in 2005 (2000 respondents) funded by the CBA.  

 

4. 
 

Ներկայացուցչական սոցիալ-տնտեսական հետազոտություններ 
 

4.1. 

 

Integrated household living surveys. (WB – NSS 1996, 1998/99 and each 
year during 2001 to 2009; see, for example at 
http://www.armstat.am/en/?nid=81&id=1085).  

4.2. Labour force surveys (ILO-NSS, 2006, 2007, 2008).  

4.3. Household Survey (1200) conducted by the Center for Population Dynamics 
(CePoD) of Arizona State University jointly with CRRC-Armenia in May 2007 
within Gegharqouniq Marz within the project “Labor Migration and Risks in 
Rural Armenia” 
(http://www.asu.edu/clas/ssfd/cepod/migration_armenia/index.html);  

4.4. Demographic and Health Surveys (DHS), 
http://www.measuredhs.com/aboutsurveys/search/metadata.cfm?surv_id=26
2&ctry_id=81&SrvyTp=type.  

4.5. Оценка бедности методом участия в Тавушском и Гегаркуникском 
марзах Армении. Программа территориального развития Армении,  
DFID, ИЭИ МФЭ РА,    Ереван, 2004 
 

5. Միգրացիայի պիլոտային դիտարկումներ   
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5.1. Migration needs assessment survey conducted in 300 households in Armenia 

(Caucasus Research Resource Centre, 2007).   

5.2. Community-based labour-migration data collection surveys implemented  by 
the Migration and Return Resource Centres established by the Eurasia 
Partnership Foundation (see at: 
http://www.epfound.am/index.php?article_id=46&clang=0);  

 
6. 

 
Ուսումնասիրություններ և վերլուծական հրապարակումներ    

  

6.1. Р. Еганян. Демографические реалии и перспективы РА на пороге XXI 
века. Международная миграция населения: Россия и современный мир. 
Выпуск 5, МГУ им. В.М. Ломоносова, Эк. Фак-т, Центр по изучению 
народонаселения, Москва, МАКС Пресс, 2000, стр. 79-92.   

6.2. Р. Еганян, Л. Давтян. Оценка внешней миграционной ситуации РА. 
Сборник материалов международного семинара “Демография Армении 
на стыке тысячелетий” (Дилижанские чтения 2000). UNFPA , Ереван, 
2001, стр. 30-37.   

6.3. Р. Еганян. Методика оценки наличного населения Республики Армения 
за 1992-2000гг. “Социально-экономические проброзования в Армении за 
10 лет независимости (Сборник научных статей)”, ИЭИ МФЭ РА, Ереван, 
2002, стр. 207-213.    

6.4. Л. Арутюнян. Проблемы институционализации миграции в контексте 
безопасности. Кафедра социологии Ер. ГУ, Ереван, 2002.  

6.5. Արտագաղթը Հայաստանից: Ազգագրական հետազոտությունների 
հայկական կենտրոն ՞Ազատաշեն՞, Երևան, 2003      

6.6. Dr.Gevork Poghosyan. Migration processes in Armenia. Yerevan, 2003.  
6.7. Ռ. Եգանյան, Ն. Շահնազարյան, Աշխատանքային միգրացիան 

Հայաստանից   (գրականության վերլուծություն). OSCE, Երևան , 2004   
6.8. Л. Арутюнян. О некоторых проблемах трудовой миграции Армении. 

Кафедра социологии Ер. ГУ, Ереван, 2003.    
6.9. Ռ. Եգանյան, Կ. Կույումջյան, Ետխորհրդային Հայաստանի սոցիալ-

ժողովրդագրական մարտահրավերները: ՞Գինդ՞, Երևան, 2004    
6.10. Միգրացիա և զարգացում. Հայաստանի իրավիճակի ուսումնասիրություն: 

Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության Եվրոպայի և 
Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային գրասենյակ, 2009   (ISBN: 
978-92-2-822912-7 Cd-ROM).  

6.11. Միգրացիա և մարդկային զարգացում. Հնարավորություններ և 
մարտահրավերներ: Հայաստան 2009. Ազգային զեկույց,    UNDP, Երևան, 
2010. 

6.12. Գ. Եգանյան, Ռ. Եգանյան “Հայաստանի միգրացիոն զարգացումները, 
միտումներ ու հիմնախնդիրներ”, ՎԷՄ համահայկական հանդես, թիվ 2      
(30), 2010, Էջ 11-25: 
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ՄԱԿ-ի ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ  

 

ՀՀ բնակչության` 2018-2021 թթ. միգրացիայի համալիր հետազոտության  
 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 
 

Հարցումն անանուն է, Ձեր տրամադրած տվյալների գաղտնիությունը երաշխավորվում է 
օրենքով: Դրանք օգտագործվելու են միայն ՀՀ միգրացիոն իրավիճակի ամփոփ 
գնահատականների ստացման համար

 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ՀԱՄԱՐԸ          
 Մարզի  կոդ Կլաստերի  համար  Տ /տ  համար  

 

 
 
 

 
Բնակավայրի 

տիպը 

Հարցազրույցի կայացման համար կատարված այցերի թիվը   
 
 

Հարցազրույցի անցկացման 
ամսաթիվը  Օր   Ամիս 2 0 2 1 

 

Զ/վ.  Հարցման հատուկ կոդերն են`    “−97” − ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՉԿԱ / ՉԳԻՏԵ 
   “−98” − ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ Է ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ / ՉԻ ՀԻՇՈՒՄ   “−99” − ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ 

 

ԲԱԺԻՆ 1. ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ 
  Կոդ  Անցում 

1.  
Ինչպե՞ս եք գնահատում Ձեր Տ/Տ ներկայիս նյութական վիճակը. 

1. շատ լավ 2. լավ 3. միջին  4. վատ
5. շատ վատ 

 
 

2.  Ինչպե՞ս է փոխվել Ձեր Տ/Տ նյութական վիճակը   վերջին 
երեք տարիների ընթացքում.  

     1. բարելավվել է          2. մնացել է նույնը   
3. վատացել է 

  

3.  Արտաքին միգրացիան դրանում դերակատարում ունեցե՞լ 
է, և եթե այո, ապա ինչպիսի՞. 

  1. հիմնական  2. կարևոր     3. ոչ այնքան 
կարևոր 4. աննշան 5. ոչ     

4.  Իսկ ինչպե՞ս կփոխվի  Ձեր Տ/Տ նյութական  
վիճակը մոտակա երեք տարիների ընթացքում.  

    1. կբարելավվի          2. կմնա նույնը    3. 
կվատանա   

5.  Արտաքին միգրացիան դրանում դերակատարում  
կունենա՞,  և եթե այո, ապա ինչպիսի՞. 

1. հիմնական  2. կարևոր     3. ոչ այնքան 
կարևոր 4. աննշան 5. ոչ     

6.  Ըստ կարևորության դասակարգե՛ք 
խնդրեմ Ձեր Տ/Տ գոյության 
միջոցների ներկայիս աղբյուրները. 

Զ/վ. Նախ պարզե՛ք, թե տ/տ-ն այս 
աղբյուրներից որոնցից ունի եկամուտ և 
օղակե՛ք դրանց համարները:  

Դրանից հետո պարզե՛ք, թե վերջիններիցս 
որն է ամենակարևորը, և դիմացի վանդակում 
գրառե՛ք ՙ1՚, որն է 2-րդ կարևորը, և դիմացի

վանդակում   գրառե՛ք ՙ2՚, և այդպես 
շարունակ:  

1. հիմնական աշխատանք ՀՀ-ում 

 

2. պատահական վաստակ ՀՀ-ում 
3. թոշակ / նպաստ 
4. օգնություն ՀՀ-ում բնակվող անձ(անց)ից  
5. օգնություն ՀՀ-ում գտնվող կառույց(ներ)ից 
6. մշտապես արտերկրում բնակվող Տ/Տ անդամների վաստակ 
7. Տ/Տ անդամների ժամանակավոր աշխատանք արտերկրում 
8. օգնություն արտերկրում գտնվող այլ անձ(անց)ից 
9. սեփական գործ (նաև Գ/Տ) / բիզնես 
10.  տոկոսներ ֆինանսական և այլ ներդրումներից 
11.  Այլ 

7.  Ձեր Տ/Տ բոլոր աղբյուրներից  ստացվող եկա-
մուտները թույլ տալի՞ս են գումար տնտեսել. 

1. այո, զգալի 2. այո, որոշ  3. այո, բայց շատ քիչ   

 4. ոչ    5. ոչ, անգամ պարտք ունենք      

8. Ձեր տ/տ անդամներից որևէ մեկը տեղյա՞կ է վերադարձող միգրանտների 
վերաինտեգրման աջակցության` ՀՀ-ում իրականացվող ծրագրերի մասին. 

1.Այո, 2. Ոչ 

9. Ձեր տ/տ-ը կուզե՞ր ներառվել ՀՀ-ում ԵՄ կողմից շուտով 
մեկնարկող այն ծրագրում, որով նախանշվում է ՎՄ և ԱԳՄ 
ունեցող տ/տ-ը  բիզնես սկսելու համար ներդրած գումարին 
հավասար չափի անհատույց գումար տրամադրել.   

1. Ոչ՝ ՎՄ և ԱԳՄ անդամ չունենք  
2. Ոչ՝ ներդրումի ցանկություն չունենք 
3. Ոչ՝ նյութական կարողություն չունենք 
4. Ոչ՝ այլ կարողություններ չունենք 
5. Այո  

 1. Երևան  2. Այլ քաղաք  3. Գյուղ  Զրուցավար   կոդը 
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10. 
 

Վերջին 12 ամիսներին Ձեր Տ/Տ-ը գումարի և կամ ապրանքի  
ձևով անհատույց մուտքեր և ելքեր ունեցե՞լ է արտերկրի հետ. 

1. և՛ մուտք, և՛ 
ելք  

3. միայն ելք 

1-3  11 

4 14 2. միայն մուտք 4. ո՛չ մուտք, ո՛չ ելք

11. Գնահատե՛ք խնդրեմ, թե  
ընդհանուր առմամբ  
մոտ որքա՞ն է կազմել  
ստացվածի/ ուղարկվածի  
դրամական մեծությունը.  

  Մուտք Ելք

Զ/վ.   
մուտք  չկա
14 

1. Հազար ՀՀ դրամ   
2. ԱՄՆ դոլար   
3. Հազար ՌԴ ռուբլի   
4. Եվրո   

12. Ստացված գումարը Ձեր տ/տ-յան վերջին 12 ամիսների 
մաքուր եկամտի մոտավորապես ո՞ր մասն է կազմել.   

1. մինչև 
10% 

3. 30-50% 5. 70-90%  

 
2. 10-30% 4. 50-70% 6. 90% և ավել 

13. Ասե՛ք, խնդրեմ, թե Ձեր տ/տ-յան 
հետևյալ կարիքներից որո՞նց 
բավարարմանն են ուղղվել / 
ուղղվում / պիտի ուղղվեն այդ 
մուտքերը   
 
Զ/վ. Հարցնել միայն հարց 10-ում 
ՙ1՚ և ՙ2՚ տարբերակ նշածներին: 
Օղակեք համապատասխան 
հոդվածների համարները, որից 
հետո տվեք ստորև բերված 
հարցը. 
 
Գնահատեք, խնդրեմ, թե Ձեր 
նշած հոդվածներից որի՞ վրա 
գումարի մոտավորապես ո՞ր 
մասն է՝ %-ն է ծախսվել / 
ծախսվելու.  
 
Զ/վ. տոկոսների գումարը պետք  է 
կազմի 100:  

1.  Սննդամթերք /հագուստ     %

 

2.  Այլ՝ ոչ տևական օգտագործման իրեր/ապրանքներ %

3.  Տևական օգտագործման իրեր/ապրանքներ %

4.  Թանկարժեք իրեր/ապրանքներ (կահույք, մեքենա և այլն)  %

5.  Կոմունալ վարձեր և ջեռուցում %

6.  Կրթական կարիքներ %

7.  Առողջապահական կարիքներ %

8.  Պարտքերի/վարկերի մարում %

9.  Արարողություններ (հարսանիք, թաղում և այլն)  %

10.  Արտաքին միգրացիոն ծախսեր  %

11.  Ազատ ժամանց/հանգիստ/տուրիզմ  %

12.  
Կացարանային/կենցաղային պայմանների 
բարելավում 

%

13.  Անշարժ գույքի (հող, տուն, ամառանոց և այլն) գնում  %

14.  Ներդրում գ/տ բիզնեսում  %

15.  Ներդրում ոչ գ/տ բիզնեսում  %

16.  Ֆինանսական ներդրումներ %

17.  Բանկային ավանդներ/սև օրվա պահուստ %

18.  Բարեգործություն   %

19.  Օգնություն համայնքի զարգացմանը %

20.  Այլ  %

Տ/տ միգրացիոն վարքագիծ 

14. Այլ բնակավայր/երկիր մշտական 
բնակության տեղափոխման ի՞նչ 
մտադրություններ ուներ Ձեր տ/տ-ը մինչ 
2020թ. և ինչպիսի՞ն են դրանք այժմ. Զ/վ. 
Ամեն սյունում ՙ1՚, ՙ2՚, ՙ3՚, ՙ4՚ և ՙ5՚ 
տարբերակների դեպքում գրառվում է միայն մեկ 
պատասխան, մնացած դեպքերում կարելի է 
ընդունել պատասխանի երկու տարբերակ:  
Օղակել պատասխանները:       

 

 մինչ 2020թ. այժմ 

Նման մտադրություն չունեինք/չունենք  
1. 1. 

Ողջ կազմով՝ մարզի այլ բնակավայր 
2. 2. 

Ողջ կազմով՝ ՀՀ այլ մարզ 3. 3. 
Ողջ կազմով՝ Երևան 4. 4. 
Ողջ կազմով՝ արտերկիր 5. 5. 
Մի մասով՝  մարզի այլ բնակավայր 6. 6. 
Մի մասով՝  ՀՀ այլ մարզ 7. 7. 
Մի մասով՝  Երևան 8. 8. 
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Մի մասով՝  արտերկիր 9. 9. 

15. 
Համավարակը Ձեր տ/տ միգրացիայի 
ներկայիս մտադրությունների առումով 
ինչպե՞ս է ազդել.   

1. Չի ազդել 
2. Ստիպել է լիովին հրաժարվել նման ծրագրերից 
3. Պարտադրել է էապես վերանայել դրանք  
4. Ստիպել է վերանայել ժամկետները  
5. Այլ կերպ  

 
 

16. 
Այժմ Ձեր տ/տ՝ միգրացիայի մտադրություն ունենալ/ 
չունենալը որքանո՞վ է 2020թ. պատերազմի հետևանք.  

1. Ամբողջովին 
2. Հիմնականում 
3. Զգալի չափով 

4. Որոշ չափով 
5. Ոչ մի չափով 

 
 

17. Որո՞նք են եղել և որո՞նք 
են այժմ Ձեր տ/տ՝ 
միգրացիայի 
մտադրություններ 
ունենալու/չունենալու 
հիմնական   
պատճառները.  
Զ/վ. Ամեն սյունում կարելի է 
երկու պատասխան: 
Օղակել պատասխանները : 

 
մինչ 2020թ. այժմ 

Տ/տ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 1. 1. 
Բնակավայրի/մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2. 2. 
Անվտանգության երաշխիքների չլինելը/լինելը 3. 3. 
Իրավիճակի արագ շտկման հույսի 
բացակայությունը/առկայությունը  

4. 4. 

Բարոյա-հոգեբանական մթնոլորտը 5. 5. 
Ընդհանուր աշխարհաքաղաքական դրությունը 6. 6. 
2018թ./2021թ. ընտրությունների արդյունքները 7. 7. 
Այլ 8. 8. 

Զ/վ. Եթե հարց 14-ի “այժմ” սյունյակում պատասխանը 1 է, ապա անցնել ԲԱԺԻՆ 2 
18. Ե՞րբ են իրականացվելու Ձեր տ/տ միգրացման 

ներկայիս մտադրությունները.  
1. Արդեն իրականացվում են  3. 2-3 տարում  
2. Մոտակա մեկ տարում   4. Ավելի ուշ 

 
 1  Բ2  

2-4 19	

19. Ձեր տ/տ-ը ո՞ր դեպքում 
կմտածի հրաժարվել  
միգրացման ներկայիս 
մտադրություններից. 

1. Քաղաքական վիճակի կարգավորման  
2. Դրական տնտեսական տեղաշարժերի  
3. Սոցիալական դրության բարելավման 
4. Անվտանգության հիմնախնդրի լուծվածության 
5. Բարոյա-հոգեբանական մթնոլորտի առողջացման 

6. Այլ  
7. Ոչ մի դեպքում 
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ԲԱԺԻՆ 2. Տ/Տ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ 
(Զ/վ. հարցրե՛ք Տ/Տ առավել տեղեկացված անդամին)  

 

 Տ/Տ անդամի հերթական համարը (հ/հ) 1 2 3 4 5 6 7 Անցում 

 Տ/Տ անդամի անունը..         

1. Թվարկե՛ք 2018-2021 թթ. ընթացքում (եթե տ/տ-ը 
ստեղծվել է 2018թ. հետո՝ ստեղծման պահից մինչ 
օրս) որևէ ժամանակ Ձեր տ/տ-ն անդամ եղած բոլոր՝ 
այժմ կենդանի անձանց. Զ/վ. Գրառել ըստ 
պատասխանողի` 1-ինը գրանցվածի, առնչության կոդի: 

1        

2. կին, ամուսին 4. հայր, մայր 6. հարս, փեսա 8. տատ, պապ 10. այլ ազգական 

3. զավակ 5. քույր, եղբայր 7. կնոջ/ամուսնու ծնող 9. թոռ  11. ոչ ազգական 
 

 
 
 

Ներկայացրե՛ք, խնդրեմ, Ձեր և Ձեր Տ/Տ-յան բոլոր անդամների հետևյալ տվյալները. 
2. Սեռը. 1. արական 2. իգական 

 

  

3. 
Ծննդյան 

ամիսը        
 

տարեթիվը                             

4. Ազգությունը. 

 

         
 

 

1. հայ 3. քուրդ 5. ասորի 7. ուկրաինացի 9. իրանցի  11. հնդիկ 
2. ռուս 4. եզդի 6. հույն 8. հրեա 10. արաբ  12. այլ 
 

5. Ո՞րն է Ձեր/նրա ներկայիս հիմնական 
սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակը.  

       
 1. աշխատող (նաև՝ ինքնազբաղված) 3. Տ/Տ վարող 5. խնամքի տակ 7. այլ 

2. աշակերտ / ուսանող   4. թոշակառու / նպաստառու 6. աշխատանք չունեցող  

6. Ներկայումս ո՞ր երկրի քաղաքացի եք / է.
1. ՀՀ  3. այլ (նշել երկիրը) 
2. ՀՀ և այլ երկրի (նշել երկիրը)  4. Քաղաքացիություն չունի
 

       

 
       

Լրացվում է Խ/վ. կողմից               
7 - 11 հարցերը վերաբերում են 6 և բարձր տարիքի (2015թ. և դրանից առաջ ծնված) անձանց 

7. Մայրենի լեզուն (լեզուն, որով հիմնականում 
հաղորդակցվում եք / է տանը). 

        

 1. հայերեն 2. ռուսերեն 3. եզդիերեն 4. քրդերեն 5. ասորերեն 6. հունարեն 7. ուկրաիներեն 8. այլ 
 

8. Մայրենիից զատ, որևէ այլ լեզվի այս  
կամ այն չափով տիրապետու՞մ եք / է. 

1. Այո 
2. Ոչ 

         
 1  9 
 2  10 

9. Որո՞նք են այդ լեզուները.  
  
Զ/վ. Մայրենին չնշել: Նշել հիմնական երկուսը: 

       
        

1. հայերեն 2. ռուսերեն 3. անգլերեն 4. ֆրանսերեն  5. գերմաներեն 6. արաբերեն 7. այլ 
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 Տ/Տ անդամի հերթական համարը (հ/հ) 1 2 3 4 5 6 7 Անցում 

 Տ/Տ անդամի անունը..         

10. Ձեր / նրա կրթական մակարդակը.         
 1. տարրական և ցածր  3. միջնակարգ ընդհանուր  5. միջին մասնագիտական  7. հետբուհական 

2. հիմնական (8/9 դաս)  4. նախամասնագիտական  6. բարձրագույն  

11. Հաճախու՞մ եք/է կրթական որևէ  
հաստատություն.  
Զ/վ. մի քանիսի դեպքում նշել ամենաբարձրը:  

       
 1. դպրոց 3. քոլեջ, տեխնիկում 5. Հետբուհական   7. ոչ 

2. արհեստագործական ուսումնարան 4. ԲՈՒՀ 6. կարճաժամկետ դասընթաց  

12 – 26 հարցերը վերաբերում են 15 և բարձր տարիքի (2006 թ. և դրանից առաջ ծնված) անձանց 
12. Ձեր / նրա ամուսնական կարգավիճակը.         

1. երբևէ չամուսնացած 2. ամուսնացած/համատեղ ապրող 3. ամուսնալուծված/բաժանված   4. այրի 
 
 
 
 
 
 
 

 Տ/Տ անդամի հերթական համարը (հ/հ) 1 2 3 4 5 6 7 Անցում 

13. Ունե՞ք / ունի՞ մասնագիտություն և եթե այո, 
ապա սրանցից ո՞րն է այն.   

Զ/վ. Կարդալ տարբերակները, մի քանիսն 
ունենալու դեպքում նշել հիմնականը: 

        
1. բարձր որակավորման մասնագետ 4. սպասարկման ոլորտի աշխատող  7. զինվորական 
2. միջին որակավորման մասնագետ 5. որակավորված բանվոր` գյուղատնտես. 8. չունեմ / չունի 
3. գրասենյակային ծառայող 6. որակավորված բանվոր` ոչ գյուղատնտես.   

14. Հարցմանը նախորդող 7 օրերին գոնե մեկ ժամ 
աշխատե՞լ կամ ունեցե՞լ եք / է եկամտաբեր 
զբաղմունք, անգամ եթե չեք/չի էլ հաճախել.  

       1  17 

 2  15 1. Այո 2. Ոչ 

15. Եթե առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում 
լիներ առաջարկ, ի վիճակի և պատրաստ 
կլինեի՞ք անմիջապես անցնել աշխատանքի. 

       
 

1. Այո 2. Ոչ 

16. Վերջին 4 շաբաթում փնտրե՞լ եք/է 
աշխատանք կամ եկամտաբեր 
զբաղմունք. 

1. Այո
       

1  26 
2  27 2. Ոչ 

17. Որտե՞ղ է գտնվում Ձեր / նրա  
աշխատանքի վայրը.  

       
  1. այս քաղաքում / գյուղում   2. մարզի այլ բնակավայրում   3. ՀՀ այլ մարզում 4. արտերկրում 

18. Դուք / նա  ներկայումս  աշխատում    եք / է 
որպե՞ս…  

 

       
 1. վարձու աշխ.` պետ.  3. գործատու     5. ինքնազբաղ.` այլ ոլորտ 7. կոոպերատիվի  2. վարձու աշխ.` 

ոչ պետ.  4. ինքնազբաղ.` գ/ տ  6. առանց վարձատ. աշխ.   անդամ 

19. Ինչպիսի՞ն է աշխատանքի ժամկետայնությունը.        
 

1. ժամանակավոր՝ < 3 ամիս  2. ժամանակավոր՝ < 1 տարի 3. անժամկետ  4. այլ 
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20. Ո՞ր ոլորտում է աշխատանքը. 

 

       
 1. գյուղատնտեսություն  3. շինարարություն  5. պետական կառավարում  7. առողջապահություն 

2. արդյունաբերություն 4. առևտուր և նորոգում  6. կրթություն/գիտություն  8. այլ ծառայություններ 

21. Աշխատանքը համապատասխանու՞մ է 
մասնագիտությանը. 

       
 

1. այո, լիովին 2. ավելի շուտ՝ այո 3. ավելի շուտ՝ ոչ 4. ոչ 5. չունեմ / չունի մասնագիտություն 

22. Աշխատանքը համապատասխանու՞մ է 
որակավորմանը. 

       
 

1. այո, լիովին 2.այո, մասամբ 3. ոչ, ավելի բարձր է 4.ոչ, ավելի ցածր է 
 

23. Որքա՞ն է շաբաթական աշխատաժամերի թիվը.          
24. 

Ունե՞ք / ունի՞ արդյոք հանգստյան օրեր.        
       

 1. այո, կանոնավոր 2. այո, ոչ կանոնավոր 3.ոչ 
 

25. Ամսական միջին 
հաշվով որքա՞ն է 
կազմում Ձեր / նրա 
վաստակն առանց 
հարկերի. 

1. Հազար ՀՀ դրամ        

 
2. ԱՄՆ դոլար        
3. Հազար ՌԴ ռուբլի        
4. Եվրո        

26. Ու՞մ միջոցով եք / է փնտրում / գտել ներկայիս
աշխատանքը.  Զ/վ. Նշել հիմնական 2-ը: 

       
        

1. ՀՀ զբաղվ. Պետ. Ծառայ. 
2. ՀՀ զբաղվ. Մասն. Ծառայ. 
3. գործատու ՀՀ-ից 

 4. բրիգադիր ՀՀ-ից 
5. միջնորդ/ծանոթ/բարեկամ ՀՀ-ից  
 6. սեփ./ընտ. գործ ՀՀ-ում (նաև՝ Գ/Տ)

7. արտերկ. զբաղվ. Պետ. Ծառայ.    
 8. արտերկ. զբաղվ. Մասն. ծառայ. 
9. գործատու արտերկրից 

10. բրիգադիր արտերկրից
11. այլ անձ արտերկրից  
12. սեփ./ընտ. գործ արտերկրում

13. ինտերնետ / այլ լրամիջոց
14. ուղեգիր / նշանակում 
15. այլ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Տ/Տ անդամի հերթական համարը (հ/հ) 1 2 3 4 5 6 7 Անցում 

Զ/վ. 27-30 հարցերը վերաբերում են բոլորին
27. Ունի՞ եկամտի այլ աղբյուր՝ թոշակ, նը-

պաստ, գույքի վարձակալությունից և այլն.
1. Այո 

2. Ոչ 
       

1  28 
2  29 

28. Ամսական միջին  
հաշվով որքա՞ն է 
կազմում Ձեր / նրա այդ 
եկամուտը. 

1. Հազար ՀՀ դրամ        

 
2. ԱՄՆ դոլար        
3. Հազար ՌԴ ռուբլի        
4. Եվրո        

29. Այժմ նա այս Տ/Տ անդա՞մ է, անգամ   եթե 
մշտապես չի բնակվում Ձեզ հետ. 

1. Այո  

2. Ոչ 
       

1  31 
2  30 

30. Լինելով Ձեր Տ/Տ անդամ՝ նա 2018 թ. ի վեր, 3 և        1-5Բ3 



 119 

ավելի ամսով բնակվե՞լ է արտերկրում, կամ 
վերադարձե՞լ / ժամանե՞լ է նման բնակությունից, և 
եթե այո, ապա ի՞նչ բնույթի է դա եղել. 

1. Այո՝ աշխատանք/ից 3. Այո՝ մշտական բնակություն/ից 5.Այո՝ հարկադրված/ից 7. Այո՝ այլ/ից  3. Այո՝ ուսում/ից  

2. Այո՝ ուսում/ից  4. Այո՝ ընտանեկան/ից 6. Ոչ   4. Այո՝ մշտական բնա
 

6-7  
Վ ԵՐՋ 

Ենթաբաժին՝ ՙՄիգրացիոն վարքագիծ: Միգրացիոն վարքագծի փոփոխություններ՚ 
31. Զ/վ. Միայն 15 և ավել տարեկաններին:  

Վերջին երկու տարիների արտակարգ երևույթների 
ազդեցության տակ փոխվե՞լ է արդյոք ՀՀ-ից 
մարդկանց այլ երկիր մշտական բնակության 
մեկնելու երևույթի Ձեր/նրա գնահատականը. 

       

 
1. չի փոխվել՝ այն բացասական, ոչ ընդունելի է 4. փոխվել է՝ այն բացասական, ոչ ընդունելի է 
2. չի փոխվել՝ այն բնականոն երևույթ է 5. փոխվել է՝ այն բնականոն երևույթ է 

3. չի փոխվել՝ այն դրական երևույթ է 6. փոխվել է՝ այն դրական երևույթ է 
 

Զ/վ. 32-42 հարցերը վերաբերում են բոլորին 
32. Մինչ 2020թ. և հիմա հավանակա՞ն 

էր/է արդյոք Ձեր/նրա գտնված  
երկրից այլ երկիր մշտական 
բնակության մեկնելը.  

Մինչ 2020թ.        

 
Այժմ        

 1.այո,  2. ավելի շուտ՝ այո, 3. ավելի շուտ՝ ոչ 4. ոչ 

Զ/վ. Եթե 32-ի երկու տողերը= 435, եթե միայն 2020=4` չհարցնել 33-ի 2020-ը, եթե միայն ՙայժմ՚=4` հարցնել 33-ի միայն 
2020-ը և 35: 

33. Մինչ 2020թ. և հիմա առավելապես ո՞ր  
երկիր էիք/ եք մտադիր տեղափոխվել 
մշտական բնակության. 

2020թ.        

 
այժմ        

 1. ՌԴ  2.Այլ ԵԱՏՄ 3. Եվրոպա 4. ԱՄՆ/Կանադա  5. Այլ ամերիկ. 6. Այլ երկիր 7. Որը հաջողվի  8. ՀՀ 

34. Ի՞նչը կարող է բավարար պայման հանդիսանալ 
կամ նպաստել Ձեր/նրա ՀՀ-ից մշտական 
բնակության մեկնելու ներկայիս մտադրությունից  
հրաժարվելու / ՀՀ մշտական բնակության հետ 
գալու համար.   

       

 

1. Քաղաքական վիճակի կարգավորումը 
2. Դրական տնտեսական տեղաշարժերը  
3. Սոցիալական դրության բարելավումը 
4.Անվտանգության հիմնախնդրի լուծվածությունը 

5. Բարոյա-հոգեբանական մթնոլորտի  
առողջացումը 
6. Այլ  
7.Նման պայման չկա 

 

35. Ունե՞ք/ունի՞ աշխատելու, ուսանելու, մշտական 
բնակության, կամ ընտանեկան բնույթի 3 և ավել 
ամսով այլ երկիր մեկնելու/այնտեղից հետ գալու 
հստակ ծրագիր.. 

       1-3  36 
4  43 

1. այո   2. ավելի շուտ՝ այո   3. ավելի շուտ՝ ոչ   4.ոչ  
36. Ո՞րն էր/է ծրագրվող  միգրացիայի հիմնական 

նպատակը.  1. աշխատանք 2. ուսում 3. մշտական բնակություն 4. ընտանեկան 5. հայրենադարձում 6. Այլ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Տ/Տ անդամի հերթական համարը (հ/հ) 1 2 3 4 5 6 7 Անցում 
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37. Միգրացիայի Ձեր/նրա ծրագիրն ի՞նչ  ժամկետում է 
իրականացվելու.  1. Արդեն իրացվում է 2. Մոտակա 12 ամիսներին 3. Առաջիկա 2-3 տարիներին   4. Ավելի ուշ 

 

38. Որո՞նք են 
ծրագրվող 
մեկնման 
պատճառ- 
ները.  

 
Զ/վ. Նշել հիմնական 2-ը:

       
        

1. աշխատանք չգտնելը/չունենալը 
2. ավելի լավ/եկամտաբեր աշխ. 
3. Տ/Տ համար գումար վաստակել 
4. աշխ. վատ պայմաններ 
5. բիզնեսի խնդիրներ 

6.  ուսում/որակ. բարձրացում 
7.  կրթության ցածր որակ 
8.  ընտ./հարազատ. միավորվել 
9.  ընտանիք կազմել 
10. այլ ընտանեկան   

11.  բարոյա-հոգեբան. անառողջ մթնոլորտ 
12. ապագայի նկատմամբ անվստահություն 
13. աղտոտ շրջակա միջավայր/օդ, 

  անբարենպաստ կլիման 
14. խտրականություն 

15. քաղաք. հետապնդ. վախ  
16. կրոն. հետապնդ. վախ 
17.  այլ  

39. Ծրագրվող միգրացիայի համար այս խնդիրներից 
որո՞նց ուղղությամբ են արդեն քայլեր ձեռնարկված. 
Զ/վ. Բացառությամբ 6-ի և 7-ի հնարավոր է 2 
տարբերակ: 

       

 
       
1. Տոմսի        3. Կացարանի   5. Այլ      7. Ոչ մեկի     
2. Աշխատանքի/ զբաղմունքի   4. Մուտքի/վիզայի  6. Նշված բոլորի

40. Տվյալ միգրացիայի հարցում ի՞նչ օգնություն եք / է 
ստացել / ստանալու.            Զ/վ. Մինչև 2 
պատասխան: 

       

        

1. վիզայի 2. նյութական 3. աշխատանքի 4. կացարանի 5. այլ 6. ոչ մի 

41. Ո՞ւր եք/է ծրագրում  
մեկնել. 

Երկիրը        

 Կոդը (կոդավորում է Խ/վ)        

42 հարցը վերաբերում է 15 և բարձր տարիքի (2006 թ. և դրանից առաջ ծնված) անձանց 
42. Եթե վաստակելը մեկնում ծրագրելու պատճառներից

է, ապա ամիսը քանի՞ հազար ՀՀ դրամ մաքուր 
եկամտի դեպքում չէիք / չէր մեկնի. 

 
 

      

 Զ/վ. Նշել գումարը: Եթե եկամուտները ծրագրվող մեկնման գործոն չեն՝ գրառել 0: 

43-46-րդ հարցերը վերաբերում են բոլորին 
43. Ձեր/նրա՝ միգրացման ծրագիր ունենալ/չունենալը 

որքանո՞վ է կապված 2020-2021թթ. արտակարգ 
երևույթների հետ.  

 1. լիովին   2. մեծապես  3. զգալիորեն   4. ոչ մեծ չափով  5. կապված չէ  
 

44. 
Այդ երևույթների ճգնաժամային դրսևորումներից 
որո՞նք են առավել մեծ չափով ազդել Ձեր/նրա՝ 
միգրացիայի ծրագիր ունենալ/չունենալու վրա. Զ/վ. 
Հնարավոր է 2 պատասխան:    
 

 1. Քովիդը  2. Քաղաքականը  3. Տնտեսականը  4. Սոցիալականը  5. Բարոյա-հոգեբանականը  6. 
Ապահովության/անվտանգության զգացողության կորուստը  7. Պատերազմը       8. Անցած 
ընտրությունները 9. Այլ  10. Ոչ մեկը 

45. 2018թ. ի վեր, Դուք/նա 3 և ավելի ամսով աշխատելու
/ուսանելու/մշտական բնակության կամ ընտանեկան 

    
 

   1Բ3 
246 
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նպատակով մեկնե՞լ եք/է արտերկիր կամ 
վերադարձե՞լ / ժամանե՞լ եք/է 3 և ավելի ամսով 
մեկնումից. 

1. Այո, բայց արդեն ՀՀ-ում է  2. Այո և դեռևս արտերկրում է 3. Ոչ 
3ՎԵՐՋ 

46. Ո՞րն է նրա  գտնվելու 
երկիրը. 

Երկիրը        

Բ3 Կոդը (կոդավորում է Խ/վ)        
 

 
 
 

 ԵԹԵ Տ/Տ-ում 2018-2021 թթ. ՄԻԳՐԱՆՏ ՉԻ ԵՂԵԼ (ԲՈԼՈՐԻ ՄՈՏ Բ2.30 = 6 կամ 7 և  Բ2.45 = 3),  ՀԱՐՑՈՒՄՆ ԱՎԱՐՏԵԼ:  
 Տ/Տ 2018-2021 թթ. ՄԻԳՐԱՆՏ ԵՂԱԾ/ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ( Բ2.30 = 1-5 և/ԿԱՄ  Բ2.45 = 1-2) ՀԱՐՑՈՒՄԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼ  ԲԱԺԻՆ 3-ՈՒՄ:  
 ԵԹԵ Տ/Տ ՄԻԳՐԱՆՏ ԵՂԱԾ / ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՆԴԱՄԸ ՀԱՐՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԳՏՆՎՈՒՄ Է ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ, ՀԱՐՑՈՒՄԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼ   

ԱՆՁԱՄԲ ՆՐԱ ՀԵՏ:  
 ԵԹԵ Տ/Տ ՄԻԳՐԱՆՏ ԵՂԱԾ / ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՆԴԱՄԸ ՀԱՐՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ՉԷ, ՀԱՐՑՈՒՄԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼ ՏՏ ԱՌԱՎԵԼ      

ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ ԱՆԴԱՄԻ ՀԵՏ:  

ԲԱԺԻՆ 3. Տ/Տ-ՅԱՆ ՆԵՐԿԱ ԵՎ ԲԱՑԱԿԱ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ՝ ՏՎՅԱԼ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻՑ 

2018 թ. Ի ՎԵՐ ԱՐՏԵՐԿԻՐ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՄԵԿՆՈՒՄՆԵՐԻ / ԺԱՄԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
 

Բաժին 3-ի ստորև ներկայացված աղյուսակի լրացման կարգը.   

Լրացվում են Բ2.30-ին՝ 1-5 և Բ2.45-ին՝ 1-2  պատասխան տված տ/տ-յան յուրաքանչյուր անդամի՝ 2018 թ. հունվարի 1-ից սկսած 3 և ավելի ամիս 
տևողությամբ աշխատանքի, ընտանեկան, մշտական բնակության կամ կրթության / ուսման  նպատակով, ինչպես նաև հարկադրաբար արտերկիր կատարած 
բոլոր մեկնումները և արտերկրից ժամանումները:  

ա) Սյուն 1-ում գրառել տ/տ-յան համապատասխան անդամի հերթական համարը (հ/հ): Հարցերը ձևակերպել անվանական` փորձելով հիշել տ/տ-յան 
անդամ(ներ)ի անուն(ներ)ը, օրինակ` «ինչ բնույթ է կրել Արմենի՝ 2018 թ. ուղևորությունը... » և այլն: 

բ) Գրառումները կատարել հորիզոնական կարգով, այսինքն` լրացնել տ/տ-յան տվյալ անդամի բոլոր ուղևորությունների (մեկնումների / 
ժամանումների) բոլոր բնութագրիչներն (3.1. Ուղևորության սկզբի տարին և ամիսը, 3.2. Ուղևորության բնույթը, 3.3. Երկիրն, ուր մեկնել է/որից եկել է), ու 
միայն դրանից հետո  անցնել տ/տ-յան հաջորդ` միգրացիոն գործընթացում ներգրավված անդամի ուղևորությունների գրանցմանը:  

3.1. Ուղևորության սկզբի տարին և ամիսը. 
գ) Եթե տ/տ-յան տվյալ անդամի՝ 2018-2021 թթ. կատարած առաջին ուղևորությունը վերադարձն է 2018 թ. առաջ կատարած 3 և ավելի ամսով 

մեկնումից, որպես նրա առաջին ուղևորություն գրառե՛ք այդ մեկնման տվյալները (օրինակ՝ տարին՝ 2015, ամիսը՝ 03, նպատակը՝ 1, բնույթը՝ 21-28, 
երկիրը՝ ՌԴ): Մնացած բոլոր դեպքերում գրառումը սկսել 2018 թ. հունվարի 1-ից ի վեր կատարած առաջին մեկնման /ժամանման տվյալների 
գրանցմամբ: Այսպիսով՝ առաջին ուղևորության տարեթիվը կարող է փոքր լինել 2018-ից միայն այն դեպքում, երբ տ/տ-յան որևէ անդամի՝ 2018 թ. 
հունվարի 1-ից հետո կայացած առաջին ուղևորությունը վերադարձ է՝ 2018 թ. առաջ կատարված 3 և ավելի ամիս տևողությամբ միգրացիոն մեկնումից:  

3.2. Ուղևորության բնույթը՝  պատասխանների հնարավոր տարբերակները տե´ս հաջորդ էջի աղյուսակի ստորին մասում։ 

3.3. Երկիրն, ուր մեկնել է, որից ժամանել է՝  գրառել երկիրը, որից ժամանել է կամ ուր մեկնել է։ 

3.4. Ուղևորության (մեկնման / վերադարձի / ժամանման) հերթական համարներն աղյուսակում արդեն արձանագրված են՝ տ/տ-յան տվյալ անդամի 
ուղևորությունները գրառել հաջորդաբար` ժամանակի աճման կարգով:   
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Տ/տ-յան 
անդամի 
հ/հ-ն՝ 

ըստ Բ2-ի 

 
3.1. – 3.3. Ուղևորության 

բնութագրերը 

3.4. Ուղևորության (մեկնման / վերադարձի / ժամանման) հերթական համարը 

I II III IV V VI VII VIII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

3.1 Սկիզբը/ ավարտը 
տարին   
ամիսը   

3.2 բնույթը   

3.3 Երկիրն, ուր մեկնել 
է / որից եկել է  

Անվանումը   
Կոդը (Խ/վ)   

 

3.1 Սկիզբը/ ավարտը 
տարին   
ամիսը   

3.2 բնույթը   

3.3 Երկիրն, ուր մեկնել 
է / որից եկել է  

Անվանումը   
Կոդը (Խ/վ)   

 
 

Տ/տ-յան 
անդամի 
հ/հ-ն՝ 

ըստ Բ2-ի 

 
3.1. – 3.3. Ուղևորության 

բնութագրերը 

3.4. Ուղևորության (մեկնման / վերադարձի / ժամանման) հերթական համարը 

I II III IV V VI VII VIII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

3.1 Սկիզբը/ ավարտը 
տարին   
ամիսը   

3.2 բնույթը   

3.3 Երկիրն, ուր մեկնել 
է / որից եկել է  

Անվանումը   
Կոդը (Խ/վ)   

 

3.1 Սկիզբը/ ավարտը 
տարին   
ամիսը   

3.2 բնույթը   

3.3 Երկիրն, ուր մեկնել 
է / որից եկել է  

Անվանումը   
Կոդը (Խ/վ)   

 

3.1 Սկիզբը/ ավարտը 
տարին   
ամիսը   

3.2 բնույթը   

3.3 Երկիրն, ուր մեկնել 
է / որից եկել է  

Անվանումը   
Կոդը (Խ/վ)   

 3.1 Սկիզբը/ ավարտը 
տարին   
ամիսը   
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3.2 բնույթը   

3.3 Երկիրն, ուր մեկնել 
է / որից եկել է  

Անվանումը   
Կոդը (Խ/վ)   

 

3.1 Սկիզբը/ ավարտը 
տարին   
ամիսը   

3.2 բնույթը   

3.3 Երկիրն, ուր մեկնել 
է / որից եկել է  

Անվանումը   
Կոդը (Խ/վ)   

 
3.2. Ուղևորության բնույթը Պատասխանի տարբերակների կոդերը 

Մեկնում Վերադարձ Նախկինում ՀՀ-ում  չբնակված անձի ժամանում 

Սեզոնային (մինչև 1 տարով) աշխատանք 11 21 31 
Ոչ սեզոնային կարճաժամկետ (մինչև 1 տարով) աշխատանք 12 22 32 
Տևական (ավելի քան 1 տարով) աշխատանք 13 23 33 
Կիսված ընտանիքի միավորում 14 24 34 
Այլ ընտանեկան (ողջ ընտանիքով, ամուսնություն, ամուսնալուծում և այլն) 15 25 35 
Մշտական բնակություն 16 26 36 
Ուսում / կրթություն 17 27 37 
Արտաքսում, հարկադրում 18 28 38 

 



 124

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 
 
 
 

 
 
 

ՙՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ՝ 2018-2021թթ. ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ՚ 

 
 Ծրագրի դաշտային աշխատանքային խմբերի 

ԽՄԲԱՎԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԶՐՈՒՑԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՀԱՆԳ-ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԵՐԵՎԱՆ 2021թ. 
 

 ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Էջ 
 Տվյալ ՀՐԱՀԱՆԳ-ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՈՒՄ և հետազոտության այլ գործիքներում 

օգտագործված հապավումների ցանկը.......................................................... 
1 

1.  Նախահարցումային աշխատանքներ............................................................. 2 

2.  Ընդհանուր գործիքներ և պարտադիր 
դրույթներ........................................... 

3 

3.  Հարցազրույցի անցկացման և հարցաթերթի լրացման հատուկ 
ցուցումներ......... 

5 

3.1. ՏԻՏՂՈՍԱԳԻՐ................................................................................................... 5 
3.2. ԲԱԺԻՆ 1. ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ……. 5 

3.3. 
ԲԱԺԻՆ 2. Տ/Տ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ……………………………………………………………. 

6 

3.4. 
ԲԱԺԻՆ 3. Տ/Տ ՆԵՐԿԱ ԵՎ ԲԱՑԱԿԱ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ՝ 2018թ. Ի ՎԵՐ 
ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՄԵԿՆՈՒՄ/ ԺԱՄԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ........... 

8 

4.  Հետհարցումային աշխատանքներ.................................................................. 8 
5.  Հետադարձ կապ............................................................................................... 12 

 
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. Հիմնական և պահուստային ընտրանքի տ/տ-ների 
հասցեացուցակի և դիտարկման արդյունքների ամփոփագրի ձևաթղթի 
օրինակ .............................................................................................................. 

13 

 
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. Տեղեկատվական նամակներ տ/տ-յանը և 
համայնքապետերին................................ ........................................ 

15 
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ՀՐԱՀԱՆԳ-ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՈՒՄ և հետազոտության այլ գործիքներում օգտագործված 
հապավումների ցանկը 

ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 
Տ/տ Տնային տնտեսություն 
Խ/վ Խմբավար 
Զ/վ Զրուցավար 
ԱՄՆ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 
ՌԴ Ռուսաստանի Դաշնություն 
հ/հ Հերթական համար 
ԲՈՒՀ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություն 

Բ 
Բաժին (եթե կողքին առկա են մեկ կամ երկու թվեր, ապա դրանցից 1-ինը 
բաժնի, 2-րդը` տվյալ բաժնի հարցի համարներն են) 

ՀԹ Հարցաթերթ 
ID  Իդենտիֆիկացիոն կոդ 
Բն. Բնակարան 
ԱԿ  Արդյունքի կոդ 

ՄԹ  
2018-2021թթ. ողջ կազմով արտերկիր մեկնած տ/տ-յան անդամների 
թիվը 

 

1. Նախահարցումային աշխատանքներ 
 
1.1. Մինչ տվյալ կլաստերի հարցումների սկսելը, համապատասխան 

աշխատանքային խմբի խմբավարի կողմից զրուցավարներից 
յուրաքանչյուրին տրամադրվում են.  

 Տվյալ կլաստերի ընտրանքային տնային տնտեսությունների (այսուհետ՝ 

տ/տ) հասցեացուցակը35, որի վրա նշված են նրանց կողմից 
դիտարկվելիք հիմնական և պահուստային ընտրանքի տնային 
տնտեսությունները,  

 Տ/տ-ներին ուղղված տեղեկատվական նամակի օրինակները36,   

 Ընտրանքային տ/տ-ների հարցումների համար բավարար 
հարցաթերթերի օրինակները:  

1.2. Հարցումները սկսվում են բացառապես հիմնական ընտրանքի տ/տ-ներից ու 
միայն դրանց հանձնարարված խմբաքանակի սպառման դեպքում (նախապես 
խմբավարին տեղեկացնելով) կատարվում է հիմնական ընտրանքի չհարցված 
տ/տ-ների փոխարինում պահուստային ընտրանքի տ/տ-ներով:  

1.3. Փոխարինումը կատարվում է այն սկզբունքով, որպեսզի հնարավորինս 
չփոխվի հիմնական ընտրանքի տ/տ-ների՝ տվյալ կլաստերի տարածքում 

բաշխման կառուցվածքը (հիմնական ընտրանքի չհարցված յուրաքանչյուր 
տ/տ փոխարինվում է պահուստային ընտրանքի տարածքայնորեն ավելի մոտ 
բնակվող տ/տ-ով):   

1.4. Գյուղական կլաստերում աշխատանքային խումբը, նախ և առաջ, 
իրականացնում է տ/տ-ների հիմնական և պահուստային հասցեացուցակների 

                                                 
35 Տե՛ս հավելված 1: 
36 Տե՛ս հավելված 2: 
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․արդիականացում  գյուղի առավել իրազեկված բնակիչների 
/համայնքապետարանի ներկայացուցիչ և այլն/ օգնությամբ այդ ցուցակներում 
արձանագրվում են այն տ/տ-ները, որոնք այս կամ այն պատճառով հարցման 
ժամանակում / տվյալ օրվա ընթացքում/ հասանելի չեն: Այդ ընթացքում միայն 
հիմնական ընտրանքի ցուցակում կատարվում է ոչ հասանելի տ/տ-ների 
անհասանելիության պատճառների կոդերի արձանագրում:  Հաջորդ քայլով, 
նույն իրազեկ ներկայացուցչի օգնությամբ կատարվում է հիմնական ու 
պահուստային ընտրանքի տ/տ-ների բաշխում խմբի զրուցավարների թվով 
մասերի՝ ըստ տարածքայնորեն մոտ տեղաբաշխման սկզբունքի:  

1.5. Թե՛ գյուղական և թե՛ քաղաքային կլաստերներում այցելելով ընտրանքային 
որոշակի տ/տ-ը՝ զրուցավարը նախ՝ պարզում է տվյալ պահին նրա 

հասանելիության հանգամանքը:   

1.5. Տվյալ տ/տ-յան չափահաս, տեղեկացված անդամներից որևէ մեկի հասանելի 
լինելու դեպքում, զրուցավարը, նախ և առաջ, ներկայանում է և՝ ըստ տ/տ-
ներին ուղղված տեղեկատվական նամակի տեքստի, ներկայացնում 
հետազոտության նպատակը, խնդիրները և հրատապությունը37, ինչպես նաև 
հատուկ ընդգծելով, որ հարցումն անանուն է, որ տրամադրած տվյալների 
գաղտնիությունն երաշխավորվում է օրենքով և,որ դրանք օգտագործվելու են 
միայն ՀՀ միգրացիոն իրավիճակի ամփոփ գնահատականների ստացման 
համար, հայցում է տ/տ-յան՝ դրան մասնակցելու համաձայնությունը:   

1.6. Համաձայնություն ստանալու և տվյալ պահին հարցման հնարավոր լինելու 
դեպքում կատարվում է հարցումը: Հարցման ավարտից հետո ընտրանքային 
տ/տ-ների հասցեացուցակում տվյալ տ/տ-յան տողի ՙարդյունքի կոդ՚ 
վանդակում38 գրառվում է ՙկայացած հարցում՚ տարբերակի կոդը: 

1.7. Համաձայնություն ստանալու, բայց տվյալ պահին հարցման հնարավոր 
չլինելու դեպքում, զրուցակցի հետ պայմանավորվում է հարցումն 
անցկացնելու հարմար ժամանակ և, եթե այդ ժամանակը դիտարկման 

ժամկետի39 շրջանակներում է, կրկնելով այցը40՝ իրականացվում է հարցումը և 
կատարվում նախորդ կետում նշված գրառումը:  

1.8. Այն դեպքում, եթե վերը նշված հարմար ժամանակը դիտարկման 

ժամկետից դուրս է, տ/տ-ների ընտրանքային ցուցակում համապատասխան 
տ/տ-յան տողի ՙդիտարկման արդյունքը՚ վանդակում գրանցվում է 
ՙդիտարկման ժամկետում անհասանելի՚ կոդը և տվյալ տ/տ-ը փոխարինվում 
է պահուստային տ/տ-ով: 

1.9. Առաջին այցի պահին ողջ տ/տ-յան, կամ նրա չափահաս-տեղեկացված 
անդամի/անդամների անհասանելիության դեպքում, հարևանների կամ տ/տ-
յան ներկա անչափահաս անդամների օգնությամբ պարզվում է 

                                                 
37 Զրուցակցի ցանկության դեպքում այդ նամակի օրինակը տրամադրվում է տ/տ-յանը:  
38 Տե՛ս հավելված 1:  
39 Զրուցավարի բնակության վայրում՝ մեկ շաբաթ, այլ բնակավայրում՝ տվյալ օրը: 
40 Զրուցավարի բնակության վայրում միևնույն տ/տ-յանն այցերի հնարավոր քանակը 3-ն է, այլ 
բնակավայրում՝ 2-ը:   
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անհասանելիության պատճառը և դիտարկման ժամանակում հասանելի 
լինելու հանգամանքը: 

1.10. Դիտարկման ժամանակում, նախորդ կետում հիշատակված տ/տ-յան 
չափահաս-տեղեկացված անդամի/անդամների հասանելի լինելու դեպքում, 
պարզվում է հասանելիության ժամանակը և կրկնելով այցը կատարվում է 
հարցումը և դրա կայացման մասին գրառումը:  

1.11. Դիտարկման ողջ ժամկետում տվյալ տ/տ-յան կամ նրա չափահաս-
տեղեկացված անդամի/անդամների անհասանելի լինելու դեպքերում և 
հարցմանը մասնակցելուց միանշանակ հրաժարման դեպքերում, տ/տ-ների 

ընտրանքային ցուցակում համապատասխան տ/տ-յան տողի ՙարդյունքի կոդ՚ 
վանդակում գրանցվում է անհասանելիության պատճառի կամ հրաժարման 
կոդը և տվյալ տ/տ-ը փոխարինվում է պահուստային տ/տ- ով:    

 

2. Ընդհանուր գործիքներ և պարտադիր դրույթներ 

2.1. Հետազոտության հիմնական գործիքը՝ հարցաթերթը, բաղկացած է 
ՏԻՏՂՈՍԱԳՐԻՑ 41  և 3 բաժիններից.  

 ԲԱԺԻՆ 1. ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ,  

 ԲԱԺԻՆ 2. Տ/Տ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ,  

 ԲԱԺԻՆ 3. Տ/Տ ՆԵՐԿԱ և ԲԱՑԱԿԱ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ՝ ՏՎՅԱԼ 

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻՑ 2018թ. Ի ՎԵՐ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ 
ՄԵԿՆՈՒՄ/ԺԱՄԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ:   

2.2. Սրանցից առաջին երկուսն աշխատեցվում են հարցված բոլոր տ/տ-ներում, 
երրորդը՝ միայն այն տ/տ-ներում, որոնց անդամների թվում դիտարկման 
հետհայաց ժամանակում42 եղել/առկա են դիտարկման պահին ՀՀ-ում կամ 
արտերկրում բնակվող միգրանտներ:  

2.3. Հարցաթերթի բաժին 1-ի՝ ընդհանուր առմամբ տ/տ-յանը վերաբերող 
հարցերի պատասխանները պետք է ստացվեն տ/տ-յան առավել 
տեղեկացված չափահաս անդամից43:  

2.4. Հարցաթերթի բաժին 2-ը պետք է աշխատեցվի ուղղահայաց կարգով, 
այսինքն՝ մինչ տ/տ-յան՝ տվյալ բաժնում գրանցված հաջորդ անդամին 

անցնելը, պետք է հավաքագրվեն նախորդ անդամին վերաբերող բոլոր 
անհատական տվյալները և տեղեկատվությունը:  

                                                 
41 Որում արձանագրվում են տ/տ-յան իդենտիֆիկացիոն կոդը, հարցազրույցի կայացման 
բնակավայրի, բնակավայրի տիպի կոդերը, նշվում են նաև զրուցավարի և խմբավարի կոդերը, 
ինչպես նաև հարցազրույցի կայացման ամսաթիվը:   
42 2018թ. հունվարի մեկից մինչև դիտարկման պահը: 
43 Նրա անձը որոշում են իրենք՝ տ/տ-յան անդամները: Այս բաժնի հարցերի պատասխաններին 
տ/տ-յան նաև այլ չափահաս անդամների մասնակցությունը չի արգելվում, սակայն՝ նրանց 
հակասական կարծիքների դեպքում պատասխանների գրառումը պետք է կատարվի միայն այն 
բանից հետո, երբ քննարկումների արդյունքում նրանց մոտ ձևավորվի ընդհանուր տարբերակ:  
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2.5. Ի տարբերություն նախորդի՝ բաժին 3-ն աշխատեցվելու է հորիզոնական 
կարգով, այսինքն՝ նախ՝ գրանցվելու են տ/տ-յան տվյալ միգրանտ անդամի՝ 

դիտարկման հետհայաց ժամկետում կատարած բոլոր միգրացիոն 
մեկնում/ժամանումները, որից հետ միայն հաջորդինը: 

2.6. Բաժիններ 2-ում և 3-ում տ/տ-յան՝ Հայաստանում գտնվող չափահաս 
անդամների անհատական տվյալները բոլոր հնարավոր դեպքերում պետք է 
ստացվեն անձամբ իրենցից:  

2.7. Եթե որևէ նման անդամի՝ դիտարկման ժամանակում անհասանելիության 
բերումով նախորդ տարբերակը բացառվում է, նրա տվյալները ներկայացնում 
է տ/տ-յան՝ բաժին 1-ի հարցերին պատասխանած տեղեկացված չափահաս 

անդամը:  

2.8. Վերջինիցս են ստացվում նաև տ/տ-յան բոլոր անչափահաս անդամների և 
արտերկրում գտնվող անդամների անհատական տվյալները: 

2.9. Հարցաթերթի բոլոր գրառումները պետք է կատարվեն գնդիկավոր գրիչով: 
Ոչ ճիշտ լրացված գրառման վրա պետք է խնամքով մեկ գիծ քաշել և կողքը 
գրել ճիշտը: 

2.10. Լրացված հարցաթերթում ուղղումներ կատարելը հիմնականում 
նախընտրելի չէ: Երբ դրանց թիվը շատ է, առաջարկվում է լրացնել նոր 
մաքուր հարցաթերթ: 

2.11. Հարցաթերթի հարցերի պատասխանները գրառվում են միայն տվյալ 
հարցի համար նախատեսված համապատասխան չգունավորած 
վանդակներում: 

2.12. Շեղագիր արված44 հատուկ նշման բացակայության դեպքում կարելի է 
ընդունել և գրառել դրա համար նախատեսված միակ վանդակում հարցի 
պատասխանի միայն 1 տարբերակ: Եթե հարցվողը դժվարանում է 
կողմնորոշվել, նրան պետք է տալ որոշ ժամանակ վերջնական վճռի գալու 
համար:  

2.13. Հարցերի որոշ մասի դեպքում, վերը նշված շեղագիր նշումներով մեկից 
ավելի տարբերակների մասին հարցաթերթում բերված հանձնարարականը 
պետք է ընկալվի ընդամենը որպես հնարավորություն, այլ ոչ տվյալ թվով 
պատասխանի տարբերակների պարտադրում: Հարցվողն ազատ է 
սահմանափակվելու դրանից պակաս թվով պատասխանի տարբերակներ 
նշելով:   

2.14. Ինչ վերաբերում է նրա կողմից հանձնարարվածից ավել թվով 
տարբերակների հիշատակումներին, ապա դրանց դեպքում ևս հարցվողին 
խնդրվում է նորից մտածել և, դուրս թողնելով պակաս կարևորներին, 

սահմանափակվել հանձնարարված թվով տարբերակներով:  

2.15. Հարցման հատուկ կոդերն են. ՙ−97՚՝ տեղեկություն չկա/չգիտի, ՙ−98՚՝   
դժվարանում է պատասխանել/չի հիշում, ՙ−99՚՝ հրաժարվում է պատասխանել: 
Պատասխանների այս տարբերակները ոչ մի դեպքում չեն 

                                                 
44 Օրինակ՝ ՙԶ/վ....՚ և այլն: : Դրանք ոչ մի դեպքում չեն հնչեցվում․ դրանց խնդիրն է 
,զրուցավարին ուղղորդելով, կարգավորել հարցման ընթացքը: 
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կարդացվում/հնչեցվում: Դրանց արձանագրումից առաջ զրուցավարը պետք է 
համոզվի, որ նման պատասխանը պայմանավորված չէ հարցի չընկալմամբ 
/չհասկանալով:  

2.16. Այլ նշումների բացակայության դեպքում հստակ, ճիշտ առոգանությամբ 
կարդալ ոչ միայն հարցն, այլև պատասխանի բոլոր տարբերակները՝ 
բացառապես հարցաթերթում ձևակերպված խմբագրմամբ:  

2.17. Հարցերը ոչ մի դեպքում չեն մեկնաբանվում, բացատրվում: Հարցվողի նման 
խնդրանքով դիմելու դեպքում, ընդամենը դրանք հնչեցվում են երկրորդ անգամ՝ 
հնարավորինս ավելի հստակ: 

2.18. Եթե հարցվողի հարցին տված պատասխանի տարբերակը որակապես 
տարբերվում է հարցաթերթում եղածներից և վերջիններիս թվում չկա ՙայլ՚ 
տարբերակը, այդ պատասխանը գրառվում է հարցաթերթի լուսանցքում:  

2.19. Հարցաթերթում կանխիկ գումարները գրառվում են հանձնարարված կարգով: 

2.20. ՙ՚ պայմանական նշանը հուշում է, թե տվյալ հարցից հետո, կամ հարցի 
պատասխանի՝ տվյալ որոշակի տարբերակի դեպքում, որ հարցին է 
հարկավոր անցնել:  

2.21. Ընդհանուր առմամբ, հարցազրույցի ճիշտ վարման համար միանգամայն 
բավարար է հետևել այս հրահանգներին ու հարցաթերթի մեջ եղած 
ցուցումներին, սակայն՝ որպեսզի որոշ, համեմատաբար խրթին գրառումների և 
հարցերի առումով խնդիրներ չլինեն, դրանց իրականացման աշխատակարգի 
մասին բերված են ստորև ներկայացված լրացուցիչ հրահանգները: 

 
3. Հարցազրույցի անցկացման և հարցաթերթի լրացման հատուկ ցուցումներ 

3.1. ՏԻՏՂՈՍԱԳԻՐ 
 

3.1.1. ՙՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ՀԱՄԱՐԸ՚: Թե՛ հիմնական, թե՛ պահուստի ընտրանքային 
տ/տ-ների դեպքում, արտագրվում է խմբավարի կողմից զրուցավարին 
տրամադրված ընտրանքային տ/տ-ների հասցեացուցակի ՙID՚ սյան 
համապատասխան վանդակից: 

 

3.2. ԲԱԺԻՆ 1. ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ 
 

3.2.1. ՙՀարց 6. Ըստ կարևորության դասակարգե՛ք, խնդրեմ, Ձեր Տ/Տ գոյության 

միջոցների ներկայիս աղբյուրները՚: Սա բաղադրյալ հարց է, որի միջոցով մի 
կողմից պարզվում է, թե տվյալ տ/տ-ը պատասխանների տարբերակներում 

թվարկված գոյության միջոցների 11 աղբյուրներից որոնցից ունի եկամուտներ, 
մյուս կողմից՝ իրականացվում է վերջիններիս տարակարգում՝ ըստ 

կարևորության:  
3.2.2. Այս հարցն աշխատեցվում է հետևյալ սկզբունքով: Կարդացվում է հարցը, 

այնուհետև՝ ըստ հերթականության հնչեցվում են եկամուտների  
աղբյուրների ցուցակում եղած բոլոր անվանումները՝ յուրաքանչյուրի 
հնչեցումից հետո տալով այս միջանկյալ հարցը.   

ՙԱյս աղբյուրից եկամուտ ունե՞ք թե ոչ՚:  
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Եթե պատասխանը ՙայո՚ է, ապա հարցաթերթի վրա տվյալ աղբյուրի 
համարը վերցվում է օղակի մեջ, եթե ՙոչ՚ է՝ որևէ նշում չի կատարվում:  
Նման կերպ տ/տ-յան եկամուտների աղբյուրների ցանկը պարզելուց հետո, 
աշխատանքը շարունակվում է այն հարցով, թե.  

ՙՁեր տ/տ-յան եկամտի՝ Ձեր կողմից նշված այս աղբյուրներից ո՞րն է 
առավել կարևորը՚:  

Որպես այդպիսին նշված աղբյուրի դիմացի դատարկ վանդակում 
գրառելով ՙ1՚՝ տրվում է հաջորդ հարցը.  

ՙԻսկ ո՞րն է Ձեր տ/տ-յան եկամտի՝ կարևորությամբ երկրորդ աղբյուրը՚:  
Որպես այդպիսին բնորոշված աղբյուրի դիմացի դատարկ վանդակում 
գրառվում է ՙ2՚:  
Նույն այս կերպ պարզվում է նաև տ/տ-յան նշած եկամտի բոլոր 
աղբյուրների կարևորության աստիճանը:  

3.2.3. ՙՀարց 13. Ասե՛ք, խնդրեմ, թե Ձեր տ/տ-յան հետևյալ կարիքներից որո՞նց 
բավարարմանն են ուղղվել / ուղղվում / պիտի ուղղվեն այդ մուտքերը՚: Սա 
ևս  բաղադրյալ հարց է, որի միջոցով պարզվում է նախ՝ թե տվյալ տ/տ-ն 
արտերկրից մուտքերը՝ հարցում ներկայացված 20 կարիքներից որոնց 
բավարարմանն է ՙուղղել / ուղղում / պիտի ուղղի՚, և երկրորդ՝ թե դրանցից 
որին, մուտքերի քանի տոկոսներն են ՙուղղվել / ուղղվում / պիտի 
ուղղվեն՚:   

3.2.4. Այս հարցն աշխատեցվում է հետևյալ սկզբունքով: Կարդացվում է հարցը, 
այնուհետ՝ ըստ հերթականության հնչեցվում են ցուցակում եղած ծախսերի 
բոլոր հոդվածները՝ յուրաքանչյուրից հնչեցումից հետո տալով հետևյալ 
միջանկյալ հարցը.   

ՙԱրտերկրից մուտքերի հաշվին նման ծախս արե՞լ եք/անելու՞ եք՚:  
Եթե պատասխանը ՙայո՚ է, ապա հարցաթերթի վրա տվյալ ծախսի 
համարը վերցվում է օղակի մեջ, եթե ՙոչ՚ է՝ որևէ նշում չի կատարվում:  
Նման կերպ տ/տ-յան՝ արտերկրից մուտքերի հաշվին ծախսերի 
հոդվածների ցանկը պարզելուց հետո, աշխատանքը շարունակվում է այս 
հարցի հնչեցմանբ.  

ՙԳնահատե՛ք, խնդրեմ, թե Ձեր նշած հոդվածներից որի՞ վրա գումարի 
մոտավորապես  ո՞ր մասն է՝ %-ն է, ծախսվել / ծախսվելու՚:  

Ծախսերի հոդվածներից յուրաքանչյուրի համար ստացված տոկոսային 
գնահատականները գրառվում են դրանց ամեն մեկի դիմացի վանդակում:  
Ավարտից հետո, զրուցավարը կատարում է ստացված տոկոսային 
մեծությունների գումարում և, եթե արդյունքը 100 %-ից ավել է կամ պակաս, 
հարցվողի օգնությամբ իրականացնում է ճշտում/վերագնահատում:  

3.2.5.  Հարցեր 14-19-ը վերաբերում են տ/տ-յան ՆԱԽԿԻՆ՝ ՄԻՆՉ 2020թ. 
ունեցած, և ՆԵՐԿԱՅԻՍ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ՝ ամբողջովին կամ մասամբ տվյալ 
բնակավայրից այլ բնակավայր/արտերկիր ՄՇՏԱԿԱՆ բնակության 
տեղափոխում, ՄՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ: Տվյալ հարցերի հնչեցումից 
առաջ, զրուցավարը պետք է հարցվողին տեղեկացնի, որ ՄՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
հասկացությունը  պետք է ընկալվի ոչ որպես վերջնականապես 
ձևավորված, կենսագործման այս կամ այն փուլում գտնվող հստակ 
ծրագիր, այլ ընդամենը որպես տվյալ իրավիճակում գերապատվելի 
գործելակերպ, որի իրականացմանը հարկ է ձգտել:  

 
3.3. ԲԱԺԻՆ 2. Տ/Տ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ 
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3.3.1. Հարցաթերթի այս բաժնում առանձին-առանձին անհատական հարցման են 

ենթարկվում 2018-2021թթ. որևէ ժամանակահատվածում տ/տ-յան անդամ 
հանդիսացած, դիտարկման պահին կենդանի բոլոր անձինք45:  

3.3.2. Այդ իսկ պատճառով արտակարգ կարևոր է, որ հարցվողը ճիշտ ընկալի 
տվյալ բաժնի հարց 1-ի բովանդակությունը: Դրանում համոզվելու համար 
զրուցավարը պետք է տ/տ-յան բոլոր անդամների գրանցումից հետո 
լրացուցիչ հարցնի. ՙԻսկ 2018-2021թթ. Ձեր տ/տ-յան կազմում չե՞ն եղել 
արդյոք նաև այլ անդամներ, որոնց Դուք մոռացաք նշել՚ և դրական 
պատասխանի դեպքում  գրանցի նաև նրանց: 

3.3.3. Տ/տ-յան անդամների գրանցումը կատարվում է ըստ առաջինը նշված 
անդամի նկատմամբ մյուս անդամների առնչության կոդերի46: 
Յուրաքանչյուր անդամի գրանցումից հետո, զրուցավարը պետք է հարցնի 
նրա անունը և գրառի այն համապատասխան առնչության կոդի գրառման 
վերևի վանդակում: Սա արվում է հետագա հարցերի որոշակի, կոռեկտ 
հնչեցման համար: Եթե պատասխանողը մերժում է նշել տ/տ-յան 
անդամների անունները, զրուցավարը չպետք է պնդի: 

3.3.4. Եթե տ/տ-յան անդամների թիվը 7-ից ավել է, 8-րդ և մնացած անդամների 
գրանցման և հարցման համար օգտագործվում է լրացուցիչ հարցաթերթ: 
Մինչ դրանում գրառումներ կատարելը, ՏԻՏՂՈՍԱԳՐԻ ՙՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ 
ՀԱՄԱՐ՚ տողում ամբողջությամբ արտագրվում է տվյալ տ/տ-յան 
ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ՏԻՏՂՈՍԱԳՐԻ ՙՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ՀԱՄԱՐ՚ գրառումը: Դա 
պետք է անել արտակարգ ուշադիր, քանի որ սխալ գրառումը կբացառի 
հարցման այս երկու մասերի նույնականացման հնարավորությունը և նման 
հարցաթերթերը չեն ընդունվի որպես կայացած հարցում: 

3.3.5. Նման լրացուցիչ հարցաթերթի բաժին 2-ի առաջին՝ ՙՏ/տ անդամի հ/հ՚, 
տողի առաջին վանդակում եղած ՙ1՚ գրառման վրա գիծ է քաշվում և 
կողքը գրառվում է ՙ8՚: Նույնը կատարվում է տ/տ-յան 9-րդ և հաջորդ 
անդամների համար: 

3.3.6. ՙՀարց 6. Ներկայումս ո՞ր երկրի քաղաքացի եք / է՚: Տ/տ-յան յուրաքանչյուր 
անդամի համար այս հարցի պատասխանները կարող են գրառվել 3 
առանձին դաշտերում-վանդակներում: Դրանցից վերինում գրառվում է 
պատասխանի տարբերակի կոդը: ՙ1.ՀՀ քաղաքացի՚ տարբերակի 
դեպքում այլ գրառում չի կատարվում: ՙ2. Երկքաղաքացի՚ կամ ՙ3.Այլ 
երկրի քաղաքացի՚ տարբերակների դեպքերում, վանդակներից 2-րդում 
կատարվում է քաղաքացիության/երկրորդ քաղաքացիության երկրի 
անվան տեքստային գրառումը: Ինչ վերաբերում է 3-րդ՝ գունավորած 
վանդակին, ապա նրանում հարցման ավարտից հետո խմբավարի կողմից 
գրառվում է քաղաքացիության/երկրորդ քաղաքացիության երկրի կոդը:  

                                                 
45 Տե՛ս՝ հարց 1: Հարցման շրջանակներում ոչ միայն դիտարկման պահին տ/տ-յան անդամ 
հանդիսացողների, այլև նախկին անդամների ներառումը (որոնց որոշակի մասի տ/տ-յան կազմից 
դուրս մնալը, ամենայն հավանականությամբ, պայմանավորված է էմիգրացվելով) ապահովում է 
միգրացիոն հոսքերի ավելի ամբողջական քանակական, կառուցվածքային և որակական 
բնութագրիչների ստացումը:  
46 Տե՛ս՝ հարց 1-ի պատասխանների տարբերակները: 
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3.3.7.  Հարցեր 30 և 45 (ՙ2018թ. ի վեր, Դուք/Ձեր Տ/Տ այդ անդամը 3 և ավելի 
ամսով ընտանեկան հանգամանքներով կամ աշխատելու / ուսանելու 
/մշտական բնակության նպատակով մեկնե՞լ եք/է արտերկիր կամ 
վերադարձե՞լ եք/է 2018 թ. առաջ եղած 3 և ավելի ամսով մեկնումից՚): 
Իրենցում միգրացիա/միգրանտ հասկացությունների հետազոտական 
ընկալման սահմանումը պարունակող այս հարցերը արտակարգ 
կարևորություն ունեն: Դրանց միջոցով հետազոտվող տ/տ-ների նախկին 
(հարց 30) և ներկայիս (հարց 45) անդամները տարանջատվում են 
դիտարկման ժամանակում միգրանտ եղածների/ հանդիսացողների (որոնց 
դիտարկումը պետք է շարունակվի հարցաթերթի հաջորդ բաժնում) և 
չեղածների (որոնց դիտարկումն ավարտվում է): Այս հարցի 
պատասխանների գրառումից առաջ, զրուցավարը պետք է միանշանակ 
համոզված լինի, որ պատասխանողը ճիշտ է ընկալել միգրացիա 
հասկացության ժամանակային (3 և ավելի ամիս) և ըստ նպատակի /ձևի 
(մշտական բնակություն, աշխատանք, ընտանեկան հանգամանքներ, 
ուսումնառություն, ինչպես նաև անպայմանորեն հարկադրում-
պարտադրում) սահմանափակումները: 

3.3.8. ՙՀարց 41. Ո՞ւր եք/է ծրագրում մեկնել՚: Չգունավորած վանդակներում 
զրուցավարը գրառում է երկրի անվանումը: Լրացված հարցաթերթն 
ընդունելուց հետո խմբավարն իրականացնում է գրառումների 
կոդավորում՝ գրանցելով ամեն երկրի կոդն անվանման գրառման ներքևի 
գունավորած վանդակում: 

3.4. ԲԱԺԻՆ 3. Տ/Տ ՆԵՐԿԱ և ԲԱՑԱԿԱ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ՝ ՏՎՅԱԼ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻՑ 
2018թ. Ի ՎԵՐ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՄԵԿՆՈՒՄ/ԺԱՄԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ: 

 

3.4.1 Հարցաթերթի այս բաժնում հարցվում են տ/տ-յան այն անդամները, ովքեր 
2018թ. ի վեր կատարել են առնվազն 1 միգրացիոն ուղևորություն, այսինքն՝ 

Բաժին 2-ի 30 և 45 հարցերում ՙ1.Այո՚ պատասխան ունեցողները:  

3.4.2 Հարցաթերթի այս բաժնի տեղեկատվության հավաքագրման և 
գրանցումների կատարման կարգի մանրամասն հրահանգները 
ներկայացված են հետազոտության ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ  7-րդ էջում: 

4. Հետհարցումային աշխատանքներ 

4.1. Հարցման ավարտից հետո զրուցավարը շնորհակալություն է հայտնում 
տ/տ-յանը համագործակցության համար և հրաժեշտ տալուց առաջ՝ այն 
հիմնավորմամբ, որ հնարավոր է լինի որոշ լրացուցիչ ճշտումներ անելու և 
իր աշխատանքի ստուգման անհրաժեշտություն, խնդրում է տրամադրել 
հիմնական հարցվածի հեռախոսահամարը:  

4.2. Եթե դրա համաձայնությունը ստացվում է, ապա տվյալ անձի 
հեռախոսահամարը և տվյալ անձի անունը գրառվում է հետազոտության 
հարցաթերթի առաջին մասի վերին լուսանցքում, ինչով աշխատանքը 
տվյալ տ/տ-յան հետ ավարտվում է:  
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4.3. Եթե լինում է հեռախոսահամարի տրամադրման մերժում, ապա 
զրուցավարը, չպնդելով այդ խնդրանքը, հրաժեշտ է տալիս և հեռանում: 

4.4. Հարցման կայացումից հետո երկու օրվա ընթացքում զրուցավարը 
լրացված հարցաթերթը, ինչպես նաև հիմնական և պահուստային տ/տ-ների 
ցուցակը, որի վրա արել է իր նշումները, հանձնում է խմբավարին:   

4.5. Խմբավարը հարցաթերթի ստացումից հետո երկու օրվա ընթացքում 
իրականացնում է լրացման որակի ստուգում և, կախված դրա 

արդյունքերից՝ հարցաթերթի ընդունում, կամ խնդիրների առկայության 
դեպքում դրանց վերացման հնարավոր կամ անհնար լինելու հանգամանքի 
գնահատում: 

4.6. Ընդունված լրացված հարցաթերթերը խմբավարը կոդավորում է (Բաժին 
2-ի 6-րդ, 41-րդ և 46-րդ հարցերը և Բաժին 3-ի 3.3 հարցը) և երկու 
աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնում մուտքագրման:  

4.7. Ինչ վերաբերում է շտկման ենթակա թերություններով հարցաթերթերին, 

ապա խմբավարը դրանք վերադարձնում է համապատասխան 
զրուցավարին՝ հանձնարարելով վերացնել եղած խնդիրները:  

4.8. Անհաղթահարելի խնդիրներ ունեցող հարցաթերթը խոտանվում է, և դրա 
փոխարինման համար հանձնարարվում է նոր հարցման իրականացում: 
Խմբավարի ներկայացմամբ և եզրակացությամբ քննարկվում և լուծվում է 
համապատասխան զրուցավարի հետ աշխատանքը շարունակելու 
նպատակահարմարության հարցը:  

 

5. Հետադարձ կապ 
 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Դիտարկման ընթացքում հարցեր և խնդիրներ ունենալու 
դեպքում զրուցավարը անմիջապես կապնվում է իր խմբավարի 
հետ, նրա անհասանելիության դեպքում՝ Ծրագրի ղեկավարի 
հետ:  
Խմբավարն՝ առաջացած խնդիրների միանշանակ լուծում 
չունենալու դեպքում, իր հերթին, նույնպես դիմում է Ծրագրի 
ղեկավարին:  
Տնային տնտեսության՝ Ծրագրի ղեկավարության հետ կապ 
հաստատելու պահանջի դեպքում, նրան են տրամադրվում 
Ծրագրի ղեկավարի ստորև բերված հեռախոսահամարները: 

Ծրագրի ղեկավար՝ Ռուբեն Եգանյան, (091) 64-91-70 
 
 
 
 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3.  

Հիմնական և պահուստային ընտրանքի տ/տ-ների հասցեացուցակի և 
դիտարկման արդյունքների ամփոփագրի ձևաթղթի օրինակ 
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ՇԻՐԱԿ Բնակավայրի կոդ. 0703 Խմբավար ID. 05 

ք. Գյումրի Կլաստեր կոդ. 2564 Զրուցավար ID.  

Հիմնական ընտրանք 

№ ID 
ՏՏ  
№ 

Հասցե 
Անուն Ազգանուն ԱԿ ՄԹ 

Փողոց 
Շենք/  
Տուն 

Բն. 

1. 72564002 2 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 9 22       

2. 72564012 12 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 9 33       

3. 72564022 22 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 10 7       

4. 72564032 32 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 10 12       

5. 72564042 42 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 10 32       

6. 72564053 53 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 10 45²       

7. 72564063 63 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 14 2       

8. 72564073 73 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 14 13       

9. 72564083 83 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 14 29       

10. 72564093 93 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 14 34       

11. 72564103 103 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 12 11       

12. 72564113 113 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 12² 3       

13. 72564123 123 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 8² 3       

14. 72564133 133 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 8² 13       

15. 72564143 143 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 8² 24       

16. 72564153 153 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 16 15       

17. 72564163 163 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 16 21       

18. 72564173 173 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 18² 3       

19. 72564183 183 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 18² 19       

20. 72564193 193 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 18² 26       

         
Արդյունքի կոդերը 

1 Կայացած հարցում 

2 Հասցեն չի գտնվել 

3 Հասցեն բնակեցված չէ 

4 ՏՏ-յան մասին տեղեկություն չի ստացվել 

5 ՏՏ ՀՀ-ում է, բայց հարցման ժամանակ հասանելի չէ  

6 Տ/Տ-ն արտերկրում է՝ մեկնել է 2018-2021 թթ. (նշել անդամների թիվը) 

7 Տ/Տ-ն արտերկրում է (մեկնելու տարեթիվը անհայտ է) 

8 ՏՏ հրաժարում 

9 Չափահաս/տեղեկացված անդամի բացակայություն / անհասանելիություն 

10 Հարցման համար անհարմար իրավիճակ 

11 Հայերենով հարցում հնարավոր չէ 

12 Այլ 

ՇԻՐԱԿ Բնակավայրի կոդ. 0703 Խմբավար ID. 05 

ք. Գյումրի Կլաստեր կոդ. 2564 Զրուցավար ID.  

Պահուստային ընտրանք 



 135

№ ID 
ՏՏ  
№ 

Հասցե 
Անուն Ազգանուն ԱԿ ՄԹ 

Փողոց 
Շենք/  
Տուն 

Բն. 

1. 72564007 7 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 9 27       

2. 72564017 17 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 10 6       

3. 72564027 27 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 10 10       

4. 72564037 37 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 10 20       

5. 72564047 47 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 10 36       

6. 72564058 58 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 14 4       

7. 72564068 68 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 14 11       

8. 72564078 78 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 14 20       

9. 72564088 88 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 14 37       

10. 72564098 98 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 14 42       

11. 72564108 108 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 12 9       

12. 72564118 118 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 12´ 4       

13. 72564128 128 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 8² 7       

14. 72564138 138 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 8² 23       

15. 72564148 148 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 8² 28       

16. 72564158 158 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 16 19       

17. 72564168 168 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 16 14       

18. 72564178 178 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 18 17       

19. 72564188 188 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 18 33       

20. 72564198 198 ä. êºì²ÎÆ ÷áÕ. 18 38       

Արդյունքի կոդերը 

1 Կայացած հարցում 

2 Հասցեն չի գտնվել 

3 Հասցեն բնակեցված չէ 

4 ՏՏ-յան մասին տեղեկություն չի ստացվել 

5 ՏՏ ՀՀ-ում է, բայց հարցման ժամանակ հասանելի չէ 

6 Տ/Տ-ն արտերկրում է՝ մեկնել է 2018-2021 թթ. (նշել անդամների թիվը) 

7 Տ/Տ-ն արտերկրում է (մեկնելու տարեթիվը անհայտ է) 

8 ՏՏ հրաժարում 

9 Չափահաս/տեղեկացված անդամի բացակայություն / անհասանելիություն 

10 Հարցման համար անհարմար իրավիճակ 

11 Հայերենով հարցում հնարավոր չէ 

12 Այլ 
         

1. ԱԿ - Արդյունքի Կոդը.                              2. ՄԹ - Միգրանտների Թիվը (նշել միայն և միայն 

այն դեպքում, երբ ԱԿ=6 (Տ/Տ-ն արտերկրում է՝ մեկնել է 2018-2021 թթ.), մնացած դեպքերում 

չնշել).  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. Համայնքապետերի և զրուցավարների 

նամակներ 
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ՄԱԿ-ի ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ 
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ 

 
 
«3» օգոստոսի 2021 թ.            

ք. Երևան 
Հարգելի տիկին / պարոն, 

 ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի 
հետազոտական խումբն իրականացնում է տնային տնտեսությունների 
ընտրանքային հետազոտություն, որի նպատակն է առավել հավաստի 
պատկերացում ստանալ Հայաստանի Հանրապետության առջև ներկայումս 
ծառացած առավել ծանրակշիռ հիմնախնդիրներից մեկի՝ բնակչության 
արտաքին միգրացիայի մասին, բացահայտել և գնահատել երկրի 
միգրացիոն իրավիճակի փոփոխման միտումները:   

Ի նկատի ունենալով, որ վերջին երկու տարիների արտառոց 
երևույթները՝ համավարակը և պատերազմը, ինչպես ուղղակիորեն, այնպես 
էլ իրենց բազմաբնույթ բացասական հետևանքներով անխուսափելիորեն և, 
պետք է կարծել՝ զգալի չափով, ազդել են և դեռ շարունակելու են ազդել 
միգրացիոն իրողությունների վրա՝ ակնհայտ է, որ դրանցում տեղի ունեցած 
անցումների բացահայտումը և գնահատումը ներկայումս առավել քան  
հրատապ խնդիր է: Ընդ որում՝ դրա լուծումը, ինչին միտված է տվյալ 
հետազոտությունը, նախ և առաջ՝ կենսականորեն կարևոր է այն առումով, 
որ միանգամայն անհրաժեշտ է համապատասխան պաշտոնական 
մարմիններին հիմնավորված և արդյունավետ պետական միգրացիոն 
քաղաքականության մշակման և վարման համար:  

Ձեր տնային տնտեսությունը պատահական ընտրանքով ընդգրկվել 
է հանրապետության այն շուրջ հազար հինգ հարյուր տնային 
տնտեսությունների թվում, որոնցում իրականացվելու են հարցումները:  

Խնդրում եմ աջակցել մեր հետազոտական խմբի անդամ 
զրուցավարին Ձեր տնային տնտեսության հարցման աշխատանքների 
իրականացման գործում: 

Հետազոտության առնչությամբ Ձեզ հետաքրքրող հարցերին 
պատրաստ է պատասխանել Ծրագրի աշխատանքների ղեկավար Ռուբեն 
Եգանյանը՝ հեռախոս 091-64-91-70: 

Կանխավ շնորհակալ ենք Ձեր ժամանակի և աջակցության համար: 
Հարգանքով` աշխատանքների ղեկավար Ռուբեն Եգանյան 

ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի 
Հայաստանյան գրասենյակի 

ղեկավար՝ 
 Ծովինար Հարությունյան 

 

 
Հետազոտական խմբի ղեկավար՝  

Ռուբեն Եգանյան 

 

 
ՄԱԿ-ի ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ 

ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ 
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«3» օգոստոսի 2021 թ.            
ք. Երևան 

Հարգելի համայնքապետ, 

 ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի 
հետազոտական խումբն իրականացնում է տնային տնտեսությունների 
ընտրանքային հետազոտություն, որի նպատակն է առավել հավաստի 
պատկերացում ստանալ Հայաստանի Հանրապետության առջև ներկայումս 
ծառացած առավել ծանրակշիռ հիմնախնդիրներից մեկի՝ բնակչության 
արտաքին միգրացիայի մասին, բացահայտել և գնահատել երկրի 
միգրացիոն իրավիճակի փոփոխման միտումները:   

Ի նկատի ունենալով, որ վերջին երկու տարիների արտառոց 
երևույթները՝ համավարակը և պատերազմը, ինչպես ուղղակիորեն, այնպես 
էլ իրենց բազմաբնույթ բացասական հետևանքներով անխուսափելիորեն և, 
պետք է կարծել՝ զգալի չափով, ազդել են և դեռ շարունակելու են ազդել 
միգրացիոն իրողությունների վրա՝ ակնհայտ է, որ դրանցում տեղի ունեցած 
անցումների բացահայտումը և գնահատումը ներկայումս առավել քան  
հրատապ խնդիր է: Ընդ որում՝ դրա լուծումը, ինչին միտված է տվյալ 
հետազոտությունը, նախ և առաջ՝ կենսականորեն կարևոր է այն առումով, 
որ միանգամայն անհրաժեշտ է համապատասխան պաշտոնական 
մարմիններին հիմնավորված և արդյունավետ պետական միգրացիոն 
քաղաքականության մշակման և վարման համար:  

Տնային տնտեսությունների պատահական ընտրանքի արդյունքում 
Ձեր համայնքի 20 տնային տնտեսություններ ընդգրկվել են 
հանրապետության այն հազար հինգ հարյուր տնային տնտեսությունների 
թվում, որոնցում իրականացվելու են հարցումները:  

Խնդրում եմ Ձեզ, Ձեր հնարավորությունների շրջանակում աջակցել 
մեր հետազոտական խմբին՝ Ձեր համայնքի տնային տնտեսության 
հարցման աշխատանքների իրականացման գործում: 

Հետազոտության առնչությամբ Ձեզ հետաքրքրող հարցերին 
պատրաստ է պատասխանել Ծրագրի աշխատանքների ղեկավար Ռուբեն 
Եգանյանը՝ հեռախոս 091-64-91-70: 

Կանխավ շնորհակալ եմ Ձեր ժամանակի և աջակցության համար: 
 

Հարգանքով` 

ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի 
Հայաստանյան գրասենյակի 

ղեկավար՝ 
 Ծովինար Հարությունյան 

 

 
Հետազոտական խմբի ղեկավար՝  

Ռուբեն Եգանյան 

 

 
 


