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ՀԲ - Համաշխարհային բանկի խումբ
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COAF - Հայաստանի մանուկների հիմնադրամ
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Ա. Գործադիր Ամփոփում
Զբոսաշրջությունը հանդիսանում է տնտեսական զարգացման խթանման և
ընդլայնման, աճող մասնավոր և հասարակական ներդրումների, և ընդհանուր
առմամբ սպառողական բավարարվածության հիմնաքար, ինչպես նաև տարեկան
աճող այցելուների թիվը նպաստում է ներդրումների և զբաղվածության աճին
Հայաստանում: Հայաստանի կառավարությունը (ՀՀ կառավարություն) ձգտում է
օգտագործել այս աճը բարձրացնելու ընդհանուր ծախսերը մեկ այցելուի հաշվով,
ներգրավել ավելի մեծ թվով այցելուների, և ապահովել բովանդակալից տեղական
տնտեսական զարգացում մարզերում: ՀՀ կառավարությունը պարտավորվել է
որդեգրել պատասխանատու զբոսաշրջության զարգացման ուղին և հատկապես
հավատարիմ է ապահովել, որ զբոսաշրջության արդյունքում առաջացող օգուտները
կլինեն կայուն և առավելագույնին կհասնեն՝ զարգացնելու և պաշտպանելու երկրի
բնական և մշակութային ժառանգությունը:
Պատասխանատու տուրիզմ
Պատասխանատու զբոսաշրջությունը ձգտում է առավելագույնի հասցնել
զբոսաշրջության դրական ազդեցությունները և նվազագույնի հասցնել
բացասականները: Այն համատեղում է բազմաթիվ կազմակերպությունների, այդ
թվում ՄԱԿ ԶՀԿ, Համաշխարհային ճանապարհորդության և զբոսաշրջության
խորհրդի և Մոլորակի խորհրդի կայուն և պատասխանատու զբոսաշրջության
մոտեցումները: Հետևելով այս մոտեցմանը, զբոսաշրջության զարգացումը կարող է
հետամուտ լինել համապատասխան եռակի շահի մոտեցմանը, այն է
առավելագույնի հասցնել սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական
օգուտները, դրանով միշտ նպատակ ունենալով «ստեղծել մարդկանց համար
ապրուստի և այցելության ավելի լավ վայրեր» (Քեյպ Թաունի հռչակագիր, 2002թ.):
Այս մոտեցումն ուղղակիորեն համահունչ է համաշխարհային պահանջարկի
միտումներին և հիմնական շուկայական հատվածին, որին կառավարությունը
ցանկանում է կրնկօրինակել:
Բացի այդ, ըստ 2014-2025 թվականների ՀՀ ազգային զարգացման ռազմավարության
զբոսաշրջությունը հանդիսանում է աշխատատեղերի ստեղծման հինգ գերակա
ոլորտներից մեկը: Ռազմավարությունը նշում է, որ ներգնա տուրիզմը պետք է
պահպանի իր դերը, որպես երկրորդ հիմնական արտահանման ոլորտ, և կազմի
արտահանման շուրջ 20 տոկոսը: Գնահատվում է, որ ուղղակիորեն զբոսաշրջության
հետ կապված աշխատատեղերը կավելանան, և 2025թ-ին կկազմեմ ոչ
գյուղատնտեսական աշխատատեղերի 3.3 տոկոսը:
Այս զեկույցը կենտրոնանում է Հարավային միջանցքի վրա, որն ունի ոլորտում աճը
խթանելու համար բնական և մշակութային արժեքներ, հատկապես, տեղական
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տնտեսական մակարդակում: Սկսած 2011 թ-ից, ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ-ն և CAPS ծրագրերը,
ԱԵԿՈՄ-ն Ազգային մրցունակության հիմնադրամի համար և Հայկական
հուշարձանների ճանաչման ծրագիրն իրականացրել են ծավալուն վերլուծություններ
նվիրված այս միջանցքին: Նրանց աշխատանքը տրամադրել է կարևոր հղումներ այս
զեկույցի համար և առաջարկություններից շատերը ներառված են: Կառավարությունը
նախանշել է Հարավային միջանցքն որպես հիմնական զարգացման ուղղություն՝
խթանելու տնտեսական աճը զբոսաշրջության ապրանքային առաջարկների
դիվերսիֆիկացիայի միջոցով: 2014թ. հոկտեմբերի սկզբին, կառավարությունը
հանձնառեց ստեղծել նոր Հայաստանի զարգացման հիմնադրամ: ՀԶՀ-ն շտապ
անհրաժեշտ
է`
մեկնարկելու
ազգային
և
Հարավային
միջանցքում
ռազմավարությունների լիարժեք իրագործումը:

Հաշվի առնելով Հարավային միջանցքի երկայնքով առկա մշակութային և բնության
զբոսաշրջության վայրերը, սույն ռազմավարության հիմնական ռազմավարական
առաջարկությունն է ամրապնդել մշակութային և բնության վրա հիմնված
զբոսաշրջության արժեքային շղթան հետևյալ գործողությունների միջոցով. բարելավել
կամ կառուցել ենթակառուցվածքների յուրաքանչյուր կարևոր արժեքային բաղադրիչը,
արտադրանք և շուկայավարում, մարդկային ռեսուրսներ և ներդրումներ: Այս
գործողությունները պետք է իրականացվեն տուրօպերատորների, մարզային և
քաղաքային մակարդակներում պետական կառավարման գործակալությունների և
ներդրողների հետ աշխատանքների միջոցով:
Գծապատկեր 1: Հարավային միջանցքի քարտեզ
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1. Ռազմավարության մեթոդաբանություն և կառուցվածք
Միջանցքի զբոսաշրջային ակտիվները վերլուծելու համար օգտագործվել են թե
արժեքային շղթայի և SWOT (ուժեղ ու թույլ կողմեր, հնարավորություններ և
սպառնալիքներ) վերլուծության գործիքները: Կիրառվել է հանգույցի և տեղային
ուղղությունների մոտեցումը, ուր երեք հավաքական հանգուցային ուղղությունները
կլինեն կենտրոնական և/կամ գիշերակացի կանգառ և կարճ էքսկուրսիաներ կարող են
անցկացվել հանգույցից դեպի տեղային ուղղություններ: Հարավային միջանցքի
այցելուների և զբոսաշրջության մատակարարների տվյալները գրեթե ամբողջությամբ
բացակայում են, դրանով իսկ սահմանափակելով, թե ինչ խորությամբ կարող է
անցկացվել վերլուծությունը: Բացի այդ, հաշվի առնելով, որ ազգային զբոսաշրջության
կազմակերպությունը նոր է ստեղծվել և գոյություն չունեն տեղական
կազմակերպություններ
իրականացնելու
զբոսաշրջության
զարգացման
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շուկայավարում,
այս
ռազմավարությունը
ընդգծել
է
ինստիտուցիոնալ
կարողությունների հիմնումը զարգացման և իրականացման համար:
ՄարտահրավերներՏեսլականՆպատակներԱրժեշղթայի
բաղադրիչների
վերլուծությունԲաղադրիչների վրա հիմնված գործողություններ
Սույն ռազմավարությունը հատկանշում է առկա մարտահրավերները և
կատարողականի թիրախները հաղթահարելու համար տվյալ մարտահրավերները,
ապա ռազմավարական տեսլականը և նպատակները: Այնուհետև, ներկայացվում են
գլոբալ և Հայաստանի զբոսաշրջային միտումներն արժեքային շղթայի վերլուծությամբ
և մանրամասն վերանայվում է յուրաքանչյուր հիմնական «արժեքային շղթայի օղակը»:
Ռազմավարությունը կառուցված է հիմնված հետևյալ հիմնական թեմաների և
արժեքային շղթայի «օղակների» վրա: Վերջին գլուխը սահմանում է Հարավային
միջանցքի
զբոսաշրջության
զարգացման
ռազմավարական
ուղղությունն
առաջարկվող գործողությունների ծրագրի հետ միասին:
Նշում: Հետևյալը չի ներկայացվում ըստ առաջնահերթությունների: Բոլոր ոլորտները
կարևոր են և փոխկապակցված:
Գլուխ 1: Ներածություն. Հայաստանի զբոսաշրջության ոլորտ և Հարավային միջանցք
Գլուխ 2: Արժեշղթայի վերլուծություն
Գլուխ 3: Զբոսաշրջության արտադրանքի առաջարկներ
Գլուխ 4: Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ
Գլուխ 5: Մարդկային ռեսուրսներ/աշխատուժի զարգացում
Գլուխ 6: Արժեշղթայի ակտիվացում. մասնավոր ներդրումներ և հանրային-մասնավոր
երկխոսություն (ՀՄԵ)
Գլուխ 7: Արժեշղթայի խթանում. քաղաքականություն և ներդրումային կլիմա
Գլուխ 8: Արժեշղթայից ստացվող օգուտներ. տեղական համայնքների հետ օգուտների
բաշխում

2. Հիմնական մարտահրավերներ և թիրախներ
Հայաստանի զբոսաշրջության հիմնական մարտահրավերներից մեկն այն է, որ
միջազգային այցելությունները գրանցում են զգալի աճ ավելի քան եռապատկվելով
2005թ-ի 319,000-ից 957.000 այցելու 2013թ-ին 1, միջին մուտքերը մեկ այցելուի հաշվով
անշեղորեն նվազել են 699 ԱՄՆ դոլարից 2005թ-ին և հասել 479 ԱՄՆ դոլար 2013թ-

1

ՄԱԿ ԱՀԿ Զբոսաշրջության բարոմետր, օգոստոս, 2014թ.
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ին:2Սա կարող է նշանակել, որ այցելուները չեն գտնում գումար ծախսելու լրացուցիչ
հնարավորություններ - գործունեություն, փորձառություն և հուշանվերներ:
Անկումը, չնայած, չի ներկայացնում ամբողջ պատմությունը, քանի որ այցելուների
ընտրյալ խմբեր, ինչպիսիք են ռուսները, ֆրանսիացիները, գերմանացիները, լեհերը և
ամերիկացիները ծախսում են համեմատաբար ավելի շատ Հայաստանում, քան այլ
ազգությունները: 3 Կառավարությունը և արդյունաբերությունը մեկնարկել են
պատասխանատու զբոսաշրջության նոր ռազմավարական պլանավորման և
զարգացման գործընթաց Համաշխարհային բանկի, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման
գործակալության, Ասիական զարգացման բանկի, IDEA հիմնադրամի և այլ
շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցությամբ՝ ապահովելու, որ ընդհանուր
ծախսերը մեկ այցելուի հաշվով ավելանան, և որ զբոսաշրջության օգուտները լինեն
կայուն և առավելագույնիս հասցնվեն երկրի բնական և մշակութային ժառանգությունը
զարգացնելու և պաշտպանելու համար: Գործընթացը, որն առաջարկվում է որպես
Տարածաշրջանային զարգացման ծրագիր, կենտրոնանում է պատասխանատու
զբոսաշրջության վրա, որպես լայնամասշտաբ տնտեսական զարգացման
կատալիզատոր, հատկապես ընտրված տարածաշրջանային միջանցքներում:
Ստորև ներկայացված մարտահրավերները և թիրախները կարող են հասցեագրվել և
իրականացվել ստորև նշված տեսլականի, նպատակների և գործողությունների
միջոջով՝
ապահովելու
Հարավային
միջանցքի
ուժեղ
կողմերը
և
հնարավորությունները, և հաղթահարելու թերությունները ու սպառնալիքները
հայկական զբոսաշրջության արժեշղթայի տարբեր բաղադրիչների համար: Սակայն,
հաշվի առնելով, որ այցելուների և միջանցքի նպատակակետերի տվյալները
բացայակում են, այդ թիրախները միայն գնահատումներ են:
Աղյուսակ 1: Մարտահրավերներ և կատարողականի թիրախներ
Հիմնական մարտահրավերներ
Արտադրանք, մարքեթինք և խթանում
Ավելացնել ՀՄ ուղղություններով
միջազգային և տեղական այցելուների
օրական այցելությունների
շուկայավարումը:

2
3

Մոտավոր թիրախներ
10 նոր օպերատորներ ավելացնում են
Արենի /Նորավանք 120 նոր օրական
այցելությունների համար ամեն տարի
սկսած 2016-2020 թթ., կազմելով
մոտավորապես 18000 ավել
հաճախորդներ 2025 թվականին:

ՄԱԿ ԱՀԿ Զբոսաշրջության բարոմետր, օգոստոս, 2014թ.
Միջազգային այցելուների հետազոտություն, Հայաստան 2013թ.
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Ավելացնել ՀՄ ուղղություններով
միջազգային և տեղական այցելուների
գիշերակացը՝ զարգացնելով ավելի շատ
ապրանքներ պատճառներ գիշերելու
համար:
Ավելացնել ՀՄ ուղղություններում
այցելուների ծախսերը՝ զարգացնելով
առավել հնարավորություններ նոր
փորձի ձեռք բերման և արտադրանքի
վրա հիմնված ծախսեր:
Ենթակառուցվածք
Բարելավել կայքի կառավարումը,
ճանապարհները, ծառայությունները և
հարմարություները ներգրավելու ավելի
շատ այցելուներ ՀՄ ուղղություններով:
Մարդկային ռեսուրսներ
Բարձրացնել տեղում
վերապատրաստված անձանց և ՀՄ
ուղղությունների հյուրանոցներում,
ռեստորաններում և տեսարժան
վայրերում աշխատող մարդկանց թիվը:
Ներդրումներ
Գրավել և հեշտացնել անհրաժեշտ
ներդրումների մուտքը՝ ավելացնելու
բարձր որակի միջազգային
ապրանքանիշի հյուրանոցների թիվը:

3. Հարավային
տեսլականը

միջանցքի

ՀՄ-ում 10% լրացուցիչ միջազգային
այցելուների գիշերակաց 2025թ-ին,
դրանով իսկ լրացուցիչ 843.000 այցելու:
ՀՄ-ում 10% լրացուցիչ տեղական
այցելուների գիշերակաց 2025 թ-ին,
այդպիսով լրացուցիչ 51,000.4
10 տոկոս այցելուների աճ և ծախսերի
աճ 2025 թ-ին 2013թ. ազգային
ընդհանուր 504 միլլիոն ԱՄՆ դոլարի
դիմաց լրացուցիչ 46 միլլիոն ԱՄՆ
դոլարի ծախս ՀՄ-ում:5
Տեղանքի ու հաստատությունների
բարելավում. Գառնի, Գեղարդ, Խոր
Վիրապ, Արենի, Եղեգիս, Քարահունջ,
Տաթև, Գորիս և Խնձորեսկ:
10 տոկոս աճ 2013թ. 21,500 ազգային
ընդհանուր աշխատատեղերի
նկատմամբ, այսպիսով առնվազն 2150
ավել աշխատատեղեր 2025թ-ին:6

Հյուրանոցների թիվը հասցնել 2015թ.
դրությամբ (Հայյաթ Ջերմուկում) մեկից
հինգի:

զբոսաշրջության

զարգացման

Հարավային միջանցքի զբոսաշրջության զարգացման տեսլականի հիմքում է ստեղծել
նոր պատասխանատու զբոսաշրջային ուղղություն, որն առաջարկում է հարուստ,
վավերական մշակութային և բնության վրա հիմնված հայական փորձառություններ
2025 թ-ի դրությամբ:
4

ՄԱԿ-ի ԱՀԿ զբոսաշրջության վիճակագրության ժողովածու, Հայաստան 2008-2012թթ., վերջին
հասանելի է վիճակագրություն
5
ՄԱԿ-ի ԱՀԿ զբոսաշրջության վիճակագրության ժողովածու
6
2014թ. ՀՃԶԽ Հայաստանի զեկույցի ընդհանուր աշխատատեղեր, էջ 1
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4. Միջանցքի զբոսաշրջության զարգացման նպատակները
«Ապահովել որակյալ տնտեսական աճ մարզերի համաչափ զարգացման»7 համար
հանդիսանում է կառավարության առաջնահերթ նպատակը, ինչպես ընդգծված է
կառավարության Ազգային զարգացման ռազմավարությունում (2014-2025թթ.): 7
Հարավային միջանցքի զարգացումը մտադիր է մեծացնել զբոսաշրջիկների այցերը և
ծախսերը այս երթուղիի երկայնքով, և այդպիսով ավելի խթանել գործարարության և
զբաղվածության աճը, և պաշտպանել մշակութային և բնական ժառանգությունը:
Հարավային միջանցքի աճի խթանման զբոսաշրջության նպատակները, որոնք
համահունչ են Հայաստանի Ազգային զարգացման ռազմավարությանը, ներկայացված
են ստորև՝
1)
Ավելացնել պատասխանատու ավելի բարձր ծախսող զբոսաշրջային
ժամանումները 2013թ-ի մոտավոր 957.240-ից մինչև 2.7 մլն. և աշխատեղեր ստեղծել
մոտ 28.300 մարդու համար 2025թ-ին8 ամբողջ երկրի մակարդակով, առնվազն 10%-ը
դրանցից կայցելի ՀՄ ամեն տարի (270,000) և 2150 9 աշխատատեղեր ՀՄ-ում աճի
արդյունքում:
2)
Դիվերսիֆիկացնել զբոսաշրջային արտաքրանքը/փորձը, ինչը կներգրավի
ավելի
շատ
միջազգային
զբոսաշրջային
օպերատորների
և
անկախ
ճանապարհորդների, որի արդյունքում կավելանան փողի արժեքը, տեղական
աշխատատեղերը, հմտությունների բարելավումը և ՓՄՁ հնարավորությունները ՀՄ
ուղղություններում, ինչպես նաև առնվազն 10 նոր օպերատորներ կհավելեն առնվազն
120 տուրեր, որոնք ձգվում են դեպի Արենի/Նորավանք օրական այցեր և Գորիսի/Տաթև
գիշերակացով այցեր 2016 թ-ից մինչև 2025թ.:
3)
Ավելացնել գիշերակացը և դրանով իսկ ծախսերը միջազգային և ներգնա
զբոսաշրջիկների թիրախային հատվածների շրջանակում առնվազն 10 տոկոսով
2025թ-ին, ինչը պայմանավորված է ՀՄ աճով, ուստի միջինում 84.300 ավելի սենյակգիշեր և 4,6 մլն. ԱՄՆ դոլարի չափով տարեկան ծախսեր 2012թ-ի ազգային ընդհանուր
8.4 մլն.. սենյակ-գիշերի նկատմամբ և 460 մլն. ԱՄՆ դոլար զբոսաշրջության մուտքերի
տեսքով (ծախսված Հայաստանում):
4)
Բարձրացնել «ներգնա տուրիզմի ծախսերը» 513 մլն. ԱՄՆ դոլարից 2011թ-ում
2,4 մլրդ. ԱՄՆ դոլար 2025թ.: 10

7

Հայաստանի ազգային զարգացման ռազմավարություն 2014-2025թթ., էջ 41 և էջ 47
ՀՀ ԱՎԾ հրապարակումներ, 2013թ. և Հայաստանի ազգային զարգացման ռազմավարություն 20142025թթ., էջ 47
9
Նշում` 2150 աշխատատեղերը կազմում են 2014թ . ՀՃԶԽ Հայաստանի զեկույցի ազգային հաշվարկի
10%-ը
10
Հայաստանի ազգային զարգացման ռազմավարություն 2014-2025թթ., էջ. 11
8

16

Հայաստան` Հարավային միջանցքի զբոսաշրջության ռազմավարություն

5. Շուկայի պահանջարկի վերլուծություն
Այս ռազմավարությունը վերանայել է միջազգային և տեղական այցելուների
պահանջարկն ազգային և, որքանով դա հնարավոր է, միջանցքի մակարդակով: ՀՀ
էկոնոմիկայի
նախարարությունը,
որը
հանդիսանում
է
զբոսաշրջության
վիճակագրության հավաքագրման կառավարության հիմնական սուբյեկտը, չի
հավաքում Հարավային միջանցքի այցելությունների մասին տվյալներ, ինչն էլ
սահմանափակում է վերլուծությունը:

5ա. Այցելուներ Հայաստան և Հարավային միջանցք
5ա1. Միջազգային այցելություններ
Միջազգային տուրիստական ժամանումների քանակն անշեղորեն աճում է
Հայաստանում, միջինում համաշխարհային աճից էլ ավել: 2010թ-ից մինչև 2013թ.
միջազգային զբոսաշրջիկների թիվն աճել է 687,000-ից 957.000, տարեկան ավելի քան
10% աճ - ավելի քան կրկնակի է համաշխարհային միջին զբոսաշրջության աճի տեմպի
նկատմամբ՝ 4%: Նմանապես տպավորիչ աճ տեղի է ունեցել միջազգային
զբոսաշրջային մուտքերի հետ. ավելի քան կրկնապատկելով 2005թ-ի 220 մլն. ԱՄՆ
դոլարը 408 մլն. ԱՄՆ դոլար 2010թ-ում, ապա հետևյալ տարիների ընթացքում տվյալ
աճը դանդաղել է: Մուտքերի անկման հետ մեկտեղ, մեկ այցելուի հաշվով ծախսերը
նույնպես նվազել են:
ՄԱԿ-ի ԶՀԿ-ի 2012թ. Հայաստանի վիճակագրության հիման վրա, ԶՀԿ-ի
ամենավերջին հասանելի զեկույցը, լավագույն արտադրող շուկաները, որոնք կազմում
են ընդհանուր միջազգային ժամանումների մոտ 71%-ը, ներառում են ԱՊՀ (41.5%),
Իրանը (18,4%), ԱՄՆ (8.2%), Արգենտինան (3%), Ֆրանսիան (3%), Լիբանանը (3%),
Գերմանիան (2.7%), Հունաստանը (1,5%), ՄԲ և Իտալիան (1%): Այս այցելուների
287.000, այսպիսով 34%-ը եկել է կազմակերպված այցի շրջանակում: 11 Նշում: ՄԱԿ-ի
ԶՀԿ-ն ներառում է Վրաստանի և Ուկրաինայի ժամանումները, որպես ԱՊՀ երկրների
ընդհանուրի մաս:
Էկոնոմիկայի նախարարությունը տրամադրել է Համաշխարհային բանկի թիմին
այցելուների վիճակագրական տվյալներ Հարավային միջանցքի մասով, որոնք
կազմում են 2013թ-ին Սյունիքի մարզում անցկացրած «Միջազգային զբոսաշրջային
հետազոտության» մաս: Նաև 2013թ-ում ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ ծրագիրն իրականացրել է
այցելուների հետազոտություն ողջ Հայաստանի մակարդակով: Երկու հարցումներն էլ
կենտրոնացել են ընդհանուր այցելուների տոկոսի վրա, սակայն ՁԶՇՄ-ի
հետազոտությունը ներառել է հարցված այցելուների ընդհանուր թվի տոկոսները,
որոնք էին 23.658 հոգի “վավեր տուրիստական ընտրանքի չափն էլ” 10,448 այցելու:12
Նմուշի սխալի ու վավերականության դրույքերը չեն ներառվել աշխատանքում: ԷՆ

11
12

ՄԱԿ ԱՀԿ 2012թ. Զբոսաշրջության վիճակագրության տարեգիրք, հրատարակվել է 2013 թ.
ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ 2013թ. Միջազգային այցելուների հետազոտություն, հրատարակվել է 2014թ.
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հարցման մեջ բացակայում է ընտրանքի չափը: Հետևաբար, Հարավային միջանցքի
այցելուների ընդհանուր քանակները հստակ չեն:
ՁԶՇՄ-ի կողմից ընդհանուր հարցված այցելուներից հաղորդում են, որ 4.6% այցելել է
Վայոց Ձորի, 5.3% այցելել է Սյունիքի և 5.8% այցելել է Արարատի մարզերը, ինչը
կազմել է 1088, 1253 և 1372 այցելու: Ինչպես նաև ընդհանուր հարցվածներից հիմնական
աղբյուր շուկաներն են Ռուսաստանը (41.6%), Վրաստանը (33,7%), Իրանը (6.6%),
Ուկրաինան (2,4%), Գերմանիան (1.6%) և ԱՄՆ (1.4%):
Երբ նոր հյուրանոցների և մահճակալների տվյալները լինեն հասանելի, դրանց
համեմատությունը վերջին տարիների տվյալների հետ կապահովի հետագա
պատկերացում Հարավային միջանցքի երկայնքով այցելուների աճի մասին:
Հնարավոր է եզրահանգել գիշերակացով ճանապարհորդող այցելուների ընդհանուր
քանակն` հիմնվելով առկա մահճակալ-գիշեր ընդհանուր թվի և բնակեցվածության
դրույքաչափերի վրա: Սակայն, ԷՆ չի տիրապետում նման տվյալների: 13

5ա2. Տեղական այցելուներ
ԱԵԿՈՄ-ի
2011թ.
Հայաստանի
Հարավային
միջանցքի
զբոսաշրջության
ռազմավարությունը հաղորդում է հաշվարկված 450.000 ներքին գիշերակացով
զբոսաշրջային այցելություններ 2009-2010թթ., որոնցից շատերը պետք է որ առաջանան
Երևանից: 14 Մասամբ, ԱԵԿՈՄ բացատրում է, որ այս հաշվարկն առաջացել է
Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգից մշակված ԱՄՆ ՄԶԳ CAPS ծրագրի
կողմից և ընդունվել է կառավարության կողմից 2008թ.: 15
Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգում «ներքին» (տեղական) զբոսաշրջային
այցելությունները գնահատվել են 308,000 մարդ 2006թ., աճում է 500,000-ի 2010թ., և 1
մլն.-ի 2020թ., և 1.5 մլն.-ի մինչ 2030թ.: 16
Հարավային միջանցքի ներքին այցելուների թիվը հաշվելու համար, ԱԵԿՈՄ-ը
անդրադարձել է 2007թ. Զբոսաշրջիկների այցելուների հետազոտությանը, 17 որը
«ենթադրում է, որ 15 տոկոսը [բոլոր] զբոսաշրջային ժամանումների այցելում են
Հարավային միջանցք», և որ ըստ 2030թ. այդ ցուցանիշը կավելանա 20 տոկոսով: 18
Ելնելով դրանից, ԱԵԿՈՄ կանխատեսել է մոտ 900,000 զբոսաշրջիկներ 2030թ.
13

Հեռախոսազրույց Մեխակ Ապրեսյանի հետ, ԷՆ զբոսաշրջության բաժնի ղեկավար, հոկտեմբերի 15,
2014թ.
14
Հայաստանի Հարավային միջանցքի ռազմավարություն 2011թ., ԱԵԿՈՄ, էջ 29
15
Հայաստանի Հարավային միջանցքի ռազմավարություն 2011թ., ԱԵԿՈՄ, էջ 58
16
ԱՄՆ ՄԶԳ CAPS զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ, էջ 25
17
ԱՄՆ ՄԶԳ CAPS Հայաստանի միջազգային այցելուների հետազոտություն, սեպտեմբեր 2006թ.օգոստոս 2007թ.
18
ԱԵԿՈՄ Հայաստանի Հարավային միջանցքի զբոսաշրջության շրջանակ, էջ 71
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Հարավային միջանցքի համար, որից 300,000 առաջացած ներքին զբոսաշրջիկների
հաշվին: 19 Ավելի ճշգրիտ տվյալներ անհրաժեշտ են Հարավային միջանցքի համար.
սույն գնահատականների ճշտությունն անհայտ է:

5բ. Միջազգային և Հայաստանյան տուրօպերատորների
հետազոտություններ
Հայկական տուրօպերատորները կարևոր են ոլորտի հաջողության և հետագա
զարգացման համար: Համաշխարհային բանկի զբոսաշրջության թիմն անցկացրել է
նախնական տվյալների հավաքագրում, որը բաղկացած է մի հարցումից
իրականացված 2014թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, տուրօպերատորների
հետ անցկացրած երեք սեմինարներից և ավելի քան 50 հայկական օպերատորների
ուղիների վերանայումից: (Տես Աղյուսակ 7) Հարցումն ուղարկվել է 85 օպերատորների,
պատասխանել են 17-ը:. Նրանցից մեծ մասի համար Ռուսաստանը հանդիսանում է
հիմնական աղբյուր շուկա և բոլոր մարզերը հայտնի ուղղություններ են, այդ թվում
Հարավային միջանցքի մարզերը: Նրանք տեղեկացրել են Հարավային միջանցքի իրենց
լավագույն վաճառվող ուղղությունների մասին` 1. Երևան-Խոր Վիրապ-ՆորավանքՏաթև և 2. Երևան-Գառնի-Գեղարդ: Օպերատորները նաև տեղեկացրել են, որ Տաթևն
իրենց հաճախորդների շրջանում ամենատարածված գրավչությունն է:
Ամրապնդելու վերոնշյալը, օպերատորները նշել են, որ իրենց հաճախորդների
Հայաստան այցելելու առավել գրավիչ ասպեկտներն են հյուրընկալությունը, սնունդը,
բնությունը, մշակութային ժառանգությունը և ծառայությունների որակը: Իսկ
ամենաքիչ գրավիչ կողմերն ու բողոքների հիմնական աղբյուրներն են
ճանապարհային
պայմանները,
այցելուների
համար
նախատեսված
ենթակառուցվածքների թերի վիճակը, սանհանգույցների բացակայությունը և վատ
վիճակը,
տեղեկատվական
կենտրոնների
և
ցուցանակների/վահանակների
բացակայությունը, և ընդհանուր առմամբ առատ աղբը և զբոսաշրջության վայրերում,
և ճանապարհներին: Օպերատորները նույնպես նշել են չվերթների գների նվազումը և
մարդկային ռեսուրսների, կրթության և ուսուցման որակի բարելավումն որպես բարձր
առաջնահերթություններ:
ԱԵԿՈՄ միջանցքի ուսումնասիրությունը նաև կանխատեսել է Հարավային միջանցքի
ներքին և միջազգային ժամանումների նպատակները, կրկին հիմնված 2007թ.
Զբոսաշրջային այցելուների հետազոտության հիման վրա, 2015, 2020 և 2030
թվականների համար: Միջազգային այցելուների 45 տոկոսի համար գերիշխող
այցելության նպատակ կշարուկեն լինել արձակուրդները և հանգիստը, դրան
հաջորդում են 28 տոկոս այցելություններն ընկերներին և հարազատներին (ԱԸՀ), 7ական տոկոս բուժական և առողջարանային հանգիստը, բիզնեսը/կոնֆերանսները:
Ներքին այցի նպատակները տարբերվում են զգալիորեն միջազգային այցելուների
19

ԱԵԿՈՄ Հայաստանի Հարավային միջանցքի զբոսաշրջության շրջանակ, էջ 8
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նպատակներից: Նրանց այցելության նպատակներում շարունակաբար կգերակշռեն
ԱԸՀ 64 տոկոս 2015 թ-ում, 60 տոկոս 2020թ-ում, և ապա կնվազեն 56 տոկոսով 2030թում:
Ըստ ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ 2013թ. Միջազգային այցելուների հետազոտության, հարցված
այցելուների շրջանում ռուսական շուկան մենակ կազմում է բոլոր միջազգային
ժամանումների 46.3 տոկոսը, որին հաջորդում է Վրաստանի շուկան 27 տոկոս,
Իրանինը յոթ տոկոս, Ուկրաինայի շուկան 2.4 տոկոս, Գերմանիան երկու տոկոս, ինչը
նշանակում է, որ 2013թ. ժամանումների 84 տոկոսն եկել են ընդամենը հինգ
շուկաներից: 20 Բոլոր միջազգային ժամանումների թվում հայկական ծագումով
«Սփյուռքի» այցելուները կազմել են 66 տոկոս:
Այցի միջին տևողությունը կազմում է 17,4 օր, բայց միջինը տատանվում է 6.2 օր
հյուրանոցային ի համեմատ 39 օր վարձակալած բնակարանների, 12.5 օր B&B-ում և 20
օր ընկերների և հարազատների հետ: 21
Մասնավորապես միջանցքի համար տվյալները հայտնի չեն:

6. Հարավային միջանցքի ուժեղ և թույլ կողմերի ամփոփում
Հայաստանն առաջարկում է Հարավային միջանցքում մշակութային և բնության վրա
հիմնված վայրերի գրավիչ տեսականի, ինչպես նաև Տաթևի ճոպանուղու յուրահատուկ
կառույցը: Այս վայրերը խթանել են զբոսաշրջության պահանջարկը, ինչպես վկայում
են հյուրանոցների և ճոպանուղու տոմսերի վաճառքի աճող թվերը: Սակայն, լուրջ
ինստիտուցիոնալ թերությունների պատճառով - ազգային և միջանցքի մակարդակով
կազմակերպությունների բացակայությունը, որոնք կհավաքագրեն այցելուների և
արդյունաբերության մատակարարների մասին տվյալներ, կնպաստեն զարգացմանը և
կիրականացնեն շուկայավարում - կառավարությունը դժվարանում է լիարժեքորեն
մշակել և իրականացնել անհրաժեշտ ծրագրեր Հարավային միջանցքի
համար`խթանելու միջանցքի ուժեղ կողմերը և հասցեագրելու թույլերը:
Աղյուսակ 2: Հարավային միջանցքի զբոսաշրջության ուժեղ և թույլ կողմերի
ամփոփում
Ուժեղ կողմեր
Արտադրանք և
շուկայավարում

20
21



Բացառիկ
պատմական
հուշարձաններ
և
մշակութային
ժառանգություն:

Թույլ կողմեր


Ապրանքի առաջարկները
պահանջում են հետագա
զարգացում, ներդրումներ
և/կամ վերապատրաստում:

ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ 2013թ. Միջազգային այցելուների հետազոտություն, էջ 5
ՁԶՇՄ 2013թ. Միջազգային այցելուների հետազոտություն, էջ 17
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Ուժեղ կողմեր





Ուժեղ ներքին ներուժ: 22
Բնական
տեսարժան
վայրերի
լավ
ներուժ,
ագրոտուրիզմ
և
խոհարարական
փորձառություն:
Տաթևի
ճոպանուղին
յուրահատուկ է:
Հասանելի
է
առցանց
այցելուների
տեղեկատվությունը:

Թույլ կողմեր











Ենթակառուցվածք
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Միջանցքի հիմնական
տեսարժան վայրերը հասանելի
են տուր խմբերին:
Որոշ սահմանափակ
ծառայություններ առաջարկում
են այցելուներին:
Տուրիստական կարգի
հարմարություններ/օթևաններ
առկա են կամ մոտ են
միջանցքին:
ԱՄԱՓ-ի ծավալուն
ենթակառուցվածքները
պահանջում են վերլուծություն
միջանցքի հիմնական բոլոր
ուղղություններով:








Երկրի/միջանցքի
ապրանքանիշի
բացակայություն:
Ամուր տարբեր շուկաների
բացակայություն: Պոտենցիալ
փորձառությունները հեշտ չէ
հայտնաբերել:
Ազգային կազմակերպության և
շուկայավարումային պլանի
բացակայություն:
Միջազգային հյուրանոցների
բացակայությունը
սահմանափակում է
տուրօպերատորի կողմից
գիշերակացի ներգրավումը:
Առցանց անբավարար
տեղեկություններ այցելուների
համար:
• Այցելուների տվյալների
բացակայություն ազգային և
միջանցքի մակարդակներով:
Ոչ տեղական զբոսաշրջային
կազմակերպություններ:
Կայքի կառավարման
պլանները չեն կիրառվում:
Անբավարար այցելուների
համար նախատեսված
ծառայություններ:
Սահմանափակ տուրիստական
կարգի գիշերակացի
պայմաններ:
ճանապարհները պետք է
վերանորոգվեն և/կամ
սալահատվեն:

Ըստ ԱԵԿՈՄ-ի 2011թ. Հարավային միջանցքի զեկույցի, միջանցք են այցելել մոտ 500.000 ներքին
այցելուներ և 600,000 միջազգային այցելուներ: Այս տվյալները հիմնվել են 2008թ. Զբոսաշրջության
զարգացման հայեցակարգի գնահատումների վրա:
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Ուժեղ կողմեր

Մարդկային
ռեսուրսներ






Քաղաքականություն և
ներդրումային
միջավայր







Հյուսիս-հարավ
ավտոմայրուղին կառուցվում է:
Ավանդական հայկական
հյուրընկալություն:
Միջազգային այցելուների 98%ը ցանկանում է վերադառնալ:23
ՁԶՇՄ ուսուցողական ծրագրեր,
սակայն դեռ հիմնավոր չեն:
Երևանում գտնվող Տուրիզմի
հայկական ինստիտուտ:
Դրական իրավական դաշտ:
Դրական ներդրումային կլիմա,
որի արդյունքում
հյուրանոցների թվի աճ:
Մրցակցային դասակարգում մի
քանի ՀՏՖ ցուցանիշներով:
Տաթևի ներդրումները խթանել
են տարածաշրջանային
հյուրանոցային ներդրումները:

Թույլ կողմեր







Ազգային
և
միջանցքի
մակարդակներում բացակայում
է հյուրընկալության կրթության
և
կառավարման
և
մասնագիտական ուսուցումը:
Երիտասարդների միգրացիան
Երևան և դուրս դատարկում է
Հարավային միջանցքը:
Քաղաքականության
կիրարկման և իրականացման
պատճառով
մարդկային,
ինստիտուցիոնալ
և
ֆինանսական
ռեսուրսների
բացակայություն:

7. Զբոսաշրջության արտադրանքի առաջարկներ
Հարավային միջանցքն առաջարկում է լայնածավալ մշակութային և բնության վրա
հիմնված զբոսաշրջային ուղիներ, որոնք ներառում են ազգային պարկերն ու
պահպանվող տարածքները, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության վայրեր
(Գեղարդավանք), երեք վայրեր գտնվում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախնական ցանկում (Դվին,
Նորավանք և Տաթև), հնագիտական վայրեր (օրինակ Քարահունջը), և գինեգործության
զբոսաշրջության հնարավորություններ (Արենի), ի թիվս շատ ուրիշների:
Մասնավորապես Հարավային միջանցքում առկա նշված ակտիվներից շատերը չունեն
անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ այցելուներ ընդունելու համար:
Հիմնվելով վերլուծությունների ու անցյալ դոնոր հաշվետվությունների, շահագրգիռ
կողմերի հետ քննարկումների և այցելությունների վրա, զեկույցի հեղինակներն
եզրակացնում են, որ երեք հանգուցային և տեղային ուղղությունները հանդիսանում են
զարգացման և/կամ բարելավումների առաջնահերթություններ, և չորրորդն
ավարտվում է Մեղրիում, որն ամենափոքր առաջնահերթությունն է պայմանավորված
դժվար հասանելիությամբ և գիշերելու հարմարությունների բացակայությամբ:
Ստորև թվարկված բոլոր ուղղությունները պահանջում են տարբեր աստիճանների
նմանատիպ միջամտություններ՝ կայքի կառավարման պլան զբոսաշրջային
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հաստատության
(այցելուների
և
տեղեկատվական
կենտրոն)
ճարտարապետաշինարարական նախագծով, որը ներառում է հասարակական
ավտոկանգառի
կառուցում
կամ
բարելավում,
հանրային
զուգարաններ,
հուշանվերների տարածքներ, և/կամ սրճարանային/ռեստորանային տարածք:
Առաջին երկու հանգույցներն են՝ Երևանն ու Արենին, Երևանից իրագործելի մեկ
օրական ուղիներ են, որոնք առաջարկվում են Երևանում աշխատող բազմաթիվ
զբոսաշրջային օպերատորների կողմից: Երրորդ հանգույցը՝ Գորիսը, նույնպես
իրագործելի է Երևանից որպես մեկ օրական ուղի, սակայն օպերատորներն
առաջարկում են այն միայն որպես գիշերակացով երթուղի: Չորրորդ հանգույցը՝
Մեղրին,
հաշվի
առնելով
վատ
ճանապարհային
պայմաններն,
երեքչորս
ժամ
տևողությունը
Գորիսից,
և
օթևանելու
հարմարությունների
բացակայությունն այս պահին դեռևս չի առաջացնում հետաքրքրություն սույն
զեկույցում ուսումնասիրված 50 և ավելի հայ տուրօպերատորների շրջանում:

7ա.1 Կետային ուղիներ Երևանից
Հարավային միջանցքի առաջին հատվածը ներառում է ուղղություններ, որոնք հեշտ
հասանելի են Երևանից որպես մեկ օրյա այցելություններ:
o Ներկայումս հայտնի ուղղություններ՝
o Խոր Վիրապի վանք - ամենատարածված տուրիստական ուղղություններից
մեկը, որն հայտնվում է բազմաթիվ տուրօպերատորների առաջարկվող
փաթեթներում:
o Գառնի և Գեղարդ, սրանք արդեն իսկ հաստատված մշակութային
ժառանգության վայրեր են և համարվում են «անհրաժեշտ այցելության
վայրեր» ըստ զբոսաշրջային օպերատորների:
o Պակաս հայտնի ուղղություններ՝
o Դվին - Դվին քաղաքի հնագիտական վայրը:
o Խոսրովի արգելոց - պաշտպանված տարածք, որը բաղկացած է ամայի/
կիսաանապատային,
լեռնային
տափաստանային,
անտառային
տարածքներից և ալպյան մարգագետիններից:

7ա.2 Արենի. Հանգույց և տեղային ուղղություններ
Երկրորդ հանգուցային ուղին Արենին է, որի տեղային ուղղություններն են
Նորավանքը, Եղեգնաձորը, Եղեգիսը և Ջերկումը:
o Ներկայումս հայտնի ուղղություններ՝
o Արենի 1 քարանձավ (Թռչնի քարանձավ)-սահմանափակ այցելություններ
o Արենի համայնք, այդ թվում գինեգործական հաստատություններ և խաղողի
այգիներ
o Նորավանք
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o Եղեգիս
հայտնի
է
դարձել
վերջերս
հնագիտական
հայտնագործությունների արդյունքում, որտեղ բնակվել է միջնադարյան
հրեական համայնք
o Պակաս հայտնի ուղղություններ (հատկապես տուրօպերատորների շրջանում)՝
o Մոզրովի քարանձավ – դեռ փակ է այցելուների համար
o Ջերմուկ
o Եղեգնաձոր

7ա.3 Գորիս. Հանգույց և տեղային ուղիներ
Գորիսի հանգույցն առաջարկում է բազմաթիվ կայքեր և տեսարժան վայրեր, որոնցից
մի մասը հնարավոր է այցելել Երևանից մեկ օրում, սակայն դա կլինի շատ երկար օր:
Միջանցքի այցելությունների գիշերակացի կանգառը սովորաբար լինում է Գորիսում:
Հիմնական ուղղություններն են՝
o Ներկայումս հայտնի ուղղություններ՝
o Քարահունձ – հնագույն հնէաբանական վայր
o Հին Խնձորեսկ - ժայռափոր կացարաններով լի պատմական վայր
o Գորիս-հայտնի է իր տների յուրահատուկ ճարտարապետությամբ և
բարձրահասակ կոնանման ժայռերով
o Տաթև - Տաթևի վանքը համարվում է միջնադարյան հայկական
ճարտարապետության գոհարը: «ՏաԹևեր» ճոպանուղին ամենաերկար
հետադարձելի ճոպանուղին է աշխարհում, որը միացնում է վանքը Հալիձոր
գյուղին: Տաթևի հիմնադրամն ունի նախագծեր զարգացնել մոտակա
գյուղերը նույնպես:
o Պակաս հայտնի ուղղություններ՝
o Սիսիան – մուտք դեպի Քարահունջ, Հայաստանի Սթոունհենջ և ավելի քիչ
մատչելի Ուղտասարի ժայռապատկերները:
o Շաքիի ջրվեժ – լեգենդար 18 մետրանոց ջրվեժը գտնվում է Սիսիանից 3կմ
հյուսիս-արևմուտք:

7ա.4 Մեղրի. Հանգույց և կետային ուղիներ
Մեղրին Երևանից հեռու է 154կմ և հասնելու համար հարկավոր է ծախսել երեքից-չորս
ժամ Գորիսից վատորակ ճանապարհով, ինչը սահմանափակում է այցելուների հեշտ
մուտքը, հատկապես տուրիստական խմբերի: Բացի այդ, Մեղրիում չկան
հյուրանոցներ: Որպեսզի Մեղրին դառնա գնայուն պետք է բարեկարգել Գորիս-Մեղրի
ճանապարհը և կառուցել օթևանելու հարմարություններ:
7բ. Հնարավորություններ
Հասցեագրելով վերոնշյալ խնդիրները, հատկապես ենթակառուցվածքները և
մարդկային ռեսուրսների հետ առնչվող խոչընդոտները, նոր արտադրանքի
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հնարավորություններ կբացվեն ներդրողների, ձեռներեցների, տուրօպերատորների և
այցելուների համար:
Ներառյալ՝
 Միջոցառումներ՝
o Միջազգային սպորտային միջոցառումներ, հնարավոր է մրցումներ, օրինակ
լեռնային հեծանվավարություն, մարաթոններ ու հեծանվավազք:
o Մշակութային միջոցառումներ՝ առնչվող գինու և գյուղատնտեսության հետ,
Արենիի գինու փառատոնի նման:
 Փորձառություն՝
o Ագրոտուրիզմ և խոհարարական փորձ հիմնված տեղական արտադրանքի
վրա՝ կապելով բնությունը մշակութային արժեքներին:
o Ընդլայնված արկածային տուրիզմ, ինչպես օրինակ սարամագլցումն ու
տռեկինգը:
 Գիշերակացի հարմարություններ՝
o Ավելի շատ միջազգային կարգի հյուրանոցներ՝ գրավելու համար ավելի
շատ գիշերակացով առաջարկվող փաթեթներ տուրօպերատորների
կողմից:

8. Զբոսաշրջային ենթակառուցվածք
Ենթակառուցվածքը հանդիսանում է զբոսաշրջության արժեշղթայի հիմքը, այդպիսով
տուրիզմի զարգացման բոլոր նախաձեռնություններից հատկապես կարևորվում են
բարձրորակ ճանապարհները, տեղեկատվական վահանակները և այցելուների համար
նախատեսված
հաստատությունները,
ինչպիսիք
են
մաքուր
հանրային
զուգարանները:
Հարավային
միջանցքում
բացակայում
են
վերոնշյալ
ենթակառուցվածքները, ինչը սահմանափակում է զբոսաշրջային առաջարկների
ընդլայնումը, հատկապես տուրօպերատորների համար: Համաշխարհային բանկի
հայաստանյան
տուրօպերատորների
հետազոտության
ընթացքում
ենթակառուցվածքների հետ կապված մտահոգությունները նշվել են Հարավային
միջանցքը սակավ առաջարկելու հիմնական խոչընդոտների ցանկում:

9. Մարդկային ռեսուրսներ/Աշխատուժի զարգացում
Հայաստանի զբոսաշրջության արժեշղթայի Էական օղակ են հանդիսանում
մարդկային ռեսուրսները և աշխատուժի զարգացումը: Առանց անհրաժեշտ
վերապատրաստված մարդկային ռեսուրսների, դժվար է, եթե ոչ անհնար, զարգացնել
զբոսաշրջությունը Հարավային միջանցքի երկայնքով: Հյուրընկալության կրթության և
Հարավային
միջանցքի
քաղաքներում
վերապատրաստման
ծրագրերի
բացակայությունը մեծ խոչընդոտ է: IDeA հիմնադրամը մեկնարկում է
կարողությունների զարգացման նախաձեռնություններ Տաթևի տարածքում, որը
կարող է հանդիսանալ կրկնօրինակման մոդել:
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10. Մասնավոր ներդրումային
երկխոսություն (ՀՄԵ)

և

հանրային-մասնավոր

Ըստ ՄԱԿ ԶՀԿ-ն, Հայաստանում կացարանների կտրուկ աճ է գրանցվել միայն վեց
տարվա ընթացքում՝ 792-ից 1,405 հյուրանոցներ և նմանատիպ հաստատություններ
(ՄԱԿ ԶՀԿ Զբոսաշրջության վիճակագրության ժողովածու 2007-2011թթ. և 20082012թթ.), վերջինս հանդիսանում է Հայաստանում զբոսաշրջության մեջ մասնավոր
ներդրումների տեսանկյունից դրական ցուցանիշ: Համաձայն 2013թ. տվյալների,
միջանցքում առկա էին 50 տեղական օթևանելու հաստատություններ, ինչը կազմում է
երկրի ընդհանուրի 3,5 տոկոսը: Վերջին ամենախոշոր ներդրումներից է «ՏաԹևեր»
ճոպանուղին և Տաթևի վերածնունդ ծրագիրը. 22 մլն. ԱՄՆ դոլարի ներդրում, որը
պետական-մասնավոր գործընկերության արգասիք է իրականացված Հայաստանի
Ազգային մրցունակության հիմնադրամի կողմից (և 2015թ.-ին իր իրավահաջորդի
կողմից):
Նաև նախատեսվում է, որ Տաթևի վերածնունդի նախագիծը կունենա ավելի լայն
ազդեցություն տարածաշրջանում՝ ավելի շատ զարգացնելով զբոսաշրջային վայրերի
գրավչությունը շրջակա գյուղերում:

11. Քաղաքականություն և ներդրումային միջավայր
Ընդհանուր առմամբ, կարծես չկան զբոսաշրջության ներդրումներ իրականացնելու
լուրջ խոչընդոտներ: Իրականում, Ամերիկայի իրավաբանների ասոցիացիան և Քեյ-ՓիԷմ-Ջի (KPMG) 2009թ. զեկույցում նշում են, որ «օտարերկրյա ներդրողների իրավական
հիմքերը դիտվում են որպես ամենալիբերալ և հաջողակ զարգացող
շուկայական տնտեսությունների շրջանում»:24
2011 թ-ից մինչև 2013թ. ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանը բարելավել է իր
վարկանիշը Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի Ճանապարհորդության և
զբոսաշրջության մրցունակության ինդեքսը (ՀՏՖ ՃԶՄԻ) 90-ից զբաղեցնելովէ 79-րդը:
Ինդեքսը եզրահանգել է, որ երկրի զբոսաշրջության մրցունակությունն ավելի դրական
է, քան բացասական:
Հայաստանի 2014-2025թթ. ազգային զարգացման ռազմավարությունը կարևորում է
զբոսաշրջությունն աշխատատեղերի ստեղծման և արտահանման հինգ առաջնահերթ
ոլորտներից մեկը: Ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղություններն են
համապատասխան ենթակառուցվածքների բարելավումը հանրային-մասնավոր
գործընկերության միջոցով, մասնավորապես քաղաքականություն վարել նվազեցնելու
տրանսպորտային բարձր ծախսերը կապված Հայաստան մուտքի և ելքի հետ: Երկրի
24

Ամերիկայի իրավաբանների ասոցիացիա և Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Հայաստան, Ներդրումներ Հայաստանում.
Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվել դիտարկող արտասահմանյան ընկերությունների համար
ներկայացում, օգոստոս, 2009թ., էջ 11
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նոր բաց երկնքի քաղաքականության շրջանակում, օդային տրանսպորտն 2014թ.
հոկտեմբերից արդեն իսկ սկսել է առաջընթաց գրանցել:

12. Օգուտների բաշխում տեղական համայնքների հետ
Կառավարության Հայաստանի զարգացման ռազմավարությանն է (ՀԶՌ) նպաստում
միջանցքների «համատեղ բարգավաճման» զբոսաշրջային հնարավորությունների վրա
կենտրոնանալը: Վերջինիս նպատակն է եռապատկել մեկ շնչի եկամուտը
10,000 ԱՄՆ դոլար, ազատել 800,000 մարդու չքավորությունից մինչ 2025թ.:
Համաշխարհային
բանկի
Երկրի
2014-2017թթ.
գործընկերության
ռազմավարությունն աջակցում է վերջինիս՝ ընդգծելով մոտակա ժամկետում
համատեղ բարգավաճման բաշխելու կարիքները և նվազեցնելու աղքատությունն
արագացված տնտեսական աճի և աշխատատեղերի ստեղծման միջոցով:
Տեղական համայնքներում առավելագույնի հասցնելու պոտենցիալ նպաստների
բաշխումը և ապահովելու դրանց կայունությունը խորհուրդ է տրվում հավաքագրել
լրացուցիչ
տվյալներ
տեղական
կարիքների
և
առաջնահերթությունների մասին: Անհրաժեշտ կլինի անցկացնել վավերացման
սեմինարներ և խորհրդակցություններ տեղի բնակիչների հետ՝ որոշելու
զբոսաշրջության
զարգացման
ընդունելի
մակարդակները
և ինչպես կարող է զբոսաշրջության տնտեսությունը լավագույնս ծառայել իրենց
զարգացման կարիքներին:

13. Միջանքի զարգացման հետագա քայլերը
Այս զեկույցի միջոցով, միջանցքի երկայնքով կարևորվել են հստակ ուղղություններ և
տեսարժան վայրեր Համաշխարհային բանկի, Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության, Հայաստանի ապագան զարգացման հիմնադրամի, համայնքների,
քաղաքացիական հասարակության և ձեռնարկությունների կողմից հնարավոր
միջամտություններ իրականացնելու համար: Համաշխարհային բանկը սերտորեն
համագործակցել է ԱՄՆ ՄԶԳ-ն հետ կառուցողական հենքեր ստեղծելու
Ձեռնարկությունների զարգացման և
շուկայի մրցունակության և Հայաստանի
մասնավոր հատվածի (CAPS) ծրագրերի անցյալում կատարված աշխատանքների վրա:
Հարավային միջանցքի զարգացումը պետք է իրականացվի ազգային մակարդակում
ջանքերի համաձայնեցմամբ նոր Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի և ազգային
զբոսաշրջության ռազմավարության հետ համատեղ: Նոր կազմակերպությունը և
ռազմավարությունը պետք է հիմնեն ազգային մակարդակի շրջանակ, որում
կտեղավորվեն
Հարավային
միջանցքի
ռազմավարական
առաջարկությունները: Անիմաստ է առաջ տանել Հարավային միջանցքի
ռազմավարական առաջարկություններն ազգային մակարդակի ռազմավարությունից
զատ, եթե իհարկե այն համարվում է ազգային ռազմավարության անբաժանելի
բաղադրիչ: Այս համակարգման համաձայն, հնարավոր է որ Հարավային միջանցքն
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որպես
նոր
պատասխանատու
զբոսաշրջության
ռազմավարական տեսլականը լինի հասանելի:

ուղղություն

ստեղծելու

Ինչպես նկարագրված է վերևում զբոսաշրջային ակտիվների տեսանկյունից
Հարավային միջանցքը հարուստ է առաջարկներով, սակայն ենթակառուցվածքների
առումով
մարտահրավերները,
հատկապես
արտադրանքի
մշակման
և
շուկայավարման, մարդկային ռեսուրսների և իրականացնող հաստատությունների
ներկայացնում են լուրջ խոչընդոտներ: Այս խոչընդոտները նաև սահմանափակում են
շուկան, հատկապես տուրօպերատորների համար: Մինչ ավելի քան 50 Հայաստանյան
օպերատորներ առաջարկում են հարավային միջանցքը, նրանց առաջարկները
սահմանափակ են, մասնավորապես, ինչ վերաբերում է գիշերակացին (Տես Աղյուսակ
7): Շատ կարևոր է բարելավել միջանցքում կացարանների իրավիճակը հետագա
տուրիզմի զարգացման համար: Այնուամենայնիվ, ավելի ներդրում խթանելու
կացարանների
կառուցման
համար
կպահանջվեն
առավել
թվով
ենթակառուցվածքներ (ճանապարհներ), արտադրանքի զարգացում և մարդկային
ռեսուրսների վերապատրաստում: Արժեշղթայի բոլոր «օղակները» փոխկապակցված
և «փոխպայմանավորված» են:
Արտադրանքի մշակման և մարկետինգի ներուժի, ենթակառուցվածքների կարիքների
և մարզի զբաղվածության մակարդակի հիման վրա, մեծ ներուժ ունեցող հանգույցները,
որոնք կհանդիսանան կատալիզատորներ միջանցքի երկայնքով զբոսաշրջության
զարգացման համար հետևյալներն են՝ Երևան-Գառնի-Գեղարդ, Արենի և Գորիսի:
Եվ այս ուղղություններում առաջնահերթություններն են՝
 Փոքր հյուրանոցներ և թերևս որոշ B&B-ներ, ինչը նշանակում է
վերապատրաստման տրամադրում տեղական սեփականատերերին: Նշում.
վերջինս ակտուալ չէ Գառնի-Գեղարդ ուղղության համար, քանի որ
զբոսաշրջիկների մեծ մասն այցելում են այս վայրերն Երևանից մեկ օրյա
հատվածում:
 Այցելուների համար նախատեսված բարելավված հարմարություններ ժամանցի
վայրերում:
 Հյուրընկալության ուսուցում:
«Ռազմավարական գործողությունների ծրագիրը» ազգային համատեքստում
անդրադառնում
է
յուրաքանչյուր
առանցքային
արժեշղթայի
օղակին:
Ենթակառուցվածք`
 Արտադրանք և մարկետինգ
 Մարդկային ռեսուրսներ
 Քաղաքականություն և ներդրումներ, ներառյալ ինստիտուցիոնալ զարգացումն
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Ազգային
մակարդակով
Ռազմավարական
գործողությունների
ծրագիրը
ներկայացնում է ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ Զբոսաշրջության զարգացման ռազմավարությունն՝
Ուղեցույց 2014-2019թթ.:
Գլուխ 1: Ներածություն. Հայաստանի զբոսաշրջության ոլորտ և Հարավային միջանցք

1.1 Ներածություն
Զբոսաշրջությունը հանդիսանում է տնտեսական զարգացման արագացման և
ընդլայնման, Հայաստանում ներդրումների և զբաղվածության ապահովման
կարևորագույն լուծումներից մեկը: Էկոնոմիկայի նախարարությունը, որը
Կառավարության հիմնական գործակալությունն է պատասխանատու ոլորտի աճի
համար անցյալ տասնամյակում գրանցել է լավ առաջընթաց, ինչպես տարեցտարի
աճող
այցելուների
թիվը,
այնպես
էլ
մասնավոր
և
հանրային
ներդրումների ավելացումը և սպառողների գոհունակությունը: ՀՀ կառավարությունը,
այնուամենայնիվ, ձգտում է օգտագործել այս աճն ավելացնելու մեկ այցելուի
ընդհանուր ծախսերը, ներգրավել մեծ թվով այցելուներ, և մարզերում ապահովել
իմաստալից տեղական տնտեսական զարգացում: ՀՀ կառավարությունն որդեգրել է
պատասխանատու զբոսաշրջության զարգացման ուղին և հատկապես հավատարիմ է
ապահովել զբոսաշրջության օգուտներների կայունությունը և առավելագույն
արդյունքը՝ զարգացնելու ու պաշտպանելու երկրի բնական և մշակութային
ժառանգությունը:
Կառավարության զբոսաշրջության քաղաքականությանն ուղղված դրական
ուղղությունները կարելի է մասամբ փոխկապել Զբոսաշրջության զարգացման
հայեցակարգի հետ, 2008-2012թթ., որը մշակվել է ԱՄՆ ՄԶԳ Մրցունակ
մասնավոր հատվածի (CAPS) ծրագրի շրջանակներում: Չնայած, որ փաստաթուղթը
պաշտոնապես չի հաստատվել 2012 թ-ից, այն շարունակում է մնալ կարևոր ռեսուրս և
արդիական Հարավային միջանցքի զարգացման համար: Փաստաթուղթն ամփոփվում
է 7.2.1. բաժնում:
ՀՀ կառավարությունը տեղյակ է զբոսաշրջության արդյունաբերության միտումներին,
հնարավորություններին և ծառացած մարտահրավերներին, այդ պատճաոով
մեկնարկել է պատասխանատու զբոսաշրջությունը, որպես նոր ռազմավարական
պլանավորման և զարգացման վարժություն, մասնավոր հատվածի, տեղական
համայնքների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, Համաշխարհային
բանկի, ԱՄՆ ՄԶԳ-ն, Ասիական զարգացման բանկի, IDEA հիմնադրամի և այլ
շահագրգիռ կողմերի հետ միասին: Բացի այդ, ներդրումների, արտահանման և
զբոսաշրջության խթանման նոր «հիմնադրամը» ստեղծվել է 2014 թվականի վերջում.
զբոսաշրջության ստորաբաժանումը կծառայի որպես երկրի նոր ազգային
զբոսաշրջության կազմակերպություն:
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Այս ռազմավարությունն աջակցում է այդ գործընթացին ընդգծելով երկրի
զբոսաշրջության Հարավային միջանցքը 2015-2020թթ. համար: Այն կենտրոնանում է
Հարավային միջանցքի վրա (Տես քարտեզները ստորև), քանի որ միջանցքն
ունի բնական և մշակութային արժեքներ, որոնք կխթանեն ոլորտի աճը, հատկապես
տեղական տնտեսական մակարդակով: Սկսած 2011թ-ից, ծավալուն վերլուծություն է
կատարվել ուսումնասիրելու այս երթուղին. ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ ծրագրի (Սյունիքի
ուղեցույց և Հայաստանի հարավային տուրիստական միջանցքի իրավական և
ինստիտուցիոնալ շրջանակ), Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի
պատվերով ԱԵԿՈՄ-ի աշխատությունը (Հայաստան Հարավային միջանցքի
զբոսաշրջության զարգացում) և Հայաստանի հուշարձանների ճանաչման ծրագրի
(Հարավային միջանցքի ռազմավարություն) կողմից: Բոլոր երեք աղբյուրներն էլ
հանդիսացել են կարևոր հղումներ սույն ռազմավարության համար և դրանց
առաջարկություններից շատերը ներառված են:
Գլուխը կառուցված է հետևյալ կերպ՝
1) Ռազմավարության մեթոդաբանությունը և կառուցվածքը
2) Հարավային
միջանցքի
զբոսաշրջության
զարգացման
առանցքային
մարտահրավերների և թիրախների նկարագիրը
3) Հարավային միջանցքի զբոսաշրջության զարգացման տեսլականը
4) Միջանցքի զբոսաշրջության զարգացման նպատակները
5) Համաշխարհային
զբոսաշրջության
միտումները
և
զբոսաշրջության
պահանջարկը Հայաստանում:
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Գծապատկեր 2: Պատասխանատու տուրիզմի մոտեցումը
Պատասխանատու Տուրիզմ
Պատասխանատու զբոսաշրջության ուղղությունների Քեյփ Թաունի 2002թ.
հռչակագրի համաձայն, պատասխանատու զբոսաշրջությունը ձգտում է
առավելագույնի հասցնել զբոսաշրջության դրական ազդեցությունները և
նվազագույնի հասցնել բացասականները:
Այն համատեղում է բազմաթիվ կազմակերպությունների, այդ թվում ՄԱԿ ԶՀԿ,
Համաշխարհային ճանապարհորդության և զբոսաշրջության խորհրդի և Մոլորակի
խորհրդի կայուն և պատասխանատու զբոսաշրջության մոտեցումները: Հետևելով
այս մոտեցմանը, զբոսաշրջության զարգացումը կարող է հետամուտ լինել եռակի
շահի մոտեցմանը, այն է առավելագույնի հասցնել սոցիալական, տնտեսական և
բնապահպանական օգուտները, դրանով միշտ նպատակ ունենալով «ստեղծել
մարդկանց համար ապրուստի և այցելության ավելի լավ վայրեր»: Այս մոտեցումն
ուղղակիորեն համահունչ է համաշխարհային պահանջարկի միտումներին և
հիմնական շուկայի հատվածին, որը Կառավարությունը ձգտում է թիրախավորել:
Պատասխանատու զբոսաշրջության մոտեցում՝
 նվազագույնի հասցնել բացասական տնտեսական, բնապահպանական և
սոցիալական ազդեցությունները,
 ստեղծել ավելի մեծ տնտեսական օգուտներ տեղական բնակչության համար և
խթանել
հյուրընկալող
համայնքների
բարեկեցությունը,
բարելավել
աշխատանքային պայմանները և արդյունաբերության հասանելիությունը,
 ընդգրկել տեղական մարդկանց այն որոշումների կայացման գործընթացին,
որոնք ազդում են իրենց կյանքի և հնարավորությունների վրա,
 կատարել դրական ներդումներ բնական և մշակութային ժառանգության
պահպանության գործում՝ պահպանելու աշխարհի բազմազանությունը,
 ապահովել ավելի հաճելի փորձ զբոսաշրջիկների համար՝ ստեղծելով ավելի
իմաստալից կապեր տեղական բնակչության հետ և մեծապես ըմբռնելով
տեղական մշակութային, սոցիալական և բնապահպանական խնդիրները,
 ապահովել ֆիզիկապես խոցելի մարդկանց հասանելիությունը, և
 մշակութային առումով զգայուն, ստեղծել հարգանք զբոսաշրջիկների և
հյուրընկալող կողմերի միջև, և կառուցել ազգային հպարտությունը և
վստահությունը:

Հաշվի առնելով Հարավային միջանցքի երկայնքով առկա մշակութային և բնության
զբոսաշրջության
գրավիչ
վայրերը,
սույն
ռազմավարության
հիմնական
ռազմավարական առաջարկությունն է ամրապնդել մշակութային և բնության վրա
հիմնված զբոսաշրջության արժեքային շղթան հետևյալ գործողությունների միջոցով.
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բարելավել կամ կառուցել ենթակառուցվածքների յուրաքանչյուր կարևոր արժեքային
բաղադրիչը, արտադրանք և շուկայավարում, մարդկային ռեսուրսներ և ներդրումներ:
Այս գործողությունները պետք է իրականացվեն տուրօպերատորների, մարզային և
քաղաքային մակարդակներում պետական կառավարման գործակալությունների և
ներդրողների հետ աշխատանքների միջոցով:
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Գծապատկեր 3. Երևան և Արենի հանգույցների քարտեզ

Գծապատկեր 4. Գորիս հանգույցի և տեղային ուղղությունների քարտեզ
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Գծապատկեր 5. Մեղրիի հանգույցի և տեղային ուղղությունների քարտեզ

Գծապատկեր 6. Հարավային միջանցքի լուսանկարներ
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Խոր Վիրապ և Արարատ լեռ

Գինու համտեսում Արենիում

Արհեստներ (գորգի արտադրություն)

Նորավանք և թանգարան

Արհեստներ (Հուշանվերներ)

Տեղական ուտեստներ Եղեգնաձորում

Աղբյուր` Ահմեդ Էյվեյդա
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1.1.1 Ռազմավարության մեթոդաբանությունը և կառուցվածքը
ՄարտահրավերներՏեսլականՆպատակներԱրժեշղթայի
բաղադրիչների
վերլուծությունԲաղադրիչների վրա հիմնված գործողություններ
Այս բաղադրիչներից յուրաքանչյուրը մանրամասն ներկայացված է ստորև:
Նախ, հայաստանյան տուրիզմի և Հարավային միջանցքի մարտահրավերները
ԱՀԿիրճ նկարագրված են սույն գլխում և ապա, ավելի լայնորեն ռազմավարության մեջ:
Երկրորդ, սահմանված են մարտահրավերները հաղթահարելու ռազմավարական
տեսլականը և նպատակները: Երրորդ, ներկայացված են գլոբալ և Հայաստանի
զբոսաշրջային միտումները: Եվ հետո, տեսլականի իրագործման և նպատակներին
հասնելու ուղիները: Գլուխ 2-րդը ներկայացնում է արժեշղթայի վերլուծություն, որը
հիմնված է ենթակառուցվածքային առանցքային բաղադրիչների, ապրանքների և
մարկետինգի, մարդկային ռեսուրսների և ներդրումների վրա:
Գլուխ 3-րդը ներկայացնում է միջանցքի արտադրանքի ուժեղ և թույլ կողմերի
վերլուծությունը՝ հիմնված չորս հիմնական «հանգույց և տեղային ուղղությունների»
խմբավորման վրա:
Գլուխ
4-րդը
տրամադրում
է
դեպի
հարավ
ենթակառուցվածքային
մարտահրավերների և լուծումների նկարագրությունը:
Գլուխ 5-րդը տրամադրում է կադրային բաղադրիչի նկարագրությունը, որին
հաջորդում է 6-րդ գլուխը, որը կենտրոնանում է մասնավոր ներդրումների և
պետական-մասնավոր երկխոսության վրա:
Գլուխ 7-րդը ծածկում է քաղաքականությունը և ներդրումային միջավայրը, Գլուխ 8րդը օգուտների բաշխումը:
9-րդ գլուխն առաջարկում է գործողությունների ծրագիր՝ հստակ սահմանված
յուրաքանչյուր արժեշղթայի բաղադրիչի համար:

1.1.2 Հիմնական մարտահրավերներ և թիրախներ
Հայաստանի զբոսաշրջության հիմնական մարտահրավերներից մեկն այն է, որ չնայած
այն փաստին, որ միջազգային այցելությունները գրանցում են զգալի աճ ավելի քան
եռապատկվելով 2005թ-ի 319,000-ից 957.000 այցելու 2013թ-ին25, միջին մուտքերը մեկ
այցելուի հաշվով անշեղորեն նվազել են 699 ԱՄՆ դոլարից 2005թ-ին և հասել 479 ԱՄՆ
դոլար 2013թ-ին: 26
Անկումը, չնայած, չի ներկայացնում ամբողջ պատմությունը, քանի որ այցելուների
ընտրյալ խմբեր, ինչպիսիք են ռուսները, ֆրանսիացիները, գերմանացիները, լեհերը և
25
26

ՄԱԿ ԱՀԿ Զբոսաշրջության բարոմետր, օգոստոս, 2014թ.
ՄԱԿ ԱՀԿ Զբոսաշրջության բարոմետր, օգոստոս, 2014թ.
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ամերիկացիները ծախսում են համեմատաբար ավելի շատ Հայաստանում, քան այլ
ազգությունները: 27 Կառավարությունը և արդյունաբերությունը մեկնարկել են
պատասխանատու զբոսաշրջության նոր ռազմավարական պլանավորման և
զարգացման գործընթաց Համաշխարհային բանկի, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման
գործակալության, Ասիական զարգացման բանկի, IDEA հիմնադրամի և այլ
շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցությամբ՝ ապահովելու, որ ընդհանուր
ծախսերը մեկ այցելուի հաշվով ավելանան, և որ զբոսաշրջության օգուտները լինեն
կայուն և առավելագույնիս հասցնվեն երկրի բնական և մշակութային ժառանգությունը
զարգացնելու և պաշտպանելու համար: Գործընթացը, որն առաջարկվում է որպես
Տարածաշրջանային զարգացման ծրագիր, կենտրոնանում է պատասխանատու
զբոսաշրջության վրա, որպես լայնամասշտաբ տնտեսական զարգացման
կատալիզատոր, հատկապես ընտրված տարածաշրջանային միջանցքներում:
Ստորև ներկայացված մարտահրավերները և թիրախները կարող են հասցեագրվել և
իրականացվել ստորև նշված տեսլականի, նպատակների և գործողությունների
միջոջով՝ ապահովելու ընդհանուր առմամբ Հայաստանի և Հարավային միջանցքի
ուժեղ կողմերը և հնարավորությունները, և հաղթահարելու թերություններն ու
սպառնալիքները հայկական զբոսաշրջության արժեշղթայի տարբեր բաղադրիչների
համար: Նշում`քանի որ Հարավային միջանցքի համար չեն հավաքագրվում
ելակետային տվյալներ, ապա հետևյալ արժեքները հիմնվում են ազգային տվյալների
վրա 10 տոկոս աճի հաշվարկով. զբոսաշրջության ժամանումները և մուտքերն աճել
են առնվազն 10 տոկոսով 2012-ից 2013թ., և համապատասխանաբար 2010-ից 2012թ.:
Աղյուսակ 3: Հիմնական մարտահրավերները և մոտավոր թիրախները
Հիմնական մարտահրավերներ
Արտադրանք, մարքեթինք և խթանում
Ավելացնել
ՀՄ
ուղղություններով
միջազգային և տեղական այցելուների
օրական
այցելությունների
շուկայավարումը:
Հետազոտված
Հայաստանի 50 տուրօպերատորների
մեծ մասն
առաջարկում են միայն
Գառնի, Գեղարդ, Խոր Վիրապ:

27

Մոտավոր թիրախներ
10 նոր օպերատորներ ավելացնում են
Արենի /Նորավանքը 120 նոր օրական
այցելությունների համար ամեն տարի
սկսած
2016-2020
թթ.,
այսպիսով
յուրաքանչյուր օպերատորի ամսեկան
երկու երթուղիների միջինը բարձր և
ցածր
սեզոնային
պահանջարկների
ժամանակ: Յուրաքանչյուր երթուղի
կկազմի մոտավորապես 15 այցելու,

Միջազգային այցելուների հետազոտություն, Հայաստան 2013թ.
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Ավելացնել ՀՄ ուղղություններով
միջազգային և տեղական այցելուների
գիշերակացը՝ զարգացնելով ավելի շատ
ապրանք-պատճառներ գիշերելու
համար:

Ավելացնել ՀՄ ուղղություններում
այցելուների ծախսերը՝ զարգացնելով
առավել հնարավորություններ նոր
փորձի ձեռք բերման և արտադրանքի
վրա հիմնված ծախսերի:
Ենթակառուցվածք
Բարելավել կայքի կառավարումը,
ճանապարհները, ծառայությունները և
հարմարություները` ներգրավելու
ավելի շատ այցելուներ ՀՄ
ուղղություններով:
Մարդկային ռեսուրսներ
Բարձրացնել տեղում
վերապատրաստված և ՀՄ
ուղղությունների հյուրանոցներում
անձանց թիվը, ռեստորաններում և
տեսարժան վայրերում աշխատող
մարդկանց թիվը:
Ներդրումներ
Գրավել և հեշտացնել անհրաժեշտ
ներդրումների մուտքը՝ ավելացնելու
բարձր որակի միջազգային
ապրանքանիշի հյուրանոցների թիվը:
28

արդյուքնում 18000 ավել հաճախորդներ
2025 թվականին:
ՀՄ-ում 10% լրացուցիչ միջազգային
այցելուների
գիշերակաց
2025թ-ին,
դրանով իսկ լրացուցիչ 843.000 այցելու,
որոնք
կազմում
են
միջազգային
այցելուների գիշերակացի 10% աճ
համեմատ 2012թ. 9.2 մլն. ազգային
ընդհանուրի նկատմամբ:
ՀՄ-ում 10% լրացուցիչ տեղական
այցելուների գիշերակաց 2025 թ-ին,
այդպիսով լրացուցիչ 51,000.28
10 տոկոս աճ այցելուների ծախսերի 2025
թ-ին 2013թ. ազգային ընդհանուր 504
միլլիոն ԱՄՆ դոլարի դիմաց, լրացուցիչ
46 միլլիոն ԱՄՆ դոլարի ծախս ՀՄ-ում:29

Տեղանքի ու հաստատությունների
բարելավում. Գառնի, Գեղարդ, Խոր
Վիրապ, Արենի, Եղեգիս, Քարահունջ,
Տաթև, Գորիս և Խնձորեսկ:

10 տոկոս աճ 2013թ. 21,500 ազգային
ընդհանուր աշխատատեղերի թվի
նկատմամբ, այսպիսով առնվազն 2150
ավել աշխատատեղեր 2025թ-ին:30

Հյուրանոցների թիվը հասցնել 2015թ.
դրությամբ (Հայյաթ Ջերմուկում) մեկից
հինգի:

ՄԱԿ-ի ԱՀԿ զբոսաշրջության վիճակագրության ժողովածու, Հայաստան 2008-2012թթ., վերջին
հասանելի վիճակագրություն:
29
ՄԱԿ-ի ԱՀԿ զբոսաշրջության վիճակագրության ժողովածու
30
2014թ. ՀՃԶԽ Հայաստանի զեկույցի ընդհանուր աշխատատեղեր, էջ 1
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1.1.3 Հարավային միջանցքի զբոսաշրջության զարգացման
տեսլականը
Հարավային միջանցքի զբոսաշրջության զարգացման տեսլականի հիմքում է ստեղծել
նոր պատասխանատու զբոսաշրջային ուղղություն, որն առաջարկում է հարուստ,
վավերական մշակութային և բնության վրա հիմնված հայական փորձառությունները
2025 թ-ի դրությամբ:

1.1.4 Ազգային և Հարավային միջանցքի զբոսաշրջության
զարգացման նպատակները
«Ապահովել որակյալ տնտեսական աճ մարզերի համաչափ զարգացման»7 համար
հանդիսանում է Կառավարության առաջնահերթ նպատակ, ինչպես ընդգծված է
Կառավարության Ազգային զարգացման ռազմավարությունում (2014-2025թթ.): 31
Հարավային միջանցքի զարգացումը մտադիր է մեծացնել զբոսաշրջիկների այցերը և
ծախսերը այս երթուղիի երկայնքով, և այդպիսով ավելի խթանել գործարարության և
զբաղվածության աճը, և պաշտպանել մշակութային և բնական ժառանգությունը:
Զբոսաշրջության նպատակները, որոնք համահունչ են Հայաստանի Ազգային
զարգացման ռազմավարությանը, ներկայացված են ստորև՝
1) Ավելացնել պատասխանատու ավելի բարձր ծախսող զբոսաշրջային
ժամանումները 2013թ-ի մոտավոր 957.240-ից մինչև 2.7 մլն. և ստեղծել
աշխատեղեր մոտ 28.300 մարդու համար 2025թ-ին 32 ամբողջ երկրի
մակարդակով, առնվազն 10%-ը դրանցից կայցելի ՀՄ ամեն տարի (270,000) և
2150 33 աշխատատեղեր ՀՄ աճի արդյունքում:
2) Դիվերսիֆիկացնել զբոսաշրջային արտաքրանքը/փորձը, ինչը կներգրավի
ավելի շատ միջազգային զբոսաշրջային օպերատորների և անկախ
ճանապարհորդների, որի արդյունքում կավելանան փողի արժեքը, տեղական
աշխատատեղերը,
հմտությունների
բարելավումը
և
ՓՄՁ
հնարավորությունները ՀՄ ուղղություններում, ինչպես նաև առնվազն 10 նոր
օպերատորներ կհավելեն առնվազն 120 շրջագայություն, որոնք ձգվում են դեպի
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Հայաստանի ազգային զարգացման ռազմավարություն 2014-2025թթ., էջ 41 և էջ 47
ՀՀ ԱՎԾ հրապարակումներ, 2013թ. և Հայաստանի ազգային զարգացման ռազմավարություն 20142025թթ., էջ 47
33
Նշում` 2150 աշխատատեղերը կազմում են 2014թ . ՀՃԶԽ Հայաստանի զեկույցի ազգային հաշվարկի
10%-ը
32
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Արենի/Նորավանք օրական այցեր և Գորիսի/Տաթև գիշերակացով այցեր 2016 թից մինչև 2025թ.:
3) Ավելացնել գիշերակացը և դրանով իսկ ծախսերը միջազգային և ներգնա
զբոսաշրջիկների թիրախային հատվածների շրջանակում առնվազն 10
տոկոսով 2025թ-ին, ինչը պայմանավորված է ՀՄ աճով, ուստի միջինում 84.300
ավելի սենյակ-գիշեր և 4,6 մլն. ԱՄՆ դոլարի չափով տարեկան ծախսեր 2012թ-ի
ազգային ընդհանուր 8.4 մլն.. սենյակ-գիշերի նկատմամբ և 460 մլն. ԱՄՆ դոլար
զբոսաշրջության մուտքերի տեսքով (ծախսված Հայաստանում):
4) Բարձրացնել «ներգնա տուրիզմի ծախսերը» 513 մլն. ԱՄՆ դոլարից 2011թ-ում
2,4 մլրդ. ԱՄՆ դոլար 2025թ.: 34

1.2 Համաշխարհային միտումներ
Զբոսաշրջությունը համաշխարհային մակարդակով ամենամեծ և ամենաարագ աճող
սպասարկման ոլորտներից մեկն է: Զբոսաշրջությունը կազմել է գրեթե 7 տրլն. ԱՄՆ
դոլար 2013 թ-ի դրությամբ, ինչը մոտավորապես համաշխարհային ՀՆԱ-ի 9.5 տոկոսն
է: Ոլորտում աշխատում են ավելի քան 265 միլիոն մարդ ամբողջ աշխարհում,
համաշխարհային զբաղվածության մոտ 8.9 տոկոսը: Ճանապարհորդության և
զբոսաշրջության արդյունաբերությունը կաճի միջինը 4 տոկոս տարեկան, հասնելով
համաշխարհային ՀՆԱ-ի 10 տոկոսին կամ 10 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար մեկ
տասնամյակում: Միջազգային ժամանումների թիվն աճել է 5 տոկոսով 2013 թ-ին և
հասել է ռեկորդային թվի`ավելի քան 1,087 մլրդ..: ՄԱԿ ԶՀԿ-ն ակնկալում է, որ աճը
կպահպանի իր կայուն տոկոսադրույքը մոտ 3.3 տոկոս մինչև 2030թ.: 35
Չնայած նրան, որ համաշխարհային տնտեսությունը շարունակում է մնալ դժվարին
վիճակում, ՀՃԶԽ հետազոտությունն առաջարկում է, որ երբ աճում են եկամուտները,
ոչ միայն խոշոր զարգացող տնտեսություններում (Բրազիլիա, Ռուսաստան,
Հնդկաստան և Չինաստան), այլև մնացած Հարավարևելյան Ասիայում և Լատինական
Ամերիկայում, ճանապարհորդությունյան և զբոսաշրջության քանակն էլ է աճում:
Գործարար ճանապարհորդության պահանջարկը նույնպես կավելանա` աճող
միջազգային առևտրի հետ, հատկապես զարգացող շուկաներում: 36
Գծապատկեր 7: Միջազգային ժամանումներ (մլն.) և տուրիզմից ստացված մուտքերը
(մլրդ. ԱՄՆ դոլար) 37

34

Հայաստանի ազգային զարգացման ռազմավարություն 2014-2025թթ., էջ. 11
ՄԱԿ ԱՀԿ Զբոսաշրջության բարոմետր, օգոստոս, 2014թ. և ՀՃԶԽ Զբոսաշրջության տնտեսական
զեկույց, 2014թ.
36
Համաշխարհային
ճանապարհորդության
և
զբոսաշրջության
խորհուրդ,
2012թ.,
Ճանապարհորդության և զբոսաշրջության տնտեսական ազդեցություն
37
ՄԱԿ ԱՀԿ Զբոսաշրջության բորմետր, օգոստոս 2014թ.
35
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Միլիոն

Միջազգային զբոսաշրջիկների ժամանումներ (մլն.)
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մլրդ. ԱՄՆ դոլար

Միջազգային զբոսաշրջիկներից ստացված մուտքեր
(մլրդ. ԱՄՆ դոլար)
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Գծապատկեր 8: Զբոսաշրջության նշանակությունը

Աղբյուր` ՄԱԿ ԱՀԿ Զբոսաշրջության հիմնական բնութագրիչները, 2014թ. խմբագրություն

Գծապատկեր 9: Միջազգային ժամանումներ (մլն.) և տուրիզմից ստացված մուտքերը
(մլրդ. ԱՄՆ դոլար), 2013թ.

Աղբյուր` ՄԱԿ ԱՀԿ Զբոսաշրջության հիմնական բնութագրիչները, 2014թ. խմբագրություն
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Գծապատկեր 10: Միջազգային ժամանումներ. պահանջված 10 երկրներ38

Ամենապահանջված 10 միջազգային
ուղղությունները 2013թ. (մլն.)
84.7
69.8

60.7

55.7

47.7
37.8

31.5

31.2

28.4

26.5

Չինաստանը, Թուրքիան և Ռուսաստանը դարձել են հիմնական ուղղություններ, ինչը
կարևոր միտում է և նաև արտացոլվում է իրենց ներքին զբոսաշրջության ծախսերի
վրա: Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս 10 ամենապահանջված զբոսաշրջության
ոլորտի ծախսողներին: Չինաստանը գերազանցեց ԱՄՆ-ին 2011թ. և Ռուսաստանը
գերազանցել է Միացյալ Թագավորությունը 2013թ.:
Գծապատկեր 11: Միջազգային զբոսաշրջության ծախսերը (մլն. ԱՄՆ դոլար)39

38
39

ՄԱԿ ԱՀԿ Զբոսաշրջության բարոմետր, օգոստոս, 2014թ.
ՄԱԿ ԱՀԿ Զբոսաշրջության բարոմետր, օգոստոս, 2014թ.
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Միջազգային զբոսաշրջության ծախսերը (մլն. ԱՄՆ դոլար)
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1.3 Հայաստանի միտումները
1.3.1 Այցելուներ Հայաստան և Հարավային միջանցք
1.3.1.1 Միջազգային այցելուներ
Միջազգային ժամանումների թիվն անշեղորեն աճում է Հայաստանում, միջինում
համաշխարհային աճից էլ ավել: Ինչպես պատկերված է Գծապատկեր 11-ում, 2010թից մինչև 2013թ. միջազգային զբոսաշրջիկների թիվն աճել է 687,000-ից 957.000,
տարեկան ավելի քան 10 տոկոս աճ - ավելի քան կրկնակի է համաշխարհային միջին
զբոսաշրջության աճի տեմպի նկատմամբ՝ 4%: Նմանապես տպավորիչ աճ է տեղի
ունեցել միջազգային զբոսաշրջային մուտքերի հետ. ավելի քան կրկնապատկելով
2005թ-ի 220 մլն. ԱՄՆ դոլարը 408 մլն. ԱՄՆ դոլար 2010թ-ում, ապա հետևյալ
տարիների ընթացքում տվյալ աճը դանդաղել է: Մուտքերի անկման հետ մեկտեղ, մեկ
այցելուի հաշվով ծախսերը նույնպես նվազել են:
Գծապատկեր 12: Հայաստան միջազգային զբոսաշրջային ժամանումներ և ստացված
մուտքեր (2000-2013թթ.) 40

40

ՄԱԿ ԱՀԿ Զբոսաշրջության բարոմետր, օգոստոս, 2014թ.
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Հայաստան միջազգային զբոսաշրջային ժամանումներ և ստացված
մուտքեր (2000-2013թ.թ.)
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ՄԱԿ-ի ԶՀԿ-ի 2012թ. Հայաստանի վիճակագրության հիման վրա, որը նաև ԶՀԿ-ի
ամենավերջին հասանելի զեկույցն է, լավագույն արտադրող շուկաները, որոնք
կազմում են ընդհանուր միջազգային ժամանումների մոտ 71%-ը, ներառում են ԱՊՀ
(41.5%), Իրանը (18,4%), ԱՄՆ (8.2%), Արգենտինան (3%), Ֆրանսիան (3%), Լիբանանը
(3%), Գերմանիան (2.7%), Հունաստանը (1,5%), ՄԹ և Իտալիան (1%): Այս այցելուների
287.000, այսպիսով 34%-ը եկել է կազմակերպված այցի շրջանակում: 41 Նշում` ՄԱԿ-ի
ԶՀԿ-ն ներառում է Վրաստանի և Ուկրաինայի ժամանումները, որպես ԱՊՀ երկրների
ընդհանուրի մաս:
Էկոնոմիկայի նախարարությունը տրամադրել է Համաշխարհային բանկի թիմին
այցելուների վիճակագրական տվյալներ Հարավային միջանցքի մասով, որոնք
կազմում են 2013թ-ին Սյունիքի մարզում անցկացրած «Միջազգային զբոսաշրջային
հետազոտության» մաս: Նաև 2013թ-ում ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ ծրագիրն իրականացրել է
այցելուների հետազոտություն ողջ Հայաստանի մակարդակով: Երկու հարցումներն էլ
կենտրոնացել են ընդհանուր այցելուների տոկոսի վրա, սակայն ՁԶՇՄ-ի
հետազոտությունը ներառել է հարցված այցելուների ընդհանուր թվի տոկոսները,
որոնք էին 23.658 հոգի «վավեր տուրիստական ընտրանքի չափն էլ» 10,448 այցելու:42
Նմուշի սխալի ու վավերականության դրույքերը չեն ներառվել աշխատանքում: ԷՆ
հարցման մեջ բացակայում է ընտրանքի չափը: Հետևաբար, Հարավային միջանցքի
այցելուների ընդհանուր քանակները հստակ չեն:

41
42

ՄԱԿ ԱՀԿ 2012թ. Զբոսաշրջության վիճակագրության տարեգիրք, հրատարակվել է 2013 թ.
ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ 2013թ. Միջազգային այցելուների հետազոտություն, հրատարակվել է 2014թ.
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ՁԶՇՄ-ի կողմից ընդհանուր հարցված այցելուներից հաղորդում են, որ 4.6% այցելել է
Վայոց Ձորի, 5.3% այցելել է Սյունիքի և 5.8% այցելել է Արարատի մարզերը, ինչը
կազմել է համապատասխանաբար 1088, 1253 և 1372 այցելու: Ինչպես նաև ընդհանուր
հարցվածներից հիմնական աղբյուր շուկաներն են Ռուսաստանը (41.6%), Վրաստանը
(33,7%), Իրանը (6.6%), Ուկրաինան (2,4%), Գերմանիան (1.6%) և ԱՄՆ (1.4%):
Երբ նոր հյուրանոցների և մահճակալների տվյալները լինեն հասանելի, դրանց
համեմատությունը վերջին տարիների տվյալների հետ կապահովի հետագա
պատկերացում Հարավային միջանցքի երկայնքով այցելուների աճի մասին:
Հնարավոր է եզրահանգել գիշերակացով ճանապարհորդող այցելուների ընդհանուր
քանակն` հիմնվելով առկա մահճակալ-գիշեր ընդհանուր թվի և բնակեցվածության
դրույքաչափերի վրա: Սակայն, ԷՆ չի տիրապետում նման տվյալների: 43

1.3.1.2 Տեղական այցելուներ
Քանի որ Էկոնոմիկայի նախարարությունը չի հավաքագրում Հարավային միջանցքի
այցելուների վիճակագրություն, հնարավոր չէ ճշգրիտ որոշել միջազգային և տեղական
այցելուների թիվը: ԱԵԿՈՄ-ի 2011թ. Հայաստանի Հարավային միջանցքի
զբոսաշրջության ռազմավարությունը հաղորդում է հաշվարկված 450.000 ներքին
գիշերակացով զբոսաշրջային այցելություններ 2009-2010թթ., որոնցից շատերը պետք է
որ առաջանան Երևանից: 44 Մասամբ, ԱԵԿՈՄ-ը բացատրում է, որ այս հաշվարկն
առաջացել է Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգից մշակված ԱՄՆ ՄԶԳ CAPS
ծրագրի կողմից և ընդունվել է կառավարության կողմից 2008թ.: 45
Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգում «ներքին» (տեղական) զբոսաշրջային
այցելությունները գնահատվել են 308,000 մարդ 2006թ., 500,000-ի աճ 2010թ., և 1 մլն.
2020թ., և 1.5 մլն. մինչ 2030թ.: 46
Հարավային միջանցքի ներքին այցելուների թիվը հաշվելու համար, ԱԵԿՈՄ-ը
անդրադարձել է 2007թ. Զբոսաշրջիկների այցելուների հետազոտությանը, 47 որը
«ենթադրում է, որ 15 տոկոսը [բոլոր] զբոսաշրջային ժամանումների այցելում են
Հարավային միջանցք», և որ ըստ 2030թ. այդ ցուցանիշը կավելանա 20 տոկոսով: 48
Ելնելով դրանից, ԱԵԿՈՄ-ը կանխատեսել է մոտ 900,000 զբոսաշրջիկներ 2030թ.
Հարավային միջանցքի համար, որից 300,000 կառաջանան ներքին զբոսաշրջիկների
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Հեռախոսազրույց Մեխակ Ապրեսյանի հետ, հոկտեմբեր 15, 2014թ.
Հայաստանի Հարավային միջանցքի ռազմավարություն 2011թ., ԱԵԿՈՄ, էջ 29
45
Հայաստանի Հարավային միջանցքի ռազմավարություն 2011թ., ԱԵԿՈՄ, էջ 58
46
ԱՄՆ ՄԶԳ CAPS զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ, էջ 25
47
ԱՄՆ ՄԶԳ CAPS Հայաստանի միջազգային այցելուների հետազոտություն, սեպտեմբեր 2006թ.օգոստոս 2007թ.
48
ԱԵԿՈՄ Հայաստանի Հարավային միջանցքի զբոսաշրջության շրջանակ, էջ 71
44
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հաշվին: 49 Ավելի ճշգրիտ տվյալներ անհրաժեշտ են Հարավային միջանցքի համար.
սույն գնահատականների ճշտությունն անհայտ է:

1.3.2 Միջազգային և հայաստանյան տուրօպերատորների
հետազոտություններ
1.3.2.1 Հայաստանյան տուրօպերատորների հետազոտություն
Հայկական տուրօպերատորները կարևոր են ոլորտի հաջողության և հետագա
զարգացման համար: Գնահատելու Հարավային միջանցք ուղղությունների իրենց
ընթացիկ և ապագա ծրագրերը և պահանջարկը, Համաշխարհային բանկի
զբոսաշրջության թիմն անցկացրել է նախնական տվյալների հավաքագրում, որը
բաղկացած է մի հարցումից իրականացված 2014թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր
ամիսներին, տուրօպերատորների հետ անցկացրած երեք սեմինարներից և ավելի քան
50 հայկական օպերատորների ուղիների վերանայումից: (Տես Աղյուսակ 7) Հարցումն
ուղարկվել է 85 օպերատորների, պատասխանել են 17-ը: Նրանք տեղեկացրել են
Հարավային միջանցքի իրենց լավագույն վաճառվող ուղղություններն են` 1. ԵրևանԽոր Վիրապ-Նորավանք-Տաթև և 2. Երևան-Գառնի-Գեղարդ: Օպերատորները նաև
տեղեկացրել են, որ Տաթևն իրենց հաճախորդների շրջանում ամենատարածված
գրավչությունն է:
Ամրապնդելու վերոնշյալը, օպերատորները նշել են, որ իրենց հաճախորդների
Հայաստան այցելելու առավել գրավիչ ասպեկտներն են հյուրընկալությունը, սնունդը,
բնությունը, մշակութային ժառանգությունը և ծառայությունների որակը: Իսկ
ամենաքիչ գրավիչ կողմերն ու բողոքների հիմնական աղբյուրներն են
ճանապարհային
պայմանները,
այցելուների
համար
նախատեսված
ենթակառուցվածքների թերի վիճակը, սանհանգույցների բացակայությունը և վատ
վիճակը,
տեղեկատվական
կենտրոնների
և
ցուցանակների/վահանակների
բացակայությունը, և, ընդհանուր առմամբ, և զբոսաշրջության վայրերում, և
ճանապարհներին աղբի չափազանց քանակը: Օպերատորները նույնպես նշել են
չվերթների գների նվազումը և մարդկային ռեսուրսների, կրթության և ուսուցման
որակի բարելավումն որպես բարձր առաջնահերթություններ: Ստորև ներկայացվում է
օպերատորների
կողմից
նույնականացրած
առաջնահերթ
թերությունների
մանրամասն դասակարգումը, որոնք հարկ է հասցեագրել ըստ բարձրից ամենացածրը
(1-ից 8-ն ըստ առաջնահերթության):
Աղյուսակ 4: Տուրօպերատորների կողմից բացերի դասակարգումը
Ավելի շատ շուկայավարում և
հրապարակայնություն Հայաստանի
համար
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Բարելավված ենթակառուցվածք

4.2

Էքսկուրսավարների մատչելիություն

4.7

Բարելավված հյուրընկալության
ծառայություններ

4.7

Ավելի շատ հյուրանոցներ/կացարաններ

4.9

Ժամանց/գիշերային կյանք

5.4

Փառատոների/միջոցառումների
հարստացված օրացույց

5.6

Ավելի շատ պատմական նշանակետեր/ 5.8
տեղեկատվական նշաններ
Ինչպես արդեն նշվել է սույն ռազմավարությունում, երբ Հայաստանի զարգացման նոր
հիմնադրամը (ՀԶՀ) կմեկնարկի Տուրիզմ Հայաստան բաժնի գործունեությունը, ապա
առաջնային կլինի հարմարեցնել և թարմացնել ՁԶՇՄ ծրագրի մշակած նախորդ
զբոսաշրջային շուկայավարման պլանները: Երբ վերոնշյալ պլաններն իրականացվեն,
տուրօպերատորների շուկայավարման և հրապարակայնության և միջոցառումների
օրացույցի հետ կապված մտահոգությունները կլուծվեն:
ՀԶՀ և այլ պետական մարմինները հարկ է համակարգեն ենթակառուցվածքների և
ուղեցույցների խնդիրների լուծումը: Գիդերի հարցը լուծվում էր Զբոսավարների
ասոցիացիաների համաշխարհային ֆեդերացիայի միջոցով, սակայն հաշվի առնելով,
որ IDeA հիմնադրամը մեկնարկում է Տաթևի ռեսուրսային կենտրոնը, ապա օգտակար
կլինի ընդգրկել կենտրոնի ծրագրերի մեջ զբոսավարների վերապատրաստման
գաղափարը: Կենտրոնի ծրագրերը նաև կօգնեն անդրադառնալ հյուրընկալության
ծառայությունների հարցին:
Հյուրանոցների/ժամանցի/գիշերային
կյանքի
հետ
առնչվող
հարցերը
դա
արտադրանքի մշակման հարցեր են, որոնք պահանջում են մասնավոր հատվածի
նախաձեռնություն և ներդրումներ: Սակայն, նոր ՀԶՀ կկարողանա զբաղեցնել կարևոր
դեր ապահովելու ներդրողներին անհրաժեշտ շուկայական ուսումնասիրությունները
և այցելուների տվյալները` աջակցելու նրանց որոշումների կայացմանը:
17 հարցված օպերատորների թվում, Հարավային միջանցքի մարզերում հետևյալ
գործունեությունը և ուղղություններն առաջարկվում են կամ կառաջարկվեն առաջիկա
երեք տարիների ընթացքում:
Արարատի մարզ`
 Խոր Վիրապ
 Խոսրովի արգելոց
 Ուրցաձորի էկո-կենտրոն
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 Լեռնագնացություն
 Այցելություն բերքատու այգիներ
Վայոց Ձոր`
 Քարանձավներ
 Նորավանք
 Կենդանիների դիտում
 Ալպինիզմ
Սյունիք`
 Տաթև
 Սիսիան-Ուղտասար
 Վորոտանի կիրճ
 Կապան
 Շիկահող
 Խուստուփ
Դատելով իրենց ծրագրերից, տվյալ օպերատորներից մի քանիսը գնալով առաջարկում
են ավելի արկածային տարբերակներ, ինչպիսիք են բնության հետ կապված
միջոցառումները: Կրկին, այս ամենը համահունչ է Հարավային միջանցքի
զարգացմանը:
Գծապատկեր 133: Տուրօպերատորների հետազոտություն – ամենապահանջված
երթուղիներ, ըստ %
Ամենապահանջված տուր առաջարկներն ըստ %
4%

4%

Մշակութային
ժառանգություն
Բնություն և արկածներ

16%

54%
22%

Առողջարանային
հանգիստ, գինի ու
խոհանոց
Գիշերային կյանք

Գնումներ

Ըստ վերոնշյալ գծապատկերի, մշակութային ժառանգության երթուղիներն
ամենատարածված են հարցված օպերատորների շրջանում: Ստորև աղյուսակը
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ներկայացնում է մշակութային զբոսաշրջության գործունեության տեսակներն ըստ
պահանջվածության աստիճանի:
Գծապատկեր 14: Տուրօպերատորների հետազոտություն - Մշակութային
զբոսաշրջության տեսարժան վայրերն ըստ պահանջվածության

Մշակութային զբոսաշրջության գրավչություններն
ամենապահանջվածից ամենաքիչ պահանջվածը
6
5
4
3
2
1
0

Դատելով սույն արդյունքներից, այն երթուղիները, որոնք ներառում են ավելի շատ
փոխազդեցություն տեղական համայնքների հետ ունեն ավելի հայտնի ժառանգություն:
50 տուրօպերատորների Հարավային միջանցքի երթուղիների վերանայումը ցույց է
տալիս, որ որոշ օպերատորներ սկսել են ավելացնել տեղական ընտանիքների հետ
ճաշելու փորձառությունը:
Այցելուների բնութագրում
Հարցվածների հաճախորդներից մեծ մասը գալիս է հանգստի համար, որին հաջորդում
են այցելություններն ընկերներին և հարազատներին, ապա գործնական
նպատակները:
Գծապատկեր 15: Տուրօպերատորների հետազոտություն – Հայաստան այցելելու
պատճառները
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Հայաստան այցելելու պատճառները

12%
Հանգիստ
18%

70%

Այց ընկերներին և
հարազատներին
Գործնական

Օպերատորները հաղորդում են ամրագրում սկսած երեքից ինն ամիս կանխավ,
որոնցից ամենաշատ ամրագրումներն են անում խոշոր խմբերը և հաջորդում են
ընտանիքներն ու զույգերը:
Գծապատկեր 166: Տուրօպերատորների հետազոտություն – խմբի չափը

Խմբի չափ
17%

Մեծ խմբեր

16%
67%

Ընտանիքներ
Զույգեր

Տուրօպերատորների միջոցով եկող այցելուների գրեթե կեսը 50 և ավելի տարեկան են,
մեկ երրորդը 35-ից 50 տարեկան է և18 տոկոսը 21-ից 35:
Գծապատկեր 1717: Տուրօպերատորների հետազոտություն – այցելուների տարիքային
դասակարգումը
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Այցելուների տարիքային դասակարգումը

18%

21-35

48%

35-50

36%
50-up

Այցելուների շրջանում պահանջված սեզոններն են ամառը, ապա գարունը և աշունը,
քչերն են գալիս ձմռանը:
Գծապատկեր 188: Տուրօպերատորների հետազոտություն – սեզոնայնություն

Սեզոնայնություն
Ձմեռ,
9%
Գարուն,
21%

Ամառ, 40%

Աշուն, 30%

Ամառ

Աշուն

Գարուն

Ձմեռ

Հարցվածներից մեծ մասի համար Ռուսաստանը հանդիսանում է հիմնական շուկայի
աղբյուր և բոլոր մարզերը պահանջված ուղղություններ են, այդ թվում Հարավային
միջանցքի մարզերը: Այլ արագ աճող շուկաներն ընդգրկում են Իսրայելը, Չինաստանը,
Ճապոնիան, Լեհաստանն ու Հունգարիան: Որոշ օպերատորներ նույնպես աշխատում
են ԱՄՆ-ի և Մերձավոր Արևելքի շուկաների վրա: Դժվար է կռահել շուկաների
միտվածությունը, քանի որ օպերատորները կարող են մասնագիտանալ մեկ կամ ավելի
շուկաներում, քանի որ դրանցով ոչ ոք չի զբաղվում:
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Ընդհանրապես, տուրօպերատորների համար ամենամեծ շուկաներ են հանդիսանում
հետևյալ երեք երկրները`
1) Ռուսաստանի Դաշնություն
2) Գերմանիա
3) Ֆրանսիա

1.3.2.2 Միջազգային տուրօպերատորների հետազոտություն
ԱՄՆ ՄԶԳ-ի CAPS ծրագիրը 2010թ-ին հրապարակել է 31 երկրներից 311 միջազգային
տուրօպերատորների շրջանում արված համապարփակ հետազոտությունը:
Նպատակն էր որոշել օպերատորների հետաքրքրվածության մակարդակը, որոնք
արդեն առաջարկում են, դադարեցրել են առաջարկել կամ չեն առաջարկում
հայաստանյան տուրեր:
70 տոկոսից ավել օպերատորներ, հետևաբար 220-ը, չէին առաջարկում կամ դադարել
են առաջարկել հայաստանյան տուրեր: Հիմնական պատճառներն են`
 87 օպերատորներ նշել են տեղեկատվության պակասը
 61 օպերատորներ նշել են միջազգային ԶԼՄ-ներում անբավարար գովազդը,
 71 օպերատորներ նշել են, որ չունեն շփումներ մարզային/տեղական
օպերատորների հետ,
 115 օպերատորներ նշել են, որ շահագրգռված կլինեն սկսել տուրեր Հայաստան:
Հայաստան առաջարկողների շարքում նշված պատճառներն են`
 29 օպերատորներն արդեն իսկ վաճառում են հայաստանյան ուղղությւոնը սկսած
2005թ., մնացած 17-ն էլ սկսած 2008 թ-ից,
 23-ը ունեցել են կրկին այցելուներ Հայաստան,
 32-ը առաջարկում են տուրեր միայն Հայաստան, նրանցից 19-ն առաջարկում են
Հայաստանը մեկ կամ ավելի երկրների հետ համատեղ,
 31-ը (47-ից) գոհունակություն են հայտնել տեղական հայ օպերատորներից,
 18-ը (37-ից) գնահատել են գիշերակացի հարմարությունները թանկ որակի
նկատմամբ և որոշ չափով սահմանափակ,
 28-ը (46-ից) գնահատել են տուրիստական վայրերի մշակութային արժեքը, սակայն
նշել են բարելավումների անհրաժեշտության կարևորությունը (օրինակ
այցելուների համար ներկայացվող տեղեկատվություն, սանհանգույցներ և սննդի
ծառայություններ),
 28-ը (47-ից) համարել են Հայաստանը հաստատությունների և ծառայությունների
որակի տեսանկյունից գերագնահատված:
 33 օպերատորներ մեջբերել են մշակույթը, որպես երկրի եզակի վաճառքի
առաջարկ:
Ընդհանուր առմամբ, վերոնշյալ հետազոտության արդյունքները դրական էին և
համահունչ հայաստանյան տուրերի ավելացման նպատակին: Այն երկու
օպերատորների խմբերն, ովքեր առաջարկում և չեն առաջարկում Հայաստանը,
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համարում են, որ պատմությունը, ժառանգությունը, մշակույթը և ժողովուրդը
Հայաստանի հիմնական տուրիստական արժեքներն են: Հարավային միջանցքը պետք
է որ գրավի այդ օպերատորներին և իրենց հաճախորդներին: Եվ քանի որ 50-ից ավել
հայ օպերատորներ արդեն իսկ առաջարկում են Միջանցքի տուրեր, ապա հնարավոր
է ստեղծել կապ առկա բազմաթիվ հեռանկարային տեղական գործընկերների հետ:

1.3.2.2 Այցի նպատակ
ԱԵԿՈՄ-ի ուսումնասիրությունը նաև կանխատեսել է Հարավային միջանցք ներքին և
միջազգային ժամանումների նպատակները, կրկին հիմնվելով 2007թ. Տուրիստական
այցելուների հետազոտության վրա 2015թ-ի, 2020թ-ի և 2030 թ-ի համար:
Միջազգային այցելուների 45 տոկոսի համար արձակուրդներն ու տոները
շարունակաբար կլինեն գերիշխող այցելության նպատակ, որին կհաջորդեն 28 տոկոս
այցելություններ ընկերներին և հարազատներին, 7 տոկոս համապատասխանաբար
առողջության և առողջարանային հանգիստը, և գործարարություն/կոնֆերանսները:
Այցելության այլ նպատակներ են զբաղվածությւնը, կրթությունը, սպորտն ու
մշակույթը, և տարբեր այլ միջոցառումներ, որոցից յուրաքանչյուրը կազմում են հինգ
տոկոսից էլ պակաս: Ըստ 2020 և 2030թթ. ակնկալվում է, որ այցելությունները
ընկերներին և հարազատներին կընկնեն 25 և 20 տոկոսովներով, իսկ
գործարարություն/կոնֆերանսներ այցի նպատակը կբարձրանա ութ և ինը
տոկոսներով, ինչպես նաև բուժական և առողջարանային նպատակով այցերը
համապատասխանաբար ութ և 10 տոկոսներով: 50
Համաշխարհային բանկի թիմը 2014թ-ի սեպտեմբեր/հոկտեմբեր ամիսներին
անցկացրել է տեղական տուրօպերատորի շրջանում հարցում, ուր օպերատորները
հաղորդել են իրենց առաջարկվող տուրերի 69 տոկոսը հանգստի նպատակով են: Եվ
այդ այցելուների մեջ լավագույն վաճառվող առաջարկներն են 1) Այցելություններ
մշակութային տեսարժան վայրեր, ազգագրական գյուղեր, եկեղեցիներ, վանքեր և
կրոնական վայրեր, 2) Պատմական և քաղաքական վայրեր, 3) Գաստրոնոմիա և գինի,
4) Արկածային հանգիստ, 5) Միջոցառումներ և 6) Բնության հետ կապված հանգիստ:
Առաջին երեք նպատակները կարող են համարվել մշակույթային և ժառանգության
վրա հիմնված զբոսաշրջություն: Այս ամենը համահունչ է Հարավային միջանցքի
զարգացման նպատակներին, որն ունի ուժեղ գոյություն ունեցող և պոտենցիալ
մշակութային զբոսաշրջային վայրեր:
Ներքին այցելուների նպատակները զգալիորեն տարբերվում են միջազգային
այցելուների համեմատությամբ: Նրանց այցելության նպատակներում շարունակաբար
գերակշռում են ԱԸՀ 64 տոկոսով, 2015թ-ին, 60 տոկոսով 2020թ-ին, ապա 56 տոկոսով
50

ԱԵԿՈՄ Հայաստանի Հարավային միջանցքի զբոսաշրջության շրջանակ, էջ 72

54

Հայաստան` Հարավային միջանցքի զբոսաշրջության ռազմավարություն

2030թ-ի դրությամբ: Հաջորդ նախընտրելի նպատակն է գործնական/կոնֆերանսները
կազմելով 8 տոկոս, որին հաջորդում է բուժական և առողջարանային հանգիստը
կազմելով 6 տոկոս և այլ հատվածներ, որոնք կազմում են հինգ տոկոսից պակաս: Եվ
գործարարություն/կոնֆերանսներ և տոներ/ժամանց նպատակները կանխատեսվում
է, որ կաճեն ինը տոկոսով 2020թ-ին և տաս տոկոսով 2030թ. գործնական և 11 տոկոսով
տոներին այցելողները: Այսպիսով մինչև 2020 և 2030թթ. աստիճանաբար կբարձրանա
գործարարության և տոներին այցելող տեղական զբոսաշրջիկների քանակը:51

1.3.2.4 Այցելուի նկարագիր
ՄԱԿ ԶՀԿ-ի 2012թ. ամենավերջին արտադրող շուկաների հասանելի զեկույցը վկայում
է, որ 40 տոկոս ընդհանուր միջազգային ժամանումներն ԱՊՀ երկրներից են, որը
ներառում է Ադրբեջանը, Բելոռուսը, Վրաստանը, Ղազախստանը, Ղրղրստանը,
Մոլդովան, Ռուսաստանը, Տաջիկստանը, Ուկրաինան և Ուզբեկիստանը:52 ՄԱԿ ԶՀԿի վիճակագրությունը չի տարբերակում տվյալ արտադրող շուկաների միջև, սակայն
համարվում է, ոչ ԱՊՀ երկների ամենաշատ թվով ժամանումները Ռուսաստանից և
Վրաստանից են:
Ըստ ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ 2013թ. Միջազգային այցելուների հետազոտության ռուսական
շուկան միայն կազմում է 46.3 տոկոս բոլոր միջազգային ժամանումների մեջ, որին
հաջորդում է Վրաստանը 27 տոկոս, Իրանը յոթ տոկոս, Ուկրաինան 2.4 տոկոս,
Գերմանիան երկու տոկոս, ինչը նշանակում է, որ 2013թ. ժամանումների 84 տոկոսն
եկել են ընդամենը հինգ շուկաներից: 53 Բոլոր միջազգային ժամանումների մեջ,
հայկական ծագում ունեցող «Սփյուռքի» այցելուները կազմում են 66 տոկոս:
Հայաստանի լավագույն հինգ արտադրող շուկաների թվում նույնպես գերակշռում են
Սփյուռքի այցելուները` 76 տոկոս ռուսական զբոսաշրջիկներ, 84 տոկոսը վրացիներ,
50 տոկոս ուկրաինացիներ, 64 տոկոս ամերիկացիներ, 16 տոկոս իրանցիներ և 16
տոկոս գերմանացիներ:
Այլ հիմնական արդյունքներ ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ 2013թ. Հայաստան այցելողներ
Միջազգային այցելուների հետազոտությունից`


51

Թիրախային շուկաներ`
o Հանգստի նպատակով այցելուները պետք է լինեն առաջնահերթ
կարևորության, քանի որ նրանք ավելի շատ են ծախսում, քան
սփյուռքահայ այցելուները:
o Ռուսական շուկան հանգստի նպատակով նույնպես առաջնահերթ
կարևորության է, թեև փոքր է, սակայն աճում է:
o Փորձել բարձրացնել արտադրանքի առաջարկները Սփյուռքի
այցելուների համար:

ԱԵԿՈՄ Հայաստանի Հարավային միջանցքի զբոսաշրջության շրջանակ, էջ 72
ՄԱԿ ՀԱԿ զբոսաշրջության տվյալների գրքույկ-առցանց տվյալների բազա, հոկտեմբեր, 2014թ.
53
ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ 2013թ. Միջազգային այցելուների հետազոտություն, էջ 5
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Դեմոգրաֆիա`
արական սեռի այցելուները կազմել են ընդհանուր այցելուների մոտ 58
տոկոսը,
o Ռուսաստանի բոլոր այցելուների գրեթե 58 տոկոսը, վրացի բոլոր
այցելուների 50 տոկոսը, իրանցի բոլոր այցելուների 75 տոկոսը,
ուկրաինացիների 67 տոկոսը, ամերիկացիների 54 տոկոսը և
գերմանացիների 60 տոկոսը արական սեռի զբոսաշրջիկներ էին:
o 34 տոկոսից ավելին 18-35 տարեկան, ավելի քան 60 տոկոսը 36-63 և
միայն 4,6 տոկոսը 64 և ավելի մեծ:



Բավարարվածության մակարդակը`
o հարցված այցելուների 98 տոկոսը ցանկանում է վերադառնալ:
o հարցված այցելուները խորհուրդ կտան Հայաստանն որպես տուրիստական
ուղղություն:
o Գրեթե համընդհանուր դժգոհություն է արտահայտվել ճանապարհների
որակի և մաքուր զուգարանների, ինչպես նաև զուգարանների
բացակայության մասով:

1.2.1.4 Այցի տևողություն
Այցի միջին տևողությունը կազմում է 17,4 օր, բայց միջինում տատանվում է 6.2 օր
հյուրանոցում և 39 օր վարձակալած բնակարանում, 12. 5 օր B&B-ում և 20 օր ընկերների
և հարազատների մոտ: 54
Միջանցքի համար, մասնավորապես, տվյալներն անհայտ են: Այնուամենայնիվ,
ինչպես ցույց են տալիս վերոնշյալ և ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ 2013թ. Միջազգային այցելուների
հետազոտության տվյալները երկար մնացող այցելուներից շատերը մնում են
ընկերների և ընտանիքի հետ, դրանով իսկ չեն ծախսում ավել, քան հանգստի
նպատակով այցելուները:
Գծապատկեր 199: Միջին այցի տևողությունն ըստ գիշերակացի տեսակի 2013թ.
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Աղբյուր`ՁԶՇՄ, 2013թ.

1.2.1.5 Հայաստան ժամանողների ծախսի ձևաչափը
Միջազգային զբոսաշրջային մուտքերը Հայաստանում աճել են հասնելով մոտ 458 մլն.
ԱՄՆ դոլար 2013թ., պատկառելի 12 տոկոս աճ 2010 թ-ի նկատմամբ, սակայն ինչպես
նշվել է նախկինում, մուտքերը մեկ այցելուի մասով նվազել են ավելի քան 19 տոկոսով
նույն ժամանակահատվածում: Մեկ այցելուի հաշվով ծախսերի նվազումն ենթադրում
է, որ առկա զբոսաշրջային առաջարկներն որոշակիորեն ստատիկ են և չեն
բարելավվում որակի և բազմազանության առումով: Այն նաև առաջարկում է, որ
մարկետինգային ջանքերն ուղղված չեն և/կամ հաջողության չեն հասնում գրավելու
ավելի շատ ծախսող այցելուների: Ցածր ծախսերի ստատիկ զբոսաշրջության
շուկաները վտանգված են լինել նվազ մրցունակ և դրանով իսկ նվազ ունակ
պահպանել ավելացած հասույթը: Կենտրոնացումը միջանցքի զարգացման վրա
կարող է առանցքային լինել Հայաստանի զբոսաշրջության ապրանքների
առաջարկների դիվերսիֆիկացիայի, աճող որակի և այդպիսով ծախսերի համար:
Սակայն, ըստ ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ 2013թ. Միջազգային այցելուների հետազոտության
տվյալների ներկայացված ստորև`
Աղյուսակ 4-ում գնահատվել է Հայաստանի համար լավագույն 10 շուկաների ծախսը,
և յուրաքանչյուրն էապես տատանվում է: Որոշ փաստեր, որոնք հարկ է նշել.
ՁԶՇՄ կողմից հարցված այցելուների թվում ամերիկացիները ծախսել են առավել շատ
մեկ այցի ընթացքում (2231 ԱՄՆ դոլար), սակայն լեհ այցելուներն ծախսել են առավել
գումար մեկ օրվա կտրվածքով (109 ԱՄՆ դոլար): 55
Տուր փաթեթեներ գնած ամերիկացիները ծախսում են ավելի շատ մեկ այցի
ընթացքում, քան այլ շուկաներից ժամանողները: 2960 ԱՄՆ դոլար ի համեմատ հաջորդ
ամենաշատ ծախսող շուկան` ֆրանսիացիներն են, 1755 ԱՄՆ դոլար:
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Նույնը վերաբերում է անկախ ժամանողներին, թեև ԱՄԷ այցելուները ծախսում են
ավելի քան ֆրանսիացիները և յուրաքանչյուր շուկայի ծախսված գումարներն ավելի
քիչ են, քան փաթեթային զբոսաշրջիկները, բացառությամբ անկախ զբոսաշրջիկների
Ռուսաստանից և ԱՄԷ-ից:
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Գերմանիա
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Աղյուսակ 5: Պահանջված շուկաներից ժամանողների ծախսերը56

Ընդհանուր
Միջին ընդհանուր ծախսը
Միջին օրական ծախսը
Տուր փաթեթով զբոսաշրջիկներ
Միջին ընդհանուր ծախսը
Միջին օրական ծախսը
Անկախ զբոսաշրջիկներ
Միջին ընդհանուր ծախսը
Միջին օրական ծախսը

1.3.3 Հայաստանը և մրցակիցները
Հետևյալ գծանկարները համեմատում են հայաստանյան զբոսաշրջիկների
ժամանումները, մուտքերը և ծախսված գումարները մեկ այցելուի համար Նեպալի,
Մոնտենեգրոյի, Վրաստանի և Ռումինիայի հետ: Բոլոր նշված երկրները խթանում են
զբոսաշրջության առաջարկները Հայաստանի նման. պատմություն, մշակույթ, սնունդ,
գինի ու արկածային տուրեր:
Ինչպես պատկերված է Գծապատկեր 19-ում, բոլոր հինգ երկրները գրանցել են
միջազգային ժամանումների կայուն աճ սկսած 2010թ-ից: Սակայն, ինչպես
պատկերված է Գծապատկեր 20-ում մուտքերի աճը դանդաղում է Մոնտենեգրոյում,
Ռումինիայում և Հայաստանում: Կատարողականի դիմաց մեկ այցելուին ընկնող
մուտքերը համեմատելիս, ինչպես երևում է Գծապատկեր 21-ում, միայն Վրաստանն է
գրանցել բարձր և կայուն աճ սկսած 2010թ-ից:
Գծապատկեր 20: Միջազգային ժամանումներ. Հայաստանը և մրցակիցները, 20052013թթ.
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Միջազգային ժամանումներ. Հայաստանը և մրցակիցները
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Աղբյուր` ՄԱԿ ԱՀԿ տվյալներ
Գծապատկեր 211: Միջազգային զբոսաշրջության մուտքեր (մլն. ԱՄՆ դոլար):
Հայաստանը և մրցակիցները, 2005-2013թթ.
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Միջազգային զբոսաշրջության մուտքեր

Միջազգային զբոսաշրջության մուտքեր
(մլն. ԱՄՆ դոլար): Հայաստան և մրցակիցներ
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Աղբյուր` ՄԱԿ ԱՀԿ տվյալներ
Գծապատկեր 222: Միջազգային տուրիզմի մուտքերը մեկ այցելուին ընկնող:
Հայաստան և մրցակիցներ
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Մուտքերն ըստ մեկ այցելուի (ԱՄՆ դոլար)

Միջազգային այցերից ստացված մուտքերն ըստ մեկ
այցելուի. Հայաստան և մրցակիցներ
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Աղբյուր` ՄԱԿ ԱՀԿ տվյալներ
Հիմնական մրցակիցների կատարողականի միտումները ներկայացված են ստորև`
 Վրաստանն աճել է ավելի քան 15 տոկոսով 2013 թ-ին ժամանումների առումով
(ավելի քան 2 մլն. ժամանումներ), ինչը համապատասխանում է մուտքերի
կայուն աճին` հասնելով ավելի քան 1.7 մլրդ. ԱՄՆ դոլարի (ՄԱԿ-ի ԱՀԿ, 2014թ.):
Վրաստանի առաջարկով ապրանքները նման են Հայաստանի առաջարկին.
բնական և մշակութային ժառանգության տեսարժան վայրեր (այս երկու
երկրները կիսում են սահման): Վրաստանը շարունակում է խթանել իր
վավերական, հարուստ փորձառություններով լի զբոսաշրջային վայրերը և
ռազմավարական ներդրումներ է կատարում ենթակառուցվածքների,
մշակութային ժառանգության վերականգնման, խթանման և նոր արտադրանքի
ու առաջարկի մշակման ուղղությամբ:
 Նեպալի միջազգային ժամանումներն ու մուտքերն աճել են 42 և 26.7
տոկոսներով համապատասխանաբար 2010թ-ից 2013թթ., սակայն ինչպես և
Հայաստանի դեպքում, մեկ այցելուի մուտքերը նվազել են նույն
ժամանակահատվածում: Որոշ ժամանումների աճի շարժիչ ուժն է հանդիսացել
բուդդայական հանգույցի զբոսաշրջության խթանումը, որը գրավում է ավելի
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շատ այցելուներ կրոնական նպատակներով, ովքեր ԱՀԿված են ավելի քիչ
ծախսել: (ՄԱԿ ԱՀԿ, 2014թ.) Նեպալում նաև արձանագրվել է 2014թ.
հոկտեմբերի կեսերին 26 զբոսաշրջիկների և 3 ֆերմերների ողբերգական
կորուստը, ինչը հնարավոր է բացասաբար ազդի ժամանումների վրա: 57
 Մոնտենեգրոյի միջազգային ժամանումներն ու մուտքերն աճել են 21.6 և 20.7
տոկոսով 2010-ից 2013թթ., սակայն ինչպես և Հայաստանի դեպքում, մեկ
այցելուի մուտքերը նվազել են նույն ժամանակահատվածում, անկախ
շարունակական CNN International-ի միջազգային շուկայավարման ջանքերից:
Մեկ այցելուի մասով ընկճված հասույթը հնարավոր ցուցանիշ է, ենթադրելով
որ երկրի շուկայավարմանն ուղղված ջրափնյա «Վայրի գեղեցկություն»
գովազդումն առայժմ չի գրավել ավելի շատ ծախսեր: (ՄԱԿ ԱՀԿ, 2014թ.):
 Ռումինիայի միջազգային ժամանումներն ու մուտքերն աճել են 27.7 և 26
տոկոսով, 2010-ի 2013թթ., սակայն ինչպես և Հայաստանի դեպքում, մեկ
այցելուի մուտքերը նվազել են նույն ժամանակահատվածում: Որպես ԵՄ
անդամ, Ռումինիան պետք է շահեկան դիրքում լինի երկիր մուտք գործելու
հեշտացված եղանակից, սակայն, ընկճված հասույթը կրկին ազդանշանում է
այցելուների շրջանում բարձր ծախսեր ներգրավելու մարտահրավերի մասին:
(ՄԱԿ ԱՀԿ, 2014թ.):
Չնայած այս բոլոր երկրները զարգացնում են լրացուցիչ ապրանքներ, այս ջանքերը
հաջողություն չեն արձանագրում մեկ այցելուի ծախսերի ավելացման ողղությամբ,
բացառությամբ Վրաստանի, որտեղ մեկ այցելուի մուտքերը աճել են 34,7տոկոսով
2010-ից 2013թթ.: (ՄԱԿ ԱՀԿ, 2014թ.)
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Աղբյուր` http://www.bbc.com/news/world-asia-29625605
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Գլուխ 2: Հայաստանի զբոսաշրջային ոլորտի և Հարավային միջանցքի արժեշղթայի
վերլուծություն

2.1 Զբոսաշրջային արժեշղթա, Հայաստանի զբոսաշրջություն և
Հարավային միջանցք
Առաջին անգամ «արժեքային շղթայի» հայեցակարգն առաջարկվել է Մայքլ Պորտերի
կողմից 1980թ-ում: Իր Ազգերի մրցակցային առավելություն գրքում, նա ամփոփել է
արժեքային շղթայի սահմանումը`«Գործողություններ, որոնք իրականացվում են
տվյալ ոլորտում մրցելու համար կարող են խմբավորվել կատեգորիաների, ինչպես
ցույց է տրված [Գծապատկեր 22-ում], որը ես անվանում են արժեշղթա: Արժեքային
շղթայի բոլոր գործողությունները նպաստում են գնորդի արժեքին»: 58
Հայեցակարգը կարող է օգտակար լինել վերլուծելու զբոսաշրջության զարգացմանն
երկրներում, որպես հարմարվողականություն և ոչ թե, ի սկզբանե նախատեսված ձևով,
ինչը պատկերված է Գծապատկեր 22-ում: Վերջինս նախատեսված է անհատական
ընկերության կամ կազմակերպության համար: Տվյալ մոտեցման տարրերը
համապատասխան են, հատկապես տարրական և աջակցող միջոցառումների
բաժանումը,
թեև
զբոսաշրջության
զարգացման
համար
էական
են
ենթակառուցվածքներն ու մարդկային ռեսուրսները, որոնք հնարավոր է համարել
ավելի քան «աջակցություն»:
Գծապատկեր 233: Մայքլ Պորտերի արժեքային շղթայի հայեցակարգ
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Պորտեր, Մայքլ: Գլոբալ արդյունաբերությունում ընկերությունների մրցակցային առավելությունը,
Սիմոն և Շուստեր, 1990 թ., էջ 40-41
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Աղբյուր` Ռազմավարության և մրցակցության ինստիտուն, Հարվարդի համալսարան

Հայեցակարգի հարմարվողականությունը լավ է կիրառվում է նաև զբոսաշրջության
ոլորտում և հիմք է ծառայում վերլուծելու Հարավային միջանցքի զբոսաշրջությունը:
ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ ծրագրի «Հատակագիծ մշակելու Տաթևի համար ՀՄԳ շրջանակ»
փաստաթուղթը տրամադրել է արժեքային շղթայի օգտակար ամփոփում, քանի որ
այն վերաբերում է զբոսաշրջությանը (Գծապատկեր 23) և Հարավային միջանցքի
զարգացմանը, 2013թ. սեպտեմբեր:
Գծապատկեր 24: Պորտերի արժեքային շղթայի հարմարվողականությունը
զբոսաշրջության կոնտեքստում
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2.1.1 Ուղևորության պլանավորում ու ամրագրում – շուկայավարման
արժեքային շղթայի «օղակը»
Այցելուի համար արժեքային շղթայի առաջին օղակները ներառում են պլանավորման
և ուղևորության ամրագրումը, այդպիսով տեղեկատվության առկայությունը վճռական
է, որը սովորաբար արդյունք է ավանդական, առցանց և ոչ ավանդական
շուկայավարման միջոցներով: Շուկայավարումն առկա ապրանքների գործառույթ է,
ուստի շուկայավարման ջանքերի օբյեկտ: Սույն զեկույցի Գլուխ 2-ը վերլուծում է
զբոսաշրջային արտադրանքի առկա առաջարկները և մարկետինգային ջանքերը:
Սույն զեկույցի գրման դեկտեմբերի 2014թ. դրությամբ, նոր Հայաստանի զարգացման
հիմնադրամը պետք է հիմնվեր 2015թ. սկզբին, որը նախատեսվում էր նաև սկսել նոր
ազգային զբոսաշրջության ռազմավարության և շուկայավարման պլանի կառուցումը:
Կազմակերպության ռազմավարության և շուկայավարման պլանի բացակայությունը
թուլացրել են արժեքային շղթայի այս առաջին օղակն` առնվազն զբոսաշրջության
զարգացման ազգային և Հարավային միջանցքի երկայնքով միասնական և
համակարգված մոտեցում ապահովելու առումով: Հայաստան ճանապարհորդելու և
ամրագրում իրականացնելու ընտրանքները հասանելի են մի քանի կայքերի միջոցով,
որոնք գործարկվում են հայկական և միջազգային տուրօպերատորների և
գործակալությունների կողմից, ինչպես նաև
Թրիպ Ադվայզոր
(TripAdvisor),
Booking.com և այլն կայքերի միջոցով:
Ինչպես նշվել է այս զեկույցում, ավելի քան 50 հայկական զբոսաշրջային
օպերատորների առաջարկներն ուսումնասիրվել են և նրանցից բոլորը ներառում են
Հարավային միջանցքի ուղղությունը (Տես Աղյուսակ 7): Սակայն, դժվար է, եթե ոչ
անհնար, հաղորդել Հայաստանի և Հարավային միջանցքի ընդհանուր պատկերը,
որպես ուղղություններ տրամադրվող բազմաթիվ անհատական տեղեկատվական
աղբյուրներից:
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ԱՄՆ ՄԶԳ-ի CAPS ծրագիրը 2009թ-ին անցկացրել է հետազոտություն 31 երկրների 311
միջազգային
տուրօպերատորների
շրջանում
պարզելու
օպերատորների
հետաքրքրությունը Հայաստանի նկատմամբ, որպես ուղղություն:
Հարցված
օպերատորներից 220-ը չեն առաջարկում հայաստանյան ուղղությունը: Նրանց
հիմնական պատճառներն էին. շուրջ 26 տոկոսը նշել են ուղղության տեղեկվության
պակասը, 18.4 տոկոսը միջազգային ԶԼՄ-ների շրջանում Հայաստանի անբավարար
խթանումը, և 21.5 տոկոսը չունեն ոչ մի կապ մարզային/տեղական
տուրօպերատորների հետ , այսպիսով արժեքային շղթայի առաջին օղակի հետ:

2.1.2 Ճանապարհորդության արժեշղթա և ներքին փոխանցման օղակներ
«Ճանապարհորդություն» օղակի համար «Բաց երկինք» քաղաքականության
նախաձեռնությունը
դարձնում
է
երկիրն
ավելի
մատչելի
միջազգային
ավիաընկերությունների համար, ինչը, ի վերջո, հանգեցնում է ցածր տուրքերի և ավելի
հաճախակի չվերթների:
«Ներքին փոխանցում» օղակի համար ենթակառուցվածքային մարտահրավերները
լուսաբանվում են Գլուխ 4-ում: Ճանապարհների որակը հաճախ մեջբերվում է
տուրօպերատորների
կողմից
որպես
ընդլայնված
տուրերի
խոչընդոտ,
մասնավորապես Հարավային միջանցքում: Սա է նաև այն հիմնական պատճառը, որ
50 հայ տուրօպերատորների ոչ մեկը չեն առաջարկում Հարավային միջանցքի
ուղղություններ Տաթևից հետո: (տես Աղյուսակ 8)

2.1.3 Կացարանի, սննդի, ժամանցի և հետվաճառքի օղակների արժեշղթա
«Կացարանի, սննդի և ժամանցի» օղակները զարմանալի չէ, որ կազմում են արժեքային
շղթայի կեսը, քանի որ արտադրանքի առաջարկներն ու փորձառությունները կարևոր
են այցելուների ընդհանուր փորձի համար: Միջազգային ստանդարտի հյուրանոցների
և
տարաբնույթ
ապրանքային
առաջարկների
բացակայությունը
հաճախ
վկայակոչվում են տուրօպերատորների շրջանում, որպես առանցքային խոչընդոտ:
Գիշերակացի հաստատությունների բացակայությունը նույնպես պատճառ է, որ
հարցված 50 օպերատորների մեծ մասն առաջարկում են միայն մեկ օրվա տուրեր դեպի
Գառնի և Գեղարդ: (Տես Բաժին 3.2.2.2 Անբավարար միջազգային ստանդարտի
գիշերակացի հաստատություններ): Այս «օղակները» քննարկվում են 3-րդ Գլխում, որը
կենտրոնանում է ապրանքային առաջարկների վրա:
Հետվաճառքի
օղակի
համար
Հայաստանի
զարգացման
հիմնադրամի
բացակայությունը, որը պետք է իրականացվի ըստ զբոսաշրջության շուկայավարման
պլանի ներառյալ Հարավային միջանցքը, խոչընդոտել է տուրօպերատորների և
այցելուների
հետ-ճանապարհորդության
կարծիքների
հավաքագրման
իրականացումը:

2.1.4 Պլանավորման և մարդկային ռեսուրսների արժեշղթայի աջակցում
Պլանավորման, մարդկային ռեսուրսների և տեխնոլոգիաների «օժանդակ
գործունեությունը» կարևոր է ամբողջ արժեշղթայի հիմնական գործունեության
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հաջողության համար: Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի հիմնումը կդարձնի
զբոսաշրջության
պլանավորումն
ավելի
սինխրոն
արտադրանքի
հնարավորությունների, մարդկային ռեսուրսների և ներդրումների հետ: Մարզային և
քաղաքային մակարդակներում, «առկա է լայնամասշտաբ օրենսդրություն
պլանավորման յուրաքանչյուր մակարդակի համար, ներառյալ մանրամասն
հատակագծում, [բայց], տեղանքի փաստերն ենթադրում են, որ տեղական
պլանավորման վերահսկողությունը հաճախ թերի է և, որպես հետևանք,
զբոսաշրջության կարևորագույն ռեսուրսների բնույթն ու յուրահատկությունը
վատթարանում են»: 59
Ըստ 2014թ. հուլիսի ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ տուրիզմի զարգացման ռազմավարության
քաղաքային մակարդակով «տեղական պլանավորման շրջանակը շատ թույլ է, կամ
նույնիսկ գոյություն չունի»: 60
Ազգային և Հարավային միջանցքի մակարդակով մարդկային ռեսուրսներն ու
հյուրընկալությունը զբոսաշրջության ոլորտում նույնպես բացակայում են: Ըստ
Ուղեցույցի, «ոլորտը թերանում է որակավորված աշխատուժի բացակայության
պատճառով, պարադոքսային է, որ վերջինս տեղի է ունենում բարձր գործազրկության
միջավայրում: Նախնական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ընթացիկ
վերապատրաստման ծրագրերը կարող է տրամադրում են անբավարար
շրջանավարտներ, և որ հարկ է ներդնել միջազգային վերապատրաստման
ստանդարտներ` բավարարելու արդյունաբերության ժամանակակից կարիքները:» 61
Ներկայումս, միակ երկու ուսումնական հաստատությունները, որոնք տրամադրում են
հյուրընկալության ոլորտի ուսուցում Հայաստանի զբոսաշրջության ինստիտուտն է և
Հայ-հունական քոլեջը: ՀԶԻ կազմում են միայն յոթ պրոֆեսորադասախոսական
անդամներ, իսկ քոլեջն ավագ դպրոց է, որը տրամադրում է մասնագիտական
վերապատրաստում: Հարավային միջանցքում հասանելի չեն ֆորմալ շարունակական
վերապատրաստման դասընթացներ:

2.1.5 Հիմնական առաջարկվող գործողությունների ներկայացուցչական
նմուշ
Հաշվի առնելով Հարավային միջանցքի երկայնքով առկա մշակութային և բնության
զբոսաշրջության վայրերը, սույն ռազմավարության հիմնական ռազմավարական
առաջարկությունն է ամրապնդել մշակութային և բնության վրա հիմնված
զբոսաշրջության արժեքային շղթան հետևյալ գործողությունների միջոցով. բարելավել
կամ կառուցել ենթակառուցվածքների յուրաքանչյուր կարևոր արժեքային բաղադրիչ,
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ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ Զբոսաշրջության զարգացման ռազմավարության փաստաթուղթ. Ուղեցույց 20142019թթ., էջ 31
60
ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ Զբոսաշրջության զարգացման ռազմավարության փաստաթուղթ. Ուղեցույց 20142019թթ., էջ 32
61
ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ Զբոսաշրջության զարգացման ռազմավարության փաստաթուղթ. Ուղեցույց 20142019թթ., էջ 13

67

Հայաստան` Հարավային միջանցքի զբոսաշրջության ռազմավարություն

արտադրանք և շուկայավարում, մարդկային ռեսուրսներ և ներդրումներ: Այս
գործողությունները պետք է իրականացվեն տուրօպերատորների, մարզային և
քաղաքային մակարդակներում պետական կառավարման գործակալությունների և
ներդրողների հետ աշխատանքների միջոցով:
Նշում: Ստորև ներկայացված ցուցակն այս ռազմավարության մեջ տեղ գտած
առաջարկությունների նմուշառում է: Այն նախատեսված չէ որպես վերջնական
եզրափակիչ ցուցակ: Որը պետք է զարգացնել մատչելի և ապագայում առկա
ռեսուրսների հիման վրա, հատկապես նոր Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի
միջոցով և ռազմավարության հետագա զարգացման և իրականացման
շրջանակներում:
2.1.5.1 Շուկայի պահանջարկի ապահովում (Արտադրանքի և շուկայավորման
բաղադրիչ)
Հարավային միջանցքի զարգացման կարևորագույն գործոններից մեկն է ապահովել,
որ շուկայի պահանջարկը, հատկապես տեղական և միջազգային տուրօպերատորների
շրջանում,
հնարավոր
է
խթանել
զբոսաշրջության
արժեքային
շղթայի
բարեփոխումների միջոցով:
Ա. Սա նշանակում է համոզել օպերատորներին ընդլայնել իրենց գոյություն ունեցող
տուրերը ներառելու համար առնվազն մեկ գիշերակաց Միջանցքում, ինչը
նշանակում է օգնել ստեղծել ավելի շատ պատճառներ, այսպիսով այցելուների
համար արտադրանք ծախսել ավելի շատ ժամանակ և գումար տեսարժան
վայրերում:
Երկարաժամկետ նպատակն է հրապուրել օպերատորներին հավելել նույնիսկ մեկ
գիշերակաց: Այնպիսով, երբ առաջարկվող բարեփոխումները ստորև նշված

հանգույցներում և տեղային ուղղություններում փորձարկվեն տեղական և
միջազգային
տուրօպերատորների
հետ,
պահանջարկը
կապահովվի:
Արտադրանքի ստեղծումը նաև նշանակում է ավել ներդրումների մի շարք
հնարավորություններ սկսած միկրոձեռնարկություններից, սկսած շուկայի
վաճառողներից և տուր ծառայություններ առաջարկող կառույցներից վերջացրած
բուտիկ հյուրանոցներով և ռեստորաններով:
Բ. Ավելի քան 50 հայկական տուրօպերատորների առաջարկները վերանայելուց
հետո, բոլորն առաջարկում են տուրեր Հարավային միջանցքում, բայց նրանց մեծ
մասն առաջարկում է նույն տեսարժան վայրերն ու գործունեությունը համեմատաբար քիչ դեպքեր, որոնք անմիջականորեն ներգրավում են տեղական
համայնքների հետ առնչվող փորձառություններ (Տես Աղյուսակ 6 և Աղյուսակ 7):
Այս փորձառությունները կարող են հետագայում մշակվել տեղական համայնքների
հետ միասին: Տաթևի վերածնունդ ծրագիրը սկսած 2010թ. արդեն հետապնդում է
այս տեսակի զարգացման ուղղություն, և այդպիսով առաջարկում է մի քանի
արժեքավոր լավագույն փորձ և քաղված դասեր կապված Հարավային միջանցքի
երկայնքով համայնքների հետ զբոսաշրջության օգուտների բաշխման հետ:
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2.1.5.2 Տեղական համայնքի աջակցություն (Մարդկային ռեսուրսների բաղադրիչ)
Համաձայն Տաթևի վերածնունդ ծրագրի և այս ռազմավարության, տեղական համայնքի
աջակցությունը կարևոր է զարգացման հաջողության և կայունության համար: Վերը
նշված պատասխանատու զբոսաշրջության սկզբունքները տրամադրում են որոշակի
ուղղորդում, որը ներառում է առաջարկել անցկացնել խորհրդակցություններ
յուրաքանչյուր
հանգույցի
տեղական
համայնքների
հետ
առաջարկվող
զբոսաշրջության զարգացումների վերաբերյալ` ապահովագրելու վերջիններիս
համաձայնությունը:
Ա. Համայնքի ներգրավվածությունը
պետք
է լինի
շարունակական,
երկարաժամկետ մասնակցային գործընթաց, որը սկսվում է կառավարության
կողմից
համայնքային
հանդիպումներով
քննարկելու
ռազմավարական
առաջարկությունների և առաջարկվող գործողությունների իրականացումը: Այս
գործընթացը
պետք
է
ուղղված
լինի
տեղական
զբաղվածության
հնարավորությունների ստեղծմանը, հատկապես երիտասարդների համար
նվազեցնելու իրենց արտագաղթը դեպի քաղաքներ: Ի դեպ, մինչև համայնքները
չհամաձայնվեն, ապա ռազմավարական առաջարկությունները չեն կարող
պատասխանատու կերպով իրականացվել: Այս գործընթացը պետք է իրականացվի
նոր Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի կողմից:
Բ. Կրկին, Տաթևի վերածնունդ ծրագիրը, որն արդեն աշխատում է այս ուղղությամբ
Տաթևի շրջակա գյուղերում, կարող է ծառայել որպես օգտակար մոդել: Սա կարող է
ներառել համագործակցություն IDeA հիմնադրամի հետ` գործարկելու Տաթևի
ռեսուրս զարգացման կենտրոնը, որպես կարողությունների ստեղծման
փորձնական կենտրոն, հատկապես, ինչ վերաբերում է ընդհանուր աշխատանքի
հմտություններին, հյուրընկալության ոլորտի հմտություններին և հիմնական
բիզնեսի կառավարմանը: Եվ ապա կրկնօրինակել փորձնական կենտրոնը
Ջերմուկում, Եղեգնաձորում և Արենիում:
2.1.5.3 Ինստիտուցիոնալ աջակցություն (Ներդրումներ և քաղաքականության
բաղադրիչ)
Ա. Երբ նոր Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը մեկնարկի իր աշխատանքը,
այն կունենա համակարգման և գործընկերության զարգացման աջակցության
կարիք ավելի քան 50 հայ տուրօպերատորների շրջանում, ովքեր ներկայումս
առաջարկում են տուրեր Հարավային միջանցքի ուղղություններով (Տես Աղյուսակ
7):
o Խրախուսել այս օպերատորներին, ովքեր չեն առաջարկում գիշերակաց
ներառել գիշերակաց Գորիսում, Սիսիանում և Եղեգնաձորում:
o Խրախուսել այս օպերատորներին, ովքեր չեն առաջարկում գիշերակաց
ընդլայնել իրենց տուրերն առնվազն մեկ գիշերով:
Բ. Աջակցելով նվշած երկու խումբ օպերատորներին հայտնաբերել ու զարգացնել
լրացուցիչ
ապրանքների
հնարավորություններ
Հարավային
միջանցք
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ուղղություններում, այդ թվում, ավելի մշակութային փորձ հատկապես տեղական
ընտանիքների հետ, միջոցառումներ, ինչպիսիք են ոչխարների խուզման
փառատոնը Տաթևում և գինու փառատոնն Արենիում, մշակել և փաթեթավորել
տեղական գյուղատնտեսական ապրանքներն ու արհեստի աշխատանքներն
այցելուներին վաճառելու համար: (Տես Աղյուսակ 6: Հատուկ փորձառությունների
նմուշներ առաջարկվող Հայաստանի ներգնա տուրօպերատորների):
Գ. Աջակցել ներդրողներին և քաղաքապետարաններին ներդրումների
տրամադրմամբ հիմնական ուղղություններում, հատկապես Արենիում և Տաթևում
հյուրանոցային և ռեստորանային զարգացումների ապահովման համար:
Թուֆենկյան խումբը մտադիր է կառուցել հյուրանոց և այլ օբյեկտներ Արենիում:
Նրանց ծրագրերը կարող են զգալիորեն նպաստել մարզի տնտեսական և
զբոսաշրջության զարգացմանը:
2.1.5.4 Ենթակառուցվածքի աջակցություն
Ա. Աջակցել վերջնականացնել հատակագծումը և ընտրված կայքի
կառավարման պլանը միջազգային չափանիշներին համաձայն, հատկապես,
Խոր Վիրապ, Արենի, Նորավանք, Եղեգնաձոր, Քարահունջ, Գորիս և Տաթև
հիմնական ուղղություններում, որպեսզի հստուկ բացահայտել յուրաքանչյուր
ուղղության ենթակառուցվածքային կարիքները:

2.2 Հարավային միջանցքի ուժեղ և թույլ կողմերի ամփոփում
3-րդ և 6-րդ Գլուխներում մանրամասն վերանայվում են յուրաքանչյուր արժեշղթայի
օղակը կամ բաղադրիչը. ապրանքներ ու շուկայավարում, զբոսաշրջային
ենթակառուցվածք, մարդկային ռեսուրսներ, քաղաքականություն/ներդրումային
միջավայր: Այս պահին, ստորև բերված է հիմնական ուժեղ և թույլ կողմերի ամփոփ
նկարագիրը, որոնք կիրառելի են ողջ Հարավային միջանցքի համար:

2.2.1 Ապրանքներ և շուկայավարում
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Ուժեղ կողմեր՝
o Բացառիկ պատմական հուշարձաններ և մշակութային ժառանգություն, որը
գրավում է տուր խմբեր, ներքին և անկախ ճանապարհորդների, հատկապես
սփյուռքահայ այցելուների:
o Ուժեղ ներուժ ներքին այցելուների աճի համար: 62
o Առկա է բավարար ներուժ ներգրավելու համար ավելի շատ այցելուներ բնական
տեսարժան վայրեր:
o Տաթևի ճոպանուղին եզակի գրավչություն է երկրի և տարածաշրջանի համար:

Ըստ ԱԵԿՈՄ-ի 2011թ. Հարավային միջանցքի զեկույցի, Հարավային միջանցք այցելել են
մոտավորապես 500,000 տեղական և 600,000 միջազգային այցելու: Այս տվյալները հիմնված են 2008թ.
Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգային փաստաթղթի հաշվարկների վրա:
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o Ագրոտուրիզմի ու խոհարարական փորձառության լայն ներուժ, հատկապես
պանրի, մրգերի, գինու և ոգելիչ խմիչքների առաջարկները:
o Այցելուների համար տեղեկատվությունը հասանելի է առցանց մի քանի
կոմերցիոն կայքերում, սակայն կառավարության միջոցով տրամադրվող
օբյեկտիվ տեղեկատվությունը սահմանափակ է:
Թույլ կողմեր՝
o Պոտենցիալ և գոյություն ունեցող վայրերն ու գործունեությունը պահանջում են
հետագա զարգացում, ներդրումներ և/կամ վերապատրաստում, որպեսզի
վերոնշյալը դառնա առավել մատչելի, գրավիչ և գնայուն:
o Երկրի բրենդը ճանաչելի չէ միջազգային շուկայում և միջանցքի բրենդը դեռ
նշանելի չէ:
o Շուկաների դիվերսիֆիկացիան բացի Սփյուռքի այցելուներից մարտահրավեր
է, որը սահմանափակվում է անբավարար արտադրանքի մշակման, մարդկային
ռեսուրսների և կազմակերպչական ռեսուրսների պատճառով:
o Ագրո-զբոսաշրջության և այլ մշակութային փորձառությունները հեշտ չէ
հայտնաբերել:
o Ազգային զբոսաշրջության շուկայավարման պլանի թերի իրականացում
կազմակերպչական ռեսուրսների բացակայության պատճառով:
o Տուրիստական դասի և միջազգային ստանդարտի/ֆիրմային հյուրանոցների
բացակայությունը սահմանափակում են տուրօպերատորներին առաջարկել
գիշերակացով տուրեր:
o Այցելուներին անհրաժեշտ օբյեկտիվ տեղեկատվության անբավարար բաշխում,
հատկապես առցացն:
o Այցելուների մասին տվյալների հավաքագրումը բացակայում է և ազգային, և
միջանցքի մակարդակներում, դրանով իսկ սահմանափակելով զարգացումը,
ներդրումները և մարկետինգը:
o Տեղական «Վայրի կառավարման կազմակերպությունների» (ՎԿԿ) կամ ավելի
ակտիվ տեղական կազմակերպությունների բացակայությունը, որոնք ունեն
բանիմաց անձնակազմ և բավարար բյուջե նույնպես խոչընդոտում են
շուկայավարման և գովազդային ջանքերին, ինչպես նաև տեղական այցելուների
տվյալների հավաքագրմանը:

2.2.2 Ենթակառուցվածք
 Ուժեղ կողմեր՝
o Միջանցքում առկա բացառիկ տեսարժան վայրեր, ինչպիսիք են Գառնին,
Գեղարդը, Խոր Վիրապը և Նորավանքը հասանելի են տուր խմբերին:
o Այցելուներին առաջարկվող որոշ սահմանափակ ծառայություններ –
այցելուներին տրամադրվող տեղեկատվություն, սրճարաններ, նվերների
խանութներ և զուգարաններ - մատչելի այցելուների համար:
o Տուրիստական կարգի գիշերակացի հաստատություններ, որոնք հասանելի են
կամ մոտ Հարավային միջանցքի հանգուցային ուղղություններին:
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o ԱՄԱՓ-ն արդեն իրականացրել է լայնածավալ վերլուծություն բացահայտելու
ենթակառուցվածքների կարիքները միջանցքի համարյա բոլոր ուղղությունների
համար:
o Հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղին գտնվում է կառուցման փուլում, ինչը պետք է
որ բարելավի մուտքը դեպի Հարավային միջանցք:
Թույլ կողմեր՝
o Հիմնական տեսարժան վայրերի կայքի կառավարման պլանները չեն
կիրառվում
կառավարելու
այցելուների
հոսքն
ու
տրամադրելու
ծառայություններ համապատասխանող միջազգային չափանիշներին:
o Հիմնական տեսարժան վայրերում
ծառայություններն անբավարար են
այցելուների համար և երբեմն գոյություն չունեն, օրինակ տեղեկատվության,
ուղեցույցերի, զուգարանների պակաս:
o Տուրիստական կարգի գիշերակացի հարմարությունները չափազանց
սահմանափակ են պահանջված սեզոնների ընթացքում:
o Գլխավոր և երկրորդական ճանապարհները պահանջում են վերանորոգում
և/կամ հարթում, դրանով սահմանափակելով այն ժամանակը, երբ այցելուները,
հատկապես տուրիստական խմբերը, կարող են անցկացնել Միջանցքում:



2.2.3 Մարդկային ռեսուրսներ
 Ուժեղ կողմեր՝
o Ավանդական հայկական հյուրասիրությունը դրդում է միջազգային այցելուների
98 տոկոսին ցանկանալ կրկին այցելել: 63
o ՁԶՇՄ իրականացրել է մի շարք ուսումնական ծրագրեր, սակայն դրանք դեռևս
չեն հանգեցրել կայուն լուծումների:
o Երևանում Հայաստաի տուրիզմի ինստիտուտը Ռուսաստանի Տուրիզմի
Միջազգային Ակադեմիայի մասնաճյուղ է և տրամադրում է կառավարման
մակարդակի դասընթացներ:
 Թույլ կողմեր՝
o Բացակայում է համակարգված ինստիտուցիոնալ մոտեցում հյուրընկալության
կրթությանը և վերապատրաստմանն ազգային և Միջանցքի մակարդակներում:
o Բացակայում է մասնագիտական ուսուցում մատուցողների, խոհարարների,
հյուրանոցային բիզնեսի տարբեր օղակների աշխատողների համար: Նման
դասընթաց գրեթե չի առաջարկվում Միջանցքի երկայնքով:
o Երիտասարդների միգրացիան Երևան և դրա սահմաններից դուրս դատարկում
է Հարավային միջանցքի կենտրոնները:

2.2.4 Քաղաքականություն և ներդրումային միջավայր
 Ուժեղ կողմեր՝
63

ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ 2013թ. Միջազգային այցելուների հետազոտություն, էջ 7
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o Ամերիկյան
իրավաբանների
ասոցիացիայի
և
Կեյ-Փի-Էմ-Ջի
կազմակերպության կողից բարձր է գնահատվել իրավական դաշտը
ներդրողների համար:
o Հյուրանոցների թիվն աճել է 2008թ. 792-ից 1405-ի 2013թ.:63
o 2013թ. Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի ճանապարհորդության 7
զբոսաշրջային մրցունակության ինդեքսի համաձայն
Մրցակցային
աղյուսակում մի քանի ցուցանիշների տվյալները. քաղաքականության
կանոններ (46-րդ), կարմիր ժապավեն (33-րդ), բիզնես սկսելու արժեքը (38-րդ) և
վիզային ռեժիմներ (35-րդ):
o Տաթևում իրականացրած ներդրումները խթանել են մարզում լրացուցիչ
ներդրումներ հյուրանոցներում:
Թույլ կողմեր`
o Անհրաժեշտ են լրացուցիչ հասարակական և մասնավոր հատվածի
ներդրումներ այլ ուղղություններով, քան Գորիսն ու Ջերմուկը:
o Տուրիզմի հետ կապված ենթակառուցվածքները ցածր տեղ են զբաղեցրել ՀՏՖ
ՃԶՄԻ (94-րդ):
o Ճանապարհների որակը նույնպես ցածր տեղում է (79-րդ), թերևս
պայմանավորված է քաղաքականության իրականացման դանդաղ տեմպերի
հետ:
o Ինչպես նաև ցածր են գնահատվել ներդրումային մթնոլորտի ազդեցության
գործոնները` գույքային իրավունքների պաշտպանություն 64 , պայմանագրերի
կիրարկում 65 , դատական անկախություն 66 , բյուրոկրատական ծախսեր 67 և
կոռուպցիայի հսկում68:

64

Ժառանգության հիմնադրամ և Ուոլ Սրիթ Ջորնալ (The Wall Street Journal), Տնտեսական ազատության
ինդեքս, 2011թ. և Ֆրազերի ինստիտուտ, Տնտեսական ազատության ցանց, Տնտեսական ազատության
համաշխարհային զեկույց, 2011թ. և Սեփականության իրավունքների միավորում, Միջազգային
գույքային իրավունքների ինդեքս, 2011թ.
65
Ժառանգության հիմնադրամ և Ուոլ Սրիթ Ջորնալ (The Wall Street Journal), Տնտեսական
ազատության ինդեքս, 2011թ.
66
Սեփականության իրավունքների միավորում, Միջազգային գույքային իրավունքների ինդեքս, 2011թ.
67
Ֆրազերի ինստիտուտ, Տնտեսական ազատության ցանց, Տնտեսական ազատության
համաշխարհային զեկույց, 2011թ.
68 Ժառանգության հիմնադրամ և Ուոլ Սրիթ Ջորնալ (The Wall Street Journal), Տնտեսական
ազատության ինդեքս, 2011թ. և Գույքային իրավունքների միավորում, Միջազգային գույքային
իրավունքների ինդեքս, 2011թ. Նշում՝ համաձայն ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ Գործարարության խթանման
միջավայրի հաշվետվության, էջ. 4
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Գլուխ 3: Զբոսաշրջային արտադրանքի առաջարկներ
Հարավային միջանցքն առաջարկում է լայնածավալ մշակութային և բնության վրա
հիմնված զբոսաշրջային ուղիներ, որոնք ներառում են ազգային պարկերն ու
պահպանվող տարածքները, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության վայրեր
(Գեղարդավանք), երեք վայրեր գտնվում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախնական ցանկում (Դվին,
Նորավանք և Տաթև), հնագիտական վայրեր (օրինակ Քարահունջ), և գինեգործության
զբոսաշրջության հնարավորություններ (Արենի), ի թիվս շատ ուրիշների: Թվարկված
ակտիվներից շատերը, մասնավորապես, Հարավային միջանցքում չունեն անհրաժեշտ
ենթակառուցվածքներ այցելուներ ընդունելու համար:
Օրինակ,
լավ
ասֆալտապատ
ճանապարհներ,
տուրիստական
կարգի
հարմարություններ, այցելուների կենտրոններ և հասարակական զուգարաններ
առայժմ չափազանց սահմանափակ են Հարավային միջանցքի երկայնքով, ինչն էլ
սահմանափակում է ավելի մեծ թվով այցելուների ընդունումը: Այս բոլոր վայրերում
իրականացվելիք բարեկարգումները, կդարձնեն Հարավային միջանցքի վայրերն
ավելի հայտնի և մատչելի, ինչպես նաև ավելի գրավիչ ներդրողների և տեղական
բիզնեսների համար:

3.1 Արտադրանքի Հիմնական առաջարկներ և հանգուցային ու
տեղային ուղղություններ
Հիմնվելով վերլուծությունների ու անցյալ դոնոր հաշվետվությունների, շահագրգիռ
կողմերի հետ քննարկումների և այցելությունների վրա, զեկույցի հեղինակներն
եզրակացնում են, որ երեք հանգուցային և տեղային ուղղությունները հանդիսանում են
զարգացման և/կամ բարելավումների առաջնահերթություններ, և չորրորդն
ավարտվում է Մեղրիում, որն ամենափոքր առաջնահերթությունն է պայմանավորված
դժվար հասանելիությամբ և գիշերելու հարմարությունների բացակայությամբ:
Ստորև թվարկված բոլոր ուղղությունները պահանջում են տարբեր աստիճանների
նմանատիպ միջամտություններ՝ կայքի կառավարման պլան զբոսաշրջային
հաստատության
(այցելուների
և
տեղեկատվական
կենտրոն)
ճարտարապետաշինարարական նախագծով, որը ներառում է հասարակական
ավտոկանգառի
կառուցում
կամ
բարելավում,
հանրային
զուգարաններ,
հուշանվերների տարածքներ, և/կամ սրճարանային/ռեստորանային տարածք:
Համաշխարհային Բանկի թիմի Երևան առաքելությունից կանխավ (սեպտեմբերի 29ից հոկտեմբերի 3-ը, 2014թ.), ներքին տուրօպերատորի շրջանում իրականացվել էր
հարցում Հարավային միջանցքի ուղղությունների վերաբերյալ և հոկտեմբերի 3-ին
կայացել է քննարկում-հանդիպում, սակայն միայն տասնյոթ տուրօպերատորներ են
պատասխանել: Խորհուրդ է տրվում առաջարկվող միջամտությունների հետագա
փորձարկում ընտրված ներքին տուրօպերատորների շրջանում`ավելի լավ որոշելու
այցելուների ապագա հետաքրքրությունները:
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3.1.1 Հանգուցային և տեղային ուղղություններ
Ստորև բերված են չորս հանգուցային և տեղային ուղղությունները: Առաջին երկու
հանգույցները - Երևանն ու Արենի իրագործելի են մեկ օրվա մեջ Երևանից, որոնք
առաջարկվում են բազմաթիվ երևանյան զբոսաշրջային օպերատորների կողմից:
Օրինակ, Հյուր Սերվիսն առաջարկում է հինգ ժամյա էքսկուրսիա ներառյալ Գառնին և
Գեղարդը, 11 ժամյա շրջայց, որը ներառում է Խոր Վիրապը, Նորավանքը, Ջերմուկը և
Արենին և 13 ժամյա էքսկուրսիա, որը ներառում է Արենին, Տաթևը և Խնձորեսկը:
Երրորդ հանգույցը - Գորիս – նույնպես հնարավոր է այցելեն մեկ օրում Երևանից:
Օրինակ, Հյուր Սերվիսը և Լևոն Թրավելը, մեկ այլ խոշոր երևանյան օպերատոր,
առաջարկում են այն միայն գիշերակացով: Եվ դատելով իրենց տուրերից, երկու
օպերատորներն էլ օգտագործում են Գորիսը միայն որպես գիշերակացի կանգառ:
Երկու օպերատորներ չեն թվարկում ոչ մի տեսարժան վայր Գորիսում:
Չորրորդ հանգույցը - Մեղրի - ներկայումս, հաշվի առնելով վատ ճանապարհային
պայմանները, երեքից-չորս ժամյա ճանապարհորդությունը Գորիսի և Մեղրի միջև, և
Մեղրիում գիշերակացի հաստատությունների բացակայությունը, դեռևս չեն
գեներացնում մեծ հետաքրքրություն տուրօպերատորների շրջանում: Չնայած այս
հատվածը կարող է առաջարկել էական բնական և մշակութային տեսարժան վայրեր,
հատկապես Կապանի հետ միասին, կարճ ժամկետում իրատեսական չէ ակնկալել, որ
տուրօպերատորներն ավելացնեն առնվազն մեկ ու կես օրյա տուրեր Մեղրիի համար,
գումարած այն որ Մեղրիում բացակայում են տուրիստական կարգի
հարմարություններ:69 Կապանը, որը գտնվում է 71կմ հյուսիս Մեղրից առաջարկում է
երեք հյուրանոցներ, ըստ Hotels.am կայքի:

3.1.1.1 Երևանից տեղային ուղղություններ
Հարավային միջանցքի առաջին հատվածն առաջարկում է ապրանքային և
գործունեության բազմազան տեսականի Երևանից Գառնի և Գեղարդ, Խոր Վիրապի
վանքի և էկոտուրիզմի հնարավորություններ Խոսրովի արգելոցում: Երևանից տվյալ
ուղղությունները հեշտությամբ հասանելի են մեկ օրյա այցելությունների համար,
այնպես որ գիշերակացի հաստատությունները կարևոր գործոն չեն այցելուների
համար, քանի որ նրանք կարող են գիշերել Երևանում:
Էկոնոմիկայի նախարարությունը 2013թ. դեկտեմբերի նամակում նշել է զարգացման
համար անհրաժեշտ Միջանցքի այս առաջին հատվածի առաջնահերթությունները `
o Դվին – Դվինի հնագիտական մայրաքաղաքի վերականգնումը, այդ թվում
անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների զարգացումը համապատասխանելու
միջազգային
զբոսաշրջային
չափանիշներին:
Համարվում
է
երկրի
կարևորագույն պատմական քաղաքներից մեկը, Դվինը եղել է տասներկու

69

Hotels.am, Travel.am և TripAdvisor կայքերը չեն նշում որևէ հյուրանոց Մեղրիում: Lonely Planet-ը
թվարկում է երկու B&B հաստատություն, մեկն ունի երկու սենյակ, իսկ մյուսը չորս:
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մայրաքաղաքներից մեկը և ունի գրեթե 1000 տարվա պատմություն: Տարածքում
առկա են նաև թռչունների դիտման հզոր ներուժ:
Գծապատկեր 255: Դվինի լուսանկարներ

Լուսանկարներ` Ահմեդ Էյվեյդա, Դվին, Արարատի մարզ

o Խոր Վիրապի վանք –ամենատարածված տուրիստական ուղղություններից
մեկն է, սա հայտնվում է բազմաթիվ տուրիստական օպերատորների
առաջարկներում: Շրջապատող բնությունը կարող է լինել գեղեցիկ վայր բուտիկ
հյուրանոցի կամ ռեստորանի համար:
Գծապատկեր 266: Խոր Վիրապ վանքի լուսանկարներ

Լուսանկարներ` Ահմեդ Էյվեյդա, Խոր Վիրապի վանք, Արարատի մարզ

o Գառնին և Գեղարդն արդեն իսկ հաստատված մշակութային ժառանգության
վայրեր են և տուրօպերատորների կողմից համարվում են «այցելության համար
անհրաժեշտ» վայրեր: Ավել ոչինչ անհրաժեշտ չէ ներգրավելու համար ավելի
շատ այցելուներ: Արտադրանքի զարգացումը տեղի կունենա ուժեղացված
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ենթակառուցվածքների միջոցով, հատկապես միջազգային ստանդարտներին
համապատասխան Կայքի կառավարման պլանների զարգացման և
իրականացման շնորհիվ, ինչը կներառի առաջարկություններ ավելացած և
բարելավված այցելուների ծառայությունների համար, ինչպես նկարագրված է
ենթակառուցվածքների գլխում ստորև:
Գծապատկեր 277: Գառնի և Գեղարդի լուսանկարներ

1.
Լուսանկարներ` Նոռա Միրզոյան, Գառնի տաճար և Գեղարդավանք, Կոտայքի մարզ

o Խոսրովի արգելոց - պաշտպանված տարածք, որը բաղկացած է ամայի/
կիսաանապատային, լեռնային տափաստանային, անտառային տարածքներից
և ալպյան մարգագետիններից: Այն հատկանշական է, որ ունի ավելի քան 1800
բուսատեսակ, այդ թվում 156 հազվագյուտ տեսակներ: 70 Արգելոց այցելությունը
կարելի է զուգորդել Գառնի և Գեղարդ այցելությունների հետ: Մի քանի
երևանյան տուրօպերատորներ, ինչպիսիք են ՍանՉայլդ էկո-տուրը
առաջարկում է տուրեր Արգելոց: Վերջինս նաև ընդգրկում է փորձառություններ
տեղական ընտանիքներում, օրինակ բուսական թեյի և մեղրի համտես, ինչպես
նաև թռչունների դիտում և ձիարշավ դեպի Գառնի: 71
Գծապատկեր 288: Խոսրովի արգելոցի լուսանկարներ

70
71

Կայք` http://www.atb.am/en/armenia/nature/reserve/khosrovreserve/
Կայք` http://www.set.am/index.php?id=1845
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Լուսանկարներ` ՎԲՀ, Հայաստան, Խոսրովի արգելոց, Արարատի մարզ

Գծապատկեր 299: Տեղային ուղղությունները Երևանից

Գառնի

Գեղարդ

Խոր Վիրապ

Խոսրովի արգելոց

3.1.1.2 Արենիի հանգուցային և տեղային ուղղություններ
Երկրորդ հանգուցային վայրն Արենին է, և տեղային ուղղություններն են Նորավանքը,
Եղեգնաձորը, Եղեգիսը և Ջերմուկը: Տարածաշրջանը հայտնի է իր հնագույն
գինեգործական արդյունաբերությամբ, որն արտահանել է գինի Եգիպտոս, Հունաստան
և հելլենիստական դարաշրջանում զարգացող Հռոմեական կայսրություն: Համաձայն
էկոնոմիկայի նախարարության նամակի, 2013թ. դեկտեմբեր Միջանցքի երկայնքով
այս հանգուցային ուղղությունները նշվել են զարգացման առաջնահերթություններ`
o Կառուցել Արենի 1 քարանձավում (Թռչնի քարանձավ) անհրաժեշտ
ենթակառուցվածքներ համաձայն միջազգային զբոսաշրջային չափանիշների:
Փխրուն հնագիտական կայք, որտեղ հայտնաբերվել են աշխարհի ամենահին
կաշվե կոշիկը (գնահատվում 5500 տարեկան) և գինու արտադրության
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«հաստատությունը» (6100 տարեկան 72 ) համարվում են միջազգայնորեն
նշանակալից բացահայտում: Քարանձավն ինքնին չափազանց փխրուն է
զբոսաշրջային այցելությունների անցկացման համար:
Գծանկար 30: Արենի 1 քարանձավի լուսանկարներ

Լուսանկարներ` ՀԱՄՀ և Նոռա Միրզոյան, Գինու արտադրման հնէաբանական գտածոներ, Արենի 1 քարանձավ,
Վայոց Ձորի մարզ

Աշխարհի ամենահին կաշվե կոշիկը, գտնվել է Արենի 1 քարանձավում գերազանց վիճակում, 2008թ.

o Զինել Մոզրովի քարանձավն անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով
համաձայն միջազգային զբոսաշրջային չափանիշների: Հանրապետության
լավագույն քարանձավներից մեկն է դիտելու ստալակտիտներ և
ստալագմիտներ, սակայն այտեղ դեռևս բացակայում են այցելուների համար
ենթակառուցվածքներ պաշտպանելու համար վայրը և հնարավորինս
դարձնելու այցերը:
Գծանկար 311: Մոզրովի քարանձավի լուսանկարներ

72

Կայք` http://news.nationalgeographic.com/news/2011/01/110111-oldest-wine-press-making-winery-armeniascience-ucla/
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Լուսանկարներ` ՀԱՄՀ, Մոզրովի քարանձավ, Վայոց Ձորի մարզ

o Ապահովել Ջերմուկ քաղաքի զարգացման ծրագրի իրականացումը, որը կլինի
համահունչ
վերանայված
հատակագծի
հետ,
մասնավորապես
զբոսաշրջության կառավարման մոդելի մշակման համար, Ծրագրի
կառավարումն ըստ մոդելի (ներառյալ ներդրումային ծրագրերի մշակումը և
ներդրողների ներգրավումը) և անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների
զարգացումը
(ճանապարհներ,
հողարդակցություններ)
խթանելու
ներդրումների ներհոսքը:
Արենիի համայնքն ունի ներուժ վերափոխվելու գյուղը զբոսաշրջության գոտու և
դարձնելու այն Հայաստանի գինու զբոսաշրջության երթուղու կենտրոն: Արենին
աշխարհում բնիկ խաղողի ամենաշատ տեսակների հայրենիքն է: Եվ Արենի
քարանձավում հայտնաբերվել են աշխարհի ամենահին կոշիկը և գինու
արտադրության կայքը:
Արենի գինիների գործարանը, որը ընտանեկան գործունեություն է և առաջարկում է
համտեսում, տուր գործարանով և վաճառք:
Ամենամյա գինու փառատոնը
գրավչություն է, որը կարելի է հետագայում ընդլայնել:
Արենիի առկայությունը հնարավոր է դարձնում պոտենցիալ ապրանքային
հնարավորությունները
IDeA
հիմնադրամի
և
Թուֆենկյան
խմբի
հետ
համագործակցելով. հիմնել գինու թանգարան, տարեկան միջոցառումների օրացույց
Արենիի և մարզի կտրվածքով, և ապագայում Թուֆենկյան հյուրանոց:
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Համաշխարհային բանկի պոտենցիալ միջամտությունների և աջակցության
նպատակների համար, Հարավային միջանցքի երկայնքով ուշադրության կենտրոնում
պետք է լինի Արենին որպես հիմնական հանգույց հնարավոր «տեղային
ուղղություններով». Արենի 1 քարանձավին կից այցելուների կենտրոն/ ցուցահանդես,
Մոզրովի քարանձավ և Եղեգիս:
Արենին, Արենի 1 և Մոզրով քարանձավները, Նորավանքը մեկօրյա այցեր են Երևանից
և որպես այդպիսին առաջարկվում են Երևանի օպերատորների կողմից: Եվ Արենիի, և
Մոզրովի քարանձավը պատրաստ չեն այցելուների համար, այդպիսով այս փուլում,
սրանք պոտենցիալ վայրեր են, եթե ապահովվեն ահրաժեշտ կայքի կառավարման
պլաններն ու այցելուների ենթակառուցվածքները:
Միջանցքի այս մասի երկայնքով առկա են մի քանի գինեգործարաններ, որոնք
ողջունում են այցելուներին: Սակայն, հյուրանոցներն ու ռեստորանները, ինչպես նաև
տեղական
տուրիստական
առաջարկներն
ու
դրանց
տրամադրողները
սահմանափակված են և ներկայումս հանդիսանում են զարգացման խոչընդոտ:
Նորավանքն ու Եղեգնաձորը Արենիի մոտ գտնվող կարևոր կայքեր են:
o Նորավանք – գտնվում է կիրճում, ուր հոսում է Դարաչայ գետը, որը հաճախ
համարվում է Հարավային միջանցքի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկը: Վանքին
կից գտնվում են փոքրիկ թանգարանն ու սեղանատունը:
Գծանկար 322: Նորավանքի լուսանկարներ

Լուսանկարներ` Ահմեդ Էյվեյդա, Նորավանք, Վայոց Ձորի մարզ

o Եղեգնաձոր - պատմականորեն, Մետաքսի ճանապարհին գտնվող
առևտրային կենտրոն, ներկայումս քաղաքը չի հայտնվում տուրիստական
օպերատորների առաջարկներում: Որոշ վերջին տարիների արտադրանքի
զարգացումներ կարող են գրավել ավելի շատ այցելուներ, այդ թվում`
 Ամառային սրճարաններ,
 Ամառային արվեստի փառատոներ քաղաքի հիմնական այգում,
 Արվեստի թանգարան,
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Համերգներ, սիմֆոնիաներ, ասմունքի երեկոներ, մյուզիքլներ, և այլն,
վերջերս վերանորոգված մշակույթի տան թատրոնում,
 Նոր վերանորոգված բացօթյա ամֆիթատրոն - ամառային
փառատոների համար,
 Սննդի տարեկան փառատոն,
 Վայոց ձորի Հայ առաքելական եկեղեցու թեմ - հայաստանյան տոներ և
եկեղեցական տոնակատարություններ,
 Տեղացի բնակչի տանը գինու համտեսում և փոքր ռեստորան (Արմանի
տուն):
o Եղեգիս - Հայտնի է միջնադարյան հրեական համայնքի վերջին հնագիտական
հայտնագործությունների շնորհիվ: 2014թ. ամռանը նախատեսված էին
առնվազն 40 տուր խմբեր Իսրայելից:
Գծապատկեր 333: Եղեգիսի լուսանկար

Լուսանկար` Նոռա Միրզոյան, Եղեգիս – հրեական գերեզմանոց, Վայոց Ձորի մարզ

Թեև Ջերմուկը կառավարության կողմից համարվում է առաջնային, այն լավ
զարգացած սպա վայր և լեռնադահուկային կենտրոն է, այդպիսով չի համարվում
առաջնահերթություն Համաշխարհային բանկի միջամտությունների տեսանկյունից:
Ըստ ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ 2013թ. Միջազգային այցելուների հետազոտության, շուկայի
պահանջարկն առողջարանային առաջարկների համար սահմանափակվում է
հաշվարկված յոթ տոկոս միջազգային այցելուների թվով: 73
Գծապատկեր 344: Ջերմուկի լուսանկարներ

73

ԱԵԿՈՄ Հայաստանի Հարավային միջանցքի շրջանակ, էջ 72
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Լուսանկարներ` Ահմեդ Էյվեյդա, Ջերկում, Վայոց Ձորի մարզ

Գծապատկեր 355: Արենիի հանգուցային և տեղային ուղղություններ

Արենի

Արենի 1 քարանձավ

Մոզրովի
քարանձավ

Նորավանք

Մոզրովի քարանձավն առաջարկում է երկրաբանական կազմավորումների
հետաքրքրաշարժ
հավաքածու,
սակայն
առանց
այցելուների
որևէ
ենթակառուցվածքների այն պատրաստ չէ այցելուների համար:
Գծապատկեր 366: Մոզրովի քարանձավ
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Գծապատկեր 377: Երևան և Արենի հանգույցների քարտեզ

3.1.1.3 Գորիս հանգույց և տեղային ուղղություններ
Գորիսի հանգույցն առաջարկում է բազմաթիվ կայքեր և տեսարժան վայրեր, որոնց մի
մասը կարելի է այցելել Երևանից մեկ օրյա ուղևորության ընթացքում, որը սակայն
կլինի շատ երկար օր: Երևանի Հյուր Սերվիս կազմակերպությունն առաջարկում է 13
ժամյա շրջայց Արենի, Տաթև և Խնձորեսկ: Միջանցքի այցերի գիշերակացի դադարը
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սովորաբար Գորիսն է, ուր գործում են 13 հյուրանոցներ թվարկված Hotels.am կայքում:
19 սենյակ ունեցող Միրհավ հյուրանոցը գնահատվել է որպես լավագույն
ԹրիպԱդվայզոր կայքի կողմից և 22-սենյակ ունեցող Մինա հյուրանոցին տրվել է չորս
աստղի վարկանիշ:
Միջանցքի այս մասը տարածվում է Ջերմուկի հնարավոր հանգույցից Սյունիքի մարզ
Սիսիանի, Շաքիի ջրվեժի, Որոտնավանքի, Քարահունջի (Stonehenge), Խոտի,
Շինուհայրի, Տաթևի, Հալիձորի, Տանձատափի, Գորիսի, Հին Գորիսի և Խնձորեսկի
միջով:
Ըստ էկոնոմիկայի նախարարության 2013թ. դեկտեմբերի նամակի Միջանցքի այս
մասի երկայնքով հետևյալ վայրերը նշվել են զարգացման առաջնահերթություններ`




Այցելուների համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների մշակում Զորաց
քարերում (Քարահունջ), 42 կմ հյուսիս Սիսիանից: Հայտնի է որպես
Հայաստանի Սթոունհենջ, Սյունիքի հիմնական տեսարժան վայրերից մեկն է:
Դա նախապատմական աստղագիտական աստղադիտարան է բաղկացած է 204
բազալտե քարերից, որոնք հնարավոր է ունեն 7000 տարվա պատմություն,
այդպիսով մոտ 2000 տարով ավելի հին քան Սթոունհենջը:
Պատմական Հին Խնձորեսկի վերականգնումը, այդ թվում այցելուների
ենթակառուցվածքները, Գորիսից 13կմ արևելք: Հատկապես հայտնի է
քարանձավային համալիրը, որը բնակեցված է եղել սկսած բրոնզեդարյան
շրջանից:

Այս կայքերն արդեն որոշ տուրիստական օպերատորների երթուղիների ցանկում են,
այդ պատճառով նրանց կարևորելը բարեփոխումների իմաստով հիմնավորված է:
Գորիս - Հայտնի է իր տների յուրահատուկ ճարտարապետությամբ և երկար ծառերով
լի պողոտաներով: Այն նաև հայտնի է իր բարձր կոնանման քարե կազմավորումներով
(որոնցից մի քանիսում եղել են բնակելի քարայրեր), որոնք գտնվում են քաղաքը
շրջապատող լեռների վրա:
Վերջերս Գորիսը հայտնի է դարձել Գորիսի կանանց զարգացման ռեսուրսային
կենտրոնի շնորհիվ, որը հիմնադրվել է 2009թ. ԵԱՀԿ աջակցությամբ զարգացնելու
ձեռնարկատիրական և մասնագիտական հմտություններ: Նրանք արտադրում են
հելյունագործ իրերի լայն ընտրանի, որոնք վաճառվում են տեղական շուկաներում և
արտահանվում են արտերկրներ, դրանով ապահովելով շարունակական աշխատանք
ավելի քան 80 կանանց: Արհեստանոց այցելությունն արժանի կանգառ է և’
անհատների, և’ խմբերի համար:
Գորիսը հայտնի գիշերակացի վայր է անհատ այցելուների և զբոսաշրջային խմբերի
համար, քանի որ այն առաջարկում է Տաթևի մերջակայքում հիմնական տուրիստական
կարգի հարմարություններն ու ռեստորանները:
Գծապատկեր 388: Գորիսի լուսանկարներ
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Լուսանկարներ` Ահմեդ Էյվեյդա, Գորիսի քաղաք, Սյունիքի մարզ

Տաթև - Տաթևի վանքը համարվում է հայկական միջնադարյան ճարտարապետության
գոհար: Սատանի կամուրջը գտնվում է Որոտան գետի երկայնքով դեպի Վանք տանող
ճանապարհին, բնական քարերի ձևավորում է, որը գրավում է այցելուներին: Վանքի
մուտքը բարելավելու համար կառուցվել է «ՏաԹևեր» ճոպանուղին, որը կապում է
Վանքը Հալիձոր գյուղին: Այն աշխարհի ամենաերկար հետադարձելի ճոպանուղին է
(5.7 կմ), որը կառուցվել է մեկ կտորով: Ըստ Համաշխարհային բանկի սեպտեմբերհոկտեմբեր
ամիսների
տուրօպերատորի
հետազոտության,
հարցված
օպերատորներից շատերը նախընտրում են իրենց հյուրերին տանել Վանք
ճանապարհով, ճոպանուղու փոխարեն: Ճոպանուղուն կից այցելուների կենտրոնը և
ռեստորանը արտադրանքի օգտակար լրացումներ են: Նախատեսվում է կառուցել
հյուրանոց ճոպանուղու մոտ, որը կխթանի զբոսաշրջությունը տարածաշրջանում:
Տաթևի հիմնադրամի ծրագրերում նաև նախատեսվում է մոտակա գյուղերի
զարգացումը, ինչը պետք է հետագայում ընդլայնելի զբոսաշրջության փորձը:
Գծապարկեր 399: Տաթևի լուսանկարներ

Idea հիմնադրամի լուսանկարներ, Տաթևի վանք և ճոպանուղի, Հալիձոր գյուղ, Սյունիքի մարզ

Սիսիան - Հայաստանապեդիան նկարագրում է Սիսիանն որպես «բավականին մռայլ
քաղաք», բայց չի նշում փոքր պատմության թանգարանը իր բացօթյա կենդանիների
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ժայռապատկերների հավաքածուով, Քարահունջը - Հայաստանի Սթոունհենջը և
ավելի
քիչ
մատչելի
Ուղտասարը:
Վերջինս
հինավուրց
Ուղտասարի
ժայռապատկերների դաշտն է, սակայն այնտեղ կարելի է հասնել միայն
ամենագնացով: Ավելի քան 2000 ժայռեր են փորագրված տարբեր նմուշներով և ցրված
են ամբողջ տարածքում, 12,000 և 4000 մ.թ.ա.:
Գծապատկեր 40: Ուղտասարի ժայռապատկերների լուսանկարներ

Լուսանկար` Սուրեն Մանվելյան

Շաքիի ջրվեժ - այս 18 մետրանոց ջրվեժը գտնվում է Սիսիանից երեք կմ դեպի հյուսիսարևմուտք և բացի իր գեղեցկությունից այն ունի նաև լեգենդ: Ըստ լեգենդի,
Գեղարքունի գյուղի 93 գեղեցիկ կանայք առևանգվել են և դադարի ժամանակ նրանց
ստիպել են լողանալ ջրվեժում: Նրանք թռել են ջրի մեջ, սուզվել են և անհետացել
բացառությամբ մեկի, որի անունն էր Շաքե, և այդպիս է առաջացել ջրվեժի անունը:
Առնվազն մեկ տեղական տուր օպերատոր`Բարև Հայաստան, ներառում է այս վայրն
իր տուրերում:74
Գծապատկեր 411: Սիսիանի ջրվեժի լուսանկար

74

Կայք` http://barevarmenia.com/en/armenia_sights/sight199
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Լուսանկար` ՀՀ ԲՆ, Շաքիի ջրվեժ, Սիսիան քաղաք, Սյունիքի մարզ

Գծապարկեր 422: Գորիսի հանգույց և տեղային ուղղություններ

Գորիս

Քարահունջ
Շինուհայր

Տաթև

Հալիձոր

Տանձատափ

Խնձորեսկ

Գծապարկեր 433: Գորիսի հանգույց և տեղային ուղղություններ պատկերող քարտեզ
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3.1.1.4 Մեղրի. հանգույց և տեղային ուղղություններ
Մեղրին գտնվում է 154կմ և երեք-չորս ժամ հեռու Գորիսից և հաշվի առնելով վատ
ճանապարհային պայմաններն սա սահմանափակում է այցելուների մուտքը,
հատկապես տուր խմբերի: Ի լրումն, բացակայոմ են հյուրանոցները: Որպեսզի Մեղրին
դառնա պահանջված ոչ միայն սահմանը հատող իրանցիների շրջանում հարկավոր է
բարեկարգել Գորիս-Մեղրի ճանապարհը և ավելի շատ հարմարություններ և
գիշերակացի
հաստատություններ
կառուցել:
ԱՀԿառակ
դեպքում,
տուրօպերատորներին չափազանց դժվար է վաճառել այս ողղությունը:
Միջանցքի այս մասը ձգվում է Տաթևից Արծվանիկ, Երիցվանք, Կապան, Վաչագան,
դեպի Բաղաբերդ-Քաջարան-Մեղրի: ԵԱՀԿ-ն կազմակերպել էր Սյունիքի
զբոսաշրջության ներդրումային ֆորում 2013թ. նոյեմբերին, որն ընդգծել է, որ
տարածաշրջանը նաև առաջարկում է էական էկոտուրիզմի հնարավորություններ:
Մինչ հետևյալ կայքերն առաջարկում են ներուժ, համապատասխան ճանապարհների
պակասը և գիշերակացի հաստատությունները խանգարում են այցելուներին,
հատկապես տուրիստական խմբերին: Քանի որ Միջանցքի երկայնքով ոչ բոլոր
ուղղություններին հնարավոր է օժանդակել այս պահին, և շուկայի պահանջարկը
կենտրոնացած է երկրորդ և երրորդ հանգուցային գոտիներում (Արենի և Գորիս), տվյալ
չորրորդ հանգուցային գոտին գնահատվում է որպես ցածր առաջնահերթություն:
Հանգույցի հիմնական գրավչություններն են`
o Կապան - Կապանը խորհրդանշում է ողջ տարածաշրջանի պատմությունը:
Գիշերակացի հաստատությունները սահմանափակ են. հիմնականում երեք
փոքր տարրական հյուրանոցներ, որոնցից և ոչ մեկը չի համապատասխանում
տուրիստական խմբերին:
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o Շիկահողի պետական արգելոց - մատչելի են քայլարշավների և ձիարշավների
արահետներ: Կարելի է վարձակալել ձիեր հարակից համայնքներից, դրանով
իսկ ապահովելով լրացուցիչ եկամուտի աղբյուր բնակիչներին:
o Սոսու պուրակ արգելավայր - Սոսու պուրակ արգելավայրը (12,137 հա)
Կովկասում ամենամեծ արևելյան սոսիների տեսակով հարուստ բնական
պուրակն է:
o Զանգեզուրի պետական արգելոց - լեռնային պաշտպանված տարածք նեղ ու
խոր ձորերով, սարահարթերով, ատամնավոր լանջերով, գետերով, ջրվեժներով,
լճերով, աղբյուրներով և քարանձավներով: Զանգեզուրի ֆաունան ներառում է
շուրջ 200 տեսակի ողնաշարավորներ և 1500 տեսակի բույսեր:
o Արևիկ ազգային պարկ, այդ թվում Բողաքարի արգելոցը:
Մեղրի - հին քաղաք, որը գտնվում է մոտ 6կմ հեռավորության վրա հայ-իրանական
սահմանից և մարմնավորում է տարածաշրջանի հնագույն ավանդույթներն ու
բանահյուսությունը: Ունենալով ավելի քան 65 պատմամշակութային հուշարձաններ,
այս Մետաքսի ճանապարհի վրա գտնվող քաղաքը պատմականորեն կարևոր վայր է:
Առանձնատները Մեղրիում ներառում են պատմական թաղամասեր, ինչպիսիք են
Փոքր Թաղը (Հին քաղաքում), որոնցից շատերը դեռևս պահպանել են տեղական
ավանդական ճարտարապետական ոճը:
Գծապատկեր 444: Մեղրիի ֆոտոլուսանկարներ

Նկարեր` Արմինե Պետրոսյան, Մեզրի, Փոքր Թաղ, Սյունիքի մարզ

Հաշվի առնելով առկա և պոտենցիալ մշակութային և բնական տեսարժան վայրերը,
ինչպես նաև հարևանությունն իրանական շուկային այս տարածքն ունի էական
չհայտնաբերված զբոսաշրջային ակտիվներ: Սակայն, տնտեսական ներուժն
առավելագույնի հասցնելու ու զբոսաշրջության ուժը պաշտպանելու և պահպանելու
բնական և մշակութային արժեքները պահանջում են ավելի շատ գիշերակացի համար
նախատեսված
հաստատություններ:
Ստորև
ներկայացվում
է
այն
հաղորդագրությունը, որն այցելուն տեսնում է Թրիփ Ադվայզոր (Trip Advisor) կայքում
Մեղրին փնտրելիս`
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Գծապատկեր 455: Մեղրի համար Թրիփ Ադվայզոր կայքում արված առցանց մուտք

Մեղրիում հասանելի երեք B&B տներն, ըստ երևույթի, չեն հայտնվում Թրիփ Ադվայզոր
կայքում: Փոքր Թաղը զարգացնելու հետ մեկտեղ, զուգահեռաբար հարկ է գեներացնել
ավելի
շատ
զբոսաշրջային
ներդրումներ,
հատկապես
գիշերակացի
հաստատությունների մասով: Արևիկ հիմնադրամի կարիքների ցանկը կենտրոնանում
է տները հյուրասենյակներ փոխակերպելու վրա, ինչը չի բացառում հյուրանոցանման
հաստատությունների անհրաժեշտությունը, եթե հանրությունը ցանկանում է
ներգրավել խմբեր:
Անկախ վերջին տարիների աշխատանքներից ու հետագա նախագծերից, միջազգային
զբոսաշրջային օպերատորները դեռ հետաքրքրված չեն Մեղրիի ուղղությամբ:
Նույնիսկ լավ հաստատված Լևոն Թրավելը, որն առաջարկում է Հայաստանի և
կովկասյան շրջագայությունների ամենալայն տեսականին, չի առաջարկում Մեղրիի
ուղղությամբ տուրեր: Մի խոսքով, տուրօպերատորները դեռևս չեն համարում տվյալ
ուղղությունների փաթեթը բավարար ազդեցիկ ներառելու իրենց առաջարկներում:
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Աղյուսակ 6: Արևիկ հիմնադրամ. Մեղրիում բարելավման միջոցառումների ցանկ
Արևիկ հիմնադրամի կողմից նույնականացված Մեղրիում արտադրանքի
բարեփոխումների գործունեության և տեսարժան վայրերի ամփոփ ցանկ`
1) Ավանդական արհեստներ. ազգային զգեստների ներկայացում, ավանդական
երաժշտություն, տեղական տոների և փառատոնների միջոցառումներ:
2) Հայաստանի ՓՄՁ գործարարության զարգացում:
3) Ավանդական ուտեստների պատրաստում և մատուցում, գինիներ և բուժիչ
բուսական թեյեր:
4) Ավանդական գյուղատնտեսական և տնային արհեստների ցուցադրումներ և
բարելավված հաստատություններ:
5) Այգեգործության վերականգնում և պահպանում, հատկապես, տեղական
մրգերի:
6) Սեմինարներ
ա)
գեղարվեստական
տեքստիլի
պատրաստում,
բ)
ասեղնագործություն և ժանյակների պատրաստում, գ) տեղական ավանդական
զգեստ, և դ) գեղարվեստական փայտագործություն:
7) Արհեստների ու հուշանվերների արտադրություն:
8) Ավանդական գինեգործություն:
9) Ավանդական բուսական ջեթի արտադրություն:
10) Չրերի տնական ավանդական արտադրություն:
11) Էթնիկ հյուրատուն-համալիրների ու անհատական ժողովրդական տների
ստեղծում. ավանդական ճաշատեսակների ճաշասրահներ, խոհարարային
դասեր և թեյ խմելու ավանդույթի վերածնունդ:
12) «Փոքր թաղ» ծրագիր, հատկապես կենտրոնանալով Մեժլումյան փողոցի
վերանորոգման վրա:
13) «Փոքր թաղ» տանող ճանապարհների վերանորոգում, այդ թվում բարելավելով
թաղամասում հետիոտների մատչելիությունը:
14) «Փոքր թաղի» վերակառուցում, այդ թվում ջրահեռացման, ջրատար
խողովակների, կոյուղու գծերի և բացօթյա լուսավորման համակարգերի:
15) Նախկին հասարակական կենտրոնի փոխակերպումն այցելուների կենտրոնի:
16) Մեժլումյան փողոցի ժողովրդական տների վերանորոգում և կահավորում`
հիմնելու «հյուրատուն համալիր», հյուրատուն ստուդիոներ, ճաշելու սրահներ
և արհեստների կենտրոններ:
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Գծապատկեր 466: Մեղրիի հանգույց և տեղային ուղղություններ

Մեղրի

Հին Թաղ

Կապան
Շիկահողի
արգելոց

Գծապատկեր 477: Մեղրիի հանգույց և տեղային ուղղություններ պատկերող քարտեզ
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3.2 Հարավային միջանցքի շրջանակներում առաջարկվող
ծառայությունների հիմնական ուժեղ, թույլ կողմերը և
հնարավորությունները
3.2.1 Ուժեղ կողմեր–Ի՞նչն է ուժեղ Հարավային միջանցքի
շրջանակներում առաջարկվող ծառայությունների ոլորտում
Հարավային միջանցքն առաջարկում է մի շարք տեսարժան վայրեր, ներառյալ՝
փառատոների այցելություն, խոհարարական շրջայցեր, պատմական հուշարձաններ,
որոնցից մի քանիսը պարբերաբար առաջարկվում են Երևանում գործող
տուրիստական գործակալությունների կողմից, որոնցից են՝ Հյուր Սերվիսը, Սաթի
Տուրը, Գո Տրավելը և Լևոն Թրավելը: Վերջիններիս կողմից առաջարկվող
ծառայությունները ներառում են.
ա) Տաթևավանք և ճոպանուղի;
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բ) Պատմական և հնագիտական վայրերի այցելություններ, ներառյալ՝ Խոր Վիրապ,
Գառնի, Համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկված Գեղարդավանք,
Քարահունջ և Նորավանք;
գ) Գինու համտեսում և փառատոներ Արենիի տարածաշրջանում;
դ) Արկածային – արշավներ, թրեքինգ և լեռնային հեծանվավարություն Խոսրովի
արգելոցում և Եղեգնաձորի տարածաշրջանում;
ե) Խոհարարական շրջայցեր, ներառյալ՝ այցելություններ պանիր, չրեր, նուռ և
հատապտուղ արտադրողներին, տեղի բնակիչների հետ ճաշերի կազմակերպում,
ինչպես նաև այնպիսի փորձառության ներկայացում, ինչպիսին պանրագործությունն
է;
զ) Ոգելից խմիչքների համտես (մասնավորապես մրգի և հատապտղի օղի):

3.2.2 Թույլ կողմեր – Ի՞նչն է թույլ Հարավային միջանցքի
շրջանակներում առաջարկվող ծառայությունների և
շուկայավարման ոլորտում
Հարավային միջանցքի շրջանակներում առաջարկվող ծառայություններում առկա են
երեք հիմնական թույլ կողմեր. 1) Լիարժեքորեն իրականացվող զբոսաշրջության
շուկայավարման ծրագրի բացակայություն և կազմակերպական անբավարար
ռեսուրսներ, 2) միջազգային չափանիշներին հԱՄԱՓատասխանող կացարանների
անբավարարություն, և 3) թերզարգացած և չզարգացած տեսարժան վայրեր:

3.2.2.1 Լիարժեքորեն իրականացվող զբոսաշրջության շուկայավարման
ծրագրի բացակայություն և կազմակերպականան բավարար ռեսուրսներ
Զբոսաշրջության շուկայավարման ռազմավարությունը և գործողությունների
ծրագիրը Հայաստանի համար մշակվել են ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ ծրագրի շրջանակներում
2013թ., սակայն կազմակերպական ռեսուրսները՝ մարդկային և ֆինանսական,
անբավարար են վերջինիս իրականացման համար: Զբոսաշրջության շուկայավարման
ազգային գրասենյակն իրենից ներկայացնում է երեք անձից բաղկացած գրեթե
կառավարական Մրցունակության Ազգային Հիմնադրամ, որի գործառույթները
սահմանափակվում էին՝ ՀՀ Կառավարության կողմից տարեկան 50,000 ԱՄՆ դոլարի և
դոնորների կողմից հատկացվող մինչև 500,000 ԱՄՆ դոլարի շրջանակներում: Այս
ռեսուրսներն անբավարար են Հայաստանը միջազգայնորեն մրցունակ զբոսաշրջային
վայր դարձնելու համար: 2014թ. ՀՀ Կառավարությանն առաջարկվեց նոր Հայաստանի
Զարգացման Հիմնադրամ, որի մեկնարկը նախատեսված էր 2015թ. սկզբին: 2014թ.
հոկտեմբերին դիտարկված կազմակերպական կառուցվածքը նախատեսում էր
զբոսաշրջության շուկայավարման առավել լայնածավալ կազմակերպում, այդպիսով
ապահովելով ՁԶՇՄ շուկայավարման ռազմավարության իրականացումը:
Զբոսաշրջության
շուկայավարման
գրասենյակի
սահմանափակ
հնարավորությունների արդյունքում խիստ տուժել են տվյալների հավաքագրումն ու
շուկայավարման ուսումնասիրությունները, որն իր հերթին լուրջ խոչընդոտ է
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ցանկացած նպատակային շուկայավարման ջանքերի և ներդրումային մոբիլիզացման
ծրագրի համար:
Քանի դեռ ստեղծված չէ բավարար մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսներով
ապահովված նոր կառույց, որը կսկսի իրականացնել ՁԶՇՄ և/կամ զբոսաշրջության
շուկայավարման այլ գործողությունների ծրագիր՝ բարդ կլինի մրցակցային
տեսանկյունից բարելավել Հայաստանի զբոսաշրջության շուկայավարումն ընդհանուր
առմամբ, և Հարավային միջանցքի շրջանակներում առաջարկվող տեսարժան
վայրերինը
մասնավորապես:
Ծրագրի
առաջընթացի
և
նախատեսված
աշխատանքների իրականացման հետ մեկտեղ կբարելավվեն և կավելանան
առաջարկվող ծառայությունները, քանի որ ներդրողներն ու գործարարներն ավելի մեծ
վստահությամբ կլցվեն Հարավային միջանցքի զբոսաշրջային ներուժի նկատմամբ:
Մեկ այլ թուլություն է հանդիսանում կախվածությունը սփյուռքի ժամանողներից:
Համաձայն ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ 2013թ. Այցելուների միջազգային ուսումնասիրության՝
Սփյուռքից այցելուների թիվն ամենամեծ խումբն է կազմում (65 տոկոս) և այդ խումբն
է ապահովում զբոսաշրջության ընդհանուր ծախսերի 74 տոկոսը: Այդուհանդերձ,
հաշվետվությունն առաջարկում է կենտրոնանալ ժամանցային զբոսաշրջիկների վրա,
որոնք կազմում են միջազգային այցելուների ընդհամենը 14 տոկոսը, քանի որ.
“Զբոսաշրջիկների այս հատվածն աճում է Հայաստան ժամանողների
ընդհանուր թվի մեջ (11.6%-ից 2007թ. մինչև 14.4% 2013թ.) և նրանք առավել
եկամտաբեր են: Նրանց է բաժին ընկնում միջինում օրական ամենամեծ ծախսն
(94 ԱՄՆ դոլար), մեկ շնչի հաշվարկով ծախսը 47%-ով ավելի է քան սփյուռքից
ժամանածներինը և նրանք ավելի շատ են ճամփորդում երկրով (միջինում 3.4
շրջան) քան զբոսաշրջիկների այլ տեսակներ:
Նրանք առավել ընկալունակ են շուկայավարման գործառույթների նկատմամբ
քան Սփյուռքի զբոսաշրջիկները, որոնք Հայաստան են այցելում ընտանիքի կամ
ընկերների պահանջով:”75
Թերի կամակերպական ռեսուրսների առնչությամբ, թերի է նաև տեղական
“Ուղղությունների կառավարման կառույցներ” կամ տեղական արդունավետ այլ
կառույցների կազմավորումը, որոնք հագեցված կլինեն վերապատրաստված
անձնակազմով և բավարար ֆինանսական միջոցներով՝ տեղական զբոսաշրջությունը
զարգացնելու համար: Տեղական մակարդակում զբոսաշրջությունը կազմակերպող
կառույցի բացակայությունը խոչընդոտում է շուկայավարման և զարգացման ջանքերի
իրականացմանը, ինչպես նաև զբոսաշրջիկների վերաբերյալ տվյալների
հավաքագրմանը: Մինչ օրս, օրինակ, մինչդեռ ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ ծրագիրը և այլոք
հաշվետվություններ և ծրագրեր են մշակել Տաթևի, Նորավանքի և Արենիի, ինչպես նաև
Հարավային միջանցքի այլ տեսարժան վարերի վերաբերյալ, տեղական մակարդակի
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ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ 2013թ. Միջազգային այցելուների հետազոտություն, էջ 5
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կառավարումն անբավարար է, իսկ ազգային մակարդակում կառավարումն
անհստակ, քանի դեռ Հայաստանի Զարգացման Հիմնադրամը գործարկված չէ: 76
Տեղական և ազգային մակարդակներում կազմակերպական ռեսուրսի բացակայության
պայմաններում որևէ մեկը ծրագրերի իրականացման նպատակով չի կարող ունենալ
ֆինանսական և կառավարչական իշխանություն: Կարճ ասած, առայժմ չկա
ռեսուրսներ ունեցող որևէ մեկը, ով պատասխանատու կլինի բազմաթիվ
ռազմավարությունների և ծրագրերի, ներառյալ սույն ծրագրի նկատմամբ: Նման
կարողությունների ստեղծումն անհապաղ առաջնահերթություն և առաջ ընթանալու
նախապայման է հանդիսանում:

3.2.2.2 Միջազգային չափանիշներին հԱՄԱՓատասխանող
կացարանների սակավություն
Բացառությամբ 2015թ. Ջերմուկում բացվող Հայյաթ Պլեյս հյուրանոցի Հարավային
միջանցքում բացակայում են միջազգային բրենդային հյուրանոցներ: Ազատ
հյուրանոցային համարների բացակայությունը տարածված է մասնավորապես մայիսհունիս և սեպտեմբեր-հոկտեմբեր զբոսաշրջային պահանջված սեզոնում: Ըստ
Էկոնոմիկայի նախարարության՝ Հարավային միջանցքի երկայնքով բացի գիշերակացի
և նախաճաշի հաստատությունների տեսակի կացարաններից առկա են 50
հյուրանոցատիպ հաստատություններ, որոնք ապահովում են 1,435 սենյակ 2,754
տեղով: Ենթադրելով սենյակում առավելագույնս երկու հյուրի առկայություն, սա
նշանակում է, որ Հարավային միջանցքում զբոսաշրջիկների բաշխման ընդհանուր
կարողությունը մեկ գիշերվա կտրվածքով կազմու է մոտավորապես 2870, այսպիսով՝
86,100 այցելու ամսվա կտրվածքով 100 տոկոսանոց ծանրաբեռնվածության
պարագայում: Այնուամենայնիվ, հղում կատարելով TripAdvisor և Hotels.am,
այցելուների կողմից ոչ բոլոր 50 հյուրանոցներն են համարվել «զբոսաշրջային դասի»:
Օրինակ, թեպետ Նախարարության տվյալների համաձայն Վայոց Ձորում առկա է 22
հյուրանոց, դրանցից միայն 12 են գրանցված TripAdvisor-ում և 14-ը՝ Hotels.am-ում:
Սյունիքի 16 հյուրանոց գրանցված է TripAdvisor-ում և 20-ը Hotels.am-ում, մինչդեռ
Նախարարության տվյալներով առկա է 27 հյուրանոց: Արարատի պարագայում որևէ
հյուրանոց ներկայացված չէ թե TripAdvisor, և թե Hotels.am կայքերում: Այսպիսով,
Նախարարության կողմից Հարավային միջանցքի համար ներկայացված ընդհանուր
թվով 50 հյուրանոցից 28 են ներկայացված TripAdvisor-ում և 34-ը Hotels.am-ում, ինչը
նշանակում է, որ այցելուների կողմից առայժմ օգտագործվող կացարանների թիվը
համեմատաբար սահմանափակ է:
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ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ հաշվետվություններ. Նորավանքի կիրճի և Արենիի կառավարման ծրագիր,
փետրվար
2014թ.;
Տաթևի
զբոսաշրջության
զարգացման
տարածքի
միջդիսցիպլինար
Ճարտարապետական և համայնքային նախագիծ, հունվար 2014թ.; Արենի-1 քարանձավի տեղանքի
պահպանության և կառավարման ծրագիր, հոկտեմբեր, 2013թ.; Տեղանքի կառավարման պլանի
ուրվագիծ [Հարավային Միջանցքի նկատմամբ տրվող պահանջներ], օգոստոս 2014թ.:
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3.2.2.3 Տեսարժան վայրեր
Միջանցքի երկայնքով տեղակայված տեսարժան վայրերը դեռևս լիարժեք զարգացած,
գովազդված և միջազգային մակարդակում ներկայացված չեն, բնականաբար ոչ այն
ծավալով, որը հնարավոր է հաշվի առնելով վերջիններիս ներուժը: Զբոսաշրջային
գործակալություններն անհատականորեն զբաղվում են որոշակի սահմանափակ թվով
ծառայությունների զարգացման գործով, ինչպես արդեն նշվել է, սակայն ավելի քան 50
գործակալության կայքերից ընդհամենը սահմանափակ թվով օրինակներ հնարավոր
եղավ առանձնացնել; այս գործակալությունները նշված էին travel.am զբոսաշրջության
Հայկական համապարփակ կայքում: Ստորև ներկայացվող օրինակները խիստ
սահմանափակ են.
Աղյուսակ 7. Հայկական զբոսաշրջային գործակալությունների կողմից առաջարկվող
յուրահատուկ փորձառություն
Գործակալություն

Հարավային միջանցքի ուղղություն

ՎԱ Էնդ Փարթներս
Ճամփորդական ընկերություն

Լավաշի թխման արարողություն Գառնիում

Ալո ճամփորդական
գործակալություն

Արշավ դեպի Շաքի ջրվեժ; Քարանձավային արշավներ
Ջերմուկում

Արատուր

Լավաշի թխման արարողություն Գառնիում; Ավանդական
խորովածի պատրաստման դաս Արենիում հայկական
ընտանիքի հետ միասին;
Վայքում ավանդական բուսական ապուրի պատրաստում;
Գառնիում ավնդական ճաշ ընտանիքում;
Արշավ դեպի Գառնի, Գեղարդ, Արենի և Նորավանք
Գուրմե տուր - Լավաշի թխման արարողություն Գառնիում;
Ավանդական պանրագործություն Եղեգնաձորում; Տոլմայի
համտես՝ Հերմոն գյուղում

(շեշտը դնում է պատասխանատու
ճամփորդության վրա)

Գո Թրավել

Պրանատուր

Գյուղատնտեսական գործողություններում անմիջական
մասնակցությամբ ագրո-տուրիզմ

Վիզ ա Վի տուրս

Տուրերն ընդգրկում են թռչունների դիտում, ձիարշավ, սակայն
ոչ Հարավային միջանցքում

Արմանե տուր

Ձիարշավ Խոսրովի արգելոցում; Լավաշի թխում Գառնիում

Սիմա տուրս

Ծառայությունների վրա հիմնված այցեր,
կամավորականության զբոսաշրջություն՝ Փարոս
հիմնադրամի հետ համատեղ. ներառում է 12 օր տևողությամբ
այցելություններ Հարավային ուղղությամբ ձիարշավի տեսքով՝
Ուրցաձորում տեղակայված եկո-թրեյնինգի կենտրոն և
Գոմկում գյուղատնտեսական աշխատանքների
իրականացում:

Ռումեա

Տեղի բնակիչների հետ ճաշերի կազմակեպում; լավաշի թխում
Գառնիում:

Ավելի քան 50 գործակալությունների ծառայությունների ուսումնասիրությունից պարզ
դարձավ, որ բոլորն էլ առաջարկում են Հարավային միջանցքի ուղղություններ: Ինչպես
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ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում՝ առաջարկների հիմնական մասը
նույնական է.
Աղյուսակ 8: Հարավային միջացքի ուղղություններ առաջարկող Հայաստանի
զբոսաշրջային գործակալություններ
Գործակալություն

Հարավային միջանցքի ուղղություն

ՎԱ Էնդ Փարթներս ճամփորդական
ընկերություն

Գառնի- Գեղարդ
Խոր Վիրապ- Նորավանք
Խոր Վիրապ- Նորավանք -Ջերմուկ
Խոր Վիրապ- Նորավանք – Տաթև

Մուշ-Ի Ճամփորդական
գործակալություն

Գառնի- Գեղարդ
Խոր Վիրապ– Արենի գինու գործարան –
Նորավանք – Տաթևավանք
Խոր Վիրապ - Նորավանք

Ալո ճամփորդական գործակալություն

Գառնի- Գեղարդ
Խոր Վիրապ – Արենի – Նորավանք –
Ջերմուկ – Սիսիան-Շաքի – Զորաց
Քարեր
12 օրանոց շրջայցը ներառում է մեկօրյա
այց Ղափան

Արարա տուր

Սննդի և գինու շրջայցը ներառում է
Գառնի – Գեղարդ – Խոր Վիրապ –
Արենի - Նորավանք – Տաթև
Ստանդարտ դասական տուրեր
Արշավներ. 12 օրանոց արշավները
ներառում են Եղեգիս և Հերմոն գյուղերը

Գո Թրավել

Գուրմե շրջայց և դասական Հայաստան
շրջայցը ներառում են Գառնի – Գեղարդ
– Խոր Վիրապ – Արենի – Նորավանք –
Քարահունջ - Տաթև

ՎիզիտԱրմ

Գինու համտեսի շրջայցերը ներառում
են Խոր Վիրապ – Նորավանք - և Արենի
գինու գործարան
Նաև մեկօրյա շրջայց Խոսրովի արգելոց

ՍմարթԹրավել
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Գործակալություն

Հարավային միջանցքի ուղղություն

Միրաքլ տուր Էնդ Թրավել ընկերություն

Մեկ օրյա շրջայց՝ Արենի – Նորավանք –
Քարահունջ – Հալիձոր/Տաթև - ՏաԹևեր
ճոպանուղի

Փրանատուր

Գառնի – Գեղարդ – Խոր Վիրապ-ԱրենիՆորավանք – Ջերմուկ – Տաթև - Գորիս

Թրավելոն

Գառնի – Գեղարդ – Խոր Վիրապ-ԱրենիՆորավանք – Ջերմուկ – Սիսիան - Տաթև
- Գորիս

Գլորիա թրավել

Մեկ օրյա շրջայցեր՝ Գառնի – Գեղարդ և
Խոր Վիրապ – Արենի - Նորավանք

Վասկո դա Գամա ճամփորդական
ակումբ

Ջերմուկ բուժական այցելություններ

Վիզ ա Վի տուր

Այցելություններ, որոնք ներառում են
Խոր Վիրապ – Նորավանք – Ջերմուկ –
Տաթև: Նաև շրջայց, որը կատարվում է
Նորավանքից մինչև Պարսկաստանի
սահման և Թավրիզ, Թեհրան և
Պարսկաստանի այլ տեսարժան վայրեր

Թրեքինգ Արմենիա

Դասկան շրջայցեր, որոնք ներառում են՝
Խոր Վիրապ – Նորավանք – Գառնի –
Գեղարդ: Թրեքինգ, որը ներառում
Ջերմուկ, Տաթև և Գորիս

Արմանե տուրս

Գուրմե շրջայց, որը ներառում է՝ Խոր
Վիրապ – Գառնի – Գեղարդ – Արենի Նորավանք
Հնագիտական շրջայց, որը վերոնշյալի
հետ միասին ներառում է Դվին և Տաթև

Երկիր Նաիրի

Գառնի – Գեղարդ – Խոր Վիրապ –
Արենի գինու գործարան – Տաթև - Գորիս
– Սիսիան և Քարահունջ

Սիմա տուրս

Հարավային ուղղություն մինչև Տաթև

Ռումեա

Խոր Վիրապ, Նորավանք, Խնձորեսկ,
Գորիս, Սիսիան, Շաքե, Զորաց Քարեր,
Սելիմ
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Գործակալություն

Հարավային միջանցքի ուղղություն

ԱյՄեգա Տուր Էնդ Թրավել

Խոր Վիրապ, Արենի, Քարահունջ և
Խնձորեսկ

Հյուր Սերվիս

Բազմաթիվ օրական շրջայցեր մինչև
Տաթև և Քարահունջ, գիշերակացով
շրջայցեր մինչև Ջերմուկ

Լևոն Թրավել

Գիշերակացով շրջայց մինչև Գորիս,
ներառյալ Խոր Վիրապ, նորավանք,
Արենի գինու գործարան, Տաթև, Գորիս և
Քարահունջ

Չնայած այն հանգամանքի, որ 2013թ. արձանագրվել էր զբոսաշրջիկների առավել մեծ
թիվ քան 2012թ., նրանք միջինում ավելի քիչ են ծախսում: Մինչ մի շարք
գործակալություններ մշակում և առաջարկում են նոր փորձառություններ, և
հետևաբար
յուրաքանչյուր
ուղղությամբ
գումար
ծախսելու
յուրօրինակ
հնարավորություններ, բացի Մեղրիից, նրանց առաջարկներն ավելի շահավետ կլինեն
դիվերսիֆիկացման
և
պատշաճ
ուսուցման,
տեղական
և
միջազգային
մակարդակներում շուկայավարման ընդլայնման պայմաններում, ինչը հնարավոր է
իրականացնել
զբոսաշրջության
լավ
ուսումնասիրված
շուկայավարման
ռազամավարության և ծրագրի միջոցով: Ծրագիրը պետք է ներառի Հարավային
միջանցքի երկայնքով առկա ծառայությունների հաշվառում ըստ զբոսաշրջային
գործակալությունների և պոտենցիալ գործողությունների: Այն կարող է նաև ընդգծել
լրացուցիչ հնարավորություններ ուղղություններից յուրաքանչյուրի համար, ինչպիսիք
են՝ Գորիսի Կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոնի կողմից առաջարկվող
հելյունագործ աշխատանքները: Շրջայց, որը կարող է ավելացվել առաջարկվող
ծառայությունների թվին:

3.2.3 Հնարավորություններ –Որո՞նք են ներդրողների,
գործարարների, տուր օպերատորների և այցելուների համար
Հարավային միջանցքում առաջարկվող որոշ ծառայությունները
Վերոնշյալ խնդիրների լուծումը, մասնավորապես, ենթակառուցվածքների և
մարդկային ռեսուրսի առնչությամբ, կխթանի ծառայությունների ներուժի
բացահայտմանը ներդրողների, գործարարների, տուր օպերանորների և այցելուների
համար: Սա ներառում է.


Միջոցառումներ`
o Միջազգային սպորտային միջոցառումներ, ինչպիսիք են, օրինակ լեռնային
հեծանվորդությունը, վազքի մարաթոններ և հեծանվային մրցույթներ:
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o Արենիի գինու փառատոնի օրինակով՝ գինու և գյուղատնտեսության հետ
կապված լրացուցիչ մշակութային միջոցառումներ:
Փորձառություններ`
o Ագրո-տուրիզմ և խոհարարական փորձառություն՝ տեղի մթերքի
օգտագործմամբ: Պանրիր, չրերի, ոգելից խմիչքների համտես (մրգային և
հատապտղային օղիներ), նուռ և տեղին հատուկ այլ մրգեր:
o Տեղի ընտանքիների կողմից մատուցվող և պատրաստվող ճաշատեսակներ:
o Բնության և մշակութային արժեքների համակցում. նախընտրելի է՝
մշակութային միջոցառումների անցկացում բնության գրկում:
o Ընդլայնված արկածային ճանապարհորդություն – լեռնագնացություն և
թրեքինգ Եղեգնաձորից:
Կացարաններ`
o Միջազգային չափանիշներին հԱՄԱՓատասխանող թվով ավելի շատ
կացարանների առկայություն, ինչը գիշերակացով ավելի շատ այցելուներ
կներգրավվի տուր օպերատորների կողմից, մասնավորապես՝ բուտիկային
ոճի կացարաններ, ինչպիսիք առաջարկվում են Թուֆենկյան Խմբի կողմից,
Արենիում նմանատիպ կացարան հիմնելու շահագրգռվածությամբ: 77

2014թ. աշնանն անցկացվող հայկական տուր օպերատորների հարցման
շրջանակներում, որին մասնակցել են 17 օպերատորներ նշվել է, որ ամենամեծ
պահանջարկ վայելող ծառայությունները մշակութային վայրերի և գյուղերի,
թանգարանների և պատկերասրահների, եկեղեցիների և տաճարների, պատմական և
քաղաքական վայրերի, միջոցառումների և բնության/արկածների այցելությունն է:
Վերոնշյալը լավ նախապայման է հանդիսանում Հարավային Միջանցքի հետագա
զարգացման համար:
Գծապատկեր 48: Հայկական տուր օպերատորների կողմից ներկայացվող
ամենապահանջված ծառայությունները

77

Համաձայն ՄԱԿ ԱՀԿ, «զբոսաշրջության ոլորտի պրոդուկտըկարող է ներառել բնական կամ
մարդածին տեսարժան վայրեր, հյուրանոցներ, հանգստի գոտիներ, ռեստորաններ, թատրոններ,
միջոցառումներ և փառատոներ»: Զբոսաշրջության ոլորտի պրոդուկտի զարգացման Ուղեցույց, ՄԱԿ
ԱՀԿ և Տուրիզմի Եվրոպական Հանձնաժողով, 2011թ., էջ 4:
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Ամենապահանջված տուր
ծառայություններն ըստ %
4

4

Մշակույթային
ժառանգություն

16

Բնություն և արկածներ
54
22

Առողջություն, գինի և
խոհանոց
Գիշերային կյանք
Գնումներ

Աղբյուր. Հայկական տուր օպերատորների ուսումնասիրություն, սեպտեմբեր/հոկտեմբեր 2014թ.
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Գլուխ 4:Զբոսաշրջային ենթակառուցվածք
Ենթակառուցվածքը զբոսաշրջության արժեքային համակարգի հիմաքարն է,
այդպիսով, զբոսաշրջության զարգացման բոլոր նախաձեռնություններից առավել է
կարևորվում, մասնավորապես՝ լավ ասֆալտապատած ճանապարհները և
այցելուների համար նախատեսված հարմարությունները, ինչպիսիք են մաքուր
հասարակական զուգարանները: Հարավային Միջանցքում դրանք բացակայում են,
ինչը սահմանափակում է զբոսաշրջության ընդլայնման հնարավորությունները,
մասնավորապես տուր օպերատորների կողմից:
ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ 2013թ. Միջազգային այցելուների հետազոտության և
Համաշխարհային բանկի կողմից 2014թ. անցկացված տուր օպերատորների
ուսումնասիրության մեջ ենթակառուցվածքների բացակայության վերաբերյալ
բողոքները գերակշիռ մաս են կազմում: Այցելուների համար նախատեսված
հարմարությունների պակասը խոշոր խոչընդոտ է հանդիսանում այցելուների թվի և
վերջիններիս կողմից ծախսվող գումարի աճի համար Հարավային Միջանցքի
ուղղություններում:
Հանգստի վայրերը, մաքուր հասարակական զուգարանները և այցելուների
տեղեկատվական կենտրոնները բացակայում են Միջանցքի երկայնքով տեղակայված
գրեթե բոլոր ուղղություններում: Խոշոր տեսարժան վայրերի հարաևանությամբ նման
ենթակառուցվածքների կառուցումը կարող է լուծել խնդիրը և խթանել այցելուների թվի
ավելացմանը և ներդրողների համար առավել գրավիչ դարձնել այն:
Երևանում և հիմնական ուղղություններում տեղակայված այցելուների կենտրոններն
իրենց գոյությունը պահպանեցին մինչև 2009թ., սակայն, երբ Հայաստանի
Զբոսաշրջության զարգացման գործակալությունը, որը պատասխանատու էր
կենտրոնների կառավարման համար, դադարեցրեց իր գործունեությունը՝ վերացան
նաև կենտրոնները: Այցելուներին տեղեկատվական կենտրոններն անհրաժեշտ են,
մասնավորապես շրջաններում՝ բարձր պահանջարկ ունեցող տեսարժան վայրերի
հարևանությամբ Միջանցքի ողջ երկայնքով, այցելուների և տեղի զբոսաշրջային
ինդուստրիայի համար իբրև տեղեկատվության բաշխման հանգույց ծառայելու
համար՝
տեղի
տեսարժան
վայրերի
և
ծառայությունների
վերաբերյալ
տեղեկատվություն ապահովելու, ինչպես նաև տեղի արտադրած ձեռագործ
աշխատանքներ, հուշանվերներ, ուղեցույցներ, խմիչք և թեթև ուտեստներ վաճառելու
և մաքուր զուգարաններ ապահովելու համար:
Հասարակական և մասնավոր հատվածների համագործակցությունն ընտրված
ենթակառուցվածքների առնչությամբ, ինչպիսիք են՝ այցելուների կենտրոններ,
հանգստի կայաններ հԱՄԱՓատասխան հնարավորություններով. սրճարան,
ռեստորան, խանութ, կարող են կառուցվել Հարավային Միջանցքի ողջ երկայնքով:
Ճանապարհներն անընդհատ բարելավվում են, մասնավորապես հարավային
Միջանցքի երկայնքով, ինչը կնպաստի զբոսաշրջային վայրերի հասանելիությանը,
մասնավորապես հարավային՝ Վայոց Ձոր (Եղեգնաձոր, Արենի և Վայք, Սյունիք,
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Սիսիան, Գորիս, Տաթև և Մեղրի) ուղղություններում: Ներկայումս Մեղրին ավելի քան
50 հայկական տուր օպերատորների դիտարկված վեբ կայքերից և ոչ մեկի կողմից
առաջարկվող ուղղությունների ցանկում չի առաջարկվում (տես՝ Աղյուսակ 8):
Բարեկարգ ճանապարհի բացակայությունը դանդաղեցնում է մուտքը և այդպիսով
ավելի շատ ժամանակ է ծախսվում օպերատորների շրջայցի համար:
ԱՄԱՓ-ն անցկացրել է Հարավային Միջանցքի հիմնական ուղղությունների
ենթակառուցվածքների
մանրակրկիտ
գնահատում:
Ստորև
ներկայացվող
ամփոփումը, ինչպես նաև առաջարկվող լուծումների մեծ մասը հիմնված են իրենց
աշխատանքի վրա:
Աղյուսակ 9: ԱՄԱՓ Հարավային Միջանցքի ենթակառուցվածքների գնահատում
Ուղղություն

Ենթակառուցվածքների հետ
կապված խնդիրներ

Ծրագրեր և լուծումներ

Խոսրովի արգելոց
(Կառավարության
առաջնահերթություն)

o

o

o

o
o
Դվին
(Կառավարության
առաջնահերթություն)

o

o
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Անձնակազմը և
կարողությունների
կառուցումը խոշոր խնդիր են
հանդիսանում, ներառյալ
հմտությունների հզորացումը:
Նոր ստեղծված կառույցները
բարելավման
անհրաժեշտություն ունեն:
Այցելուների ծրագիրը
ստեղծվել էր Արգելոցների
կառավարման պլանների
Սովետական
ժամանակաշրջանի հնացած
տվյալների հիման վրա:
Արգելոցի լավագույն մուտքը
Գեղարդի կողմից է:
Միջազգային տուրերի համար
նվազագույն գրավչություն:
Տեղանքի վերափոխում
այցելուների համար
հետաքրքիր տեսարժան
վայրի: Ներկայումս տեղանքը
չզարգացած հնագիտական
վայր է:
Բացակայում են
ցուցանակներ, նախագծված
ուղիներ, ավտոկայանատեղի,
այցելուների համար
նախատեսված
հարմարություններ, սրճարան

o

o

o

o

o

Այցելուների համար
նախատեսված
ենթակառուցվածքների ծավալուն
աջակցություն արդեն իսկ
տրամադրվել է ՎԲՀ կողմից:
Գործող երկու մուտքերը
վերանորոգվել են, տեղադրվել
այցելուների կենտրոններ,
ցուցանակներ և սարքավորումներ:
ԿԲՀ (Կովկասի Բնության
Հիմնադրամ) ֆինանսավորել է վեբ
կայքի ստեղծումը:
Այս ուղղությունը պահանջված է
հիմնականում ներքին շուկայի
համար:

Մշակույթի նախարարությունն
աշխատանքներ է իրականացնում
տեղանքում: Անհրաժեշտ են
էական ներդրումներ
ենթակառուցվածքներում:
Տեղանքը զբոսաշրջության համար
զարգացնելու պարագայում
առաջնահերթ է կառավարմամն
պլանի մշակումը:
Տեղանքի բարելավումը կխթանի
տեղի բնակչության եկամուտների
առաջացումը:

Հայաստան` Հարավային միջանցքի զբոսաշրջության ռազմավարություն

Ուղղություն

Խոր Վիրապ

Ենթակառուցվածքների հետ
կապված խնդիրներ

o

o

o
o

Գյուղ Արենի

o
o

Արենի 1 (Թռչնի)
քարանձավ
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o

և ռեստորան մոտակայքում,
ինչպես նաև տեղանքի
պահպանություն
Անկատար զբոսաշրջային
ենթակառուցվածքներ,
մասնավորապես
ավտոկայանատեղին և
վաճառքի կետերը:
Անհրաժեշտ են
վերականգնման
աշխատանքներ և կանոնավոր
աղբահանություն:
Թարգմանված ցուցանակը
պետք է վերականգնվի:
ԱՄԱՓ-ը տեղադրել է
տեղեկատվական 10
վահանակ, չորս
ճանապարհային ուղեցույց:
Անհրաժեշտ է Արենիի գինու
թանգարան (ԱՄԱՓ):
Անհրաժեշտ են լրացուցիչ
կացարաններ:

Մուտքը դեպի Թռչնի
քարանձավ. փորձագետների
տեխնիկական աջակցության
հիման վրա՝ անհրաժեշտ է
ամրացնել հուշարձանները,
ինչպես նաև այցելուների
ցուցադրություն
կազմակերպել այնպես, որ
չխաթարվի հնագիտական այս
խրթին տեղանքը:

Ծրագրեր և լուծումներ

o

Լուծումներ` անհրաժեշտ է
տեղանքի կառավարման պլան,
որում նախատեսված կլինեն
վաճառքի կետերի և
մատակարարների տեղակայման
վայրը, ինչպես նաև այցելուների
համար հարակից
հարմարությունները:

o

Արենին կշահեր IDEA
հիմնադրամի կողմից Դիլիջանի
համար մշակված հիմնական
կառավարման պլանի ոճով
կազմված փաստաթղթի
առկայությունից:

o

ԱՄԱՓ-ն առաջարկում է գինու
թանգարանի և ամֆիթատրոնի
կառուցում:

o

Թուֆենկյանը հետաքրքրված է
հյուրանոցի կառուցմամբ:

o

Կլոր տարին գործող շուկան
շահավետ կլինի թե այցելուների, և
թե տեղի համայնքի համար՝ ավելի
շատ տեղական արտադրանք
վաճառելու հնարավորություն
ընձեռելով:

o

ԱՄԱՓ-ի կողմից տեղադրվել է մեկ
տեղեկատվական վահանակ:
2014թ. ապրիլին Սմիթսոնյան մի
թիմ է այցելել տեղանք և
առաջարկում է տեղանքի
կառավարման լուծումներ:

Հայաստան` Հարավային միջանցքի զբոսաշրջության ռազմավարություն

Ուղղություն

Ենթակառուցվածքների հետ
կապված խնդիրներ

Ծրագրեր և լուծումներ

Նորավանք

o

o
o

o

Անհրաժեշտ է այցելուների
տեղեկատվական նոր
կենտրոն (ԱՄԱՓ):
Անհրաժեշտ է
ենթակառուցվածքների
լրացուցիչ բարելավում:

o

o
o

o

o
o
Եղեգնաձոր

o

o

o

o

o
o
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Անհրաժեշտ է բարձրացնել
տարածաշրջանային
թանգարանի մակարդակը
(ԱՄԱՓ):
Հիմնական ճանապարհի
մոտակայքում այցելուների
տեղեկատվական կենտրոնը
կարող է գրավիչ լինել
այցելուների համար:
Միկրոձեռնարկության
պրոդուկտի զարգացմանն ու
շուկայավարմանն ուղղված
տեխնիկական աջակցություն:
Հանրային
ավտոկայանատեղերի
պակաս:
Քաղաքի/տարածաշրջանի վեբ
կայք:
Այցելուների համար
միջոցառումների մշակում.
լեռնագնացություն,

o
o

o

o
o

o

Հուշարձանը բարվոք վիճակում է
ԱՄԱՓ-ի կողմից արդեն իսկ
մշակվել է այցելուների կենտրոն և
հանգստի կայաններ, ինչպես նաև
տեղադրվել են վեց
տեղեկատվական վահանակներ,
չորս ճանապարհային
ուղեցույցներ
ԱՄԱՓ-ի կողմից
ենթակառուցվածքային
բարելավումներն ընդգրկում են.
Wi-Fi, անվճար և Telecom-ի
կողմից հովանավորվող
Հաշմանդամների մուտքի
ապահովում. թեքահարթակներ և
տեղանքի հարմարեցում
Ավելացնել Բրայլյան գրատիպը.
որոշ տեղանքներում տեղադրված
էին բազմալեզու Բրայլյան
վահանակներ, որոշ վայրերում
առկա է դրանց տեղադրման
անհրաժեշտությունը
Աղբահանություն
Հարմարություններ,
մասնավորապես զուգարաններ
Դեպի թանգարան տանող լավ
սալապատված ճանապարհ:
Ճանաչողական այցեր տուր
օպերատորների և տեղի
գիշերակացի և նախաճաշի
հաստատությունների համար:
Կազմակերպել փորձի
փոխանակում երկրի
մակարդակով ՓՄՁ-ների և B&B և
այլ բարձրագույն մակարդակի
ծառայություն մատուցողների
համար:
Տեղական շուկայում գովազդում և
շուկայավարում:
Քաղաքում տեղակայված շուկա,
որտեղ ներկայացվում են
ձեռագործ աշխատանքներ և
տեղական արտադրանք
հանդիսացող մթերք:
Կանոնավոր ժամանակացույցով
նախատեսվող էթնիկական

Հայաստան` Հարավային միջանցքի զբոսաշրջության ռազմավարություն

Ուղղություն

Ենթակառուցվածքների հետ
կապված խնդիրներ

o

Մոզրով
(Կառավարության
առաջնահերթություն)

o

o

Եղեգիս

o
o
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հեծանվավարություն,
ձիավարություն, գինու
համտես և այլն:
Միջոցառումների կանոնավոր
ժամանակացույց, որոնք ցույց
են տալիս Վայոց Ձորի
էթնիկական պատմությունը:
Անհրաժեշտ է
ենթակառուցվածքների
բարեկարգում, ներառյալ
վերգետնյա քայլուղիներ,
լուսավորություն և
անվտանգություն, ինչպես
նաև տեղեկատվության
տարածում և
մասնագիտացված
էքսկուրսավարների
առկայություն: Տեղական
այցելուների կենտրոնը կարող
է ապահովել օթևան և
տոմսերի վաճառք (ԱՄԱՓ)

Ծրագրեր և լուծումներ
միջոցառումներ, որոնք
կարտացոլվեն
քաղաքի/տարածաշրջանի և տեղի
հյուրանոցների ու գիշերակացի և
նախաճաշի հաստատությունների
վեբ կայքերում:
o

o
o

o

Համաձայն ՀԱՄՀ բիզնես
առաջարկի՝ անհրաժեշտ է
ապահովել հետևյալը.
բարեկարգ քայլուղիներ
քարանձավի ներսում,
էքսկուրսավարի կողմից
ձևավորումները բացատրող
տուրեր, մուտքի վճարային
համակարգ, դարպասային
մուտք, ավտոկայանատեղի,
բարեկարգ ճանապարհ,
այցելուների կենտրոն:

o
o

Անհրաժեշտ է հրեական
գերեզմանոցի վերականգնում:
Բացակայում է
զբոսաշրջիկների համար
նախատեսված
ենթակառուցվածք: Չկան
առաջարկվող
ծառայություններ, օրինակ,
չկա նույնիսկ կրպակ մեկ շիշ
ջուր գնելու համար: Նստելու

o

o

o

o

o

ԱՄԱՓ-ի կողմից
ենթակառուցվածքների
բարելավմանն ուղղված
առաջարկությունները ներառում
են.
Wi-Fi. անվճար և Telecom-ի
կողմից հովանավորվող
Հաշմանդամների մուտքի
ապահովում.թեքահարթակներ և
տեղանքի հարմարեցում
Ավելացնել Բրայլյան
գրատիպը.որոշ տեղանքներում
տեղադրված էին բազմալեզու
Բրայլյան վահանակներ, որոշ
վայրերում առկա է դրանց
տեղադրման անհրաժեշտությունը:
Աղբահանություն
Հարմարություններ
(զուգարաններ)
ՀԱՄՀ բիզնես առաջարկը հիմքեր է
նախատեսում տեղանքի
կառավարման պլանի մշակման
համար:
Այս հաշվետվության համար
նախնական եզրակացությունը
տեղանքի երկրորդային լինելն է,
որն էական ներդրումներ է
պահանջում, ներառյալ տեղանքի
կառավարման պլան:
ԱՄԱՓ-ի կողմից տեղադրվել են
երկու տեղեկատվական
վահանակ, մեկ ճանապարհային և
մեկ ուղղորդող ուղեցույց:
Իսրայելից այս տարի ավելի քան
40 խմբերի այցելությամբ մեծանում
է համայնքում ներդրում
կատարելու հավանականությունը:
Անհրաժեշտ է տեղանքի
կառավարման պլան, որը կներառի

Հայաստան` Հարավային միջանցքի զբոսաշրջության ռազմավարություն

Ուղղություն

Ջերմուկ (ԷՆ
առաջնահերթություն)

Քարահունջ/ Զորաց
քարեր
(Կառավարության
առաջնահերթություն)

Ենթակառուցվածքների հետ
կապված խնդիրներ

o

o

Մշակույթի կենտրոնը
բարեկարգման կարիք ունի
(ԱՄԱՓ)

o

Արփա գետի հովտում
անհրաժեշտ է քեմփինգի
էկոլոգիապես մաքուր
տեղանք (ԱՄԱՓ)

o

Հանգստի
կանգառ/այցելուների
կենտրոն
Անհրաժեշտ է լրացուցիչ
ենթակառուցվածքների
բարելավում (ԱՄԱՓ):

o

o

Անհրաժեշտ է նոր թանգարան
(ԱՄԱՓ):

o

Տեղեկատվական
վահանակները գողացվել են և
անհրաժեշտ է նորերի
տեղադրում:
Տեղանքն ամբողջովին
անպաշտպան է, բաց
այցելուների համար:

o
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կամ ավտոմեքենա կայանելու
համար նախատեսված
վայրեր չկան: Բացակայում են
ցուցատախտակները կամ
թարգմանությամբ
ուղեցույցները:
Հանգստի կանգառ և
այցելուների կենտրոն
(ԱՄԱՓ)

Ծրագրեր և լուծումներ
այցելուների ժամանցը
կազմակերպելուն և
ծառայություններ տրամադրելուն
ուղղված աջակցություն:

oԱՄԱՓ-ը նախագծել է
այցելուների կենտրոն:
oԱՄԱՓ-ն առաջարկում է
բարձրացնել մշակութային
կենտրոնի նշանակությունը՝
դարձնելով այն միջոցառումների
անցկացման վայր:
oԿառավարությունը ձեռնամուխ է
եղել քաղաքի զարգացման
ծրագրի իրականացմանը՝
վերանայված հիմնական
ծրագրին համահունչ: Այն
մասնավորապես կթիրախավորի
զբոսաշրջության կառավարման
մոդելի մշակումը, որը կներառի
ներդրման ծրագրերի մշակում և
ենթակառուցվածքներ, ինչպիսիք
են՝ ճանապարհներն ու
հաղորդակցությունը:
oԱնհրաժեշտ է տեղանքի
կառավարման պլան, որը
կապահովի պաշտպանիչ
ցանկապատում տեղանքի
երկայնքով, ինչպես նաև
հիմնական ցուցատախտակ:
oԱՄԱՓ մշակել և տեղադրել է 7
տեղեկատվական վահանակ, 4
ճանապարհային և ուղղորդող
ցուցանակ:
oԱՄԱՓ կողմից առաջարկվող
ենթակառուցվածքային
առաջարկությունները ներառում
են.
oWi-Fi, անվճար և Telecom-ի
կողմից հովանավորվող
oՀաշմանդամների մուտքի
ապահովում. թեքահարթակներ և
տեղանքի հարմարեցում
oԱվելացնել Բրայլյան գրատիպը.
որոշ տեղանքներում տեղադրված
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Ենթակառուցվածքների հետ
կապված խնդիրներ

Ծրագրեր և լուծումներ
էին բազմալեզու Բրայլյան
վահանակներ, որոշ վայրերում
առկա է դրանց տեղադրման
անհրաժեշտությունը:
oԱղբահանություն
oՀարմարություններ
(զուգարաններ)
oՄՆ համաձայն՝ արգելոցում
անհրաժեշտ են հնագիտական
պեղումներ և անձնակազմի
համար պատշաճ
աշխատանքային պայմաններ:

Գորիս

o

o

o

o

Խնձորեսկ

o

o

o
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Անհրաժեշտ է հանգստի
կանգառ/այցելուների
կենտրոն (ԱՄԱՓ):
Անհրաժեշտ է թանգարանի՝
տարածաշրջանային
մակարդակի բարձրացում
(ԱՄԱՓ):
Մշակութային կենտրոնի
համար անհրաժեշտ է տեսաձայնային սարքավորումների
բարելավում (ԱՄԱՓ):
Ավանդական
ճարտարապետության մեծ
մասը վերանում և քանդվում
է: Քարանձավի շրջակայքը,
ներառյալ ամֆիթատրոնի
տարածքն անհրաժեշտ է
մաքրել աղբից և
նախապատրաստել
այցելուների ժամանմանը:
Ճանապարհի վիճակն
անմխիթար է, ինչը
խոչընդոտում է զբոսաշրջային
ավտոբուսների մուտքը:
Քարանձավի շրջակայքի
վերափոխում կացարանների
(ԱՄԱՓ):
Զբոսաշրջային
ծառայություններ մատուցող
մինիմալ
ենթակառուցվածքներ,
տեղեկատվական
վահանակների,
ճանապարհային ուղեցույցերի

o

o

o

o

o

Անհրաժեշտ է կառավարման
պլան՝ Դիլիջանի օրինակով:
Պլանը պետք է նախատեսի
տեղական ավանդական
ճարտարապետության
վերականգնում և պահպանում:
ԱՄԱՓ-ը նախագծել է
ժառանգության և այցելուների
կենտրոն:
ԱՄԱՓ առաջարկում է բարելավել
մշակութային կենտրոնի ՏՁ
համակարգը:

Անհրաժեշտ է տեղանքի
կառավարման պլան,որը կներառի
ճանապարհի բարեկարգում:
ԱՄԱՓ-ի կողմից ներկայացվել է
Թուրքիայում տեղակայված
Կապադովկիայի քարանձավների
օրինակը, որոնց մի մասը
վերածվել է հինգ աստղանի
կացարանների
(տես.՝http://bit.ly/1gCZkFi)
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Տաթև

Ենթակառուցվածքների հետ
կապված խնդիրներ

o
o

o

o

բացակայություն: Հուշարձանը
գտնվում է ծայրահեղ վատ
վիճակում և ունի
վերականգնման կարիք,
ինչպես և առկա է կանոնավոր
աղբահանության
անհրաժեշտություն (ՄՆ):
Այցելուների հոսքի
կառավարում:
Ի հավելումն ճոպանուղու՝
լրացուցիչ միջոցառումների
նախատեսում:
Ճոպանուղու հաջողությունն
իբրև լծակ օգտագործել ի շահ
հարևանությամբ
տեղակայված համայնքների:
Մոտակայքում անհրաժեշտ
են գիշերակացն ապահովող
կացարաններ:

Ծրագրեր և լուծումներ

o

o

Տաթևի վերածնունդի ծրագիրը
հիմնադրամ է ստեղծել Տաթևի
հարակից գյուղերում B&B-ի
զարգացման նպատակով:
Պիլոտային կարգով ընտրվել են
հինգ տներ:
Տեղանքին անհրաժեշտ է
կառավարման պլան, որով
կնախատեսվի աղբահանություն,
զուգարանների տեղակայում,
ցուցանակներ և
զբոսախնջույքների համար
նախատեսված բարեկարգ
տարածքներ:

Առավել հազվադեպ
այցելության վայրեր–
բացակայում են տուր
օպերատորների
առաջարկներում
Սիսիան

o
o

Շաքի ջրվեժ

o

Ուղտասարի
ժայռապատկերներ

o

o
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Այցելուների կենտրոն
(ԱՄԱՓ)
Անհրաժեշտ է թանգարանի
մակարդակի բարձրացում՝
տարածաշրջանայինի
(ԱՄԱՓ)
Ջրվեժի գործարկման համար
անհրաժեշտ է մտածված
ժամանակացույց

o

ԱՄԱՓ-ը նախագծել է այցելուների
կենտրոն

o

Տուր օպերատորների
ժամանակացույցերի հետ սերտ
համագործակցություն

Զբոսաշրջային
ծառայություններ առաջարկող
ենթակառուցվածքների
բացակայություն:
Հիմնական ճանապարհից
զգալի հեռու է, որպեսզի
հասանելի լինի
զբոսաշրջիկների մեծ մասի
համար: Անհրաժեշտ է

o

ԱՄԱՓ-ը տեղադրել է 1
տեղեկատվական վահանակ ՄՆ
կողմից արձանագրվել է
ժամանակավոր գիշերակացի
համար նախատեսված
պլատֆորմի պատրաստման,
ինչպես նաև կանոնավոր
աղբահանության կազմակերպման
անհրաժեշտություն:
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Խոտ, Շինուհայր,
Հալիձոր,
Տանձատափ գյուղեր

Ենթակառուցվածքների հետ
կապված խնդիրներ

o

o

o
o

ամենագնաց՝ տեղանք
այցելելու համար:
Անհրաժեշտ է
ենթակառուցվածքների
բարելավում
Տարածաշրջանում
անհրաժեշտ են էկոլոգիապես
մաքուր վրանային
տեղանքներ (ԱՄԱՓ):
Տարածքում անհրաժեշտ են
ավելի շատ կացարաններ:
Բոլոր հինգում առկա է
գիշերակացի և նախաճաշի
հաստատությունների ներուժ,
մասնավորապես
Շինուհայրում:

Ծրագրեր և լուծումներ

o

o

o

o

o
o

o

o
o
Կապան

o

o

o

Գրավել ներդրումներ
Կապանում կացարաններ
ավելացնելու համար:
Կապանում զբոսաշրջիկների
տեղեկատվական
կենտրոնների պակաս:
Մշակույթի կենտրոնում
անհրաժեշտ է ՏՁ համակարգի
թարմացում (ԱՄԱՓ).

o

o

o
o
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Միկրո-ձեռնարկությունների
զարգացման համար նպաստավոր
միջավայրի ստեղծում:
Լավագույն փորձի ներկայացում և
հյուրատների ու գիշերակացի և
նախաճաշի հաստատությունների
տեսակի կացարանների համար
ուսուցումների կազմակերպում:
Անհրաժեշտ են այցելության վայր
հանդիսացող գյուղերի համար
կառավարման պլաններ կամ
մինի-պլաններ:
ԱՄԱՓ կողմից առաջարկվող
ենթակառուցվածքային
առաջարկությունները ներառում
են.
Wi-Fi, անվճար և Telecom-ի
կողմից հովանավորվող
Հաշմանդամների մուտքի
ապահովում, թեքահարթակներ և
տեղանքի հարմարեցում
Ավելացնել Բրայլյան գրատիպը,
որոշ տեղանքներում տեղադրված
էին բազմալեզու Բրայլյան
վահանակներ, որոշ վայրերում
առկա է դրանց տեղադրման
անհրաժեշտությունը:
Աղբահանություն
Հարմարություններ
(զուգարաններ):
2013թ. նոյեմբերի Ֆորումում ԵԱՀԿ
ընդգծել է Կապանի
օդանավակայանի վերաբացման
հնարավորությունը:
ԵԱՀԿ-ն քաղաքապետի հետ
քննարկել է այցելուների կենտրոնի
բացումը:
ԱՄԱՓ նախագծել է Կապանի
այցելուների կենտրոն:
ԱՄԱՓ առաջարկում է թարմացնել
մշակութային կենտրոնի ՏՁ
համակարգը
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Ենթակառուցվածքների հետ
կապված խնդիրներ

Ծրագրեր և լուծումներ

Շիկահողի
պետական արգելոց

o

o

Անհրաժեշտ է
ենթակառուցվածքների
բարելավում (ԱՄԱՓ):

o
o

o

Անհրաժեշտ է
տարածաշրջանում լքված
պատմական բնակավայրերի
վերականգնում (ԱՄԱՓ):
Անհրաժեշտ են բարելավված
էկոլոգիապես մաքուր
քեմփինգի տարածքներ
(ԱՄԱՓ):

o

o

o
o
o

o

ԱՄԱՓ-ի կողմից
ենթակառուցվածքային
բարեփոխումները ներառում են.
Wi-Fi, անվճար և Telecom-ի
կողմից հովանավորվող
Հաշմանդամների մուտքի
ապահովում, թեքահարթակներ և
տեղանքի հարմարեցում
Ավելացնել Բրայլյան գրատիպը.
որոշ տեղանքներում տեղադրված
էին բազմալեզու Բրայլյան
վահանակներ, որոշ վայրերում
առկա է դրանց տեղադրման
անհրաժեշտությունը:
Աղբահանություն
Հարմարություններ
(զուգարաններ)
Վարչական շենքն ամբողջովին
վերանորոգվել է: Առկա են
գիշերակացի համար
նախատեսված երկու սենյակ և
այցելուների կենտրոն:
Անձնակազմի կարողությունները
բարձր մակարդակի վրա են, ինչը
ապահովում է արգելոցի պատշաճ
գործունեությունը (ՎԲՀ)
Թիրախային ընդունել տեղական
շուկան, քանի դեռ առկա չեն
միջազգային այցելուներին գերելու
խոսուն պատճառներ:

Սոսիների պուրակ

o

ԵԱՀԿ կողմից նշվել է
բարեկարգման կարիք
ունեցող դեպի պուրակ
տանող 5կմ-անոց
ճանապարհը:

Ինչպես արդեն նշվել է

Զանգեզուր
պետական արգելոց

o

Անհրաժեշտ են բարելավված
էկոլոգիապես մաքուր
քեմփինգի տարածքներ
(ԱՄԱՓ):

Ինչպես արդեն նշվել է

Արևիկ ազգային
պարկ, ներառյալ՝
Բողաքար արգելոց

o

Անհրաժեշտ են բարելավված
էկոլոգիապես մաքուր
քեմփինգի տարածքներ
(ԱՄԱՓ):

Ինչպես արդեն նշվել է

Մեղրի

o

Վերականգնել և պահպանել
պատմական տարածքների

o
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ԱՄԱՓ-ը նախագծել է Մեղրու
այցելուների կենտրոնը,
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Ենթակառուցվածքների հետ
կապված խնդիրներ

o
o
o

o

o

ճարտարապետությունը
(Փոքր Թաղ):
Կացարանների լուրջ խնդիր:
Այցելուների կենտրոնի
բարեկարգում (ԱՄԱՓ):
Անհրաժեշտ է բարձրացնել
տարածաշրջանային
թանգարանի մակարդակը
(ԱՄԱՓ)
Անհրաժեշտ է նոր
թանգարան/պարսկականհայկական այցելուների
կենտրոն:
Անհրաժեշտ է բարելավել
այցելուների կենտրոնի ՏՁ
համակարգը (ԱՄԱՓ):

Ծրագրեր և լուծումներ

o

o

o

o
o
o

տեղադրել՝ մեկ տեղեկատվական
վահանակ և վեց ճանապարհային
ցուցատախտակներ:
Ներդրումներ ներգրավվել
բարեկարգ և մեծաքանակ
կացարանների համար: ԱՄԱՓ-ի
կողմից ենթակառուցվածքային
առաջարկությունները Փոքր Թաղի
համար ներառում են.
Wi-Fi, անվճար և Telecom-ի
կողմից հովանավորվող
Հաշմանդամների մուտքի
ապահովում. թեքահարթակներ և
տեղանքի հարմարեցում
Ավելացնել Բրայլյան գրատիպը.
որոշ տեղանքներում տեղադրված
էին բազմալեզու Բրայլյան
վահանակներ, որոշ վայրերում
առկա է դրանց տեղադրման
անհրաժեշտությունը:
Աղբահանություն
Հարմարություններ
(զուգարաններ):
ԱՄԱՓ առաջարկում է
մշակութային կենտրոնի ՏՁ
համակարգի բարելավում:

Մեղրիի ենթակառուցվածքային պահանջները
Թիմին չհաջողվեց այցելել և գնահատել Մեղրին, այդպիսով ապավինել է Արևիկ
Հիմնադրամի և ԱՄԱՓ-ի կողմից մշակված հաշվեվություններին: 2012թ.
հաշվետվության համաձայն՝ Արևիկ հիմնադրամը նկարագրել է Մեղրու Փոքր Թաղի
զարգացման կարիքների 24 աստիճան: Համաձայն Հիմնադրամի տեսլականի
գյուղական տները կարող են վերածվել հյուրատների, հյուրատնային ստուդիոների,
արվեստանոցների, ավանդական կերակուրներ մատուցելու և համտեսելու սրահների,
հնձանների, հուշանվերների վաճառքի կետերի և էթնիկ արհեստանոցների... Մեղրին
ամբողջությամբ
միջազգային
մշակութային,
ազգագրական,
արկածային
զբոսաշրջության, ինչպես նաև Արաքս գետի հովտում՝ ագրո և էկո-տուրիզմի
կենտրոնի:
Էկոնոմիկայի նախարարությունն իր 2013թ. դեկտեմբերի նամակում նշել է, որ Փոքր
Թաղի վերականգնումն առաջնահերթություն է: Շահագրգռվածությունը վաղեմի
պատմություն ունի, և ծագել է դեռևս 2001թ., երբ “Հարավային շրջանների
տնտեսության վերականգնում” ծրագիրն առաջարկվել էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից, որին
114
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հաջորդել էին մի շարք հաշվետվություններ և ծրագրեր: Դատելով Արևիկ Հիմնադրամի
հաշվետվությունում ներկայացված 24 աստիճանից՝ անելիքներ դեռ շատ կան: Ինչպես
նշվել է, Փոքր Թաղն իբրև առաջնահերթություն է ճանաչվել նաև ԱՄԱՓ կողմից:
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Գլուխ 5.Մարդկային ռեսուրսներ/ աշխատուժի զարգացում
Հայաստանի զբոսաշրջության արժեքային շղթայում կենսական հանգույց են
հանդիսանում մարդկային ռեսուրսն ու աշխատուժի զարգացումը: Առանց
համապատասխան որակավորում ստացած աշխատուժի, դժվար, եթե ոչ անհնար է
զարգացնել զբոսաշրջությունը Հարավային Միջանցքում: Թեպետ ներկայումս առկա
են 50 հյուրանոց և այլ կացարաններ, որոնք ապահովում են 1435 սենյակ և 2754 տեղ,
այնուամենայնիվ
Հարավային
Միջանցքի
քաղաքներում
բացակայում
են
հյուրընկալության ոլորտի կրթությունն ու ուսումմնական ծրագրերը: Հարավային
Միջանցքում ժամանումների և ծախսվող գումարի ավելացման նպատակով
անհրաժեշտ կլինեն հյուրընկալության ոլորտի ուսուցումներ և կրթական ծրագրեր:
Նման ուսուցումները պետք է ծրագրեր նախատեսեն մատուցողների, խոհարարների,
հյուրերի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվողների, ինչպես նաև հյուրանոցների
կառավարիչների համար: IDeA հիմնադրամը մի քանի նախաձեռնություն է ձեռնարկել
Տաթևի շրջանում՝ հիմք ընդունելով համայնքի մասնակցության հստակ հաշվարկը,
ինչը Հիմնադրամը նախատեսում է տարածել տարածաշրջանի յոթ այլ գյուղերում:
Ի հավելումն, ուսումնական ծրագրեր անհրաժեշտ կլինեն նաև տեղական
“Տեղանքների կառավարման կազմակերպությունների” (ՏԿԿ) կամ, առնվազն,
տեղական ակտիվ կազմակերպությունների համար: Այս կազմակերպությունները
կհավաքագրեն այցելուների վերաբերյալ տվյալներ և կտրամադրեն Հայաստանի
Զարգացման նոր Հիմնադրամին ազգային շուկայավարման և գովազդի մշակման
նպատակով:
ԱՄՆ ՄԶԳ CAPS և ՁԶՇՄ ծրագրերի շրջանակներում 2006-2013թթ. անցկացվել են
կարճաժամկետ ուսուցումներ: Այս ուսուցումների արդյունքում բարելավվել են միջին
մակարդակի հյուրանոցների կառավարման և էքսկուրսավարների հմտությունները,
ինչը կարող է հիմք հանդիսանալ երկարաժամկետ մշտական կամ կայուն լուծումների
համար:
Լուծումներից մեկը կարող է հանդիսանալ Հյուրանոցների և կացարանների
ամերիկյան ասոցիացիայի կրթական ծրագրերի ընդլայնման արդյունքում
հյուրընկալության ոլորտի ուսուցողական ծրագրերի ստեղծումը, որոնք ներկայացվել
և իրականացվել են CAPS և ՁԶՇՄ ծրագրերի շրջանակներում: Առավել
երկարաժամկետ լուծում կարող է հանդիսանալ Գորիսի Պետական համալսարանում
համատասխան ֆակուլտետի հիմնումը և/կամ միջին-մասնագիտական քոլեջի
ծրագիրը:

Համաձայն ՃԶՄԻ-ի 2014թ. Հայաստանի համար տրամադրած՝ Ճանապարհորդություն
և զբոսաշրջություն տնտեսական հաշվետվության, զբոսաշրջության ոլորտն ուղղակի
կամ անուղղակի կերպով Հայաստանում ապահովում է 82,500 աշխատատեղ:
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5.1 IDeA հիմնադրամ և Ռեսուրսների զարգացման տեղական
կենտրոն
2014թ. IDeA հիմնադրամը COAF հետ համատեղ սկսել է երիտասարդական կենտրոնի
հիմնադրման աշխատանքներ Տաթևում, որը, ինչպես բացատրում է գործադիր տնօրեն
Արտակ Մելքոնյանը, կվերածվի ավելի բազմակողմանի Ռեսուրսների զարգացման
կենտրոնի, որը կտեղակայվի Հալիձորում՝ դպրոցին պատկանող շինության ներսում,
որը բոլորովին վերջերս է վերանորոգվել Հիմնադրամի կողմից: Նպատակն է՝
նախապատրաստել տեղի բնակչությանը զբոսաշրջության և հյուրընկալության
ոլորտներում աշխատատեղեր զբաղեցնելուն: Ինչպես արդեն նշվել է, ուսումնական
նման ծրագրերը կարող են իրականացվել Հյուրանոցների և կացարանների ամերիկյան
ասոցիացիայի կրթական ծրագրերի ընդլայնման շրջանակներում, որոնք ներկայացվել
և իրականացվել են CAPS և ՁԶՇՄ ծրագրերի կողմից:
Հիմնադրամի կողմից ՓՄՁ ԶԱԿ և ՃՄՀԿ հետ համատեղությամբ 2014թ.
ֆինանսավորված մեկ այլ նախաձեռնություն է հանդիսանում գիշերակացի և
նախաճաշի հաստատությունների սեփականատերերի համար առաջատար
ուսուցման կազմակերպումը սանիտարական, խոհարարական և ծառայությունների
մատուցման ստանդարտացման ուղղություններով, համալրված՝ գործող բիզնեսների
հետագա զարգացման համար առաջարկվող իջեցված տոկոսադրույքով ֆինանսական
աջակցությամբ:
Նա նաև նշել է, որ IDeA հիմնադրամը նախատեսում է Տաթևում Ուղղությունների
կառավարման կազմակերպության հիմնադրում, որը կարող է համատեղվել
Ռեսուրսների զարգացման կենտրոնի հետ, այդպիսով դառնալով թե ուսուցման, և թե
ուղղությունների կառավարման կենտրոն:78
Ռեսուրսների զարգացման կենտրոնը կարող է կարևոր լուծում հանդիսանալ
մարդկային ռեսուրսների հետ կապված խնդիրների հարցում, ոչ միայն Տաթևի և
հարակից գյուղերի, այլև ամբողջությամբ Միջանցքի համար: Հանգուցային ալ
ուղղություններ, ինչպիսիք Արենին և Գորիսն են, նույնպես կարող են նման
կենտրոններ ստեղծել:

78
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Գլուխ 6: Արժեքային շղթայի գործարկում. Մասնավոր ներդրումներ, և հանրայինմասնավոր հատվածների երկխոսություն (ՀՄԵ)

6.1 Մասնավոր ներդրումներ
Համաձայն ՄԱԿ ԱՀԿ, Հայաստանում կացարանների թիվը զգալիորեն ավելացել է վեց
տարիների ընթացքում 792-ից աճելով 1,405 հյուրանոցի և նմանատիպ կառույցների
(ՄԱԿ ԱՀԿ Զբոսաշրջության վիճակագրության ժողովածու 2007-2011թթ. և 20082012թթ.), ինչը դրական ցուցանիշ է Հայաստանում զբոսաշրջության ոլորտում
ներդրումներ կատարելու համար: 2013թ. դրությամբ՝ միջանցքի շրջանակներում
գործում էին 50 կացարաններ, ինչն երկրի տարածքում առկա կացարանների 3.5
տոկոսն է կազմում: Համաձայն Էկոնոմիկայի նախարարության Զբոսաշրջության
բաժնի ղեկավար՝ Մեխակ Ապրեսյանի, մինչև 2013թ. կառոցված և կառուցման ենթակա
հյուրանոցների վերաբերյալ տեղեկություններ առկա չեն:79
Համաձայն ՃԶՄԻ, 2013թ. Հայաստանում զբոսաշրջության ոլորտում ներդրումները
կազմել են 29.6 միլիարդ ՀՀ դրամ (72.3 միլիոն ԱՄՆ դոլար), ինչն ապահովում է
ընդհանուր ներդրումների 2,8 տոկոսը, և նախատեսվում է 2014թ. ավելանալ 5.6
տոկոսով, և առաջիկա տաս տարիների կտրվածքով աճել՝ տարեկան 4.2 տոկոսով,
հասնելով 47.1 միլիարդ ՀՀ դրամի (115 միլիոն ԱՄՆ դոլար): Այլ երկրների հետ
համեմատ սա համեստ ներդրում է. Մոնտենեգրո՝ 310 միլիոն ԱՄՆ դոլար/ ընդհանուր
ներդրումների 28 տոկոս; Նեպալ՝ 160 միլիոն ԱՄՆ դոլար/4.2 տոկոս; Վրաստան՝ 120
միլիոն ԱՄՆ դոլար/3.4 տոկոս; և Սլովենիա՝ 940 միլիոն ԱՄՆ դոլար/12.8 տոկոս:80

6.1.1 Տաթևի վերածնունդ ծրագիր
Վերջին շրջանում խոշորագույն ներդրումներից մեկը, “ՏաԹևեր” ճոպանուղին,
կառուցվել է գրեթե 22 մլն. ԱՄՆ դոլար ներդրմամբ՝ Տաթևի վերածնունդի ծրագրի
շրջանակներում, ինչը հանրային-մասնավոր հատվածների համագործակցություն է,
որն իրականացվել է Հայաստանի Մրցունակության ազգային հիմնադրամի կողմից (և
2015թ. վերջինիս փոխարինող կառույցի): Ծրագիրը նաև ներառել է 1 մլն. ԱՄՆ դոլարի
ներդրում ռեստորանի կառուցման և 1.2 մլն. ԱՄՆ դոլար՝ ենթակառուցվածքների
համար: 2010թ. բացման օրվանից Տաթևի կենտրոնում հուշանվերների վաճառքից
ձևավորված հասույթը կազմել է 46,000 81 ԱՄՆ դոլար, որն էլ իր հերթին կավելանա՝
տարածաշրջանում զբոսաշրջության աճին համահունչ: Տաթևի վերածնունդի ծրագիրը
նպատակ է հետապնդում նաև առավել ընդարձակ ազդեցություն ունենալ
տարածաշրջանի վրա՝ տեսարժան վայրերի զարգացման միջոցով, ներառյալ
գիշերակացի և նախաճաշի հաստատությունների ստեղծում հարակից գյուղերում:
Ծրագրի նպատակն է զարգացնել նաև վերոնշյալ գաղափարները, սակայն
անհրաժեշտ է լրացուցիչ ֆինանսավորում: Ծրագրի շրջանակներում հաշվարկվել են
79
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ՃԶՄԻ ինֆոգրաֆիկա. http://wttc-infographic.org/
81
Տաթևի հանրային հաշվետվություն, սեպտեմբեր 2013թ.
80
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ստորև ներկայացվող գործողությունները, սակայն դրանք կարող են փոփոխվել
աշխատանքների իրականացման ընթացքում:
Աղյուսակ 10: Տաթևի վերածնունդի ծրագրի ֆինանսավորման կարիքները
Վանքի
վերականգնում
(անհրաժեշտ է
լրացուցիչ
ֆինանսավորում)
01. Սբ. ՊետրոսՊողոս եկեղեցի
(950,000 ԱՄՆ դ.)
02. Գրիգոր Տաթևացու
դամբարան (40,000
ԱՄՆ դ)
03. Սբ. Գրիգոր
Լուսավորչի եկեղեցի
(96,000 ԱՄՆ դ)
04. Գավազան. Ճոճվող
աշտարակ (96,000
ԱՄՆ դ)
05. Սբ. Աստվածածին
եկեղեցի (175,000 ԱՄՆ
դ)
06. Ջիթ-հան (250,000
ԱՄՆ դ)
07. Վանականների
խցեր (750,000 ԱՄՆ դ)
08. Հանրային
տարածքներ (2,045,000
ԱՄՆ դ)

Համայնքի զարգացում
(անհրաժեշտ է լրացուցիչ
ֆինանսավորում)

Զբոսաշրջության
զարգացում

01. Գիշերակացի և նախաճաշի
համայնքային
հաստատություններ(200,000ԱՄՆ
դ.)
02. Հայկական խոհանոցի
վերածնունդ (245,000 ԱՄՆ դ.)

01. Տաթևի
թանգարան(270,000
ԱՄՆ դ.)
02. Հարավային
Հայաստանի
էկոտուրիզմ (105,000
ԱՄՆ դ.)

(անհրաժեշտ է
լրացուցիչ
ֆինանսավորում)

2014թ. հոկտեմբերի դրությամբ Տաթևում և հարակից գյուղերում առկա ոչ մի
գիշերակացի վայր չեր նշվում TripAdvisor, Travel.am, կամ Lonely Planet կայքերում:
Զարգացումների այս մակարդակին հասնելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ 36 մլն..
ԱՄՆ դոլար, ինչպես նաև կացարաններ տրամադրող տեղի բնակիչների համար, որոնք
որոշ դեպքերում կլինեն տեղի ընտանիքներ, ուսուցումների կազմակերպում:
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Անհրաժեշտ է ուսումնասիրել Տաթևի վերածնունդի ծրագրի շրջանակներում
Հալիձորի և հարակից համայնքների հետագա զարգացման ուղղությամբ
իրականացված ջանքերը: Ծրագրի շրջանակներում փորձ է արվել համայնքային
մակարդակում
զբոսաշրջության
զարգացման
նպատակով
ներդրում
և
նախաձեռնություններ իրականացնել տարածաշրջանի ութ գյուղերում. Տաթև,
Հալիձոր, Տանձատափ, Սվարանց, Խոտ, Շինուհայր, Բարձրավան և Աղվանի:
Համաձայն նրանց վեբ կայքի.

Պատմականորեն, համայնքներն ու վանքը փոխկապակցված էին: Այսօր, երբ
տարածաշրջանի ներուժը դիտարկվում է, իբրև գյուղական և համայնքային
զբոսաշրջության ուղղություն, կիրառելի է միևնույն մոտեցումը: Վանք այցելողները
վստահորեն կցանկանան ծանոթանալ գյուղի կյանքին, իսկ վանքի առկայությամբ
ապահովվող զբոսաշրջիկների կայուն հոսքը հսկայական ներուժ է գյուղերում
զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար:82

6.1.2 Լրացուցիչ ներդրումների նախաձեռնություններ
Տաթևի շուրջ իրականացված ներդրումները խթանել են հարևանությամբ
տեղակայված
Գորիսում
լրացուցիչ
հյուրանոցային
հաստատությունների
զարգացումը, սակայն ինչպես արդեն նշվել է՝ մինչ 2013թ. կառուցված և այժմ
կառուցվող հյուրանոցների վերաբերյալ տեղեկատվություն հասանելի չէ: Այսօր,
դատելով TripAdvisor, Travel.am և Lonely Planet-ում առկա տվյալներից՝ Գորիսում
խոշորագույն հյուրանոցն ունի 40 համար, իսկ քաղաքն ընդհանուր առմամբ կարող է
տրամադրել 237 սենյակ:
Աղյուսակ 11. Գորիսի հյուրանոցները
Գորիսի հյուրանոցները

Սենյակների թիվը

Անդրանիկ ԳևՆ

5 սենյակ

Արեգակ հյուրանոց

3 սենյակ

Քրիստի հյուրանոց

17 սենյակ

Մինչև 2010թ.

Դիանա հյուրանոց

40 սենյակ

2012թ.

Գորիս հյուրատուն

3 սենյակ

2003թ.

Գորիս հյուրանոց

2 սենյակ

2009թ.

Խաչիկ ԳևՆ

6 սենյակ

Կյորես հյուրանոց

4 սենյակ

2007թ.

Լարա հյուրանոց

15 սենյակ

2011թ.

82

Կայք` http://tatev.am/community
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Գորիսի հյուրանոցները

Սենյակների թիվը

Լյովա և որդիներ ԳևՆ

7 սենյակ

Մանա հյուրանոց

4 սենյակ

Մինա հյուրանոց

38 սենյակ

Միրա հյուրանոց

6 սենյակ

Միրհավ հյուրանոց

19 սենյակ

Նոյ մոթել

6 սենյակ

Օլիմպիա հյուրանոց

20 սենյակ

Ուան ուեյ հոսթել

2 սենյակ +
հանրակացարանային
սենյակ

Տաթև հյուրատուն

3 սենյակ

Վիվաս հյուրանոց

7 սենյակ

Եղևնուտ հյուրանոց

20 սենյակ

Զանգեր հյուրանոց

10 սենյակ

Ընդամենը

237 սենյակ

Հիմնադրման թիվը

2005թ.

2011 թ.

Վերանորոգվել է 2010թ.

Ջերմուկում էր ընթանում 88 սենյակից բաղկացած Հայյաթ Փլեյս Հյուրանոցի
շինանարությունը, որի բացումը նախատեսված է 2015թ.: Ծրագրի տեղական ներդրող
է հանդիսանում 2007թ. հյուրանոցներ զարգացնելու և զբոսաշրջության մեջ
ներգրավվելու նպատակով հիմնադրված Ջերսան ՍՊԸ:
2014 83 թ. հոկտեմբերի դրությամբ երկրում ներդրումներ խթանող Հայաստանի
զարգացման գործակալությունն իր կայքում խրախուսում էր արտերկրից ուղղակի
ներդրումների իրականացում: Նրանց կողմից զբոսաշրջության ոլորտում և
հյուրանոցների կառուցման գործում ներդրումներ իրականացնելու 84 հետևյալ
հիմնավորումներն էին ներկայացվում.








83

Է-վիզայի առկայություն ժամանելիս
Հյուրընկալության մշակույթ
Անվտանգ ուղղություն
Օտարերկրացիների կողմից սեփականության նկատմամբ 100% իրավունք
Կառավարության դրական վերաբերմունքը զբոսաշրջության նկատմամբ
Կիրառվող հավելյալ կանոնակարգման բացակայություն
Տեխնիկական պատնեշների բացակայություն
Կացարանների բազմատեսակություն

Հոկտեմբերի կեսի դրությամբ, այս Գործակալությունը ենթակա էր փոփոխման, և պետք է
միավորվեր Հայաստանի Զարգացման նոր Հիմնադրամի հետ:
84
Հայաստանի Զարգացման Հիմնադրամի վեբ կայք. http://www.ada.am/files/1224/documents/Tourism.pdf
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Հին և ժամանակակից ոճերի համատեղում
Գրագիտության բարձր մակարդակ՝ օտար լեզուների գերազանց իմացությամբ
Կորպորատիվ միջոցառումների հյուրընկալման աճող միտում
Առկա կարողությունների համեմատ պահանջարկի ավելացում
Գործարարության արևմտյան ոճ

Մասնավոր
ներդրումները՝
հանրային-մասնավոր
հատվածների
համագործակցության կամ Կառավարության կողմից զիջումների սկզբունքով, կարող
են օժանդակել ենթակառուցվածքների հետ կապված խնդիրների լուծմանը,
մասնավորապես
բարեկարգել
զուգարանային
հարմարություններն
ու
ճանապարհները: Մասնավոր ներդրողներին կարելի է խրախուսել ներդրումներ
կատարել ծառայությունների մատուցման կենտրոններում, որտեղ առկա կլինեն
այցելուների տեղեկատվություն, հարմարություններ, ռեստորաններ և հուշանվերներ:

6.2 Հանրային-մասնավոր հատվածների երկխոսություն
Հայաստանի
Զարգացման
Հիմնադրամի
բացակայության
պայմաններում
Կառավարությունում չկա որևէ այլ կառույց, որը կապահովեր զբոսաշրջության
բիզնեսի ընթացիկ ֆորում՝ երկրի շահերը ներկայացնելու նպատակով:
Մրցունակության ազգային հիմնադրամը ծառայում էր, իբրև կիսա-տուրիստական
կազմակերպություն, սակայն ֆորմալ խորհրդատվական խորհուրդ կամ նմանատիպ
կառույց չի ստեղծվել, որը կօժանդակեր հանրային-մասնավոր հատվածների
կանոնավոր երկխոսությանը: Հայաստանի զարգացման նոր հիմնադրամը կարող է
աջակցել նման երկխոսության կայացմանը, ինչը զբոսաշրջության ոլորտի
ռազմավարությունների և ծրագրերի իրականացման կարևոր բաղադրիչ է:
Մասնավոր հատվածի համար՝ զբոսաշրջության ոլորտը ներկայացնող գոյություն
ունեցող ասոցիացիաներից և ոչ մեկը ոլորտի բավարար աջակցություն կամ
ռեսուրսներ չի տրամադրել Կառավարությունում բավարար չափով քարոզչություն
իրականացնելու համար: Հետևաբար, զբոսաշրջությանն առնչվող Կառավարության
քաղաքականությունը չի կազմվել ոլորտի կողմից կոնսենսուսի պայմաններում, ինչը
սահմանափակում է երկրի համար զբոսաշրջության զարգացումն ու շուկայավարումը
մասնավոր հատվածի կողմից: Զբոսաշրջության ոլորտի տարբեր մակարդակներում
գործող
շահառուների
շրջանում
քննարկումների
իրականացումն
ու
տեղեկատվության փոխանակումը կօգնեն Կառավարությանը, մասնավոր հատվածին
և քաղաքացիական հասարակությանը բազմակողմանի շահավետությամբ բիզնեսի և
զարգացման
լրացուցիչ
հնարավորություններ
բացահայտել,
այդպիսով
եռապատկելով ոլորտի պոտենցիալ շահույթը: Միջանցքի զարգացումը իբրև թիրախ
ընտրելը կարող է տեղական զբոսաշրջության զարգացման համար կրկնօրինակման
հիմք հանդիսանալ:
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Գլուխ 7. Աջակցություն արժեքային շղթային. Քաղաքականության և ներդրումային
միջավայր

7.1 Ներդրումային միջավայր. Համաշխարհային տնտեսական
ֆորում և Համաշխարհային բանկի վարկանիշային սանդղակ
Ընդհանուր առմամբ, զբոսաշրջության ոլորտում ներդրումների իրականացման լուրջ
խոչընդոտներ չկան: Իրականում, Ամերիկյան իրավաբանների ասոցիացիան և ԿեյՓի-Էմ-Ջին իրենց 2009թ. հաշվետվության մեջ նշել են, որ “օտարերկրյա ներդրողների
համար օրենսդրական դաշտը ամենաազատականներից և հաջողվածներից է
զարգացող շուկայական տնտեսությունների շրջանում:”85Ինչպես արդեն նշվել է, միայն
վերջին հինգ տարիների ընթացքում հյուրանոցների թիվը զգալիորեն աճել է՝ 792-ից
հասնելով 1405-ի (ՄԱԿ ԱՀԿ Զբոսաշրջության վիճակագրության 2008-2012թթ.
ժողովածու): 2011-2013թթ.-ից Հայաստանը բարելավել է իր վարկանիշը
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի Ճամփորդության և զբոսաշրջության
մրցունակության ցուցիչում (ՀՏՖ ՃԶՄԻ) 90-րդ տեղից հասնելով 79-ի: Ցուցիչում երկրի
զբոսաշրջության ոլորտի մրցունակությունը գնահատվել է ավելի դրական քան
բացասական.
“Բարեփոխումներ են իրականացվել Ինդեքսի կողմից գնահատված շատ
տարածքներում, որոնց մեծ մասը քաղաքականության և կանոնակարգերի, մարդկային
ռեսուրսների և անվտանգության ոլորտներում (որտեղ երկրի վարկանիշը 46, 44 և 37
էր համապատասխանաբար): Մասնավորապես, կարմիր ժապավեն (33-րդ տեղ) և
բիզնես սկսելու նախնական գումար (38-րդ տեղ) զգալիորեն նվազել են, իսկ վիզայի
նկատմամբ կիրառվող պահանջներն ավելի բաց են դարձել (35-րդ տեղ): Երկիրը նաև
շահել է անվտանգ և ապահով միջավայրի առկայությունից: ՏՀՏ ենթակառուցվածքը
զգալիորեն բարելավվել է (73-րդ տեղ), մասնավորապես ինտերնետի առկայության և
օգտագործման
առումով:
Վերջին
տարիների
ընթացքում
իրականացվող
ներդրումների արդյունքում բարելավվել է նաև ենթակառուցվածքը: Չնայած բոլոր
բարեփոխումների՝
օդային,
վերգետնյա
տրանսպորտը,
բնապահպանությունը/կանոնակարգումը,
ինչպես
նաև
զբոսաշրջային
ենթակառուցվածքները դեռևս համեմատաբար թերզարգացած են շարունակում մնալ,
դասվելով 85-րդ, 94-րդ, 100-րդ/120-րդ և 80-րդ տեղերում համապատասխանաբար:”86
Ինչ վերաբերում է վիզաների հետ կապված խնդրին, ՃԶՄԻ նշում է, որ Հայաստանը
2010-2012թթ. միջև ընկած ժամանակահատվածում վիզաների գործընթացներում
կատարել է 123 բարեփոխում, այդպիսով դրականորեն ազդելով 20 երկրների վրա:
Երկրի դասակարգումը դրական էր նաև քաղաքականությունների մշակման
85

Ամերիկյան իրավաբանների ասոցիացիա - Կեյ-Փի-Էմ-Ջի Հայաստան; Հայաստանում ներդրումների
կատարում. Ներածություն օտարերկրյա կազմակերպությունների համար, որոնք նախատեսում են
գործարարություն իրականացնել հայաստանում, օգոստոս 2009, է. 11
86

Համաշխարհային տնտեսական ֆորում 2013, Զբոսաշրջության մրցունակության ինդեքս, է. 17
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թափանցիկության գործոնի (16րդ տեղ), բիզնես սկսելու համար պահանջվող օրերի
քանակի (33-րդ տեղ), ինչպես նաև օտարերկրյա աշխատուժ վարձելու դյուրինության
(2-րդ տեղ) առնչությամբ:
Մեկ այլ ընդհանուր խնդիր, 2014թ. Համաշխարհային բանկի հրապարակած
Գործառությամբ զբաղվելու զեկույցն ընդգծել է բիզնեսի վարման ոլորտում հետևյալ
դրական զարգացումները.


Մեկ պատուհանի ստեղծում 2010թ, ինչը հնարավոր է դարձնում ապրանքանիշի
գրանցման և ամրագրման, բիզնեսի գրանցման և հարկ վճարողի հաշվառման
համարի տրամադրման էլեկտրոնային եղանակը:



2013թ. վերացվել
վճարները:



Միավորված հարկեր կամ դրանց բացակայությունը, բացառությամբ
շահութահարկի:



Հայաստանում ավելի դյուրին է դարձել հարկերի վճարումը մեկ միասնական
հարկատեսակի տեսքով՝ աշխատակցի և աշխատատուի սոցիալական
վճարների, ինչպես նաև անհատական եկամտահարկի միավորման
արդյունքում:



Սեփականության գրանցման պարզեցվածությամբ աշխարհում զբաղեցնում է
5-րդ տեղը:



Բիզնես սկսելու մատչելիությամբ աշխարհում զբաղեցնում է 6-րդ տեղը:



Ներդրողների պաշտպանվածությամբ աշխարհում զբաղեցնում է 22-րդ տեղը:

են

կազմակերպության

գրանցման

համար

գանձվող

Վերոնշյալ բոլոր խնդիրներն ազդում են երկրի զբոսաշրջության մրցունակության վրա
թե զբոսաշրջիկների համար ցանկալի ուղղության, և թե ներդրողների համար ցանկալի
հնարավորության առումով: Դրականը, սովորաբար, գերակշռում է բացասականին,
չնայած
զբոսաշրջությանն
առնչվող
ենթակառուցվածքների
բացասական
դասակարգումը (94-րդը վերգետնյա և 85-րդը օդային տրանսպորտի առումով
համաձայն ՃԶՄԻ), մասնավորապես ճանապարհների որակը (79-րդ տեղ) չեն
խթանում ներդրումները: Բացասական առումով լրացուցիչ խնդիրներ են
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հանդիսանում
սեփականության
իրավունքի
պաշտպանվածությունը 87 ,
պայմանագրերի կիրարկումը 88 , օրենսդրական անկախությունը 89 , բյուրոկրատական
ծախսերը 90 , և կոռուպցիայի վերահսկողությունը: 91 Հարավային միջանցքում
բացասական ասպեկտները խոչընդոտում են զբոսաշրջության զարգացմանը:

7.2 Հայաստանի Կառավարության քաղաքականությունը
Համաձայն 2014-2025թթ. Հայաստանի Զարգացման Ազգային Ռազմավարության՝
զբոսաշրջությունը հանդիսանում է աշխատատեղերի ստեղծման առումով
առաջնահերթ հինգ ուղղություններից մեկը: Աճի ապահովման նպատակով, ի լրումն
մի շարք շրջանակային քաղաքականությունների, կմշակվեն զբոսաշրջության և
մնացած չորս ոլորտին հատուկ քաղաքականություններ:
Ռազմավարությունը նշում է, որ ներգնա զբոսաշրջությունը պետք է պահպանի իր
դերը, որպես երկրորդ խոշորագույն արտահանման ոլորտ, և կազմի արտահանման 20
տոկոսը: Հաշվարկվել է, որ զբոսաշրջության հետ ուղղակիորեն կապված
աշխատատեղերը կավելանան և կկազմեն ոչ-գյուղատնտեսական աշխատատեղերի
3.3 տոկոսը 2025թ դրությամբ:
Ավելի ստույգ, ռազմավարությունը նախատեսում է, որ ներգնա և արտագնա
զբոսաշրջությունը կապահովի աճի ավելի վաղ՝ 2008-2012թթ. Գրանցված
ցուցանիշները, այն է՝ 8.2 և 9 տոկոս համապատասխանաբար, ինչը նշանակում է, որ
ներգնա զբոսաշրջությունը 2017թ. կհասնի 1.2 մլն-ի, իսկ 2025թ. դրությամբ այն կկազմի
2.3 մլն:
Այս նպատակներին հասնելու համար ոլորտի քաղաքականության հիմնական
ուղղությունները ներառում են՝ համապատասխան ենթակառուցվածքներ հանրայինմասնավոր
համագործակցության
շրջանակներում,
մասնավորապես՝
տրանսպորտային մեծ ծախսերի նվազեցմանն ուղղված քաղաքականություններ:
Երկրում տարվող նոր՝ բաց երկնքի քաղաքականությամբ, օդային տրանսպորտի
ոլորտում արդեն իսկ 2014թ. հոկտեմբերի դրությամբ դրական շարժ էր նկատվում:
Բաց երկնքի քաղաքականությունը ներգրավում է ցածր ծախսերով փոխադրողների,
ապամոնոպոլիզացնում է երկաթուղային շուկան, և ապահովում Երևանից դուրս
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Ժառանգություն հիմնադրամ և Ուոլ սթրիթ ամսագիր; Տնտեսական ազատության ինդեքս 2011 և
Ֆրեզերի ինստիտուտ, Տնտեսական ազատության ցանց; Աշխարհի տնտեսական ազատությունը 2011 և
Սեփականության իրավունքի դաշինք; Սեփականության իրավունքի միջազգային ինդեքս 2011
88
Ժառանգություն հիմնադրամ և Ուոլ սթրիթ ամսագիր; Տնտեսական ազատության ինդեքս 2011
89
Սեփականության իրավունքի դաշինք; Սեփականության իրավունքի միջազգային ինդեքս 2011
90
Ֆրեզերի ինստիտուտ, Տնտեսական ազատության ցանց; Աշխարհի տնտեսական ազատությունը 2011
91
Ժառանգություն հիմնադրամ և Ուոլ սթրիթ ամսագիր; Տնտեսական ազատության ինդեքս 2011 և
Սեփականության իրավունքի դաշինք; Սեփականության իրավունքի միջազգային ինդեքս: Նշում.
Ինչպես նշվում է ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ Բիզնեսի խթանման միջավայր հաշվետվության մեջ, է. 4
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զբոսաշրջային ենթակռուցվածքի մրցունակությունը, ստեղծումն ու բարելավումը,
ինչպես նաև խթանում հյուրանոցային միջազգային ցանցերի ներգրավումը:
Այսպիսով, նախկինում բացահայտված ենթակառուցվածքային խնդիրներն իրենց
լուծումն են ստանում Կառավարության քաղաքականությունների շնորհիվ: Այս
բարեփոխումները լավ հիմք կհանդիսանան Հարավային միջանցքի հետագա
զարգացման
համար,
ինչը
մինչ
օրս
խափանվել
է
թերզարգացած
ենթակառուցվածքների պատճառով:

7.2.1 Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ 2008 – 2012
Զբոսաշրջության ոլորտում Կառավարության դրական քաղաքականությունները
մասամբ կարելի է վերագրել 2008-2012թթ. Զբոսաշրջության զարգացման
հայեցակարգին, որը մշակվել է ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանի Մրցունակ Մասնավոր
Հատված (ՀՄՄՀ) ծրագրի շրջանակներում: Չնայած փաստաթուղթը պաշտոնապես չի
թարմացվել 2012թ. ի վեր, այն Հարավային միջանցքի զարգացման համար դեռևս
կարևոր և արդի փաստաթուղթ է հանդիսանում:
Փաստաթղթի համաձայն, “Հայաստանի զբոսաշրջության ոլորտի ընդհանուր
նպատակն է՝ ավելացնել վերջինիս ներդրումը ազգային տնտեսությունում, և
ապահովել տարածաշրջանում հավասարաչափ տնտեսական աճ, միևնույն ժամանակ
լուծելով աղքատության խնդիրը: Այս նպատակին կարելի է հասնել ներգնա և
օտարերկրյա զբոսաշրջիկների բարձր մակարդակի պահմպանման միջոցով, միևնույն
ժամանակ ավելացնելով զբոսաշրջությունից ստացված եկամուտը՝ առաջարկելով
ավելի բարձրարժեք ծառայություններ և պրոդուկտներ, ինչպես նաև ոլորտում
ստեղծելով նոր աշխատատեղեր:”92

7.2.1.1 Քաղաքականության հիմունքներ
Վերոնշյալ նպատակների իրականացման համար Կառավարությունը կարևորում է
քաղաքականության հիմունքները և արժեքները, որոնք մինչ օրս արդիական և
արդյունավետ են: Փաստաթղթում կարևորվող հիմունքներն են.
1) Մրցունակության աճ
2) Միջազգային լավագույն փորձի ինտեգրում
3) Նպատակային պրոդուկտի մշակման և առաջխաղացման մասնագիտացում
4) Շահառուների շրջանում ընդհանուր տեսլական և համագործակցություն
5) Բնական և մշակութային ժառանգության երկարաժամկետ պահպանումը և
պաշտպանությունը, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական և բնապահպանական
օգուտները կարևորող կայուն զարգացում
6) Զբոսաշրջությունը, իբրև տնտեսության առաջնահերթ ուղղություն
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Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ, ԱՄՆ ՄԶԳ CAPS ծրագիր, 2008, է. 4
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7) Բնության և միջավայրի պահպանություն

7.2.1.2 Քաղաքականության արժեքներ
Վերոնշյալ հիմունքները հիմնված են և աջակցվում են մի շարք արժեքներով, որոնք
ներառում են.
1) Պրոդուկտների և առաջարկների զարգացման վավերականություն, ընտրություն,
բազմազանություն և նորարարություն
2) Վստահելիություն, բարոյական բիզնեսի վարում, ճամփորդողների նկատմամբ
հարգանք, հյուրընկալություն
3) Բարձրարժեք-փոքրածավալ և փոխի արժեք
4) Հարևան երկրների հետ տարածաշրջանային համագործակցություն
5) Որակյալ ծառայություններ և հարմարություններ, ապահով տրանսպորտ և
կացարաններ

7.2.2 Մարզային մակարդակում տարածաշրջանային
զարգացման ծրագրեր
ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ Տեղանքի Կառավարման Պլաններ հաշվետվության համաձայն,
կառավարման պլաններն օրենսդրական պահանջ չեն հանդիսանում մշակութային
ժառանգության պաշտպանության համար: ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային
ժառանգության հանձնաժողովը, այնուամենայնիվ, պահանջում է, որ Հայաստանում
համաշխարհային ժառանգություն հանդիսացող երեք տեղանքներում գործի
կառավարման պատշաճ համակարգ, ինչպիսին առկա է միայն Գեղարդի վանքի
տարածքում: “Համաշխարհային ժառանգության կոնվենցիայի իրականացման
գործառնական ուղեցույցներում” ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի կողմից սահմանվում են նման
կառուցվածքի ուղեցույցներ: Սույն Ուղեցույցները հանդիսանում են կառավարմամն
պատշաճ շրջանակ մշակութային բոլոր ժառանգությունների համար, անկախ
վերջիններիս՝ իբրև Համաշխարհային ժառանգության տեղանքներ ճանաչվելու
հանգամանքից:

7.2.3 Համայնքային խորհրդի զարգացման քառամյա ծրագրեր
Համաձայն ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ հաշվետվության “օրենքի պահանջի համաձայն՝
համայնքային խորհուրդը պետք է ներկայացնի զարգացման քառամյա ծրագիր: Ի
լրումն, նման փաստաթուղթ պետք է մշակվի նաև այն պարագայում, երբ ժամանակից
շուտ տեղի է ունեցել համայնքապետի փոփոխություն, անկախ պատճառներից:
Համայնքապետը համայնքի խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում զարգացման
քառամյա ծրագիրն ու բյուջեն: Ցավոք, Հայաստանի համայնքների մեծ մասն այս
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փաստաթուղթը չի դիտարկում իբրև գործառնությունների հիմք, կամ հաշվի չի առնում
տարեկան բյուջեն կազմելիս:”93

93

ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ տեղանքի կառավարման պլաններ, օգոստոս 2014, է. 11
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Գլուխ 8. Արժեշղթայից ստացվող օգուտը. Օգուտների բաշխումը տեղի համայնքների
հետ
Կարևորելով զբոսաշրջության հնարավորություններն առավել մեծ բարգավաճման
հասնելու համար – բարգավաճման բաշխում – աջակցություն է ցուցաբերվում նաև ՀՀ
Կառավարության Հայաստանի զարգացման ռազմավարությանը, որի նպատակն է
եռապատկել շնչին հասնող եկամուտը, հասցնելով այն 10,000 ԱՄՆ դոլար, 800,000
անհատի դուրս բերել աղքատությունից 2025թ. դրությամբ: Համաշխարհային բանկի
2014-2017թթ. Երկրի համագործակցության ռազմավարությունը աջակցում է ընտրված
ուղղությանը, կարևորելով բարգավաճման բաշխման և աղքատության նվազեցման
կարճաժամկետ կարիքների հասցեագրումը՝ արագացված տնտեսական աճի և
աշխատատեղերի ստեղծման եղանակով:
Այցելուների աճող թվին և ծախսվող գումարներին համահունչ աճում են հայաստանի
տնտեսության օգուտներրը: ՃԶՄԻ համաձայն, զբոսաշրջությունը ուղղակիորեն
ստեղծում է 22,000 աշխատատեղ (ընդհանուր աշխատատեղերի 2%), և ներառելով նաև
անուղղակի աշխատատեղերը՝ կազմում է 65,000 աշխատատեղ, այդպիսով
ապահովելով աշխատատեղերի 7.3%: Ոլորտը նաև ապահովում է ՀՆԱ 8.2%
(ուղղակիորեն և անուղղակիորեն), ինչպես նաև արտահանումից ստացվող եկամտի
մոտ 17%: Այնուամենայնիվ, մտահոգություն է առաջացնում մեկ այցելուի կողմից
ծախսվող գումարի ինդեքսը; այս թիվը անկում է ապրել, ինչը նշանակում է, որ
զբոսաշրջության ոլորտում առաջարկվող ծառայությունները չեն բարելավում
որակական և բազմազանության տեսակետներից: Սա նաև նշանակում է, որ
շուկայավարմանն ուղղված միջոցառումները չեն ուղղորդվում և/կամ հաջող չեն՝
խոշոր գումարներ ծախսել ցանկացող զբոսաշրջիկների շրջանում: Անփոփոխ
զբոսաշրջային շուկաներում ցածր ծախսերի իրականացումը ռիսկ է հանդիսանում
մրցունակության անկման, և հետևաբար աճող եկամուտների ձևավորման համար:
Համաձայն 2013թ.
Զբոսաշրջության ոլորտում ներդրումների իրականացման
ֆորումում Սյունիքի վերաբերյալ ԵԱՀԿ ներկայացրած նկարագրականի,
տարածաշրջանում բացակայում է զբոսաշրջության զարգացման ոլորտում
կառուցվածքային մոտեցումը, չնայած գոյություն ունեցող բազմաթիվ տեսարժան
վայրերի և տարածքում անհատական զարգացումների: Նման բացն իր արտացոլումն
է գտնում ազգային մակարդակում: Չնայած վերոնշյալ քաղաքականության դրական
ուղղությունների, Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի և զբոսաշրջության
ռազմավարության իրականացման բացակայությունը անդրադառնում է ողջ երկրի
իրավիճակի վրա, ներառյալ Հարավային միջանցքը: Իրականում, Հարավային
Միջանցքի նկատմամբ կառուցվածքային մոտեցումը բավական բարդ է, եթե ոչ
անհնար առանց ազգային կազմակերպության և ռազմավարության: Ինչպես արդեն
նշվել է Հայաստանի զարգացման նոր գործակալությունը պետք է գործարկվի 2015թ.,
ինչը կաջակցի վերոնշյալ խնդիրների լուծմանը:
Նկարագրականում ԵԱՀԿ նաև նշել է.
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ԵԱՀԿ Ծրագրերի իրականացման ներկայացուցչությունը Սյունիքում 2014թ.
կարողությունների կառուցման աջակցություն կտրամադրի Սյունիքի մարզի
վարչական կառույցներին, որը կներառի համակարգչային ծրագրի վրա հիմնված
տնտեսական մոդելի մշակում:
Մոդելը կօգնի գնահատել Կառավարության
ներդրումների արդյունքը մարզում՝ աշխատատեղերի, եկամտի և պետբյուջե
մուտքագրվող հարկերի առնչությամբ: Մոդելը նաև կկիրառվի զբոսաշրջության
ոլորտում զարգացմանն ուղղված գործողությունների ազդեցության գնահատման
համար: Մոդելը պատրաստ կլինի 2014թ., իսկ տվյալների հավաքագրումը
կիրականացվի ԷՆ, ՏԿ, ՀՀ Վիճակագրության ծառայության և ՀՀ ՊԵԿ կողմից: Մոդելի
լիարժեք գործարկման համար ԵԱՀԿ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ են
անհրաժեշտ: Մոդելը նախագծվել է այնպես, որ հետագայում մատչելի լինի դրա
կրկնօրինակումը մարզի այլ շրջաններում նույնպես, իսկ սպասարկման
և
պահպանման ծախսերը մատչելի են ՀՀ Կառավարության համար:
Այսպիսով, ԵԱՀԿ ստեղծել է բավական օգտակար մոդել, սակայն այն չի կարող
գործարկվել ֆինանսական ռեսուրսների սղության պատճառով:
Կառուցվածքային մոտեցումների և կազմակերպությունների բացակայության
պայմաններում, դեռևս հնարավոր է որոշակի առաջընթաց ունենալ առավելագույնիի
հասցնելով աճող զբոսաշրջությունից ստացվող ընդհանուր օգուտների: Քանի որ
Տաթևի վերածնունդի ծրագիրը մի շարք նածաձեռնություններ է մշակել հաջողության
հասնելու համար, Ծրագիրը պետք է իբրև օրինակ ծառայի՝ տեղի համայնքներին
զբոսաշրջության ներկայացման եղանակների, կոնսենսուսի ձեռքբերման և տեղի
բնակչության ներգրավման առումով: Ինչպես ցուցադրել է ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ ծրագիրը,
տեղական կարողությունների կառուցումն ու ուսուցումը հանգուցային են
առաջընթացն ապահովելու գործում:
ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ իրենց դաշտային ուսումնասիրության մեջ տեղի բնակիչների
վերբերմունքը զբոսաշրջության նկատմամբ նկարագրել են իբրը. “Տեղի բնակիչների
վերաբերմունքը գյուղական և էկո-տուրիզմի վերաբերյալ բավական դրական է, քանի
որ գիտակցում են դրանից բխող տնտեսական զարգացումը Սյունիքի համար, որը
կհանգեցնի գործազրկության վերացմանը, համայնքների եկամտի ավելացմանը,
ինչպես նաև տեղի տնտեսության մեջ ներդրումների իրականացմանը: Չնայած
գյուղական և էկո-տուրիզմի վերաբերյալ դրական մոտեցմանը, տեղի բնակիչների մեծ
մասը անորոշ է այդ գործընթացում իրենց զբաղեցրած տեղի վերաբերյալ. նրանք
անտեղյակ են, թե ինչպիսի ծառայություններ կամ ապրանքներ պետք է առաջարկեն,
ինչպիսի ակնկալիքներ իրենցից կունենան զբոսաշրջիկները, և ինչպես սկսել և
կառավարել փոքրիկ բիզնես: Տեղի համայնքների բնակիչները կարողությունների
զարգացման, բիզնեսի կառավարման, շուկայավարման և հաղորդակցման, օտար
լեզուների (մասնավորապես անգլերենի) ոլորտներում ուսուցումների կարիք ունեն:
Տեղի բնակչությանն անհրաժեշտ կլինի ֆինանսական որոշակի աջակցություն իրենց
տները, բիզնես տարածքները, ինչպես նաև սարքավորումները բարեկարգելու համար
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նախնական ներդրումներ կատարելիս, անհրաժեշտ կլինեն նաև տեղեկատվական և
գովազդային նյութեր:”94
Տեղական համայնքներում օգուտների բաշխումը առավելագույնին հասցնելու համար
անհրաժեշտ է տեղի կարիքների և առաջնահերթությունների վերաբերյալ տվյալների
հավաքագրում: Տեղի բնակիչների հետ անհրաժեշտ է անցկացնել համայնքնային
հանդիպումներ՝ զբոսաշրջության զարգացման ընդունելի մակարդակը և դրա
ազդեցությունը կարիքների բավարարման գործում հասկանալու համար: Տաթևի
հիմնադրամը Տաթևի հարակից գյուղերի համայնքապետարաններում իրականացրել է
տեղի բնակիչների հետ հանդիպումներ, որտեղ քննարկվել են զարգացման ծրագրերը:
Սույն հաշվետվության ռազմավարական առաջարկությունների իրականացման
համար անհրաժեշտ կլինեն համայնքային քննարկումներ:
Թեպետ Կառավարության վիճակագրական հաշվետվությունները տրամադրում են
գործազրկության, կրթական և ներդրումային մակարդակների վերաբերյալ
հաշվետվություններ Միջանցքի երկայնքով ձգվող ուղղությունների վերաբերյալ,
բացակայում
են
վերջի
շրջանում
տեղի
բնակիչների
կարիքների
և
առաջնահերթությունների գնահատման ուսումնասիրություններ: ՁԶՇՄ տեղանքի
կառավարման պլաններում հեղինակները նշում են, որ տեղակակն մակարդակում
տվյալներն անբավարար են, որը կրիտիկական խնդիր է հանդիսանում, և պետք է
արտացոլվի հետագա ուսումնասիրություններում: Միևնույնը կարելի է նշել նաև այն
հարցի շուրջ, թե իրականում ինչպիսի կամ ինչ ծավալի զբոսաշրջություն են
ակնկալում հենց համայնքները, կամ միգուցե նրանք առ հասարակ չեն ցանկանում
ներգրավված լինել այդ ոլորտում: Հավանաբար, հաշվի առնելով Կառավարության և
դոնորների կողմից ենթակառուցվածքների և ծառայությունների վերլուծութանն
ուղղված ջանքերը, այս հարցը արդեն իսկ հասցեագրվել է: Այնուամենայնիվ, պարզ չեն
համայնքների կողմից իրենց կարիքների վերաբերյալ արված բացահայտումների
վերաբերյալ տվյալները:
Այդուհանդերձ, բացահայտվել են յուրաքանչյուր
ուղղություններում գործազրկության մակարդակները:

հանգուցային

և

տեղային

Հանգույց #1: 2013թ. գործազրկության տվյալները Վայոց Ձորում նշում են 736
գործազուրկ բնակչության ընդհանուր թվից, որը կազմում է 33800; դրանցից 566
կանայք են, որոնց մեծ մասը 35-45 տարեկան (173) և երիտասարդներ (97):95
Ի լրումն, Վայոց Ձորը զիջում է մնացած շրջաններին մեկ շնչին հասնող ՀՆԱ-ով: 96
Վայոց Ձորում առկա է նաև բնակչության անկում 10 տոկոսի չափով՝ 53,230-ից
հասնելով 47,659 2011թ.:97
94

ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ Սյունիքի մարզի զբոսաշրջային պրոդուկտի գույքագրում, նոյեմբեր 2012, է. 6
Աղբյուր. ՀՀ ԱՎԾ և ՀՀ Զբաղվածության պետական, 2013
96
Տարածաշրջանային զարգացման ոլորտում գործողությունների նախապատրաստում, ԵՄ կողմից
ՏԿՆ համար պրեզենտացիայի պատրաստում, հուլիս 2014, է. 7
97
ՏԿՆ համար ԵՄ կողմից մշակված Հայաստանի տարածաշրջանային զարգացում փաստաթուղթ, է. 29
95
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Նշում. Վայոց Ձորի մարզը ներառում է. Ջերմուկ, Վայք, Նորավանք, Արենի և
Եղեգնաձոր:
Հանգույց #2: 2013թ. վիճակագրական տվյալների համաձայն Սյունիքում
գործազրկությունը ընդհանուր 95300 բնակչության շրջանում կազմում է 4012, որից
2855 կանայք են, որոնց մեծ մասը 35-45 տարեկան (1159) և երիտասարդներ (305):98
Ինչպես Վայոց Ձորի օրինակում, Սյունիքի մարզում նույնպես բնակչության անկում է
նկատվել. 2001թ. 134,061-ից հասնելով 119,873-ի 2011թ.: Համաձայն Եվրոպական
Միության
քաղաքականության
փաստաթղթի՝
տնտեսական
իրավիճակով
պայմանավորված արտագաղթը զգալի գործոն էր Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերում
բնակչության թվի նվազման համար:99
Նշում. Սյունիքի մարզը ներառում է Գորիս, Տաթև, Քաջարան, Կապան, Սիսիան և
Մեղրի:
Տաթևի վերածնունդի ծրագիրը կարծես թե ամենաբազմակողմանի միջոցառումն է
Հարավային միջանցքում աշխատատեղերի ստեղծման և օգուտների բաշխումն
ավելացնելու տեսանկյունից: 2013թ. երրորդ եռամսյակի դրությամ 100 “ՏաԹևեր”
ճոպանուղում աշխատանքի են անցել 54 տեղի բնակիչներ: Ծրագրի զարգացման հետ
համահունչ ակնկալվում է տեղի բնակիչների աշխատանքով ապահովման ավելի մեծ
ծավալ: Աշխատողների մեծ մասն ընդգրկված է ճոպանուղու գործարկման և
ռեստորանային
սպասարկման
ոլորտներում:
Այս
հնարավորությունները
աշխատատեղեր և փոքր բիզնեսներ կստեղծեն տեղի համայնքներում՝ ուղղակիորեն
զբոսաշրջիկներին տեղական արտադրության ձեռագործ աշխատանքներ և
ապրանքներ վաճառելու տեսքով:

8.1 Ամփոփում
Գործազրկությունը Վայոց Ձորում և Սյունիքում այնքան էլ լուրջ խնդիր չէ, ինչպես այլ
մարզերում, մասամբ նվազող բնակչության և մասնավորապես երիտասարդների
Երևան տեղափոխվելու պատճառով: Միջանցքում զբոսաշրջության աճող միտմանը
համահունչ հնարավոր է նաև բնակիչների վերադարձ: Այնուամենայնիվ, բնակչության
նվազումը խնդիր է առաջացնում Միջանցքում զբոսաշրջության զարգացման համար՝
ուսուցանված անձնակազմի բացակայություն, մասնավորապես հյուրընկալության
ոլորտում: Միջանցքում զբոսաշրջության զարգացումը պետք է նաև կարևորի
հյուրընկալության ոլորտի ուսուցում և կրթություն:

98

ՏԿՆ համար ԵՄ կողմից մշակված Հայաստանի տարածաշրջանային զարգացում փաստաթուղթ, է. 29
ՏԿՆ համար ԵՄ կողմից մշակված Հայաստանի տարածաշրջանային զարգացում փաստաթուղթ, է. 43
100
Տաթևի հանրային զեկույց, սեպտեմբեր 2013
99
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Գլուխ 9. Արժեշղթայի բաղադրիչների համադրում. Միջանցքի
զարգացման տեսլական և գործողությունների ծրագիր
ՀՀ Կառավարության Զարգացման ռազմավարությունը (ՀԶՌ) թիրախավորել է մեկ
շնչին հասնող եկամտի եռապատկումը, հասցնելով այն 10,000 ԱՄՆ դոլարի, ինչպես
նաև շուրջ 800,000 գործազուրկներին աշխատանքով ապահովումը 2025թ. դրությամբ:
Համաշխարհային բանկի 2014-2017թթ. Երկրի գործընկերության ռազմավարությունն
աջակցում է այս ուղղվածությանը՝ կարևորելով կարճաժամկետ կարիքների
հասցեագրումը և աղքատության նվազեցումը տնտեսական աճի և աշխատատեղերի
ստեղծման եղանակով:
Ինչպես արդեն իսկ հղում է կատարվել սույն ռազմավարության տարբեր
հատվածներում,
մի
շարք
դոնորների,
ՀԿ-ների
և
Կառավարության
գործակալությունների կողմից ծավալուն աշխատանք է իրականացվել ազգային
մակարդակով հնարավոր ուղղությունների զարգացման, ինչպես նաև Հարավային
Միջանցքի առնչությամբ: Կատարված աշխատանքի կրկնօրինակման փոխարեն,
անհրաժեշտ է հիմնվել կատարված վերլուծությունների վրա, և աջակցել ընտրված
ուղղությունների և տեսարժան վայրերի զարգացմանը, որոնք կարող են խթան
հանդիսանալ Միջանցքը միջազգային դասի զբոսաշրջային նպատակակետ դարձնելու
գործում
2014թ. հուլիսին ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ ծրագիրը հրապարակեց Զբոսաշրջության
զարգացման ռազմավարություն – Ճանապարհային քարտեզ 2014-2019, քանի որ,
ինչպես իրենք են նշում “չկա հստակ ռազմավարություն կամ ժամկետ զբոսաշրջության
ոլորտի ընթացիք զարգացումն ուղղորդելու համար”:101 Այս Ճանապարհային քարտեզի
նպատակն է ծառայել իբրրև 2008-2012թթ. Զբոսաշրջության զարգացման
հայեցակարգային փաստաթղթի լրացում: 2014թ հուլիսի հաշվետվության մեջ, ՁԶՇՄ
նշում է, որ վերոնշյալը ռազմավարականկ փաստաթուղթ է, և ոչ ամբողջությամբ
ինտեգրված Զբոսաշրջության զարգացման ազգային ռազմավարություն: Նրանք նաև
նշում են, որ 2009թ. Զբոսաշրջության զարգացման Հայաստանի ազգային
գործակալության լուծարումը բացասականորեն է ազդել Հայեցակարգային
փաստաթղթի և այլ դոնորների կողմից զբոսաշրջության զարգացմանը միտված
ջանքերի վրա, ինչը հանգեցրեց ոլորտում ղեկավար մարմնի բացակայությանը, իսկ
դոնորներ համար անհնար դարձավ գիտելիքի և պատասխանատվության
փոխանցումը՝ համապատասխան կառույցի բացակայության պայմաններում:102 Իրենց
Ճանապարհային քարտեզը բազմակողմանի հիմք է ստեղծում Հայաստանի
զարգացման նոր հիմնադրամի համար, ինչպես նաև ապահովում համապատասխան
պայմաններ ազգային ռազմավարությունների և տարածաշրջանային մակարդակում
101

ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ Զբոսաշրջության զարգացման ռազմավարություն – 2014-2019 ճանապարհային
քարտեզ, հուլիս 2014, է. 4
102
ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ Զբոսաշրջության զարգացման ռազմավարություն – 2014-2019 ճանապարհային
քարտեզ, հուլիս 2014, է. 5

133

Հայաստան` Հարավային միջանցքի զբոսաշրջության ռազմավարություն

գործողության ծրագրերի իրականացման համար: Վերջինիս համար բացահայտվել են
շտապ կարգով Մանրամասն զբոսաշրջային տարածքների պլաններ պահանջող
ուղղությունները, որոնք պետք է ամփոփվեն Գործողությունների ծրագրում
[Ճանապարհային քարտեզ] և պատրաստվեն 15 տարվա կտրվածքով….պետք է բխեն
շուկայի կողմից թելադրվող պահանջարկից և կանխատեսեն այցելուների
ժամանումը…103:
 Երևան
 Դեբետ գետի կիրճ
 Դիլիջանի կլաստեր
 Զբոսաշրջության հարավային միջանցք
Ճանապարհային քարտեզը նաև նշում է, որ այս պլանները պետք է հիմնված լինեն
զբոսաշրջության գոտիների զարգացման, ինչպես նաև կացարանների, շինությունների
ճարտարապետության,
հանրային
տարածքների
և
լանդշաֆտների,
ավտոկայանատեղերի,
այցելուների
համար
նախատեսված
ընդհանուր
հարմարությունների միջազգային չափանիշների և ուղեցույցների վրա: Պետք է
ներառված լինեն նաև զբոսաշրջային գոտիների կառավարման պլաններ: Այս
“գործիքները” հաշվի են առնվել Ճանապարհային քարտեզի գործողությունների
ծրագրում և ժամանակացույցում՝ զբոսաշրջության ոլորտի նոր ռազմավարության
հետագա մշակման համար: Համապատասխանաբար, անհրաժեշտ է ինտեգրել
Հարավային Միջանցքի զարգացմանն ուղղված գործողությունները ազգային
մակարդակում իրականացվող գործողություններին: 104 Այլ կերպ ասած, Հարավային
Միջանցքը պետք է զարգանա ազգային մակարդակում ռազմավարական
պլանավորման և իրականացման սերտ համակարգման միջոցով:

9.1 Առաջարկվող հետագա քայլեր
Այս հաշվետվությունում Համաշխարհային բանկի, ՀՀ Կառավարության, Հայաստանի
զարգացման
ապագա
հիմնադրամի,
համայնքների,
քաղաքացիական
հասարակության և բիզնեսի կողմից պոտենցիալ միջամտությունների նպատակով
հատկանշվել են միջանցքի երկայնքով տեղակայված կոնկրետ ուղղություններ և
տեսարժան վայրեր: Համաշխարհային բանկը սերտորեն համագործակցել է ԱՄՆ ՄԶԳ
հետ՝ կառուցելով ՁԶՇՄ և CAPS կատարված աշխատանքի վրա:
Ինչպես արդեն նշվել է, Հարավային միջանցքի զարգացումը պետք է իրականացվի
ազգային մակարդակում աշխատանքների իրականացման հետ համատեղ՝
Հայաստանի զարգացման նոր գործակալության և զբոսաշրջության ռազմավարության
միջոցով: Նոր կառույցը և ռազմավարությունը ազգային մակարդակում պետք է
ստեղծեն շրջանակ, որտեղ կտեղավորվեն Հարավային միջանցքի զարգացմանն
103

ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ Զբոսաշրջության զարգացման ռազմավարություն – 2014-2019 ճանապարհային
քարտեզ, հուլիս 2014, է. 33
104
ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ Զբոսաշրջության զարգացման ռազմավարություն – 2014-2019 ճանապարհային
քարտեզ, հուլիս 2014, է. 33-34
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ուղղված
ռազմավարական
առաջարկությունները:
Նման
համակարգման
պայմաններում, Հարավային միջանցքի՝ իբրև պատասխանատու զբոսաշրջության նոր
նպատակակետ, ռազմավարական տեսլականը, կարող է հնարավոր դառնալ:
Զբոսաշրջության ակտիվների առումով, ինչպես արդեն նշվել է, Հարավային միջանցքն
առաջարկելու շատ բան ունի, սակայն մասնավորապես ենթակառուցվածքների,
պրոդուկտի մշակման և շուկայավարման, մարդկային ռեսուրսի և իրականացնող
կառույցների առնչությամբ ծագող խնդիրները լուրջ խոչընդոտ են հանդիսանում: Այս
սահմանափակումները ազդում են նաև շուկայի վրա, մասնավորապես տուր
օպերատորների առումով: Չնայած այն հանգամանքի, որ 50-ից ավելի տուր
օպերատորներ առաջարկում են Հարավային միջանցքի ուղղությունները, վրանց
առաջարկները սահմանափակ են, մասնավորապես ինչ վերաբերում է գիշելով
այցերին (tես՝ Աղյուսակ 8): Միջանցքում զբոսաշրջության բարելավման համար խիստ
կարևոր է կացարանների խնդրի լուծումը: Այդուհանդերձ, կացարանների ոլորտում
ներդրումների
խթանման
համար
անհրաժեշտ
են
ենթակառուցվածքներ
(ճանապարհներ), պրոդուկտի զարգացում, ինչպես նաև մարդկային ռեսուրսի
ուսուցանում: Արժեշղթայի բոլոր բաղադրիչները անկախ են, և միևնույն ժամանակ՝
փոխկապակցված:
Հաշվի առնելով պրոդուկտների մշակման և շուկայավարման ներուժը,
ենթակառուցվածքային կարիքները և մարզի գործազրկության մակարդակները՝
Հարավային միջանցքում իբրև հանգուցային ուղղություններն են. Երևան-ԳառնիԳեղարդ, Արենի և Գորիս:
Վերոնշյալ ուղղություններում իրենց հերթին կան առաջնահերթություններ.


Փոքր հյուրանոցներ, և միգուցե B&B-ներ, ինչը ենթադրում է տեղի
սեփականատերերի համար ուսուցում: Նշում. սա համեմատաբար անտեղին է
Գառնի-Գեղարդ երթուղու պարագայում, քանի որ այցելուների մեծ մասը Երևանից
ժամանած հյուրեր են, որոնց այցի տևողությունը սահմանափակ է:



Տեսարժան վայրերում այցելուների համար նախատեսված հարմարությունների
բարեկարգում



Հյուրընկալության ուսուցում

“Գործողությունների ռազմավարական ծրագիրը” հասցեագրում է արժեշղթայի
հիմնական կարիքներից յուրաքանչյուրը ազգային համատեքստում.





Ենթակառուցվածք
Մշակում և շուկայավարում
Մարդկային ռեսուրսներ
Քաղաքականություն և ներդրումներ, ներառյալ՝ ինստիտուցիոնալ զարգացում

ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ Զբոսաշրջության զարգացման ռազմավարություն - 2014-2019
Ճանապարհային քարտեզ փաստաթղթերից ստացվել է ազգային մակարդակի
հետևյալ Գործողությունների ռազմավարական ծրագիրը
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Աղյուսակ 12: Զբոսաշրջության ոլորտի գործողությունների ռազմավարական ծրագիր
- 2014-2019 ճանապարհային քարտեզ
Նկարագրություն

Գործողությունների
ռազմավարական ծրագիր
(Արժեշղթայի բաղադրիչ.
քաղաքականություն)

Հայաստանի զարգացման
հիմնադրամի ստեղծում
(Արժեշղթայի բաղադրիչ.
ինստիտուցիոնալ զարգացում)

Նպատակներ

Սկիզբ

Մշակել
զբոսաշրջության
զարգացման
առաջնահերթությունների
դասակարգմամբ
աշխատանքային
պլան,
և
կարողությունները փոխանցել ՀՀ
Կառավարությանը՝
ոլորտը
կայուն
աճի
ուղու
վրա
տեղակայելու նպատակով
Զբոսաշրջության
ոլորտի
զարգացման և վարչարարության
նպատակով
արդյունավետ
առաջնորդության ապահովում
Պետք է ստեղծվի, ղեկավարվի և
գործարկվի ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ
հաշվետվության առաջարկների
հիման վրա

Ավարտ

1/2015

12/2019

1/2015

շարունա
կվում է

6/2015

6/2016

7/2015

10/2015

ՀԶՀ Զբոսաշրջություն Հայաստան
բաժնի եռամյա աշխատանքային
ծրագրի մշակում

ՀԶՀ Զբոսաշրջություն Հայաստան
բաժնի եռամյա աշխատանքային
զրագրի մշակում

Հանրային-մասնավոր
հատվածների
համագործակցությունը ներառել
Հարավային
միջանցքի
զարգացմանը,
օրինակ՝
այցելուների
համար
նախատեսված
հաստատությունների
կոնցեսիաներ

Վիճակագրություն և
կանխատեսում
(Արժեշղթայի բաղադրիչ.
ինստիտուցիոնալ զարգացում և
շուկայավարում)
Գոյություն ունեցող
վիճակագրության և
կանխատեսումների վերանայում
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Ուսումնասիրել
ժամանողների
վերաբերյալ
վիճակագրական
տվյալները
Ուսումնասիրել
իրականացված

ՁԶՇՄ 2013թ.
սահմանային

Հայաստան` Հարավային միջանցքի զբոսաշրջության ռազմավարություն

Նկարագրություն

Նպատակներ
անցակետերում
հետազոտությունը

Սկիզբ

Ավարտ

այցելուների

Ուսումնասիրել մեթոդոլոգիան,
ինչպես նաև զեկուցված այլ
վիճակագրական
տվյալները,
ներառյալ՝
հյուրանոցների
սենյակներ, աշխատատեղեր և
այցելուների կողմից ծախսվող
գումարներ
Զեկուցել եզրակացությունները

Ներառել Հարավային միջանցքի
վերաբերյալ
վիճակագրական
տվյալների
բարելավումը
վերոնշյալ ոլորտներում
Վիճակագրության և
ուսումնասիրությունների
մասնագետի տրամադրում ՀԶՀ՝
նոր կառույցում
համապատասխան
ստորաբաժանում ստեղծելու
նպատակով

ՀԶՀ և Վիճակագրության ազգային
ծառայության համար գործել,
որպես տեխնիկական փորձագետ
և միջազգային խորհրդատու

6/2015

6/2016

9/2015

12/2015

1/2016

6/2016

Սահմանել



Սահմանել մեթոդաբանություն և
վիճակագրական շրջանակ



Ներգնա զբոսաշրջիկների
թիվը
և
նրանց
նախապատվություններըs
Միջազգային
զբոսաշրջիկների թիվը և
նրանց
նախապատվությունները
Շուկայի զարգացող և
հիմնական հատվածները
Կացարանների թիվը և
չափանիշները

Ներառյալ Հարավային mիջանցքը
Մշակել 2015-2016
շուկայավարման
թիրախավորված և հատվածային
ծրագիր
Մշակել կարճաժամկետ
պահանջարկի կանխատեսում

Բացահայտել հատկանշական
շուկայավարման
գործողություններն ու դրանց
արժեքը

Ներառել Հարավային միջանցքին
վերաբերող բաժին
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Սկիզբ

Ավարտ

Ուսումնասիրել կարխաժամկետ
շուկայավարման
գործողությունները

Մշակել միջնաժամկետ
պահանջարկի կանխատեսում

Մշակել 2015-2016
շուկայավարման
թիրախավորված և հատվածային
ծրագիր

9/2016

3/2017

9/2017

11/2019

9/2015

6/2016

4/2016

10/2016

Բացահայտել հատկանշական
շուկայավարման
գործողություններն ու դրանց
արժեքը

Ներառել Հարավային միջանցքին
վերաբերող բաժին

Կանխատեսումների և
ռազմավարության
ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրել շուկայավարման
գործողությունները, ներառյալ վեբ
տեղեկատվություն, և առաջարկել
հետագա
քայլերի
ռազմավարություն

Պլանավորում
(Արժեշղթայի բաղադրիչներ.
ենթակառուցվածք, պրոդուկտի
մշակում և ինստիտուցիոնալ
զարգացում)

Զբոսաշրջության գոտիների
զարգացման շրջանակ

Ուսումնասիրել
առկա
պլանավորման
և
կանոնակարգման շրջանակները,
որոնք
կիրառվում
են
զբոսաշրջության
զարգացման
ծրագրերի
համակարգման
և
իրականացման
համար:
Սա
ազգային,
ինչպես
նաև
Հարավային
միջանցքի
զբոսաշրջության
համար
առաջնահերթություն
է
հանդիսանում
Զեկուցել բացերի վերաբերյալ, և
գործող շրջանակում առաջարկել
անհրաժեշտ փոփոխությունների
կատարում

ԶԳԶ պլանների մշակում
Հարավային միջանցքում

138

Պահանջարկի
կանխատեսման
վերանայված
տարբերակներից
ելնելով
մշակել
Հարավային
միջանցքի գոտիների պլան, որը
կհատկանշի
առաջարկվող
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Նպատակներ

Սկիզբ

Ավարտ

զբոսաշրջության, տրանսպորտի և
ծառայությունների
ենթակառուցվածքի ծրագրեր ԶԳԶ
շրջանակներում

Նման ծրագիրը կարելի է ստանալ
սույն
հաշվետվության
մեջ
ներկայացվող նյութերից
Հաշվետվություն,
որտեղ
ներկայացվում են զարգացման
ուղիները
և
զբոսաշրջության
զարգացման ծրագրերը

Տվյալների
հավաքագրման
և
վերլուծության
ոլորտում
բարեփոխումները
կաջակցեն
զարգացման
ուղիների
սահմանմանը

ԶԳԶ ծրագրերի մշակում
Հյուսիսային միջանցք

Պահանջարկի
կանխատեսման
վերանայված
տարբերակներից
ելնելով
մշակել
Հարավային
միջանցքի գոտիների պլան, որը
կհատկանշի
առաջարկվող
զբոսաշրջության, տրանսպորտի և
ծառայությունների
ենթակառուցվածքի ծրագրեր ԶԳԶ
շրջանակներում

9/2016

6/2016

6/2015

12/2015

6/2016

12/2016

Հաշվետվություն,
որտեղ
ներկայացվում են զարգացման
ուղիները
և
զբոսաշրջության
զարգացման ծրագրերը

Երևանից դուրս տեղակայված
ուղղությունների համար ԶԳԶ
ծրագրերի մշակում

Պահանջարկի
կանխատեսման
վերանայված
տարբերակներից
ելնելով
մշակել
Հարավային
միջանցքի գոտիների պլան, որը
կհատկանշի
առաջարկվող
զբոսաշրջության, տրանսպորտի և
ծառայությունների
ենթակառուցվածքի ծրագրեր ԶԳԶ
շրջանակներում
Հաշվետվություն,
որտեղ
ներկայացվում են զարգացման
ուղիները
և
զբոսաշրջության
զարգացման ծրագրերը
Նախապատրաստել
ցուցադրական
2

139

ծրագրի
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Նպատակներ

Երևանի ցուցադրական ծրագրերի
զարգացման պլաններ

առաջարկ, որտեղ կնկարագրվի
առաջարկվող
նախաձեռնությունների
իրականացումը,
ներառյալ
հանդիպումներ, շարժառիթներ,
համաժողովներ
և
ցուցահանդեսների (MICE) ոլորտի
զարգացում և լքված տեղանքների
վերազարգացում

Սկիզբ

Ավարտ

Ուսումնասիրել տարածքների և
շինությունների
վերաբերյալ
գործող
չափանիշները
և
կանոնակարգերը
Զեկուցել միջազգային լավագույն
փորձի ընդօրինակման ու շուկայի
պահանջներից
բխող
առկա
բացերի,
ինչպես
նաև
բարեփոխումների
անհրաժեշտության վերաբերյալ

Զբոսաշրջիկների համար
նախատեսված շինությունների
նախագծման չափանիշների
ուսումնասիրություն

Նախապատրաստել
զբոսաշրջության
համար
նախատեսված
շինությունների
նախագծման
վերանայված
չափանիշներ, ներառյալ՝ B&B-ներ,
հյուրանոցներ, ռեստորաններ և
ձեռագործ
աշխատանքների
վաճառքի
կետեր,
ավտոկայանատեղեր, ինչպես նաև
դրանց մուտքի և անվտանգության
չափանիշներ

1/2016

6/2016

6/2016

12/2016

Սա անհրաժեշտ է Հարավային
միջանցքի
երկայնքով
զբոսաշրջության
համար
նախատեսված
շինությունների
հնարավորինս
բարձր
մակարդակի
ապահովման
համար

Զբոսաշրջության համար
նախատեսված շինությունների և
ժառանգություն հանդիսացող
տարածքների նախագծման
չափանիշներ
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Ուսումնասիրել տարածքների և
շինությունների
վերաբերյալ
գործող
չափանիշները
և
կանոնակարգերը
Զեկուցել միջազգային լավագույն
փորձի ընդօրինակման ու շուկայի
պահանջներից
բխող
առկա
բացերի,
ինչպես
նաև
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Սկիզբ

Ավարտ

բարեփոխումների
անհրաժեշտության վերաբերյալ
Ժառանգություն
հանդիսացող
տեղանքների համար մշակել
ուղեցույցներ,
որոնք
կպարունակեն
նախագծման
պատկերազարդումներ
Նախապատրաստել
ցուցադրական երկու նախագիծ,
որտեղ
կներկայացվի
առաջարկվող
ուղեցույցների
կիրառումը

Ցուցադրական նախագծերից մեկը
կարող է տեղակայվել Արենիում
Բնապահպանություն
(Արժեշղթայի բաղադրիչ.
քաղաքականության և
պրոդուկտի մշակում)
ԶԳԶ-ների
շրջանակում
գնահատել
բնապահպանական
առկա
պայմանները,
զբոսաշրջության
զարգացման
հետագա
ազդեցությունները:
Ստեղծել զբոսաշրջության համար
պատշաճ կարողություններ
ԶԳԶ-ների համար
նախապատրաստել շրջակա
միջավայրի գնահատման
պլաններ

Շրջակա
միջավայրի
ազդեցության
գնահատականն
անհրաժեշտ
է
Հարավային
միջանցքի
հանգուցային
ուղղությունների համար








Վերազարգացման համար
պատշաճ լքված տեղանքների
բացահայտում
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1/2016

6/2016

6/2016

6/2017

Գառնի և Գեղարդ
Խոր Վիրապ
Արենի
Նորավանք
Գորիս
Քարահունջ
Խնձորեսկ

Համապատասխան
ԶԳԶ
շրջանակներում
բացահայտել
վերազարգացման
և
զղբոսաշրջության
ոլորտում
կիրառելու ներուժ ուեցող լքված
տեղանքները
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Նկարագրություն

Նպատակներ

Սկիզբ

Ավարտ

Գնահատել բնապահպանական
վիճակը
և
տեղանքի
վերականգնման
համար
կատարել
համապատասխան
առաջարկություններ

Անհրաժեշտ է իրականացնել
Հարավային միջանցքի հնարավոր
տեղանքների գույքագրում








Գառնի և Գեղարդ
Խոր Վիրապ
Արենի
Նորավանք
Գորիս
Քարահունջ
Խնձորեսկ

Ժառանգություն
համարվող
տեղանքների և պահպանվող
տարածքների համար մշակել
զբոսաշրջության կառավարման
պլաններ, որոնցով կսահմանվի.
զբոսաշրջիկներ
ընդունելու
ծավալային
կարողությունը,
թույլատրելի գործողությունները և
շրջակա
միջավայրի
պաշտպանության ուղեցույցներ
Ժառանգություն համարվող
տեղանքների և Պահպանվող
տարածքների համար մշակել
կառավարման պլաններ

Հարավային
միջանցքում
առաջնահերթություն համարվող
հետևյալ
ուղղությունները
կառավարման
պլանի
անհրաժեշտություն ունեն.








4/2017

6/2018

6/2016

6/2017

Գառնի և Գեղարդ
Խոր Վիրապ
Արենի
Նորավանք
Գորիս
Քարահունջ
Խնձորեսկ

Մարդկային ռեսուրսի
զարգացում
(Արժեշղթայի բաղադրիչ.
Մարդկային ռեսուրսներ և
աշխատուժի զարգացում)
Մշակել ուսուցանողների
դասավանդման ձեռնարկներ,
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Նկարագրություն
Զբոսաշրջության
իրազեկվածության ծրագիր

Նպատակներ

Սկիզբ

Ավարտ

կառավարության կողմից
կիրառվող գործիքներ և
հանրային ԶԼՄ-ների արշավներ
Զբոսաշրջության ոլորտի
ուսուցումների վերաբերյալ
իրազեկվածություն





Գնահատել մարդկային ռեսուրսի
ոլորտում կարիքները





Քանակական և որակական
կարիքների գնահատում
Գնահատել
առկա
ուսումնական
ծրագրերը,
չափանիշներն ու կառույցները
Առաջարկություններ
ներկայացնել
ինստիտուցիոնալ
կառուցվածքի վերաբերյալ
Առաջարկություններ
ներկայացնել ուսուցումների և
աշխատատեղերի
չափանիշների վերաբերյալ
Հավաստագրման վերաբերյալ
առաջարկություններ

1/2016

4/2016

4/2016

4/2017

4/2017

4/2018

Հարավային միջանցքի համար
կարևոր
է
կարիքների
գնահատումը, մասնավորապես
կանխատեսումների նպատակով:





Մշակել մարդկային ռեսուրսի
զարգացման ուսուցումներ

Ուսումնական նոր ծրագրի
մշակում
Հմտությունների բարելավման
ծրագրի մշակում
Պրակտիկ ուսուցումների և
սարքավորումների
բարելավում
Կարիքների
լիարժեք
գնահատման
արդյունքում
ուսուցում ապահովող նոր
ինստիտուտի ստեղծում

Հարավային միջանցքի համար
անհրաժեշտ
է
մշակել
արբանյակային ծրագիր, Գորիսի
Պետական
համալսարանում
հնարավոր տեղակայմամբ
Համայնքային
ուսուցումների
որակական
գնահատում
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մակարդակում
քանակական և
կարիքների
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Նկարագրություն
Մշակել համայնքային
մակարդակում զբոսաշրջության
ոլորտի ուսումնական ծրագրեր

Նպատակներ
Ուոսումնական
մշակում

Սկիզբ
նոր

Ավարտ

ծրագրի

Հմտությունների
բարելավման
ծրագրերի մշակում
Պահանջարկի
լիարժեք
գնահատման
արդյունքում
տեղական
մակարդակում
ուսումնական փոքր կառույցների
ստեղծում

Տաթևի վերածնունդ ծրագիրը
Հարավային միջանցքի համար
նման
ծրագրեր
մշակել
է
Հարավային միջանցքի համար, և
դրանք կարող են կիրառվել
Միջանցքի մնացած հատվածում
կրկնօրինակման համար.
ԱՄՆ ՄԶԳ ՁԶՇՄ ծրագիրը
նույնպես մշակել է ծրագրեր,
որոնք կարող են հետագայում
կիրառվել
համայնքային
մակարդակում զբոսաշրջության
ոլորտի ուսուցումների ընթացքում
Ներդրումների խթանում
(Արժեշղթայի բաղադրիչ.
ներդրումներ)
Հայաստանի
զբոսաշրջության
ոլորտում
ներդրումային
պայմանների
վերաբերյալ
հաշվետվության պատրաստում

Հայաստանում զբոսաշրջության
զարգացման իրավիճակի
գնահատում՝ ՀԶՀ Հայաստանի
զբոսշրջության բաժնի հետ
համատեղ

Ուսումմնասիրել
զարգացման
պայմաններն
ու
նախաձեռնությունները
մրցակցային
այնպիսի
ուղղություններում,
ինչպիսին
Վրաստանն է
Անհրաժեշտության
ներդրումային
ձևաչափում
փոփոխություններ

դեպքում,
գործող
առաջարկել

Հայաստանը
ներդրումների
բաղադրիչի մասով բավական լավ
տեղ
է
զբաղեցնում
Համաշխարհային տնտեսական
ֆորումի
Ճամփորդություն
և
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12/2015
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Նկարագրություն

Նպատակներ

Սկիզբ

Ավարտ

զբոսաշրջության
մրցունակություն ինդեքսում (տես
նախորդիվ):Հիմնական
խոչընդոտը
վերաբերում
է
ենթակառուցվածքներին
և
առաջարկվող
ծառայություններին,
որոնք
կխթանեն ծախսվող գումարների
աճ
Ուոսումնասիրել
մշակված
և
հաստատված՝ Զբոսաշրջության
զարգացման
գոտիների
պլանները, և կազմել պոտենցիալ
բոլոր զարգացման ծրագրերի
ժողովածու

Զբոսաշրջության զարգացման
պոտենցիալ ծրագրերի
հաշվառում և ցուցակագրում

Բացահայտված բոլոր ծրագրերի
համար
իրականացնել
գնահատում,
ներառյալ
նախնական
ֆինանսական
գնահատական

9/2015

5/2016

Զբոսաշրջության ոլորտում
ներդրումների շարժառիթներ

Զբոսաշրջության ոլորտի գրավիչ
և մրցունակ ներդրումային խթանի
նախապատրաստում՝
ՀՀ
Կառավարության
կողմից
մեկնաբանությունների
ներկայացման ու հաստատման
համար

1/2016

6/2016

Զբոսաշրջության ոլորտում
ներդրումների միջոցառման
կազմակերպում -1

2016թ.-ի վերջում կայանալիք
Հայաստանի
Զբոսաշրջության
ներդրումային
համաժողովի
անցկացման
համար
մշակել
թեմատիկ
բովանդակություն,
նշանակել
կազմակերպիչներ,
բացահայտել
կոմերցիոն
հովանավորների

12/2015

12/2016

Ընտրել մի խումբ կենսունակ
ծրագրեր՝
բրոշյուրի
կամ
աղյուսակի
տեսքով
ներդրողներին
ներկայացնելու
համար

Սա անհրաժեշտ է Հարավային
միջանցքի զարգացման համար, և
առկա է ՁԶՇՄ և ԱՄԱՓ
հաշվետվություններում
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Նկարագրություն

Զբոսաշրջության ոլորտում
ներդրումների միջոցառման
կազմակերպում - 2

Նպատակներ
2018.-ի
վերջում
կայանալիք
Հայաստանի
Զբոսաշրջության
ներդրումային
կոնֆերանսի
անցկացման
համար
մշակել
թեմատիկ
բովանդակություն,
նշանակել
կազմակերպիչներ,
բացահայտել
կոմերցիոն
հովանավորների,

Սկիզբ

7/2017

Ավարտ

12/2018

Ներդրումների
խթանման
հնգամյա
ծրագրի
ուսումնասիրություն և զեկուցում,
որը կներառի.


Գնահատել ներդրումների
խթանման ծրագրերը





Ներդրումային քվանտում
Աշխատատեղերի
ստեղծում
Մասնաբաժին ՀՆԱ-ում
Ոլորտի
դիվերսիֆիկացում
Հետագա
ռազմավարության
վերաբերյալ
առաջարկություն

9/2019
12/2019

Քանակական համակարգի հիման
վրա
հնգամյա
ծրագրի
ուսումնասիրություն և զեկուցում



Ուսումնասիրություն և
հաշվետվություն




Զբոսաշրջիկների
ժամանումների
թվի
ավելացում
Զբոսաշրջիկների կողմից
ծախսվող գումարների աճ
Աշխատատեղերի
ստեղծում
Մասնաբաժին ՀՆԱ-ում

Հնարավորության
պայմաններում,
կախված
տվյալների հասանելիությունից,
այս համակարգը կարող է
օգտագործվել նաև Հարավային
միջանցքի պարագայում
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Աղյուսակ 13: Զբոսաշրջության զարգացման ռազմավարական պլանի (2015-2019)
համար Գանտի գծապատկեր
2015

Գործողությունների
ռազմավարական
ծրագիր
ՀԶՀ ստեղծում
Միջազգային միջանկյալ
խորհրդատու
Շուկայավարման
միջազգային փորձագետ
ՀԶՀ բիզնես պլանի
մշակում
Հարավային միջանցքի
համար ՀՄՀ և
կոնցեսիաների
առաջարկությունների
մշակում

Վիճակագրություն և
կանխատեսումներ
Առկա վիճակագրության և
կանխատեսումների
ուսումնասիրություն
Հարավային միջանցքում
Վիճակագրության
ուսումնասիրության
կարևորում
Վիճակագրության և
հետազոտությունների
միջազգային փորձագետ
Սահմանել
վիճակագրության
մեթոդաբանություն
Հարավային միջանցքում
մեթոդաբանության
կարևորում
Զբոսաշրջության
արբանյակային ծրագրի
իրականացում
Կարճաժամկետ
պահանջարկի
կանխատեսում
Հարավային միջանցքում
կարճաժամկետ
պահանջարկի
սահմանում
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2015
Միջնաժամկետ
պահանջարկի
կանխատեսում
Հարավային միջանցքում
միջնաժամկետ
պահանջարկի
սահմանում
Մեթոդաբանության և
կանխատեսումների
ուսումնասիրություն

Պլանավորում
Զբոսաշրջության
զարգացման գոտիների
(ԶԶԳ) շրջանակ –
ազգային մակարդակում
գործող պլանավորման և
կանոնակարգման
շրջանակի
ուսումնասիրություն
Հարավային միջանցքի
ԶԶԳ պլանների մշակում
(տես ստորև՝ Միջանցքի
համար հատկանշական
Գանտ)
Հարավային միջանցքի
ԶԶԳ պլանների մշակում
Երևանից դուրս
տեղակայված ԶԶԳ
պլանների մշակում
Երևանի ցուցադրական
ծրագիր
Շինությունների
նախագծման
չափանիշների
առաջարկություն
Հարավային միջանցքի
համար շինությունների
նախագծման
չափանիշների
առաջարկություններ
Դիզայնի չափանիշների
առաջարկություններ
Հարավային միջանցքի
համար դիզայնի
չափանիշների
առաջարկություններ

Շրջակա միջավայր
ԶԶԳ-ների համար շրջակա
միջավայրի գնահատում
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2015
Հարավային միջանցքի
համար շրջակա
միջավայրի գնահատում
Լքված տեղանքների
բացահայտում
Հարավային միջանցքում
լքված տեղանքների
գույքագրում
Տարածքի կառավարման
պլանների մշակում
Հարավային միջանցքի
տեղանքների
կառավարման պլանների
մշակում.








Գառնի և Գեղարդ
Խոր Վիրապ
Արենի
Նորավանք
Գորիս
Քարահունջ
Խնձորեսկ

Մարդկային
ռեսուրսների
զարգացում
Զբոսաշրջության
վերաբերյալ
իրազեկվածության
ծրագրերի մշակում
Մարդկային ռեսուրսների
ոլորտում կարիքների
գնահատում
Հարավային միջանցքի
համար Մարդկային
ռեսուրսների ոլորտում
կարիքների գնահատում
Մարդկային ռեսուրսների
ոլորտում ուսումնական
ծրագրերի մշակում
Հարավային միջանցքի
համար արբանյակային
կարիքների ծրագրի
մշակում՝ Գորիսի
Պետական
համալսարանում
հնարավոր տեղակայմամբ
Համայնքային
մակարդակում
ուսումնական ծրագրի
մշակում
Համայնքային
մակարդայում
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2015

2016

2017
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ուսումնական ծրագրի
մշակում՝Հարավային
միջանցքի համար, որը
կիրականացվի Տաթևի
վերածնունդի ծրագրի
օրինակի հիման վրա

Ներդրումների
խթանում
Ներդրումների
պայմանների գնահատում
Բացահայտել զարգացման
պոտենցիալ ծրագրեր
Հարավային միջանցքի
համար բացահայտել
զարգացման պոտենցիալ
ծրագրեր
Մշակել ներդրումային
խթաններ
Զբոսաշրջային
միջոցառում
Զբոսաշրջության
ներդրումային
միջոցառում 2
Ներդրումների խթանման
ծրագրի գնահատում
Գործողությունների
ծրագրի գնահատում և
զեկույց

9.1.1 Հարավային միջանցքի գործողությունների ամփոփ պլան
Ինչպես նշվել է վերևում սույն զեկույցի պատրաստման ընթացքում դեռ պարզ չէր, թե
ՀԶՀ-ում ով է լինելու ազգային մակարդակով զբոսաշրջության զարգացման
պատասխանատուն, ուստի հետևյալ «գործընկերներ» բաժինը պետք է համարվի
ընդհանուր առաջարկ հիմնված միջազգային փորձի վրա: Կատարյալ դեպքում, ՀԶՀում կլինեն պաշտոնյաներ պատասխանատու Հարավային միջանցքի զարգացումների
համար, և ՀԶՀ Հայաստանի Զբոսաշրջություն բաժնում, և ստորև թվարկված մյուս
գերատեսչություններում:
Աղյուսակ 14: Հարավային միջանցքի գործողությունների ամփոփ պլան
Ուղղություն

Առաջարկվող գործողություններ և լուծումներ

Գործընկերներ

Գառնի



ԷՆ, ՀԶՀ զարգացման
թիմ, ՄՆ, ԱՄՆ ՄԶԳ
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Ուղղություն

Առաջարկվող գործողություններ և լուծումներ

Գործընկերներ



Արտադրանքի
զարգացում:
ուսուցում
աջակցելու
վաճառողներին

Գեղարդ



Ենթակառուցվածք. կայքի կառավարման
պլան

ԷՆ, ՀԶՀ, ՄՆ

Խոր Վիրապ (տեղային
ուղղություն)




Ենթակառուցվածք. կայքի կառավարման
պլան
Արտադրանքի զարգացում
հարևանությամբ/մոտակայքում բուտիկ
հյուրանոցի կառուցում

ԷՆ, ՀԶՀ զարգացման
թիմ, ՄՆ, ԱՄԱՓ,
մասնավոր հատված

Արենի (հանգույց)









Ենթակառուցվածք և ներդրումներ
Հատակագիծ
Վաճառատեղի զարգացում
Գինու գործարան
Բարելավված գինու փառատոն
Միջոցառումների օրացույց
Բուտիկ հյուրանոցի կառուցում

ԷՆ, ՀԶՀ զարգացման
թիմ, ՄՆ, IDEA
հիմնադրամ, ԱՄՆ
ՄԶԳ, Թուֆենկյան
խումբ, տեղական
համայնք

Արենի 1 քարանձավ
(տեղային ուղղություն)



Ենթակառուցվածք. կայքի կառավարման
պլան և տեղեկատվական կենտրոն

ՄՆ, ՀԶՀ զարգացման
թիմ, ԱՄՆ ՄԶԳ,
Սմիսոնյան

Մոզրովի քարանձավ
(տեղային ուղղություն)



Ենթակառուցվածք. կայքի կառավարման
պլան և այցելուների համար անհրաժեշտ
ենթակառուցվածք

ՄՆ, ՀԶՀ զարգացման
թիմ, մասնավոր
հատվածի կոնցեսիա
դա գործարկելու
համար (?)

Եղեգնաձոր



Արտադրանքի զարգացում և
շուկայավարում
Աջակցություն տեղական տուրիզմի
շուկայավարմանը
Միջոցառումների օրացույց գովազդվող
տուրօպերատորների միջոցով
Աջակցություն միկրոձեռնարկություններին
արտադրանքի զարգացման համար, օրինակ
գինու համտեսման տուն և ռեստորան
Ենթակառուցվածք. կայքի կառավարման
պլան ներառյալ այցելուների կենտրոն և
վաճառատեղի

ԷՆ, ՀԶՀ զարգացման
թիմ, ՄՆ, ԱՄԱՓ

Ենթակառուցվածք. կայքի կառավարման
պլան, որը կապահովի այցելուների
ենթակառուցվածք (զուգարաններ,
տեղեկատվական կենտրոն, պիկնիկի
տարածք, ավտոկայանատեղի, բարելավված
հետիոտն կամուրջ)
Մարդկային ռեսուրսներ. ՓՄՁ
աջակցություն, հատկապես տեղական

ԷՆ, ՀԶՀ զարգացման
թիմ, ՄՆ, մասնավոր
հատված, հրեական
սփյուռքի
համայնքներ







Եղեգիս (տեղային
ուղղություն)





151

Բիզնես
տեղական

Հայաստան` Հարավային միջանցքի զբոսաշրջության ռազմավարություն

Ուղղություն

Առաջարկվող գործողություններ և լուծումներ

Գործընկերներ

համայքնի միկրոձեռնարկությունների
ուսուցում
Քարահունջ



Ենթակառուցվածք. կայքի կառավարման
պլան

ԷՆ, ՀԶՀ զարգացման
թիմ, ՄՆ

Սիսիան (տեղային
ուղղություն)



Ենթակառուցվածք. Ջրվեժի համար կայքի
կառավարման պլան

ԷՆ, ՀԶՀ զարգացման
թիմ, Ջրի
մատակարարման
ընկերություն

Գորիս (հանգույց)



Ենթակառուցվածք. հատակագիծ

ԷՆ, ՀԶՀ զարգացման
թիմ, ՄՆ, մասնավոր
հատված,

Խնձորեսկ/Հին
Խնձորեսկ (տեղային
ուղղություն)





Ենթակառուցվածք
կայքի կառավարման պլան
Մատչելի ճանապաչհի կառուցում

ԷՆ, ՀԶՀ,
Տրանսպորտի և
կապի
նախարարություն

Տաթևի հարակից
գյուղեր – Շինուհայր,
Հալիձոր, Տանձատափ
(տեղային
ուղղություններ)



Ենթակառուցվածք. Տեղային մինիհատակագծեր
Մարդկային ռեսուրսներ
ՓՄՁ զարգացում և ուսուցում

ԷՆ, ՀԶՀ զարգացման
թիմ, IDEA
հիմնադրամ




9.2 Մոնիտորինգ և գնահատում
Ինչպես նշվել է վերևում, միջազգային այցելությունները գրանցում են զգալի աճ ավելի
քան եռապատկվելով 2005թ-ի 319,000-ից 957.000 այցելու 2013թ-ին 105 , իսկ միջին
մուտքերը մեկ այցելուի հաշվով անշեղորեն նվազել են 699 ԱՄՆ դոլարից 2005թ-ին և
հասել 479 ԱՄՆ դոլար 2013թ-ին:106 Հարավային միջանցքի համար հատուկ տվյալներ
չկան: Հետևելու ու վերահսկելու զբոսաշրջության զարգացման ջանքերի
կատարողականը
Հարավային
միջանցքի
երկայնքով,
էկոնոմիկայի
նախարարությունը և Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը հարկ է մշակեն հետևյալ
ցուցանիշները և ապա պարբերաբար վերահսկեն:
Աղյուսակ 15: Զբոսաշրջության կատարողականի վերահսկման առաջնահերթ
ցուցանիշներ
Առաջնահերթ ցուցանիշներ

Աղբյուրներ

Միջազգային
և
ներքին
մեկ
օրյա
ուղևորություններ դեպի ՀՄ ուղղություններով

Տուրօպերատորներ,
այցելված
վայրեր, քաղաքապետարաններ

105
106

ՄԱԿ ԱՀԿ Զբոսաշրջության բարոմետր, օգոստոս, 2014թ.
ՄԱԿ ԱՀԿ Զբոսաշրջության բարոմետր, օգոստոս, 2014թ.
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Գիշերակացով
միջազգային
և
ներքին
ուղևորություններ դեպի ՀՄ ուղղություններով

Տեղական
ոստիկանություն
ներկայացուցչություն, որը ՀՄ հյուրանոցներից
ստանում
է
հյուրերի
հաշվառման
տեղեկություններ:

Այցելուների ծախսեր

Տեղական հարցումներ

Տեղական հյուրանոցներում, ռեստորաններում և
տեսարժան վայրերում աշխատող անձանց թիվը

Աշխատանքի
և
նախարարություն

Հյուրանոցների, սենյակների և մահճակալների
քանակը մինչ 2013թ.

Քաղաքապետարաններ
նախարարություն

և

էկոնոմիկայի

Նոր հյուրանոցի նախագծման մանրամասներ

Քաղաքապետարաններ
նախարարություն

և

էկոնոմիկայի

սոցիալական

հարցերի

Երբ ՀԶՀ հետազոտությունների թիմի շնորհիվ կբարելավվի տվյալների
հավաքագրումն ու վերլուծությունը, կդառնա ավելի հեշտ չափել և վերահսկել
զբոսաշրջության արժեքային շղթայի յուրաքանչյուր “օղակը:” Եվ, այդ գործընթացում,
այս լրացուցիչ տվյալները կօգնեն կենտրոնացնել Հարավային միջանցքի
զբոսաշրջության պլանավորման, զարգացման, ներդրումային և շուկայավարման
գործընթացները, ինչը կհանդիսանա երկրի ընդհանուր ազգային զբոսաշրջության
զարգացման և շուկայավարման ծրագրերի անբաժանելի բաղադրիչ: Լրացուցիչ
կարևոր ցուցանիշները թվարկված են ստորև` Աղյուսակ 16-ում: Կատարողականի
վերահսկման լրացուցիչ կարևոր ցուցանիշներ: Նշում`Ստորև ներկայացվածը չի
հանդիսանում բոլոր հնարավոր ցուցանիշների ամբողջական ցանկ, այլ ներառված են
Հարավային միջանցքի զարգացման և մոնիտորինգի առավել օգտակար
առաջարկները: Կայուն զբոսաշրջության զարգացման ցուցանիշների ամբողջական
ցանկը և նկարագրությունը կարելի է գտնել Ցուցանիշներ զբոսաշրջային
ուղղությունների կայուն զարգացման համար. Ուղեցույցի 515 էջում, հեղինակ Թեդ
Մեննինգ, հրատարակված ՄԱԿ ԶՀԿ կողմից, 2004թ.:
Աղյուսակ 16: Կատարողականի վերահսկման լրացուցիչ կարևոր ցուցանիշներ
Դաս

Հատուկ ցուցանիշներ

Ներկայիս կարգավիճակ

Տնտեսական
ազդեցություն

1) Տուրիզմի ներդրումը ՀՆԱ-ին:
2) Զբոսաշրջության տնտեսական
ազդեցությունը տեղական
համայնքներում:
3) Ամենօրյա զբոսաշրջության
ծախսեր:
4) Զբոսաշրջային մուտքերի/
ժամանումների սեզոնային
տատանումներ:
5) Այցի երկարությունը մարզերում ի
համեմատ Երևանի

1) Ֆիլտրված տվյալներ
ներկայումս հաղորդվում են
ՄԱԿ ԶՀԿ և ՉԶՄԻ կողմից:
2) Չի հավաքագրվել:
3) 2013թ. հետազոտությունը
հաղորդում է որոշ տվյալներ,
բայց շարունակական
մեխանիզմ գոյություն չունի:
4) Ոչ լիովին էհավաքագրվում
ԷՆ կողմից:
5) Չի հավաքագրվել:
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Դաս

Հատուկ ցուցանիշներ

Ներկայիս կարգավիճակ

1) Հաստատության ընդհանուր
տարողունակություն /
մահճակալների քանակ:
2) Հաստատությունն ըստ
որակավորման:
3) Գոյություն ունեցող
հաստատությունների
արդիականացում և քանակի
ավելացում:

1) ԷՆ հավաքագրել է 2013թ.
Համար, բայց ոչ ավելի վաղ:
2) Հյուրանոցների
դասակարգման համակարգը
դեռ չի կիրարկվում:
3) Կարիքների գնահատում:
4) Դեռ չի հավաքագրվում:
5) Դեռ չի հավաքագրվում:
6) Դեռ չի հավաքագրվում:

Շուկա և արտադրանք
Հաստատություններ/
կացարաններ

4) Հաստատության ամսական
ծանրաբեռնվածության մակարդակը
ՀՄ ուղղության:
5) Օտարերկրյա զբոսաշրջիկների
գիշերակացի քանակը ՀՄ
յուրաքանչյուր ուղղությունում:
6) Ներքին այցելուների և
գիշերակացի քանակը:
Գրավչություններ

1) Կայքերի և դրանց որակի
գույքագրում:
2) Յուրաքանչյուր տեսարժան վայրի
այցելուների քանակը:
3) Զբոսաշրջիկների տոկոսը, ով
ձեռնարկում է կոնկրետ
զբոսաշրջային արտադրանք:
4) Տարեկան անցկացվող
միջոցառումների և փառատոների
քանակը:
5) Զբոսաշրջիկների կողմից վայրերի
դասակարգումը:

1) ԱՄՆ ՄԶԳ և ԱՄԱՓ-ի
ռեսուրսներ:
2) Չի հավաքագրվում,
բացառությամբ ՏաԹևեր
ճոպանուղի կողմից:
3) Չի հավաքագրվում:
4) Չի հավաքագրվում ազգային
մակարդակով, պետք
հավաքագրվի յուրաքանչյուր
քաղաքապետարանից:
5) ԱՄՆ ՄԶԳ 2013թ.
հետազոտություն,սակայն
անհրաժեշտ է կանոնավոր
հսկում:

Այցելուների տվյալներ

1) Այցի երկարությունը:
2) այցելված վայրերի քանակը:
3) Զբոսաշրջային գիշերակացի
բաշխումը:
4) Այցի նպատակը:
5) Քաղաքացիության երկիրը:
6) Բնակության երկիրը:
7) Ծագում?
8) Տարիք/սեռը:
9) Կրկին այցելությունների քանակը:
Արդյոք կայցելեն կրկին:

1) ՄԱԿ-ի ԶՀԿ ֆիլտրացված
տվյալներ:
2) 2013թ. այցելուների
հետազոտություն:
3) ԷՆ հավաքագրում է որոշ
տվյալներ:
4) ՄԱԿ-ի ԶՀԿ ֆիլտրացված
տվյալներ և որոշները վերցված
են այցելուների
հետազոտությունից:
5) Սահմանային տվյալներ:
6) Արդեն նշվել է:
7) 2013թ. այցելուների
հետազոտություն:

10) Զբոսաշրջիկների կողմից
արժեքի/գնի գնահատականը:
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Դաս

Հատուկ ցուցանիշներ

Ներկայիս կարգավիճակ

11) Այցելուների
բավարարվածությունը:

8) Սահմանային տվյալներ:
9) 2013թ. այցելուների
հետազոտություն:
10) Արդեն նշվել է:
11) Արդեն նշվել է:

1) Տարեկան կտրվածքով
ֆինանսական միջոցների
հատկացում հուշարձանների և
ուղղությունների վերականգնման,
պահպանման և պաշտպանման
համար.
2) Պետական բյուջեի տոկոսը
ուղղվող զբոսաշրջության հետ
կապված ենթակառուցվածքների
բարելավմանը:
3) Պետական բյուջեի տոկոսը
հատկացվող զբոսաշրջության հետ
կապված ենթակառուցվածքների
բարեփոխմանը:

1) ՄՆ տվյալներ:

Ենթակառուցվածք

2) Դեռ անհայտ է:
3) Դեռ չի հավաքագրվում:
4) Հավաքագրվում է ԷՆ
կողմից:
5) Հավաքագրվում է ԷՆ
կողմից:
6) ԱՄԱՓ-ը և ԱՄՆ ՄԶԳ
ծրագրերն մշակել են ծավալուն
աշխատություններ:

4) Հայաստանը սպասարկող
ավիաընկերությունների քանակը:
5) Շաբաթական չվերթների
ընդհանուր թիվը:
6) Յուրաքանչյուր վայրում առկա
տրամադրվող ծառայությունները:
Մարդկային ռեսուրսներ
1) Հարավային միջանցքի
ուղղություններում
վերապատրաստված աշխատուժի
քանակը:
2) Կես դրույքով/լրիվ դրույքով
/սեզոնային աշխատանքների
քանակը:
3) Մարզային և տեղական
հայանքների գործազրկության
մակարդակը:
4) Լեզվի իմացությունը:
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1) Դեռ չի հավաքագրվում:
2) Մասամբ հավաքագրվում է
Աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարության
կողմից:
3) Մասամբ հավաքագրվում է
Աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարության
կողմից:
4) Դեռ չի հավաքագրվում:

