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Տնտեսական մրցակցությունը 
տնտեսության զարգացման 
շարժիչ ուժն է, տնտեսական 
մրցակցության պաշտպանու-
թյունը՝ շուկայում անբարեխիղճ 
երևույթների բացառման 
երաշխիքը,

ուս տի զար գա ցած բո լոր տնտե սութ յուն նե րում և  ի րա

վա կան հա մա կար գե րում տնտե սա կան մրցակ ցութ յունը 

ե րաշ խա վոր վում է բարձ րա գույն ուժ ու նե ցող օ րենս

դրա կան ակ տե րով, իսկ դրա պաշտ պա նութ յան հա մար 

ստեղծ վում են պե տա կան մե խա նիզմ եր:
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ինք նա վար մարմն ի նկատ մամբ վստա հութ յան ստեղծ ման 
հար ցում: 

Էա կա նո րեն ա ճել են ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան վե րա
բեր յալ տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի դի մումն ե րի ներ կա յաց
ման դեպ քե րը:  Հատ կան շա կան է, որ վա րույթ նե րի զգա լի 
մա սը հա րուց վել է հենց տնտես վա րող նե րի դի մում նե րի հի
ման վրա, ին չը ևս վս տա հութ յան չա փա նիշ է: Ան բա րե խիղճ 
մրցակ ցութ յան դեմ պայ քա րում մենք որ դեգ րել ենք «չվնա
սե լու» սկզբուն քը՝ նա խա պատ վութ յուն տա լով ա ռա վե լա պես 
կան խար գե լիչ մե թոդ նե րի կի րառ մա նը: 

Այս ըն թաց քում մենք նաև մեր մաս նա գի տա կան հա յացքն 
ուղ ղել ենք դե պի ա պա գան՝ հետ ևե լով թվա յին տնտե սութ
յուն նե րի զար գա ցումն ե րին և  նո րա րա րութ յուն նե րին:  Հա
մոզ ված եմ՝ պետք է շա րու նա կենք ի րա կա նաց նել ա պա գա յի 
զար գա ցումն ե րին ուղղ ված վեր լու ծութ յուն ներ նաև հե տա գա 
տա րի նե րին՝ նպա տակ ու նե նա լով բա ցա հայ տել բիզ նես աշ
խար հի զար գաց ման նոր մի տումն ե րի և  տեխ նո լո գիա նե րի 
ազ դե ցութ յուն նե րը մրցակ ցութ յան վրա և  ուր վագ ծել թվա յին 
աշ խար հում հայ կա կան ըն կե րութ յուն նե րի  ա պա գա յի տես
լա կա նը:

 Միև նույն ժա մա նակ 2019 թվա կա նը նաև ինս տի տու ցիո նալ 
փո փո խութ յուն նե րի տա րի էր:  Հանձ նա ժո ղո վում տե ղի ու նե
ցան տնտե սա կան մրցակ ցութ յան ժա մա նա կա կից մար տա
հ րա վեր նե րին հա մա հունչ կա ռուց ված քա յին փո փո խութ յուն
ներ, մեր թի մը հա մալր վեց նոր մաս նա գետ նե րով: 

 Կար ծում եմ՝ կա ռույ ցը կա րող է հա ջո ղակ լի նել, ե թե ու նի մո
տի վաց ված և ն վիր ված անձ նա կազմ:  Մեր աշ խա տա կից նե
րը 2019 թվա կա նին ի րա պես լավ աշ խա տանք են կա տա րել, 
և  ես հպարտ եմ նրան ցով:

 Մենք բաց ենք նոր գա ղա փար նե րի, նոր ա ռա ջարկ նե րի 
հա մար՝ հա մա տեղ աշ խա տան քով ա մեն տա րի ա վե լի լավ 
տնտե սա կան մի ջա վայր և  զար գաց ման ճա նա պար հին նոր 
ձեռք բե րումն եր ար ձա նագ րող եր կիր ու նե նա լու նպա տա կով: 

2019 թվա կանն ան ցու մա յին տա րի էր մեզ 
հա մար. ձևա վոր վեց ՀՀ տնտե սա կան 
մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յան պե տա
կան հանձ նա ժո ղո վի նոր կազ մը, փոխ վեց 
հանձ նա ժո ղո վի կար գա վի ճա կը: 

 Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի պաշ տո նը 
ստանձ նե լու ա ռա ջին իսկ օր վա նից ինձ հա
մար ա ռաջ նա հեր թութ յուն է ե ղել հա մա գոր
ծակ ցութ յան մի ջո ցով հանձ նա ժո ղո վի հան
դեպ վստա հութ յան ամ րապն դու մը: Վս տա
հութ յուն՝ հանձ նա ժո ղո վի և տն տես վա րող
նե րի ու սպա ռող նե րի միջև, վստա հութ յուն՝ 
հանձ նա ժո ղո վի և տն տե սա կան մրցա կութ
յամբ զբաղ վող ի րա վա բա նա կան հա մայն քի միջև, վստա
հութ յուն՝ հանձ նա ժո ղո վի և  մի ջազ գա յին գոր ծըն կեր նե րի, 
ինչ պես նաև պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի մար
մին նե րի միջև, ո րոնք ա պա վի նում են մեր մաս նա գի տա կան 
կա րո ղութ յուն նե րին, որ պես զի մշա կենք և  կա տա րե լա գոր
ծենք ա զատ մրցակ ցութ յան կար գա վո րումն եր, ո րոնք կծա
ռա յեն մեր երկ րին այ սօր և  ա պա գա յում: 

Ս պա ռող նե րի շա հե րի պաշտ պա նութ յան և  շու կա նե րում 
տնտե սա կան մրցակ ցութ յան ա ռա ջըն թա ցը գնա հա տե լու 
նպա տա կով պետք է պա տաս խա նենք հետև յալ հար ցին. 
արդ յո՞ք կա րո ղա ցանք մրցակ ցա յին մի ջա վայ րը բա րե լա վել 
2019 թվա կա նին:  Կար ծում եմ՝ ա յո: 

2019 թվա կա նին ու նե ցել ենք գե րիշ խող դիր քի չա րա շահ
ման և  հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յուն նե րի վե րա բեր
յալ վա րույթ նե րի էա կան աճ, ո րոնք առնչ վում են պե տա կան 
գնումն ե րին, պա րե նա յին և  ոչ պա րե նա յին ա ռաջ նա հերթ 
ապ րանք նե րի շրջա նա ռութ յան ո լորտ նե րին:

 Հաշ վե տու ժա մա նա կա հատ վա ծում հանձ նա ժո ղովն իր ու
շադ րութ յու նը սևե ռել է բիզ նես ո լոր տում պե տա կան մար մին
նե րի ան հար կի մի ջամ տութ յուն նե րի հնա րա վոր դեպ քե րի 
բա ցա հայտ ման ու կան խար գել ման աշ խա տանք նե րին:  Պե
տա կան մար մին նե րի հա կամր ցակ ցա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի 
վե րա բեր յալ 5 վա րույթ ենք ու նե ցել, ին չը, կար ծում եմ, կարե
վոր ազ դակ է բիզ նես հան րութ յա նը հանձ նա ժո ղո վի՝ որ պես 

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 
պետական հանձնաժողովի նախագահ

Գեղամ Գևորգյան
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Բովանդակություն

1. ՀՀ տնտեսական 
մրցակցության 
պաշտպանության 
պետական հանձնաժողովը

Հա յաս տա նի   Հան րա պե տութ յան տնտե սա կան մրցակ
ցութ յան պաշտ պա նութ յան պե տա կան հանձ նա ժո ղո վը 
ստեղծ վել է 2001 թվա կա նին «Տն տե սա կան մրցակ ցութ
յան պաշտ պա նութ յան մա սին» օ րեն քի1 հի ման վրա: ՀՀ 
ՏՄՊՊՀն տն տե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա նու
թ յան բնա գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նություն 
ի րա կա նաց նող ինք նա վար մար մին է: Հաշ վե տու տա
րում  Հա յաս տա նի տնտե սա կան աճն ու ղեկց վել է տնտե
սութ յան ճյու ղա յին կա ռուց ված քի բա րե լավ մամբ, ցածր 
գնա ճով, ֆի նան սա կան կա յուն ցու ցա նիշ նե րով։ 

1   Օրենքն ընդունվել է 2000 թվականի նոյեմբերի 6ին:

Պաշտպանել և 
խրախուսել ազատ 

տնտեսական 
մրցակցությունը

Հա կամր ցակ ցա յին հա մա
ձայ նութ յուն նե րի բա ցա հայ

տում և  պա տաս խա նատ վութ յան 
մի ջո ցի կի րա ռում

Պե տա կան օ ժան դա
կութ յան նկատ մամբ 

վե րահս կո ղութ յուն

Ձեռ նար կա տի րութ յան 
զար գաց ման և ս պա

ռող նե րի շա հե րի պաշտ
պա նութ յան նպա տա կով 
տնտե սա կան մրցակ

ցութ յան պաշտ պա
նում ու խրա խու սում

Բա րե խիղճ և  ա զատ 
մրցակ ցութ յան հա մար 
անհ րա ժեշտ մի ջա վայ րի 

ա պա հո վում

Հա կամր ցակ ցա
յին գոր ծու նեութ

յան կան խար գե լում, 
սահ մա նա փա կում և 

 նա խազ գու շա ցում

Տնտե սա կան մրցակ
ցութ յան պաշտ պա
նութ յան նկատ մամբ 

վե րահս կո ղութ յուն

Նպաստել 
ձեռնարկատիրության 

զարգացմանը և սպառողների 
շահերի պաշտպանությանը

Մե նաշ նորհ կամ գե րիշ խող դիր
քի չա րա շա հում նե րի բա ցա հայ
տում և  պա տաս խա նատ վութ յան 

մի ջո ցի կի րա ռում

Համակենտրոնացումների 
նկատ մամբ վերահսկողություն

Ապահովել բարեխիղճ 
մրցակցության համար 
անհրաժեշտ միջավայր

Պե տա կան մար մին նե րի կող մից 
տնտե սա կան մրցակ ցութ յու նը 
խա թա րող եր ևույթ նե րի բա ցա

հայ տում և  պա տաս խա նատ վութ յան 
կի րա ռում

Ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան 
եր ևույթ նե րի բա ցա հայ տում և 

 պա տաս խա նատ վութ յան մի ջո ցի 
կի րա ռում

Նպա տա կը

Խնդիրները

Գործիքակազմը
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Բովանդակություն

ՀՀ ՏՄՊՊՀ կազմը

Նախագահ

 Ղե կա վա րում և  հա մա կար գում է հանձ նա
ժո ղո վի բնա կա նոն գոր ծու նեութ յու նը, այդ 
նպա տա կով հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րին 
և  իր կող մից նշա նակ վող աշ խա տող նե րին 
տա լիս է հանձ նա րա րա կան ներ, կա տա րում 
է աշ խա տան քա յին պար տա կա նութ յուն նե
րի բաշ խում հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րի 
միջև, պա տաս խա նա տու է հանձ նա ժո ղո վի 
առջև դրված խնդիր նե րի ու գոր ծա ռույթ նե
րի ի րա կա նաց ման հա մար:

Ան դամ  ներ

 Ան կախ են և  գոր ծում են ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յա նը, օ րենք նե րին, այլ 
ի րա վա կան ակ տե րին հա մա պա տաս խան, ի րենց վե րա պահ ված լիա
զո րութ յուն նե րի շրջա նա կում հա մա կար գում են ա ռան ձին կա ռուց
ված քա յին ստո րա բա ժա նում ե րի գոր ծու նեութ յու նը, տա լիս են հանձ
նա րա րա կան ներ և դ րանց կա տար ման նկատ մամբ ի րա կա նաց նում 
հսկո ղութ յուն, ա պա հո վում են հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի հանձ նա
րա րա կան նե րի ի րա կա նա ցու մը, հանձ նա ժո ղո վի ա նու նից ստո րագ րում 
պաշ տո նա կան փաս տաթղ թեր: 

Գեղամ Գևորգյան Վահե Չիբուխչյան

Էդգար ՃաղարյանԱրեն Դանիելյան

Հայկ Կարապետյան Տիգրան Մարկոսյան

Կարեն Սեդրակյան
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Բովանդակություն

 ◘ Օրենսդրության 
վերլուծության 
և իրավական 
ապահովման բաժին

 ◘ Վարչական 
վարույթների 
և դատական 
ներկայացուցչության 
բաժին

 ◘ Գերիշխող դիրքի 
և հակամրցակցային 
համաձայնությունների 
վերահսկողության բաժին

 ◘ Համակենտրոնացում- 
ների, պետական օժան- 
դակության, պետական 
գնումների վերահսկո- 
ղության բաժին

 ◘ Ընդհանուր 
քաղաքականության մշակման 
և մեթոդաբանության բաժին

 ◘ Շուկաների վերլուծության 
բաժին

 ◘ Առաջին բաժին

 ◘ Երկրորդ բաժին

ՀՀ ՏՄՊՊՀ կառուցվածքը

Իրավաբանական 
վարչություն

Մրցակցության 
պաշտպանության 
վարչություն

Միջազգային 
համագործակցության 
և հասարակայնության 
հետ կապերի 
վարչություն

Գլխավոր քարտուղար Գլխավոր քարտուղարի 
տեղակալ

Հանձնաժողովի անդամի 
օգնական

Նախագահի 
խորհրդական

Նախագահի 
խորհրդական

Նախագահի 
խորհրդական

Նախագահի 
օգնական

Նախագահի 
օգնական

Նախագահի 
օգնական

Հանձնաժողովի անդամի 
օգնական

Հանձնաժողովի անդամի 
օգնական

Հանձնաժողովի նախագահ

Հանձնաժողովի անդամ

Հանձնաժողովի անդամ

Հանձնաժողովի անդամ

Հանձնաժողովի անդամ

Հանձնաժողովի անդամ

Հանձնաժողովի անդամ

Ընդհանուր 
քաղաքականության և 
շուկաների վերլուծության 
վարչություն

Անբարեխիղճ 
մրցակցության 
վերահսկողության 
վարչություն

Քարտուղարություն Վարչատնտեսական 
վարչություն

Հաշվապահական 
հաշվառման բաժին

Անձնակազմի 
կառավարման 
բաժին

ՀՀ ՏՄՊՊՀ աշ խա տա

կից նե րի շար ժը 2019 

թվա կա նի ըն թաց քում

2019 թվականի ընթացքում
ՀՀ ՏՄՊՊՀ թիմին միացել է
19 աշխատակից, հեռացել՝
23ը: Հանձնաժողովն ունի
76 հաստիքային միավոր:

ինքնավար պաշտոն

5065 տարեկան

4049 տարեկան

3039 տարեկան

Մինչև 29 տարեկան

7

50

15%

20%

35%

30%9

10

քաղաքացիական ծառայող

հայեցողական պաշտոն

քաղաքացիական աշխատանք և 
տեխնիկական սպասարկում իրականացնող

Իրավագետ

Տնտեսագետ

Այլ

Կին

Տղամարդ

13

24

14

29

22

ՀՀ ՏՄՊՊՀ թի մը նոր մաս նա գետ նե րով հա մալ րե լու, աշ խա տա կից նե
րի աշ խա տան քա յին կա րո ղութ յուն ներն ու մաս նա գի տա կան ու նա կութ
յուն նե րը զար գաց նե լու, մաս նա գի տա կան աճ ա պա հո վե լու, ինչ պես 
նաև ա մե նօր յա աշ խա տանք ներն ա ռա վել օ պե րա տիվ և  արդ յու նա վետ 
դարձ նե լու նպա տա կով 2019 թվա կա նին հանձ նա ժո ղովն ի րա կա նաց
րել է կա ռուց ված քա յին բա րե փո խում եր. ստեղծ վել են նոր ստո րա բա
ժա նում եր, ա վե լա ցել են հաս տի քա յին միա վոր ներ, վե րա բաշխ վել են 
պար տա կա նութ յուն նե րը, ին չի արդ յուն քում աշ խա տանք նե րը դար ձել 
են ա ռա վել հստակ, ընդգր կուն և ն պա տա կա յին:

Գիտ. թեկնածու

Մագիստրոս

Բակալավր

Միջին մասնագիտական/

միջնակարգ

8

32

6

5
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Բովանդակություն

 Մակ րոտն տե սա կան ցու ցա նիշ ներ

Մ շա կող արդ յու նա բե րութ յու նում 
2019 թվա կա նին տնտե սա կան ա ճը 
կազ մել է 12%՝ 2008 թվա կա նից 
հե տո ա ռա ջին ան գամ ՀՆԱի կա
ռուց ված քում 12.1% կշռով դառ նա լով 

տնտե սութ յան ա ռա ջա տար ճյու ղը: 

Հաշ վե տու ժա մա նա կա հատ վա
ծում ա մե նա բարձր տնտե սա կան 
աճն ար ձա նագ րել է կա ցութ յան և 
 հան րա յին սննդի ծա ռա յութ յուն նե

րի ո լոր տը̀  նա խորդ տար վա հա մե
մատ ա ճե լով 27.2%ով, ին չը 2019 
թվա կա նի ըն թաց քում  Հա յաս տան 
այ ցե լած զբո սաշր ջիկ նե րի թվի 
14.7%ով ա ճի կար ևոր ար տա հայ
տութ յուն նե րից է:

Հա յաս տա նից ապ րանք նե րի և 
 ծա ռա յութ յուն նե րի ար տա հա նումը 
2019 թվա կա նի արդ յունք նե րով 
ա ճել է 10.3%ով: 

Բարձր տեխ նո լո գիա կան արդ յու
նա բե րութ յան ո լոր տում 2019 թվա
կա նին գրանց վել է շրջա նա ռութ
յան շուրջ 30% աճ, ո րը նե րա ռում 
է հա մա կարգ չա յին ծրագ րա վոր
ման, ինչ պես նաև է լեկտ րո նի կա յի, 
միկ րոէ լեկտ րո նի կա յի և  այլ բարձր 
տեխ նո լո գիա կան ուղ ղութ յուն ներ։ 

2019 թվա կա նի հուն վարսեպտեմ
բեր ա միս նե րին օ տա րերկր յա ներդ
րումն ե րի ներ հոս քը կազ մել է 2.2 
մլրդ  դո լար, ին չը նա խորդ տար վա 
նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա
մե մատ ա վել է 465 մլն  դո լա րով 
կամ 27.2%ով, իսկ 2017 թվա կա նի 
հա մե մատ՝ 635 մլն  դո լա րով կամ 
41.3%ով: 

20182019 թվա կան նե րի ըն թաց
քում պե տա կան բյու ջեի հար կա յին 
ե կա մուտ նե րի հայ տա րա րագրման 
ցու ցա նիշն ա վե լա ցել է 505.4 մլրդ 
դ րա մով կամ 43.6%ով, ին չը հնա
րա վո րութ յուն է ըն ձե ռել 199.1 մլրդ 
դ րա մով նվա զեց նե լու հարկ վճա
րող նե րի հան դեպ նախ կի նում 
ձևա վոր ված պարտ քե րը և 306.3 
մլրդ դ րա մով փաս տա ցի ա վե լաց

նե լու պե տա կան բյու ջեի հար կա յին 
ե կա մուտ նե րը։ 2019 թվա կա նին 
հար կեր/ՀՆԱ հա րա բե րակ ցութ յան 
ցու ցա նի շը կազ մել է 22.35%՝ նա
խորդ տար վա ցու ցա նի շի (20.95%) 
հա մե մատ բա րե լավ վե լով 1.38 տո
կո սա յին կետով, ինչն այլ հավասար 
պայմաններում համարժեք է 90.7 
մլրդ դ րամ լրա ցու ցիչ հար կա յին 
ե կա մուտ նե րի գո յաց մա նը:

2019 թվա կա նի արդ յունք նե րով 
ա ռա ջին 1000 խո շոր հարկ վճա
րող նե րի վճա րած հար կե րի ծա վա լը 
նա խորդ տար վա հա մե մատ ա վե
լա ցել է 13%ով, իսկ 2017 թվա կա նի 
հա մե մատ՝ 31%ով։ 2018 թվա կա
նի մա յի սից մինչև 2019 թվա կա նի 
ավարտ հա վել  յալ ի հայտ է ե կել 
(ստեղծ վել է և ստ վե րից դուրս է 
բեր վել) ա վե լի քան 87 հա զար աշ
խա տա տեղ: 

Մի ջազ գա յին վար կա նի շա յին գոր
ծա կա լութ յուն ներն ար ձա նագըր
ված տնտե սա կան ցու ցա նիշ նե րի 
և  վար վող ո լոր տա յին քա ղա քա
կա նութ յուն նե րի գնա հատ ման 
արդ յուն քում բարձ րաց րել են 
 Հա յաս տա նի սու վե րեն վար կա
նի շը, մաս նա վո րա պես, «Ֆիթչ»ը 
այն բարձ րաց րել է «BB», իսկ 
« Մու դիզ»ը՝ «Ba3» մա կար դա կի2։

2   Տեղեկատվության աղբյուրը՝ ՀՀ 
կառավարություն:

2019 թվա կա նը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան հա մար տնտե սա կան 
ա ռու մով բա րեն պաստ տա րի էր: Ա մե նա մեծ տնտե սա կան ա ճը 2008 
թվա կա նից հե տո ար ձա նագր վել է 2019 թվա կա նին:  Բա ցար ձակ թվով 
ՀՆԱն 2019 թվա կա նին կազ մել է 6 տրլն 551 մլրդ 849 մլն դ րամ, ին չը 
7.6%ով ա վել է 2018 թվա կա նի ցու ցա նի շից, և  ա մե նա բարձրն է ԵԱՏՄ 
ան դամ երկր նե րի, հար ևան բո լոր երկր նե րի և  եվ րո պա կան տա րա
ծաշր ջա նի երկր նե րի հա մե մատ:
Ա ճել է նաև ապ րանք նե րի ար տա հան ման, առևտ րի շրջա նա ռութ յան, 
ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վա լը, ինչ պես նաև շի նա րա րութ յու նը:

Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներ (֏/մլ րդ)
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Բովանդակություն

Տն տե սութ յան զար գաց ման կար ևո րա գույն նա խադր յալ նե րից է տար
բեր ո լորտ նե րում մրցակ ցութ յան բարձր մա կար դա կի ա պա հո վու մը: 
 Յու րա քանչ յուր երկ րի տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յան ա ռանց քա յին 
ուղ ղութ յու նը պետք է լի նի ա ռողջ և  ա զատ մրցակ ցա յին մի ջա վայ րի ձևա վոր
մա նը միտ ված քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նա ցու մը, քա նի որ հենց ա զատ 
մրցակ ցութ յունն է, որ հան դի սա նում է տնտե սա կան հա մա կար գի արդ յու
նա վետ կեն սա գործ ման ա ռաջ նա յին պայ ման, նպաս տում գի տա տեխ նի կա
կան ա ռա ջըն թա ցին, նոր ար տադ րաե ղա նակ նե րի ներդր մա նը, ռե սուրս նե րի 
արդ յու նա վետ օգ տա գործ մանն ու ար տադ րա կան ծախ սե րի կրճատ մա նը, 
ար տադ րան քի ո րա կի շա րու նա կա կան բա րե լավ մա նը, գնա գո յաց ման ար
դա րա ցի մե խա նիզմն ե րի հաս տատ մանն ու տնտե սա կան նե րու ժի հզո րաց
մա նը:

Մր ցակ ցութ յունը ստի պում է գոր ծա րար նե րին փոր ձել ար տադ րել ա ռա վել 
ո րա կով ար տադ րանք ա ռա վել ցածր գնով, ին չը, իր հեր թին, հան գեց նում է 
տեխ նո լո գիա կան ա ռա ջըն թա ցին, հում քի խնա յո ղութ յանը, ապ րանք նե րի 
բաշխ ման ու ղի նե րի օպ տի մա լի զաց մանը: 

« Հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան ֆո րում» կազ մա կեր պութ յան Մր ցու նա
կութ յան հա մաշ խար հա յին ա մե նամ յա զե կույ ցի հա մա ձայն՝ 2019 թվա կա նին 
 Հա յաս տանն իր մրցու նա կութ յամբ 69րդն  է աշ խար հի 141 երկր նե րի մեջ:

Հա մաշ խար հա յին մրցու նա կութ յան զե կույ ցում երկր նե րի մրցու նա կութ յու նը 
գնա հատ վում է ՀՏՖի մշա կած   Հա մաշ խար հա յին մրցու նա կութ յան ցու ցի չի3 
մի ջո ցով և  հաշ վարկ վում է մրցու նա կութ յան 12 հե նաս յու նե րի հի ման վրա:

3   Ցուց իչի  հաշվարկման հիմքում ընկա ծ են վիճակագ րական տ վյալներ  և ըն կերութ յունների ղեկավար
ների հարցմ ան արդյուն քները : Ընկ երություն ներ ի ղեկ ավար ների  ա մեն ամյ ա հարցու մ իրականացվ ում 
է Մ ՀԶու մ  ներ առված երկ րնե րում` ՀՏՖ  Նոր տնտեսութ յան և հա սար ակության  կե նտրոնի գործը նկեր 
կազմա կե րպութ յունների կողմից:

ԹՈՒՐՔԻԱ

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ

ՂՐՂԶՍՏԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Մրցակցության ազդեցությունը 

տնտեսության վրա 

Գե րիշ խող դիրք ու նե ցող տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի ազ դե ցութ յան 
ցու ցա նի շով Հա յաս տա նը զբա ղեց նում է 24-րդ հո րի զո նա կա նը:

Վրաստան

Հայաստան

Ղազախստան

Ռուսաստան

Թուրքիա

Ղրղզստան

27

47

41

73

80

100

32

35

42

67

69

98

+5

+12

1

+6

+11

+2

Մր ցակ ցութ յան վրա հար կե րի ու սուբ սի դիա նե րի խա թա րող ազ դե ցութ յան ցու-
ցա նի շի գծով Հա յաս տա նը 2018 թվա կա նի 47-րդ հո րի զո նա կա նի հա մե մատ 2019 
թվա կա նին բա րե լա վել է իր դիր քը՝ զբա ղեց նե լով 35-րդ հո րի զո նա կա նը։

Հա յաս տա նում և մի շարք երկր նե րում մրցակ ցութ յան վրա հար կե րի ու սուբ սի դիա նե րի 
խա թա րող ազ դե ցութ յան ցու ցա նի շի դի նա մի կան 20182019 թվա կան նե րի ըն թաց քում

Ռուսաստան 

Հայաստան 

Թուրքիա

Ղազախստան

Վրաստան

Ղրղզստան

19

41

35

81

90

120

+2

+22

9

+1

1

11

17

19

44

80

91

131

Ծա ռա յութ յուն նե րի ո լոր տում մրցակ ցութ յան մա կար դա կի ցու ցա նի շի գծով Հա-
յաս տա նը ևս ն շա նա կա լի բա րե լա վել է իր դիր քը՝ 2019 թվա կա նի ըն թաց քում զբա-
ղեց նե լով 19-րդ հո րի զո նա կա նը՝ 2018 թվա կա նի 41-րդ հո րի զո նա կա նի հա մե մատ:

Հա յաս տա նում և մի շարք երկր նե րում ծա ռա յութ յուն նե րի ո լոր տում մրցակ ցութ յան մա
կար դա կի ցու ցա նի շի դի նա մի կան 20182019 թվա կան նե րի ըն թաց քում

ՎՐԱՍՏԱՆ

Հայաստան

Ղազախստան

Ռուսաստան

Թուրքիա

Վրաստան

Ղրղզստան

24

70 

80 

83

91

99

Հա յաս տա նում և մի շարք երկր նե րում գե րիշ խող դիրք ու նե ցող տնտես վա րող սուբ յեկտ
նե րի ազ դե ցութ յան ցու ցա նի շի հա մե մա տա կա նը 2019 թվա կա նի ըն թաց քում
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Բովանդակություն

Ավել ի մեծ մրցակցություն 
շուկայում

Քաղաքականություն մշակող այլ մարմիններ

Կարգավորում, 
ազատականացում, 

ազատ առևտուր

Մրցակցության 
օրենսդրության 

կիրառում

Մուտք և ել ք, կառավարման խթաններ, նորարարություններ

Ազդակիր ոլորտներում արտադրողականության 
ավել ի բարձր աճ

Տնտեսական աճ

Մրցակցային մարմին Իրազեկում

Մր ցակ ցա յին մար մին նե րը նշա նա կա լի ազ դե ցութ յուն են 

ու նե նում տնտե սութ յան վրա մրցակ ցութ յան օ րենսդ րութ

յան կի րառ ման և  ո րո շում ե րի կա յաց ման տե սանկ յու

նից: Ն րանց՝ իրազեկմանն ու շա հե րի պաշտ պա նութ յանն 

ուղղ ված գոր ծո ղութ յուն նե րը տա րած վում են ազ դա կիր 

շու կա նե րի և ս պա ռող նե րի, ինչ պես նաև մակ րոտն տե

սա կան ցուցանիշների վրա: 

Ուղ ղա կիո րեն դժվար է չա փել, թե որ քան է մրցակ ցութ

յան ազ դե ցութ յու նը տնտե սա կան ա ճի վրա, սա կայն այն 

կա րե լի է ներ կա յաց նել հետև յալ գծա պատ կե րով՝

Մր ցակ ցա յին մար մին նե րի ազ դե ցութ յու նը 

տնտե սութ յան վրա

Մի ջազ գա յին մաս նա գի տաց ված 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի մի ջազ
գա յին տնտե սութ յուն նե րի մրցու
նա կութ յու նը չա փող և հա մե մա տող 
մի ջազ գա յին զե կույց ներն ու գնա
հա տա կան նե րը կար ևոր նշա նա
կութ յուն ու նեն տար բեր երկր նե րում 
տնտե սա կան մրցակ ցութ յան քա
ղա քա կա նութ յամբ և մր ցակ ցութ
յան պաշտ պա նութ յամբ զբաղ վող 
պե տա կան լիա զոր մար մին նե րի 

հա մար, ո րոնք, հիմն վե լով այդ ու
սումն ա սի րութ յուն նե րի արդ յունք
նե րի և գ նա հա տա կան նե րի վրա, 
ի րա կա նաց նում են հա մա պա տաս
խան վեր լու ծութ յուն ներ և  անհ րա
ժեշ տութ յան դեպ քում ձեռ նար կում 
են քայ լեր՝ ի րենց գոր ծու նեութ յան 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման 
և շու կա նե րում մրցակ ցա յին մի ջա
վայ րի բա րե լավ ման ուղ ղութ յամբ:
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Բովանդակություն

Պատասխանատվության 
միջոցներ

2. Մրցակցության 
պաշտպանություն

2019 թվականի վարչական վարույթներ

Հակամրցակցային համաձայնություն

Գերիշխող դիրքի չարաշահում

Համակենտրոնացման 
հայտարարագրում

Չհայտարարագրված 
համակենտրոնացում

Անբարեխիղճ մրցակցություն

Պետական մարմինների 
հակամրցակցային գործողություններ

Տեղեկատվության չտրամադրում կամ 
ժամկետից ուշ տրամադրում

2

20

30

8

57

6

22

1

14

29

7

33

6

21

0

1

7

19

1

21

27

1

13

2

14

5

1

6

1

1

24

1

2019 թվականի 
վարչական 
վարույթները

Լսված և 
ավարտված 
վարույթներ

Կարճված 
վարույթներ

Կարճված 
վարույթներ

Ընթացիկ վարույթներ 
(2019թ. դեկտեմբերի 
31ի դրությամբ)

Պատասխանատ
վության միջոցներ

Համակենտրոնա
ցում ների 
համար տրված 
թույլտվություններ

Համակենտրոնացում ների համար 
տրված թույլտվություններ
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Բովանդակություն

2018 թվականի վարչական վարույթներ

Հակամրցակցային համաձայնություն

Գերիշխող դիրքի չարաշահում

Համակենտրոնացման 
հայտարարագրում

Չհայտարարագրված 
համակենտրոնացում

Անբարեխիղճ մրցակցություն

Պետական մարմինների 
հակամրցակցային գործողություններ

Տեղեկատվության չտրամադրում կամ 
ժամկետից ուշ տրամադրում

0

3

25

7

35

0

12

0

2

7

33

0

12

23

1

2

2

Լսված և 
ավարտված 
վարույթներ

Կարճված 
վարույթներ

Համակենտրոնա
ցում ների 
համար տրված 
թույլտվություններ

Պատասխանատ
վության միջոցներ

Պատասխանատվության 
միջոցներ

Կարճված 
վարույթներ

Համակենտրոնացում ների համար 
տրված թույլտվություններ
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Բովանդակություն

2017 թվականի վարչական վարույթներ

Հակամրցակցային համաձայնություն

Գերիշխող դիրքի չարաշահում

Համակենտրոնացման 
հայտարարագրում

Չհայտարարագրված 
համակենտրոնացում

Անբարեխիղճ մրցակցություն

Պետական մարմինների 
հակամրցակցային գործողություններ

Տեղեկատվության չտրամադրում կամ 
ժամկետից ուշ տրամադրում

0

5

43

23

55

0

25

0

3

23

54

0

24

42

2

1

1

1

Լսված և 
ավարտված 
վարույթներ

Համակենտրոնա
ցում ների 
համար տրված 
թույլտվություններ

Կարճված 
վարույթներ

Պատասխանատ
վության միջոցներ

Պատասխանատվության 
միջոցներ

Կարճված 
վարույթներ

Համակենտրոնացում ների համար 
տրված թույլտվություններ
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Բովանդակություն

2017-2019 թթ. վարչական վարույթներ

Գերիշխող դիրքի չարաշահում

Համակենտրոնացման հայտարարագրում

Չհայտարարագրված համակենտրոնացում

Անբարեխիղճ մրցակցություն

Պետական մարմինների հակամրցակցային գործողություններ

Տեղեկատվության չտրամադրում կամ ժամկետից ուշ 
տրամադրում

Տուգանք (մլն դրամ)

Հակամրցակցային համաձայնություն

2017

0

5

43

23

55

0

25

0

0

3

25

7

35

0

12

113

2

20

30

8

57

6

22

42

2018 2019
* Ներառյալ 2019 թվականի 
դեկտեմբերի 31ի դրությամբ 
ընթացիկ վարույթները
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Բովանդակություն

 Հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յուն ներ

 Հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յուն ներ են հա մար վում տնտես վա րող սուբ
յեկտ նե րի միջև կնքված այն գոր ծարք նե րը, նրանց հա մա ձայ նութ յուն նե րը, 
ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի հա մա ձայ նեց ված գոր ծո ղութ յուն նե րը կամ վար
քա գի ծը, տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի միա վո րումն ե րի ըն դու նած ո րո շումն ե
րը, ո րոնք ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի հան գեց նում կամ կա րող են հան գեց նել 
մրցակ ցութ յան սահ մա նա փակ մա նը, կանխ մա նը կամ ար գել մա նը̀  բա ցա
ռութ յամբ Օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րի:

 Հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յուն նե րի օ րի նակ ներ են՝

 ◘ շու կան կամ մա տա կա րար ման աղբ յուր նե րը բաշ խե լը կամ 
բաժանելը, 

 ◘  այլ բիզ նես նե րի շու կա մուտք գոր ծե լուն խո չըն դո տե լը կամ շու կա յից 
նրանց դուրս մղե լը, 

 ◘ ապ րանք նե րի գնե րի չհիմ ա վոր ված բարձ րաց նե լը, ի ջեց նե լը կամ 
պահ պա նե լը, 

 ◘ ի րաց ման կամ ձեռք բեր ման գնե րի, դրույ քա չա փե րի, զեղ չե րի, ար
տո նութ յուն նե րի հա մա ձայ նեց ված սահ մա նե լը, փո փո խե լը կամ 
պահ պա նե լը, 

 ◘ ի վնաս սպա ռո ղի շա հե րի՝ ապ րանք նե րի քա նա կը շու կա յում կրճա
տե լու կամ ապ րանք նե րը պա հե լու, փչաց նե լու, ոչն չաց նե լու մի ջո ցով 
ապ րան քա յին շու կա յում պակասուրդ ստեղ ծե լը, 

 ◘ միև նույն ապ րան քի հա մար ան հա վա սար պայ ման ներ ա ռա ջար կե
լը կամ կի րա ռե լը, 

 ◘ մրցույթ նե րի պայ ման նե րի վե րա բեր յալ պայ մա նա վոր վա ծութ յու նը 
կամ արդ յունք նե րի կեղ ծե լը և  այլն: 

Նշ ված ի րա վա խախ տումն ե րը դի տարկ վում են որ պես տնտե սա կան մրցակ
ցութ յա նն ա ռա վել մեծ վնաս հասց նող դրսևո րումն եր, այդ իսկ պատ ճա ռով 
դրանց ար գել ման պա հանջն ամ րագր ված է նաև ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 
59րդ  հոդ վա ծի 3րդ  մա սով:

Պետական գնումները՝  ՀՀ ՏՄՊՊՀ ուշադրության 

կենտրոնում 

Գն ման ըն թա ցա կար գե րում ա ռա վել հա ճախ են հան դի պում պայ մա նա
վոր վա ծութ յուն ներ:  Թերևս ա մե նաակ նա ռու և  հա ճախ հան դի պող խնդի
րը տեխ նի կա կան բնու թագ րե րում ուղ ղոր դող, հղումն եր պա րու նա կող, 
կոնկ րետ ապ րան քը բնու թագ րող հատ կա նիշ նե րի առ կա յութ յունն է, ին չի 
հետևան քով սահ մա նա փակ վում է մրցակ ցութ յու նը, քա նի որ տեխ նի կա կան 
բնու թագ րե րի պա հանջ նե րին փաս տա ցի բա վա րա րում են խիստ սահ մա
նա փակ թվով սուբ յեկտ նե րի ա ռա ջար կած ապ րանք նե րը (աշ խա տանք նե րը, 
ծա ռա յութ յուն նե րը), որ պի սի պա րա գա յում շու կա յի մաս նա կից նե րի հա մար 
ստեղծ վում են շու կա յում հա վա սար պայ ման նե րով գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե
լու ար հես տա կան խո չըն դոտ ներ:  Մաս նա վո րա պես, նմա նա տիպ բո ղոք ներ 
հանձ նա ժո ղովը ստա ցել է ՀՀ էկոնոմիկայի, ՀՀ տարածքային կառավարման 
և ենթակառուցվածքների, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, ՀՀ 
առողջապահության նա խա րա րութ յուն նե րի և դ րանց են թա կա յութ յամբ գոր
ծող կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ՀՀ ոս տի կա նութ յան, ՀՀ դա տա կան դե պար
տա մեն տի, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի և  այլ պատ վի րա
տու նե րի հայ տա րա րած մրցույթ նե րի վե րա բեր յալ:

 Հանձ նա ժո ղովը ՀՀ աշ խա տան քի և  սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ
յու նից ստաց ված բո ղո քի հի ման վրա ու սումն ա սի րութ յուն է ի րա կա նաց րել 
է լեկտ րո նա յին ա ճուրդ նե րի ի րա կա նաց ման ո լոր տում։ Ու սումն ա սի րութ յան 
արդ յուն քում պարզ վել է, որ ա ճուրդ ներն ըն թա ցել են ոչ մրցակ ցա յին պայ
ման նե րում, քա նի որ դրանց ըն թաց քում տե ղի չի ու նե ցել գնե րի սա կարկ ման 
գոր ծըն թաց, և  պե տա կան մար մին նե րը զրկվել են ապ րանք ներն ա վե լի ցածր 
գնով ձեռք բե րե լու հնա րա վո րութ յու նից։

 Հանձ նա ժո ղո վը  ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յանն ա ռա ջար կել է 
է լեկտ րո նա յին ա ճուր դի մի ջո ցով ի րա կա նաց վող գնում ե րը կար գա վո
րող ի րա վա կան ակ տե րում կա տա րել այն պի սի օ րենսդ րա կան փո փո
խութ յուն ներ, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն կտան ա ճուրդ ներն անց կաց նել 
մրցակ ցա յին պայ ման նե րում և կ բա ցա ռեն ա ճուր դի մաս նա կից նե րի՝ 
գնե րի սա կարկ ման գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցե լու խո չըն դոտ նե րը։ 

 Հանձ նա ժո ղո վը ՀՀ  պե տա կան վե րահս կո ղա կան ծա ռա յութ յու նից ստաց ված 
գրութ յան հի ման վրա ի րա կա նաց րել է ու սումն ա սի րութ յուն դիա լի զի պա րա
գա նե րի գնման նպա տա կով կազ մա կերպ ված մի շարք գնման ըն թա ցա կար
գե րում տեխ նի կա կան բնու թագ րե րի ոչ մրցակ ցա յին պայ ման նե րով կազմ
ման վե րա բեր յալ:    

2019 թվա կա նին հնա րա վոր հա
կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յան 
վե րա բեր յալ հա րուց վել է 2 վար չա
կան վա րույթ, ո րից 1ը կարճ վել է, 
1ը հաշ վե տու ժա մա նա կա հատ վա
ծի ա վար տին ե ղել է ըն թա ցիկ:
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Բովանդակություն

Ու սում ա սի րութ յան արդ յուն քում հանձ նա ժո ղո վը մշա կել է դիա լի զի 
պա րա գա նե րի մի շարք կար ևոր չա փո րո շիչ նե րին ներ կա յաց վող այն 
հիմ ա կան տեխ նի կա կան պա հանջ նե րը, ո րոնք պե տա կան գնում ե րի 
շրջա նակ նե րում պատ վի րա տու հաս տա տութ յուն նե րը կա րող են կի րա
ռել մրցույթ նե րի հրա վեր նե րը կազ մե լիս։ Այդ կա պակ ցութ յամբ հանձ
նա ժո ղովն ա ռա ջար կութ յուն է ներ կա յաց րել ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րա րութ յա նը վե րոնշ յալ տեխ նի կա կան չա փո րո շիչ նե րը գործ նա
կա նում կի րա ռե լու վե րա բեր յալ։

 Հանձ նա ժո ղովն ի րա կա նաց րել է ու սումն ա սի րութ յուն ՀՀ տրանս պոր տի, 
կա պի և  տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի նա խա րա րութ յու նից ստաց
ված բո ղո քի հի ման վրա։ Ըստ բո ղո քի՝ նա խա րա րութ յան հայ տա րա րած մի 
շարք մրցույթ նե րին մաս նակ ցե լու նպա տա կով, ի թիվս այլ մաս նա կից նե րի, 
հայտ են ներ կա յաց րել նաև «Արմստ րոյ», «Գ լո բալ Ին ժե ներ» ՍՊԸները և  ԱՁ 
« Լա րի սա  Նալ բանդ յա ն»ը, ո րոնց ներ կա յաց րած լի ցեն զիա նե րի մեջ որ պես 
մաս նա գետ նշված է ե ղել միև նույն ան ձը, իսկ ներ կա յաց ված գնա յին ա ռա
ջարկ նե րի նախ նա կան ու սումն ա սի րութ յան ըն թաց քում նա խա րա րութ յու նը 
կաս կած է ու նե ցել տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի միջև հա կամր ցակ ցա յին հա
մա ձայ նութ յան առ կա յութ յան վե րա բեր յալ: 

Հանձ նա ժո ղո վի ի րա կա նաց րած ու սում ա սի րութ յան արդ յուն քում 
Օ րեն քի խախ տում եր չեն հայտ նա բեր վել:

Գե րիշ խող դիր քի չա րա շա հում

Տն տես վա րող սուբ յեկտն ապ րան քա յին շու կա յում հա մար վում է գե րիշ խող 
դիրք ու նե ցող, ե թե`

 ◘ տվյալ ապ րան քա յին շու կա յում ու նի շու կա յա կան իշ խա նութ յուն և  
իր ֆի նան սա կան կա րո ղութ յու նից ել նե լով` հնա րա վո րութ յուն ու նի 
ո րո շիչ ազ դե ցութ յուն ու նե նա լու տվյալ ապ րան քա յին շու կա յում ապ
րանք նե րի շրջա նա ռութ յան ընդ հա նուր պայ ման նե րի վրա և (կամ) 
դուրս մղե լու այլ տնտես վա րող սուբ յեկ տին տվյալ ապ րան քա յին 
շու կա յից և (կամ) խո չըն դո տե լու տվյալ ապ րան քա յին շու կա մուտք 
գոր ծե լուն, 

 ◘ ի րաց ման ծա վալ նե րով գրա վում է տվյալ շու կա յի առն վազն 1/3ը, 
կամ ապ րան քա յին շու կա յում ի րաց ման ա ռա վել մեծ ծա վալ ներ ու
նե ցող 2 տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րից յու րա քանչ յու րը տվյալ ապ
րան քա յին շու կա յում հա մար վում է գե րիշ խող դիրք ու նե ցող, ե թե 
նրանք ի րաց ման ծա վալ նե րով միա սին գրա վում են տվյալ շու կա յի 
առն վազն 1/2ը, կամ ապ րան քա յին շու կա յում ի րաց ման ա ռա վել մեծ 

ծա վալ ներ ու նե ցող 3 տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րից յու րա քանչ յու րը 
տվյալ ապ րան քա յին շու կա յում հա մար վում է գե րիշ խող դիրք ու նե
ցող, ե թե նրանք ի րաց ման ծա վալ նե րով միա սին գրա վում են տվյալ 
շու կա յի առն վազն 2/3ը: 

 Գե րիշ խող դիր քի չա րա շահ ման օ րի նակ ներ են՝

 ◘ ի րաց ման չհիմ ա վոր ված, խտրա կան գնե րի սահ մա նու մը կամ կի
րա ռու մը, 

 ◘ այլ բիզ նե սի առևտ րի կամ ար տադ րութ յան ար դիա կա նաց ման կամ 
ներդ րում ե րի սահ մա նա փա կու մը, 

 ◘ ի վնաս սպա ռո ղի շա հե րի՝ ապ րանք նե րի ներկր ման կամ ար տա
դրութ յան չհիմ ա վոր ված կրճա տու մը կամ ապ րանք նե րը պա հե լու, 
փչաց նե լու, ոչն չաց նե լու մի ջո ցով ապ րան քա յին շու կա յում պա կա
սուր դի ստեղ ծու մը կամ պահ պա նու մը, 

 ◘ այլ բիզ նես նե րի կամ սպա ռող նե րի նկատ մամբ խտրա կան պայ ման
նե րի կի րա ռու մը, 

 ◘ պայ մա նագ րի կող մին լրա ցու ցիչ պար տա վո րութ յուն նե րի պար տա
դ րու մը, ո րոնք ի րենց բնույ թով կամ ի րա կա նաց ման տե սանկ յու նից 
չեն առնչ վում պայ մա նագ րի բուն ա ռար կա յի հետ, 

 ◘ բիզ նես նե րի վե րա կազ մա կերպ ման կամ տնտե սա կան կա պե րի 
խզման պար տադ րու մը, 

 ◘ այլ բիզ նե սի շու կա մուտք գոր ծե լուն խո չըն դո տե լու կամ շու կա յից 
նրան դուրս մղե լու գոր ծո ղութ յու նը կամ վար քա գի ծը, 

 ◘ այն պի սի պայ ման նե րի ա ռա ջար կը կամ կի րա ռու մը, ո րոնք ա ռա
ջաց նում են մրցակ ցա յին ան հա վա սար պայ ման ներ այն դեպ քում, 
երբ հա ման ման պայ ման ներ չեն ա ռա ջարկ վել տվյալ ապ րան քա յին 
շու կա յում գոր ծող մյուս տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րին, 

 ◘ ապ րան քի գնի չհիմ ա վոր ված բարձ րա ցու մը, ի ջե ցու մը կամ պահ
պա նու մը: 

 Թու նա քի մի կատ նե րի շրջա նա ռութ յան բնա գա վա ռում հանձ նա ժո ղո վի ի րա
կա նաց րած ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն քում « Ֆուն գի ցիդ ներ» ապ րան քա յին 
շու կա յում գե րիշ խող դիրք զբա ղեց նող «Նա տա լի  Ֆարմ» ՍՊԸի 2018 թվա

2019 թվա կա նին հնա րա վոր գե րիշ
խող դիր քի չա րա շահ ման վե րա
բեր յալ հա րուց վել է 20 վար չա կան 
վա րույթ, ո րից 6ը հաշ վե տու ժա
մա նա կա հատ վա ծի ա վար տին ե ղել 
է ըն թա ցիկ:  Կի րառ վել է 1 պա տաս
խա նատ վութ յան մի ջոց:

2017 2018

ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

2019

20
1

3
2

5
3
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Բովանդակություն

Տն տես վա րող սուբ յեկտ նե րի հա մա կենտ րո նա ցու մը, մինչև գոր ծո ղութ յան 
մեջ դնե լը, են թա կա է հայ տա րա րագր ման, ե թե`

 ◘ հա մա կենտ րո նաց ման մաս նա կից նե րի ակ տիվն ե րի կամ հա սույ թի 
ընդ հա նուր ար ժե քը (չա փը) կամ մաս նա կից նե րից առն վազն մե կի 
ակ տիվն ե րի կամ հա սույ թի ար ժե քը (չա փը) դրա ստեղծ մա նը նա
խոր դող վեր ջին ֆի նան սա կան տա րում գե րա զան ցել է ՀՀ ՏՄՊՊՀ 
ո րոշ մամբ սահ ման ված ակ տիվն ե րի կամ հա սույթ(ներ)ի ար ժե քը 
(չա փը),

 ◘ հա մա կենտ րո նաց ման մաս նա կից նե րից առն վազն մե կը որ ևէ ապ
րան քա յին շու կա յում ու նի գե րիշ խող դիրք:

Տն տե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յան օ րենսդ րութ յան անկ յու նա
քա րա յին ինս տի տուտ նե րից մե կը հա մա կենտ րո նա ցումն ե րի նկատ մամբ 
պե տա կան վե րահս կո ղութ յան ի րա կա նա ցումն է, ո րը հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս ոչ միայն վե րահս կել և  կան խար գե լել ապ րան քա յին շու կա նե րում 
ար հես տա կան կենտ րո նա ցումն ե րը, այլ նաև հան դի սա նում է ապ րան քա
յին շու կա նե րում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րի, շու կա նե րի կա ռուց ված քի, 
գոր ծող սուբ յեկտ նե րի և  այլ հատ կա նիշ նե րի վե րա բեր յալ ար ժե քա վոր տե ղե
կատ վութ յան հա վա քագր ման մի ջոց:                             

 Հատ կան շա կան է, որ դի տարկ վող հա մա կենտ րո նա ցումն ե րի զգա լի մա
սը (21 հա մա կենտ րո նա ցում) Օ րեն քի ի մաս տով հան դի սա ցել է խա ռը հա
մա կենտ րո նա ցում, 5ը՝ հո րի զո նա կան, 1ը՝ ուղ ղա հա յաց, իսկ 2ի դեպ քում 
տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րը հան դի սա ցել են ան ձանց խումբ: 

 Հարկ է նշել նաև, որ հանձ նա ժո ղովն աշ խա տանք ներ է ի րա կա նաց րել գոր
ծո ղութ յան մեջ դրված չհայ տա րա րագր ված հա մա կենտ րո նա ցումն ե րի հայտ
նա բեր ման ուղ ղութ յամբ: 

 Հա մա կենտ րո նա ցումն ե րի վե րա բեր յալ ի րա կա նաց ված վա րույթ նե րը և  
ու սումն ա սի րութ յուն նե րը փաս տում են, որ տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի 

կա նի ա ռա ջին կի սամ յա կի ըն թաց քում կա տա րած գնա յին բարձ րա ցու մը 
ո րակ վել է որ պես գե րիշ խող դիր քի չա րա շա հում (գնի չհիմն ա վոր ված բարձ
րա ցում), և  ըն կե րութ յան նկատ մամբ կի րառ վել է պա տաս խա նատ վութ յան 
մի ջոց4:

 Հանձ նա ժո ղո վի 2019 թվա կա նին « Շա քա րա վազ» ապ րան քա յին շու կա
յում ի րա կա նաց րած ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն քում պարզ է դար ձել, որ 
շա քա րա վա զի ման րա ծախ և  մե ծա ծախ ի րաց ման ո լորտ նե րում մի շարք 
տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի վա րած գնա յին քա ղա քա կա նութ յու նը, ինչ պես 
նաև ապ րան քա յին շու կա յում ապ րանք նե րի շրջա նա ռութ յան ընդ հա նուր 
պայ ման նե րի վրա ազ դե ցութ յու նը կա րող է պա րու նա կել Օ րեն քի հնա րա վոր 
խախ տումն ե րի, մաս նա վո րա պես՝ տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի գե րիշ խող 
դիր քի հնա րա վոր չա րա շահ ման և (կամ) հակամրցակցային հա մա ձայ նութ
յան (չհիմն ա վոր ված կամ խտրա կան գնե րի սահ ման ման և  կի րառ ման, գնե
րի չհիմն ա վոր ված փո փո խութ յուն նե րի կամ պահ պան ման) հատ կա նիշ ներ: 
 Հիմն վե լով ու սումն ա սի րութ յան արդ յունք նե րի վրա՝ հանձ նա ժո ղո վը ո րո շում 
է կա յաց րել մի շարք տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի՝ Օ րեն քի հնա րա վոր խախ
տումն ե րի վե րա բեր յալ հա րու ցել վար չա կան վա րույթ: 

 Նույ նը պարզ վել է նաև «Կա րագ» ապ րան քա յին շու կա յում ի րա կա նաց ված 
ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն քում և  հանձ նա ժո ղո վը ո րո շում է կա յաց րել 
«Ա լեքս  Հոլ դինգ», «Ա լեքս էնդ  Հոլ դինգ» և «Սի թի» ՍՊԸնե րի գե րիշ խող դիր
քի հնա րա վոր չա րա շա հումն ե րի և/ կամ հնա րա վոր հա կամր ցակ ցա յին հա
մա ձայ նութ յուն նե րի վե րա բեր յալ հա րու ցել վար չա կան վա րույթ:

 Հա մա կենտ րո նա ցում

Տն տես վա րող սուբ յեկտ նե րի հա մա կենտ րո նա ցում է հա մար վում`

 ◘ ՀՀում գրանց ված տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի միա ցու մը, միա ձու
լու մը,

 ◘ տնտես վա րող սուբ յեկ տի` ՀՀում գրանց ված այլ տնտես վա րող սուբ
յեկ տի ակ տիվն ե րի ձեռք բե րու մը, ե թե դրանց ար ժե քը կազ մում է այդ 
տնտես վա րող սուբ յեկ տի ակ տիվն ե րի ար ժե քի 20%ը կամ ա վե լին,

 ◘ տնտես վա րող սուբ յեկ տի` ՀՀում գրանց ված այլ տնտես վա րող սուբ
յեկ տի փա յա բաժ նի ձեռք բե րու մը, ե թե դա կազ մում է այդ տնտես վա
րող սուբ յեկ տի կա նո նադ րա կան կա պի տա լի 20%ը կամ ա վե լին,

 ◘ տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի ցան կա ցած գոր ծարք, գոր ծո ղութ յուն, 
վե րա կազ մա կեր պում կամ վար քա գիծ, ո րի շնոր հիվ մեկ տնտես վա
րող սուբ յեկ տը կա րող է ազ դել մեկ ու րի շի ո րո շում ե րի կա յաց ման 
կամ մրցու նա կութ յան վրա:

4   ՀՀ ՏՄՊՊՀ 2019 թվականի մարտի 25ի թիվ 30Ա որոշում:

2019 թվա կա նին հա մա կենտ րո նա
ցում ե րի վե րա բեր յալ հա րուց վել է 
30 վար չա կան վա րույթ, ո րից  27ի 
արդ յուն քում հա մա կենտ րո նա ցու մը 
թույ լատր վել է, 2ը կարճվել է, 1ը 
հաշ վե տու ժա մա նա կա հատ վա ծի 
ա վար տին ե ղել է ըն թա ցիկ:

2017 2018

ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐ

ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ՀԱՄԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄՆԵՐ

2019

30
27

25
23

43
42
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Բովանդակություն

Ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յուն

Ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յուն է հա մար վում տնտես վա րող սուբ յեկ տի ցան
կա ցած գոր ծո ղութ յուն կամ վար քա գիծ, ո րը խախ տում է մրցա կից նե րի միջև 
կամ վեր ջին նե րիս ու սպա ռող նե րի միջև բա րեխղ ճութ յան` ազն վութ յան, ար
դա րութ յան, ճշմար տութ յան և (կամ) ա նա չա ռութ յան սկզբունք նե րը: 

Ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան դրսևո րում ներ են՝

 ◘ տնտես վա րող սուբ յեկ տի կամ նրա գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ 
շփո թութ յուն ա ռա ջաց նե լը,  

 ◘ տնտես վա րող սուբ յեկ տի կամ նրա գոր ծու նեութ յան վար կա բե կու մը,

 ◘ հա սա րա կութ յան մո լո րե ցու մը,

 ◘ տնտես վա րող սուբ յեկ տի համ բա վի, վար կար ժե քի վնա սու մը,

 ◘ ան տե ղի հա մե մա տութ յուն նե րի կա տա րու մը։

Մր ցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յան, ինչ պես նաև սպա ռող նե րի շա հե րի 
պաշտ պա նութ յան տե սանկ յու նից կար ևոր վում է ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ
յան դրսևո րումն ե րի բա ցա հայ տու մը և  դա դա րե ցու մը, ո րոնք տնտե սա կան 
մրցակ ցութ յան ա մե նա տա րած ված խախ տումն երն են և  ու նեն դրսևոր ման 
բազ մա թիվ ձևեր: 

 Վա րույթ նե րը հիմն ա կա նում վե րա բե րել են գրանց ված և ՀՀում ի րա վա կան 
պահ պա նութ յուն ստա ցած ապ րան քա յին նշան նե րին շփո թութ յան աս տի
ճա նի նման կամ նույ նա կան ապ րան քա յին նշա նի օգ տա գործ մա նը, հա
սա րա կութ յան մո լո րեց մա նը, ո րոնք դրսևոր վել են հե ռուս տա տե սութ յամբ 
հե ռար ձակ վող գովազդում կամ ապ րանք նե րի մակն շումն ե րում և  այլ տե ղե
կատ վա կան նյու թե րում մո լո րեց նող բնույ թի տե ղե կութ յուն ներ տա րա ծե լով: 

շրջա նում, այ նու ա մե նայ նիվ, առ կա է հա մա կենտ րո նա ցումն ե րի վե րա բեր
յալ օ րենսդ րա կան կար գա վո րումն ե րի մա սով ի րա զեկ վա ծութ յան պա կաս: 
Այդ ուղ ղութ յամբ ՀՀ ՏՄՊՊՀն ծ րագ րում է ակ տի վաց նել աշ խա տանք նե րը՝ 
տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի, նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, փաս տա բան նե րի 
և  այլ շա հա ռու նե րի շրջա նում ի րա կա նաց նե լով նշված ինս տի տու տի կար գա
վո րումն ե րի, նպա տա կի, դե րի և  կար ևո րութ յան վե րա բեր յալ տե ղե կատ վա
կան և  ու սու ցո ղա կան բնույ թի մի ջո ցա ռումն եր:

 Բա ցի այդ, հանձ նա ժո ղո վը շարունակելու է վերահսկողություն 
իրականացնել հայ տա րա րագր ման են թա կա հա մա կենտ րո նա ցումն ե րի 
նկատ մամբ՝ ու շադ րութ յան կենտ րո նում պա հե լով հատ կա պես հո րի զո նա կան 
հա մա կենտ րո նա ցումն ե րը, ո րոնք կա յաց վում են միև նույն ապ րան քա յին շու
կա յում գոր ծող տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի միջև:  Նա խա տես վում է ա ռա վել 
խո րը ու սումն ա սի րութ յուն ի րա կա նաց նել գե րիշ խող դիր քի հան գեց նող կամ 
գե րիշ խող դիրքն ամ րապն դող  հա մա կենտ րո նա ցումն ե րի շրջա նակ նե րում՝ 
մրցակ ցա յին մի ջա վայ րի վրա դրանց հնա րա վոր բա ցա սա կան ազ դե ցութ յու
նը, ապ րան քա յին շու կա յի կենտ րո նաց վա ծութ յան մա կար դա կի բարձ րա ցու
մը կան խար գե լե լու նպա տա կով:

 Հանձ նա ժո ղո վի կող մից հա մա կենտ րո նա ցումն ե րի նկատ մամբ վե րահս կո
ղութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը բարձ րաց նե լու, ինչ պես նաև տնտես վա րող 
սուբ յեկտ նե րին հա վել  յալ վար չա րա րութ յամբ չծան րա բեռ նե լու նպա տա կով 
հանձ նա ժո ղովն ա ռա ջար կել է «Ար ժեթղ թե րի շու կա յի մա սին», «Ի րա վա բա
նա կան ան ձանց պե տա կան  գրանց ման մա սին» օ րենք նե րում կա տա րել 
հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն ներ՝ ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա
րութ յան ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի գոր ծա կա լութ յան 
կող մից բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յուն նե րի կա նո նադ րա կան կա պի տա լի 
(բաժ նա յին ֆոն դի, բաժ նե հա վաք կա պի տա լի)  փո փո խութ յուն նե րի վե րա
բեր յալ հանձ նա ժո ղո վին շա րու նա կա կան հի մունք նե րով տե ղե կատ վութ յուն 
տրա մադ րե լու վե րա բեր յալ, իսկ տրա մադր ման ըն թա ցա կարգն ա ռա ջարկ վել 
է սահ մա նել  Կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ:

2019 թվա կա նին չհայ տա րա րագր ված 
հա մա կենտ րո նա ցում ե րի վե րա բեր
յալ հա րուց վել է 8 վար չա կան վա րույթ, 
որից 7ի  արդ յուն քում կի րառ վել է պա
տաս խա նատ վութ յան մի ջոց, 1ը հաշ
վե տու ժա մա նա կա հատ վա ծի ա վար
տին ե ղել է ըն թա ցիկ: 

2017 2018

ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

2019

8
7

7
7

23
23

2019 թվա կա նին հնա րա վոր ան
բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան վե րա
բեր յալ հա րուց վել է 57 վար չա կան 
վա րույթ, ո րից 24ը հաշ վե տու ժա
մա նա կա հատ վա ծի ա վար տին ե ղել 
է ըն թա ցիկ:  Կի րառ վել է 19 պա
տաս խա նատ վութ յան մի ջոց:

2017 2018

ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

2019

57
19

35
33

55
54
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րակ ցութ յամբ կրկնվող ապ րան քա յին նշան:  Բա ցի այդ, «Ալ կո Իմ պորտ 
Էքս պորտ» ըն կե րութ յան կող մից ար տադր ված ապ րան քի ար տա քին տես քը 
նույ նա կան է նաև «Արբ րեն» ըն կե րութ յան կող մից ներ մուծ ված ապ րան քի 
տես քին, մաս նա վո րա պես` շշի ար տա քին տես քը, չա փը, գու նա յին հա մակ
ցութ յու նը, ինչ պես նաև դրա վրա առ կա գրա ռումն ե րը, ին չի արդ յուն քում 
մե ծա նում է նշված ապ րանք նե րի միջև շփո թութ յան ա ռա ջաց ման հա վա նա
կա նութ յու նը:  Հանձ նա ժո ղովն «Ալ կո Իմ պորտ Էքս պորտ» ըն կե րութ յան վե րը 
նշված գոր ծո ղութ յուն ներն ու վար քա գի ծը ո րա կել է որ պես ան բա րե խիղճ 
մրցակ ցութ յան գոր ծո ղութ յուն` շփո թութ յան ա ռա ջա ցում:

 Հանձ նա ժո ղո վը ո րո շել է, որ «Ալ կո Իմ պորտ Էքս պորտ» ըն կե րութ յան 
կող մից ար տադր վող և  ի րաց վող «ПЯТЬ ОЗЕР» ապ րան քա յին նշա նով 
օ ղի նե րը շփո թութ յան աս տի ճա նի նման են «Օմսկ վինպ րոմ» ըն կե րութ
յա նը պատ կա նող «ПЯТЬ ОЗЕР» ապ րան քա յին նշա նով ար տադր ված 
ապ րանք նե րին, ին չը ո րա կել է որ պես ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան 
գոր ծո ղութ յուն և  ըն կե րութ յան նկատ մամբ կի րա ռել պա տաս խա նատ
վութ յան մի ջոց7: 

 Հանձ նա ժո ղո վը վար չա կան վա րույթ է ի րա կա նաց րել «Ալ կո Իմ պորտ Էքս
պորտ» ՍՊԸի կող մից ար տադր վող և  ի րաց վող «ПЯТЬ ОЗЕР» ապ րան քա յին 
նշա նով օ ղի նե րի վե րա բեր յալ:  Վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում պարզ վել 
է, որ տվյալ ապ րան քա յին նշա նը գրանց ված է «Five Lakes Cyprus Ltd.» կիպ
րա կան ըն կե րութ յան ան վամբ և  ի րա վա կան պահ պա նութ յուն է ստա ցել ՀՀ
ում:

«Ա վա նի ա ղի կոմ բի նատ» ՓԲԸ դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վար
չա կան վա րույ թի արդ յուն քում հանձ նա ժո ղո վը « Սոլ տեքս» ՍՊԸի 
նկատ մամբ կի րա ռել է պա տաս խա նատ վութ յան մի ջոց8: 

« Սոլ տեքս» ըն կե րութ յան ներ մու ծած և  ի րաց րած «Ե ռա կի մաքրազտված կե
րակ րի աղ» ան վա նու մով ապ րան քի փա թե թա վոր ման վրա ներ մու ծո ղի ան
վան ման և  հաս ցեի, ինչ պես նաև հեք սա ցիա նո ֆե րատ նյու թի առ կա յութ յան, 
ապ րան քի ար տադ րութ յան ամ սաթ վի և  ներ մու ծող ըն կե րութ յան վե րա բեր յալ 
նշումն ե րի բա ցա կա յութ յու նը հանձ նա ժո ղո վը որակել է որպես ան բա րե խիղճ 
մրցակ ցութ յան գոր ծո ղութ յուն` հա սա րա կութ յան մո լո րե ցում, քա նի որ սպա
ռո ղը չի կա րո ղա նում ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում կազ մել ի րաց վող «Ե ռա
կի մաք րազտ ված կե րակ րի աղ» ան վա նու մով ապ րան քի վե րա բեր յալ:

7   ՀՀ ՏՄՊՊՀ 2019 թվականի հոկտեմբերի 10ի թիվ 143Ա որոշում:
8   ՀՀ ՏՄՊՊՀ 2019 թվականի հուլիսի 3ի թիվ 79Ա որոշում:

Նշ ված վա րույթ նե րից ա ռա վել հե տաքրք րա կան են`

«Գ րին վեյ թրեվլ» ՍՊԸ դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան 
վա րույ թի արդ յուն քում հանձ նա ժո ղո վը «Գ րին վեյ լո ջիս թիքս» ՍՊԸ 
նկատ մամբ կի րա ռել է պա տաս խա նատ վութ յան մի ջոց5:

«Գ րին վեյ լո ջիս թիքս» ըն կե րութ յու նը օգ տա գոր ծել է  չգրանց ված «GW 
GREEN WAY LOGISTICS» ապ րան քա յին նշա նը, ո րում «GREEN WAY» ար
տա հայ տութ յան կի րա ռու մը շփո թութ յան աս տի ճա նի նման է գրանց ված և 
ՀՀում կա նաչ և սև գու նա յին հա մակ ցութ յամբ ի րա վա կան պահ պա նութ յան 
են թա կա «GREENWAY TRAVEL AGENCY» ապ րան քա յին նշա նին և  կա րող է 
ա ռա ջաց նել շփո թութ յուն: 

«Արբ րեն» ՍՊԸ դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի 
արդ յուն քում հանձ նա ժո ղո վը «Ալ կո Իմ պորտ Էքս պորտ» ՍՊԸ նկատ
մամբ կի րա ռել է պա տաս խա նատ վութ յան մի ջոց6:

«Ալ կո Իմ պորտ Էքս պորտ» ըն կե րութ յունն օգ տա գոր ծել է «ՄՎ Գ րուպ Պ րո
դակշն» ըն կե րութ յան ա նու նով գրանց ված և ՀՀում ի րա վա կան պահ
պա նութ յան են թա կա «STUMBRAS VODKA» ապ րան քա յին նշա նին թե՛ 
գրա ֆի կա կան (տե սո ղա կան), և  թե՛ ձայ նա յին (հնչյու նա յին) ա ռումն ե րով, 
ապ րան քա յին նշա նի ա ռան ձին տար րե րի` միմ յանց նկատ մամբ հա րա բե

5   ՀՀ ՏՄՊՊՀ 2019 թվականի մարտի 25ի թիվ 31Ա որոշում:
6   ՀՀ ՏՄՊՊՀ 2019 թվականի սեպտեմբերի 6ի թիվ 107Ա որոշում:

Տնտեսվարող սուբյեկտի 
կամ նրա գործունեության 
վերաբերյալ շփոթության 
առաջացում

Հասարակության մոլորեցում

Այլ

9 15

10 7

2

Ավարտված 
վարույթներ

Անբարեխիղճ մրցակցության 
դրսևորման տեսակներ

Ընթացիկ վարույթներ 
(31.12.2019 դրությամբ)

2019 թ. անբարեխիղճ մրցակցության գործողությունների 

վերաբերյալ հարուցված վարչական վարույթները
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Բովանդակություն

 Պե տա կան օ ժան դա կութ յան վե րահսկո-

ղութ յուն և  պե տա կան մար մին նե րի ու 

դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց հա կա-

մրցակ ցա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի կամ վար-

քագ ծի ար գե լում 

 Պե տա կան օ ժան դա կութ յուն է հա մար վում պե տա կան մարմն ի կող մից կոնկ
րետ տնտես վա րող սուբյեկտին տրա մադր վող ցան կա ցած օ ժան դա կութ
յու նը (նե րառ յալ̀  ֆի նան սա կան մի ջոց ներ, այդ թվում` օգ նութ յուն, վարկ, 
փո խա ռութ յուն, գույք, ար տո նութ յուն ներ կամ այլ պայ ման ներ):  Պե տա կան 
օ ժան դա կութ յու նը, ո րը հան գեց նում է որ ևէ ապ րան քա յին շու կա յում մրցակ
ցութ յան սահ մա նա փակ մա նը, կանխ մա նը կամ ար գել մա նը կամ վնա սում 
է սպա ռող նե րի շա հե րը, ար գել վում է, բա ցա ռութ յամբ այն դեպ քե րի, երբ 
նշված օ ժան դա կութ յու նը նա խա տես ված է օ րեն քով:

Օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի արդ յուն քում ՀՀ ՏՄՊՊՀին վե րա պահ
վել է պե տա կան օ ժան դա կութ յան միաս նա կան գրան ցա մատ յա նի վար ման 
գոր ծա ռույթ, և  սահ ման վել են պե տա կան օ ժան դա կութ յուն տրա մադ րող 
մար մին նե րի կող մից պե տա կան օ ժան դա կութ յան վե րա բեր յալ հանձ նա ժո
ղո վին տե ղե կատ վութ յուն ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րը և  կար գը, այդ թվում՝ 
ներ կա յաց վող տե ղե կատ վութ յան ձևն  ու բո վան դա կութ յու նը:

Գ րան ցա մատ յա նը հնա րա վո րութ յուն կտա ու նե նալ մեկ միաս նա կան տե ղե
կատ վա կան բա զա, ո րում տե ղե կութ յուն ներ կլի նեն՝

 ◘ պե տա կան օ ժան դա կութ յուն տրա մադ րած մար մին նե րի,
 ◘ պե տա կան օ ժան դա կութ յան տրա մադր ման պա հի,
 ◘ տրա մադր ված պե տա կան օ ժան դա կութ յան աղբ յու րի,
 ◘ պե տա կան օ ժան դա կութ յան տրա մադր ման ծրագ րի,
 ◘ տրա մադր ված պե տա կան օ ժան դա կութ յան ի րա վա կան հիմ քե րի,
 ◘ պե տա կան օ ժան դա կութ յան տրա մադր ման վե րա բեր յալ հա մա պա

տաս խան ի րա վա կան ակ տի,
 ◘ տրա մադր ված պե տա կան օ ժան դա կութ յան տե սա կի և դրս ևոր ման 

ձևի,
 ◘ պե տա կան օ ժան դա կութ յան տրա մադր ման նպա տա կի, 
 ◘ պե տա կան օ ժան դա կութ յուն ստա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ պայ

ման նե րի, չա փա նիշ նե րի և  պա հանջ նե րի,
 ◘ տրա մադր ված պե տա կան օ ժան դա կութ յան տա րած քի (մարզ/հա

մայնք/քա ղաք/վար չա կան միա վոր և  այլն), 

« Պարգև» ՍՊԸ ար տադ րած «Աշ տա րակ կաթ» ապ րան քա յին նշա նով թթվա
սե րա յին մթեր քի տու փի վե րին և  կո ղա յին հատ ված նե րում մակնշ ված 
« Բարձ րո րակ կաթ նա յին մթերք պատ րաստ ված  Դա սա կան Թթ վա սե րի 
տեխ նո լո գիա յով» գրառ ման մեջ «Թթ վա սե րի» բա ռը մնա ցած բա ռե րի հա մե
մա տութ յամբ մակնշ վել է ա վե լի մեծ տա ռա չա փով, նշված տու փի վրա օգ տա
գործ վել է «կաթ նա յին մթերք» ար տա հայ տութ յունն այն դեպ քում, երբ վե րը 
նշված ապ րան քը պա րու նա կում է կո կո սի յուղ, և  այն կաթ նա յին մթերք չէ:

 Հանձ նա ժո ղո վը « Պարգև» ըն կե րութ յան վե րը նշված գոր ծո ղութ յուն
ներն ու վար քա գի ծը ո րա կել է որ պես ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան 
գոր ծո ղութ յուն` հա սա րա կութ յան մո լո րե ցում, և  ըն կե րութ յան նկատ
մամբ կի րա ռել պա տաս խա նատ վութ յան մի ջոց9: 

 Հանձ նա ժո ղո վը ՀՀ սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան տես չա կան մարմ
նի ներ կա յաց րած տե ղե կատ վութ յան հի ման վրա վար չա կան վա րույթ ներ է 
ի րա կա նաց րել մի շարք տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի՝ թթվա սե րի ի րաց ման 
գոր ծըն թա ցում ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան հնա րա վոր դրսևո րումն ե րը 
բա ցա հայ տե լու ուղ ղութ յամբ:  Վար չա կան վա րույթ նե րի արդ յուն քում հանձ
նա ժո ղովն ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան գոր ծո ղութ յուն` հա սա րա կութ յան 
մո լո րե ցում է ո րա կել ԱՁ «Գ.  Մա նուկ յա ն»ի և « Լոռ վա  Կաթ» ըն կե րութ յան 
ար տադ րած հա մա պա տաս խա նա բար «Թթ վա սեր 18%» և «Թթ վա սեր 20%» 
ապ րանք նե րը որ պես թթվա սեր մակն շելն այն դեպ քում, երբ փոր ձարկ ման 
ար ձա նագ րութ յան հա մա ձայն` դրան ցում առ կա է բու սա կան յուղ, ինչ պես 
նաև « Կա թի և  կաթ նամ թեր քի անվ տան գութ յան մա սին»  Մաք սա յին միութ
յան թիվ ՄՄ ՏԿ 033/2013 տեխ նի կա կան կա նո նա կար գի ի մաս տով դրանք 
«թթվա սեր» չեն: 

Նշ ված ըն կե րութ յուն նե րի նկատ մամբ կի րառ վել են պա տաս խա նատ
վութ յան մի ջոց ներ10: 

9    ՀՀ ՏՄՊՊՀ 2019 թվականի նոյեմբերի 5ի թիվ 155Ա որոշում:
10   ՀՀ ՏՄՊՊՀ 2019 թվականի դեկտեմբերի 3ի թիվ 190Ա որոշում:
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Բովանդակություն

 ◘ տրա մադր ված պե տա կան օ ժան դա կութ յան ո լոր տի, 
 ◘ տրա մադր ված պե տա կան օ ժան դա կութ յան ընդ հա նուր չա փի և 

 քա նա կի,
 ◘ պե տա կան օ ժան դա կութ յան տրա մադր ման ժա մա նա կա հատ վա ծի,
 ◘ պե տա կան օ ժան դա կութ յուն ստա ցող նե րի,
 ◘ պե տա կան օ ժան դա կութ յան՝ հնա րա վոր ան կան խա տե սե լի և հ րա

տապ լու ծում պա հան ջող հար ցե րի լուծ ման կամ ար տա կարգ կամ 
ֆորսմաժորային ի րա վի ճա կի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած խնդիր նե րի 
կար գա վոր ման ուղղ վա ծութ յան,

 ◘ տրա մադ րու մից հե տո պե տա կան օ ժան դա կութ յան նկատ մամբ վե
րահս կո ղութ յան մե խա նիզմ ե րի առ կա յութ յան,

 ◘ պե տա կան օ ժան դա կութ յան տրա մադ րու մից հե տո պե տա կան 
օ ժան դա կութ յան սահ մա նա չա փի արդ յու նա վե տութ յան գնա հատ
ման մե խա նիզմ ե րի առ կա յութ յան, 

 ◘ պե տա կան օ ժան դա կութ յան հնա րա վոր ընտ րո ղա կա նութ յան վե րա
բեր յալ:

 Պե տա կան մարմն ի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի գոր ծո ղութ յուն նե րը կամ 
վար քա գի ծը կամ ակ տե րը, ո րոնք սահ մա նա փա կում, կան խում կամ ար գե
լում են տնտե սա կան մրցակ ցութ յու նը, ար գել վում են:

 Հանձ նա ժո ղո վը բո ղոք ներ է ստա նում այն պի սի եր ևույթ նե րի վե րա բեր յալ, 
երբ մրցակ ցութ յան խա թար ման պատ ճառ են հան դի սա նում պե տա կան կամ 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ըն դու նած ի րա վա կան ակ տե
րը, գոր ծո ղութ յուն նե րը կամ վար քա գի ծը:

 Հանձ նա ժո ղո վը նմա նա տիպ դի մում է ստա ցել «Վ ճա րա հաշ վար կա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի ա սո ցիա ցիա» ՀԿ ներ կա յա ցուց չից, ըստ ո րի` ՀՀ 
հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րը կար գա վո րող հանձ նա ժո ղո վի 2017 թվա կա
նի հու լի սի 12ի « Բա ժա նորդ նե րի կան խավ ճա րա յին և  հետվ ճա րա յին հա
շիվն ե րի հա մալր ման, վե րա լից քա վոր ման քար տե րի վա ճառ քի և  հան րա յին 
է լեկտ րո նա յին հա ղոր դակ ցութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի դի մաց վճա րումն ե
րի ըն դուն ման մա սին» թիվ 307Ն ո րոշ մամբ խախտ վել են մրցակ ցա յին 
օ րենսդրութ յան դրույթ նե րը: 

 Վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում Օ րեն քի խախտ ման փաս տեր չեն 
հայտ նա բեր վել11:

 Լա բո րա տոր փոր ձաքն նութ յուն նե րի ո լոր տում գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող 
«Ս տան դարտ դիա լոգ» ՍՊԸից ստաց ված դի մու մի հա մա ձայն՝ նույն ո լոր
տում վճա րո վի ծա ռա յութ յուն ներ են մա տու ցում նաև ո րոշ պե տա կան ոչ 
առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն ներ, ո րոնց գոր ծու նեու թյունն էա կա նո րեն 
կա րող է սահ մա նա փա կել տնտե սա կան մրցակ ցութ յու նը լա բո րա տոր փոր
ձաքն նութ յուն նե րի ծա ռա յու թյան մա տուց ման ո լոր տում: 

 Վար չա կան վա րույ թի շրջա նա կում ի րա կա նաց ված ու սում ա սի րութ յան 
արդ յուն քում հանձ նա ժո ղովն ար ձա նագ րել է, որ սննդամ թեր քի փոր
ձաքն նութ յուն նե րի ո լոր տում գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող բո լոր տնտես
վա րող սուբ յեկտ նե րի մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի գնե րը հա մադ
րե լի են և մր ցակ ցա յին։ Այ սինքն՝ վե րոգր յալ կազ մա կեր պութ յուն նե րի՝ 
պե տա կան մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը մրցակ ցութ յան տե սանկ յու նից 
չի ազ դել կազ մա կեր պութ յուն նե րի գնա յին քա ղա քա կա նութ յան վրա, 
հետևա բար նրանց գոր ծու նեութ յան մեջ Օ րեն քի խախ տում եր չկան12։ 

 Հանձ նա ժո ղովը ստա ցել է դի մում ԱՁ «Գ րի գոր Այ վազ յա ն»ից ՀՀ  դա տա կան 
դե պար տա մեն տի հայ տա րա րած գնման ըն թա ցա կար գե րից մե կի հրա վե րի 
տեխ նի կա կան բնու թագ րի բո վան դա կութ յան վե րա բեր յալ:  Դի մու մի հիման 
վրա հա րուց վել է վար չա կան վա րույթ, ո րի արդ յուն քում պարզ վել է, որ 
 դե պար տա մեն տի հայ տա րա րած գնման ըն թա ցա կար գի ո րոշ չա փա բա ժին
նե րի շրջա նակ նե րում ձեռք բեր վող գնման ա ռար կա նե րի հա մար սահ ման վել 
են այն պի սի տեխ նի կա կան բնու թագ րեր, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն չեն տվել 
հստակ պատ կե րաց նել մա տուց վե լիք ծա ռա յութ յուն նե րի բնույ թը, արդ յուն
քում ըն կե րութ յուն նե րը չեն կա րո ղա ցել մաս նակ ցել տվյալ գնման ըն թա ցա
կար գին:

 Հանձ նա ժո ղովն ար ձա նագ րել է, որ  դե պար տա մեն տի գոր ծո ղութ յուն
նե րը սահ մա նա փա կել են տնտե սա կան մրցակ ցութ յու նը, մաս նա վո րա
պես՝ տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի՝ մրցույ թին մաս նակ ցե լու հնա րա
վո րութ յու նը, հետ ևա բար, նաև ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յան 
ի րա կա նա ցու մը:  Հանձ նա ժո ղո վի ո րոշ մամբ 13  դե պար տա մեն տի նկատ
մամբ կի րառ վել է պա տաս խա նատ վութ յան մի ջոց:

11  ՀՀ ՏՄՊՊՀ 2019 թվականի հունիսի 25ի թիվ 75Ա որոշում:
12  ՀՀ ՏՄՊՊՀ 2019 թվականի սեպտեմբերի 13ի թիվ 112Ա որոշում:
13  ՀՀ ՏՄՊՊՀ 2019 թվականի հոկտեմբերի 18ի թիվ 137Ա որոշում:

2019 թվա կա նին պե տա կան մար
մին նե րի հնա րա վոր հա կամր ցակ
ցա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի վե րա
բեր յալ հա րուց վել է 6 վար չա կան 
վա րույթ:  Կի րառ վել է 1 պա տաս
խա նատ վութ յան մի ջոց: 

ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

2019

6
1

2018

0
0
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Բովանդակություն

Գազավորված ըմպելիքներ

Դեղեր

Թունաքիմիկատներ

Գազահաշվիչների տեղադրում, գազի սպասարկում

Փոստային ծառայություններ

Բջջային հեռախոսների իրացում

Գովազդային ծառայություններ

Ծխախոտ

Շինարարություն

Հյուրանոցային ծառայությունների մատուցում

Տարածքների/անշարժ գույքի վարձակալություն  

Ներդրումային ծառայությունների մատուցում  

Ֆինանսական ծառայություններ

Գյուղատնտեսություն

Շինանյութի ներմուծում, իրացում

Հանքային ջուր

Էլեկտրաէներգիա

Վիզաների դիմումների փաստաթղթավորում և 
ուղեկցում հյուպատոսական հիմնարկներում

Արտադրություն

Հանքարդյունաբերություն

Ուղևորային և բեռնային ավիափոխադրումներ

Ճանապարհների հիմնանորոգում և սպասարկում

Խաղատնային գործունեություն

1

1

2

1

2

2

1

1

2

1

1

2

2

6

4

2

2

1

1

2

 
1 
 
4

2

 

2

1

 
1

1

1

1

Հակամրցակցային 
համաձայնություն

Գերիշխող դիրքի 
չարաշահում

Համակենտրոնացում Չհայտարարագրված 
համակենտրոնացում

2019 թվականին ավարտված վարչական 

վարույթները՝ ըստ ոլորտների 
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Բովանդակություն

3. Ապրանքային շուկաների 
ուսում նասիրություն

Շու կա յի ու սումն ա սի րութ յու նը շու կա յի, վա ճառ քի նպա
տա կով շու կա յում ա ռա ջարկ վող ապ րան քի կամ ծա
ռա յութ յան, դրանց նախ կին, ներ կա կամ հա վա նա կան 
սպա ռո ղի մա սին տե ղե կատ վութ յան հա վա քագր ման, 
վեր լու ծութ յան և մեկ նա բան ման գոր ծըն թացն է:

Հանձ նա ժո ղո վը որ ևէ ո լոր տում ի րա կա նաց նում է 
ու սում ա սի րութ յուն ապ րան քա յին շու կա յում կամ 
տա րած քում մրցակ ցա յին ի րա վի ճա կը, տնտե սա կան 
մրցակ ցութ յան հնա րա վոր կանխ ման, սահ մա նա
փակ ման կամ ար գել ման կամ սպա ռող նե րի շա հե րի 
հնա րա վոր վնաս ման դեպ քե րը պար զե լու, մրցակ ցա
յին ի րա վի ճա կի վրա ազ դող այլ պայ ման նե րը բա ցա
հայ տե լու նպա տա կով:

Ո լոր տա յին ու սում ա սի րութ յան շրջա նա կում հանձ
նա ժո ղո վը կա րող է սահ մա նել ապ րան քա յին շու կա, 
ու սում ա սի րել ապ րան քա յին շու կա յի կա ռուց ված
քը, կենտ րո նաց վա ծութ յան աս տի ճա նը, ո լոր տի 
կամ շու կա յի դի նա մի կան, հայտ նա բե րել ան ձանց 
խումբ հան դի սա ցող տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րին, 
ու սում ա սի րել ո լոր տի կամ շու կա յի ի րա վա կար գա
վո րում ե րը և վեր հա նել խնդիր նե րը, այդ թվում՝ 
օ րենսդ րա կան բա ցե րը և սո ղանցք նե րը, բա ցա հայ
տել շու կա յում ինք նա կար գա վոր ման մե խա նիզմ ե րը, 
պար զել օ րեն քի հնա րա վոր խախտ ման հատ կա նիշ
նե րը, եզ րա հան գում եր կա տա րել մրցակ ցա յին ի րա
վի ճա կի վե րա բեր յալ, կազ մել վեր լու ծա կան հաշ վետ
վութ յուն:
Ո լոր տա յին ու սումն ա սի րութ յու նը չի հան դի սա նում վար
չա կան վա րույթ կամ վար չա կան ի րա վա խախտ ման վա
րույթ:

Հանձ նա ժո ղո վը 2019 թվա կա նին ու սումն ա սի րութ յուն
ներ է ի րա կա նաց րել « Բեն զին» և « Դի զե լա յին վա ռե լիք», 
« Սեղմ ված գազ», « Կա րագ», « Շա քա րա վազ», « Կոն յակ» 
ապ րան քա յին շու կա նե րում: Նշ ված շու կա նե րի ընտ րութ
յու նը պայ մա նա վոր ված է մի շարք հան գա մանք նե րով, 
ինչ պի սիք են՝ այդ շու կա նե րում կենտ րո նաց վա ծութ յան, 
մրցակ ցութ յան օ րենսդ րութ յան խախ տումն ե րի ռիս կայ
նութ յան հա մե մա տա բար բարձր մա կար դա կը, այդ ապ
րանք նե րի և դ րանց հետ փոխ կա պակց ված ապ րանք նե րի 
սո ցիա լա կան նշա նա կութ յու նը, դրանց ազ դե ցութ յու նը 
ՀՀ տնտե սութ յան ճյու ղե րի, ար տա հան ման, ար տադ
րութ յան, մրցու նա կութ յան վրա և  այլն: Ընդ ո րում, նշված 
ապ րան քա յին շու կա նե րի ու սումն ա սի րութ յունն ուղղ ված է 
ոչ միայն տնտե սա կան մրցակ ցութ յան հնա րա վոր չա րա
շա հումն ե րի բա ցա հայտ մա նը, այլև նպա տակ ու նի հա սա
րա կութ յա նը, վեր լու ծա բան նե րին, լրատ վա մի ջոց նե րին, 
տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րին, տվյալ շու կա նե րում գոր
ծու նեութ յուն ծա վա լել ցան կա ցող ան ձանց ամ բող ջա կան 
և հա մա պար փակ տե ղե կատ վութ յուն ներ կա յաց նել այդ 
ապ րան քա յին շու կա նե րում տի րող փաս տա ցի վի ճա կի, 
ի րա վա կան կար գա վո րումն ե րի, առ կա խնդիր նե րի և  այլ 
փաս տե րի վե րա բեր յալ: 

Նշ ված ապ րան քա յին շու կա նե րում ու սումն ա սի րութ յուն 
ի րա կա նաց նե լու մե թո դա բա նութ յան հիմ քում դրվել են 
ՏՀԶԿ (OECD), ՄՄՑ (ICN), ԱՊՀ ՀՔՄԽ (МСАП) և  այլ մի
ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի և մր ցակ ցա յին մար
մին նե րի փոր ձի հի ման վրա կազմ ված ու ղե ցույց նե րում 
ա ռա ջարկ վող մո տե ցումն ե րը: Մաս նա վո րա պես, բա ցի 
ապ րան քա յին շու կա յի ապ րան քա տե սա կա յին և  աշ խար
հագ րա կան սահ ման նե րի հատ կո րո շու մից, ապ րան քա յին 
շու կա յի ծա վա լի, դրա նում գոր ծող սուբ յեկտ նե րի կազ մի 
և ն րանց մաս նա բա ժին նե րի, փո խա դարձ փո խա րի նե լի 
ապ րանք նե րի վեր հա նու մից, ու սումն ա սի րութ յան էա կան 
մաս են կազ մել տվյալ շու կա յի ի րա վա կան գոր ծըն թաց
նե րը կա նո նա կար գող ակ տե րի հա մա լիր ու սումն ա սի
րութ յու նը, ինչ պես նաև ապ րան քա յին շու կա յում մուտ քի 
հնա րա վոր խո չըն դոտ ներ ստեղ ծող այլ եր ևույթ նե րը և 
դ րանց պատ ճառ նե րը:
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§Կա րագ¦ ապ րան քա յին շու կա յի 

ու սում նա սի րութ յուն14

« Կա րագ» ապ րան քա յին շու կա
յում հանձ նա ժո ղո վի ի րա կա նաց
րած ու սում ա սի րութ յուն նե րը 
ցույց են տա լիս, որ 2018 թվա
կա նի ըն թաց քում Հա յաս տան է 
ներ մուծ վել շուրջ 3 986 տոն նա 
կա րագ 41 տնտես վա րող սուբ յեկ
տի կող մից: Միա ժա մա նակ, 2019 
թվա կա նի հուն վա րից հոկ տեմ
բեր ըն կած ժա մա նա կա հատ վա
ծում ներ մուծ վել է 2 727 տոն նա 
կա րագ` 2018 թվա կա նի նույն ժա
մա նա կա հատ վա ծի 3 000 տոն
նա յի փո խա րեն (9%ով պա կաս):

Չ նա յած 2019 թվա կա նի դի տարկ վող 
ժա մա նա կա հատ վա ծում կրճատ վել 
են ներ մուծ ված կա րա գի ծա վա լը և 
կա րագ ներ մու ծող ըն կե րութ յուն նե
րի թվա քա նա կը՝ ո րո շա կի դրա կան 
փո փո խութ յուն ներ են տե ղի ու նե ցել 
կա րագ ներ մու ծող խո շոր ըն կե րութ
յուն նե րի մաս նա բա ժին նե րի կրճատ
ման, Նոր Զե լան դիա յից Հա յաս տան 
կա րագ ներ մու ծող ըն կե րութ յուն նե րի 
թվա քա նա կի, կա րա գի ար տադ րութ
յան ծա վալ նե րի ա վե լաց ման հետ 
կապ ված: Անդ րա դառ նա լով կա րա
գի ար տադ րութ յա նը՝ հարկ է նշել, որ 
2018 թվա կա նի ըն թաց քում Հա յաս
տա նում ար տադր վել է մոտ 683 տոն
նա կա րագ 29 ըն կե րութ յան կող մից: 

14   «Կարագ» ապրանքային շուկայի ուսումասիրության էլեկտրոնային 
տարբերակը զետեղված է ՀՀ ՏՄՊՊՀ պաշտոնական ինտերնետային կայքում՝ 
http://competition.am/uploads/resources/Butter_commodity_market.pdf հղմամբ:

Հանձ նա ժո ղո վի ու սումն ա սի րութ յուն նե րը ցույց են տվել, 
որ 2019 թվա կա նի դի տարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ար տադր ված կա րա գի ծա վա լը մոտ 46%ով գե րա զան
ցել է նա խոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծի նույն ցու ցա նի շը, 
ինչն ու ղեկց վել է նաև կա րագ ար տադ րող ըն կե րութ յուն
նե րի թվա քա նա կի ա վե լաց մամբ: 

Հանձ նա ժո ղովն ի րա կա նաց րել է նաև 2018 և 2019 թվա
կան նե րի հուն վա րից հոկ տեմ բեր ըն կած ժա մա նա կա
հատ ված նե րում Հա յաս տա նից ար տա հան ված կա րա գի 
հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յուն, ո րի արդ յուն քում պարզ 
է դար ձել, որ ար տա հան ված կա րա գի ծա վալ նե րը մոտ 4 
ան գամ ա վե լա ցել են՝ կազ մե լով 52 տոն նա:

2018 թվա կա նին կա րագ ի րաց րել է 58 ըն կե րութ յուն, ընդ 
ո րում՝ ա ռա ջին 3 խո շոր ըն կե րութ յուն նե րի ընդ հա նուր 
մաս նա բա ժի նը կա րա գի ի րաց ման մեջ կազ մել է 79%:

Նոր 
Զելանդիա

Ուկրաինա

Ֆինլանդիա

Ֆրանսիա
Բելառուս
Վրաստան

Ռուսաստան

40%

42%

25%

11%

4%

9%

4%

5%

36%

10%

4%
3%
3%

1%

Նոր Զելանդիա

Ուկրաինա

Ֆինլանդիա

Բելառուս

Ռուսաստան

Վրաստան

Ֆրանսիա

Դանիա

Իտալիա

Լատվիա

Գերմանիա

Իրան

2018 (հունվար-հոկտեմբեր) 2019 (հունվար-հոկտեմբեր)
Նոր Զելանդիա

Ուկրաինա

Ֆինլանդիա

Բելառուս

Ռուսաստան

Վրաստան

Ֆրանսիա

Դանիա

Իտալիա

Լատվիա

Ավստրալիա

1

10

1

7

21

1

3

1

2

1

1

1

2

8

2

5

16

2

3

1

2

1

1

2018 2019

Հա յաս տան ներ մուծ ված կա րա գի կա ռուց-
վածքն ըստ տվյալ երկ րից կա րագ ներ մու ծող 
ըն կե րութ յուն նե րի թվա քա նա կի՝ 
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Հանձ նա ժո ղովն ի րա կա նաց րել է նաև 2018 և 2019 թվա
կան նե րի հուն վա րից հոկ տեմ բեր ըն կած ժա մա նա կա
հատ ված նե րում կա րա գի ի րաց ման ցու ցա նիշ նե րի վեր
լու ծութ յուն, ո րի արդ յուն քում պարզ է դար ձել, որ 2019 
թվա կա նի հուն վա րից հոկ տեմ բեր ըն կած ժա մա նա կա
հատ վա ծում կա րա գի իրացման գները նվազել են:

Նորզելանդական կարագի իրացման 

մանրածախ գների դինամիկան 15

Միա ժա մա նակ, 2018 և 2019 թվա կան նե րի դի տարկ
վող ժա մա նա կա հատ ված նե րում կա րա գի ի րաց ման 
ա ռա վել խո շոր ծա վալ ներ ու նե ցող ա ռա ջին ե րեք 
ըն կե րութ յուն նե րի մաս նա բա ժին նե րը կազ մել են հա
մա պա տաս խա նա բար 79% և 69%: 

Հանձ նա ժո ղո վի գնա հատ մամբ՝ 2018 թվա կանի դի
տարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում ա ռա ջին ե րեք 
մաս նա կից նե րի տվյալ նե րով հաշ վարկ ված « Կա րագ» 
ապ րան քա յին շու կա յի բարձր կենտ րո նաց վա ծութ յան 
մա կար դա կը 2019 թվա կա նի նույն ժա մա նա կա հատ
վա ծի ըն թաց քում կրճատ վել է՝ հաս նե լով կենտ րո
նաց վա ծութ յան մի ջին մա կար դա կի:

« Կա րագ» ապ րան քա յին շու կա յի ու սումն ա սի րութ յան 
արդ յուն քում հանձ նա ժո ղո վի կող մից վեր են հան
վել խնդիր ներ, ո րոնք կա րող են բա ցա սա բար ազ
դել տվյալ շու կա յում առ կա մրցակ ցա յին մի ջա վայ րի 
վրա: 

15 Գծապատկերում ներկայացված են խոշոր առևտրային ցանցերում 
հանձնաժողովի իրականացրած դիտանցման արդյունքում ամրագրվա ծ կարագի 
(«New Zealand»՝ 82.9%) մանրածախ միջին գները՝ ներառյալ ԱԱՀն:

Մաս նա վո րա պես՝

 ◘ առ կա են ան հա մա պա տաս խա նութ յուն ներ ԵԱՏՄ ար
տա քին տնտե սա կան գոր ծու նեութ յան միաս նա կան 
ապ րան քա յին ան վա նա ցան կով և « Կա թի և կաթ նա
մթեր քի անվ տան գութ յան մա սին» տեխ նի կա կան կա նո
նա կար գով ներ կա յաց վող սահ մա նում ե րի և պա հանջ
նե րի միջև,

 ◘ ԵԱՏՄ ար տա քին տնտե սա կան գոր ծու նեութ յան միաս
նա կան ապ րան քա յին ան վա նա ցան կով բա ցա կա յում է 
«սփրեդ»ի հա մար ԱՏԳ ԱԱ ծած կա գի րը, 

 ◘ առ կա չէ միև նույն ֆի զի կա կան ան ձի կող մից անձ նա
կան օգ տա գործ ման ապ րանք ներն ա ռանց մաք սա տուր
քի օ դա յին տրանս պոր տով և (կամ) օ դա յին տրանս պոր
տից տար բեր տե սակ նե րով ՀՀ տա րածք ներ մու ծե լու 
հա ճա խա կա նութ յան և (կամ) միև նույն ֆի զի կա կան ան
ձի կող մից ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում (օ րի նակ՝ 
մեկ ամ սում) տվյալ ապ րան քի (մաս նա վո րա պես՝ կա
րա գի) ներ մուծ ման քա նա կա կան և  ար ժե քա յին հստակ 
կար գա վո րում, 

 ◘  Բե լա ռու սի Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յան 
և սնն դի նա խա րա րութ յունն ըն դու նել է ո րո շում, ո րով 
սահ ման վել են ո րո շա կի ապ րանք նե րի, այդ թվում՝ կա
րա գի ար տա հան ման նվա զա գույն գներ:

Միա ժա մա նակ, կա րա գի ման րա ծախ ի րաց ման գոր ծըն թա ցի կազ
մա կերպ ման մա սով հանձ նա ժո ղո վի ու սումն ա սի րութ յուն նե րը ցույց 
են տա լիս, որ շատ հա ճախ առևտ րի կե տե րում (հատ կա պես խո շոր 
առևտ րա յին ցան ցե րում) կա րա գը, սփրե դը և մար գա րի նը ներ կա յաց
ված են միա սին, ին չը կա րող է շփո թութ յուն ա ռա ջաց նել սպա ռող նե րի 
շրջա նում (շատ դեպ քե րում, երբ կա րագն ու սփրե դը վա ճառ վում են 
կի լոգ րա մով, հնա րա վոր է նաև ար տադ րող կամ ի րաց նող ըն կե րութ
յան կող մից ան բա րե խիղճ գոր ծո ղութ յուն նե րի դրսևո րում): 

Բա ցի այդ, ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն քում պարզ է դար ձել, որ կա
րա գի ման րա ծախ և մե ծա ծախ ի րաց ման ո լորտ նե րում ո րոշ տնտես
վա րող սուբ յեկտ նե րի կող մից վար վող գնա յին քա ղա քա կա նութ յու նը, 
ինչ պես նաև ապ րան քա յին շու կա յում ապ րանք նե րի շրջա նա ռութ յան 
ընդ հա նուր պայ ման նե րի վրա ազ դե ցութ յու նը կա րող է պա րու նա կել 
Օ րեն քի հնա րա վոր խախ տումն ե րի հատ կա նիշ ներ, ին չի առն չութ յամբ 
հա րուց վել է վար չա կան վա րույթ:
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§ Շա քա րա վազ¦ ապ րան քա յին 

շու կա յի ու սում նա սի րութ յուն16

Ու սում ա սի րութ յան հիմ ա կան ուղ ղութ յուն ներն են 
ո լոր տում առ կա պե տա կան կար գա վո րում ե րի և  
օ րենսդ րա կան դաշ տի ու սում ա սի րութ յու նը և դ րա 
ազ դե ցութ յու նը մրցակ ցա յին մի ջա վայ րի վրա, շու կա
յի կա ռուց ված քի, գնի և  ինք նար ժե քի կա ռուց ված քի, 
ի րաց ման շղթա յի ու սում ա սի րութ յուն նե րը և  այլն:

Ըստ ՀՀ ՊԵԿի տվյալ նե րի՝ 2018 թվա կա նի ըն թաց
քում ՀՀ տա րածք է ներ մուծ վել 23 600 տոն նա շա քա
րա վազ 48 տնտես վա րող սուբ յեկ տի կող մից, իսկ 2019 
թվա կա նի հուն վարհոկ տեմ բեր ժա մա նա կա հատ վա
ծում՝ 8 000 տոն նա 47 տնտես վա րող սուբ յեկ տի կող
մից: Ներ մուծ ված շա քա րա վա զը հիմ ա կա նում ե ղել է 
ուկ րաի նա կան ծագ ման:

16   «Շաքարավազ» ապրանքային շուկայի ուսումասիրության արդյունքների 
վերաբերյալ հրապարակման ենթակա տեղեկատվությունը զետեղված է ՀՀ 
ՏՄՊՊՀ պաշտոնական ինտերնետային կայքում՝ http://competition.am/uploads/
resources/Sugar_Commodity_Market.pdf  հղմամբ:

2018 թվա կա նի ըն թաց քում ՀՀում ար տադր վել է 58 000 
տոն նա շա քա րա վազ, իսկ 2019 թվա կա նի հուն վարհոկ
տեմ բեր ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ 59 800 տոն նա։

Շա քա րա վա զի ներ մուծ ման և  ի րաց ման ծա վալ նե րով 
2018 և 2019 թվա կան նե րին ա ռա ջա տար են ե ղել «Ա լեքս 
հոլ դինգ» ու «Ա լեքս էնդ հոլ դինգ» ՍՊԸնե րը և «Ար մեն 
Հա միկ եղ բայր ներ ՀՁ» ՍՊԸն։ Վեր ջին նե րիս ներ մուծ
ման ծա վալն ընդ հա նուր ներ մուծ ման ծա վա լում 2018 
թվա կա նին կազ մել է 82%, իսկ 2019 թվա կա նին` 79%։ 
Նշ ված ըն կե րութ յուն նե րի ի րաց ման ծա վալն ընդ հա նուր 
ի րաց ման ծա վա լում 2018 թվա կա նին կազ մել է 98%, իսկ 
2019 թվա կա նին` 96%։ 

Հանձ նա ժո ղովն ար ձա նագ րել է, որ 2018 թվա կա նի 
հուն վա րից մինչև 2019 թվա կա նի հոկ տեմ բեր ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում շա քա րա վա զի շու կան, ըստ 
ներ մուծ ման և  ի րաց ման, ու նե ցել է բարձր կենտ րո
նաց վա ծութ յան մա կար դակ:

« Շա քա րա վազ» ապ րան քա յին շու կա յի ու սումն ա սի րութ
յան արդ յուն քում հանձ նա ժո ղո վը եզ րա հան գել է՝

 ◘ շա քա րա վազ ի րաց նող ո րոշ ըն կե րութ յուն ներ 
միա ժա մա նակ զբաղ վում են շա քա րա վա զի և՛ մե
ծա ծախ, և՛ ման րա ծախ ի րաց մամբ, 

Այլ երկրներ Այլ երկրներ
Կոլումբիա

Բելառուս
Վրաստան

Ռուսաստան
Ռուսաստան

Ուկրաինա Ուկրաինա

0.1% 2%
0.5%
1.6%
1.9%

25.1%
24%

70.7% 74%

2018 թվա կա նի հուն վա րից մինչև 2019 թվա

կա նի նո յեմ բերն ըն կած ժա մա նա կա հատ

վա ծում 1 կգ շա քա րա վա զի մի ջին մե ծա ծախ 

և մի ջին ման րա ծախ գնե րի դի նա մի կան 

(ներառյալ ԱԱՀ)
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 ◘ ըն կե րութ յուն նե րի կող մից սահ ման ված մե ծա
ծախ գնե րի և սե փա կան առևտ րա յին օբ յեկտ
նե րի մի ջո ցով սպա ռող նե րին ի րաց վող ապ
րանք նե րի ման րա ծախ գնե րի տար բե րութ յու նը 
բա վա կա նին փոքր է,

 ◘ հնա րա վոր գե րիշ խող դիրք ու նե ցող ըն կե րութ
յուն նե րը շա քա րա վազ ի րաց նե լիս գնորդ ըն կե
րութ յուն նե րի հա մար հա ճախ սահ մա նում են 
ի րաց ման տար բեր գներ կամ պայ ման ներ,

 ◘ շա քա րա վա զի ար տադ րութ յան նպա տա կով 
թանկ հում քի ձեռք բեր ման և ներ մուծ վող շա քա
րա վա զի ա ռա վել մատ չե լի լի նե լու պա րա գա յում 
տե ղա կան ար տադ րութ յու նը ներ քին շու կա յում 
ներ մուծ վո ղի նկատ մամբ դառ նում է անմր ցու
նակ:

Ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն քում պարզ է դար ձել, որ 
շա քա րա վա զի ման րա ծախ և մե ծա ծախ ի րաց ման ո լորտ
նե րում մի շարք տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի կող մից 
վար վող գնա յին քա ղա քա կա նութ յու նը, ինչ պես նաև 
ապ րան քա յին շու կա յում ապ րանք նե րի շրջա նա ռութ յան 
ընդ հա նուր պայ ման նե րի վրա ազ դե ցութ յու նը կա րող է 
պա րու նա կել Օ րեն քի հնա րա վոր խախ տումն ե րի հատ
կա նիշ ներ, ո րոնց առն չութ յամբ հա րուց վել է վար չա կան 
վա րույթ:

 §Բեն զին¦ և §Դի զե լա յին վա ռե-

լիք¦ ապ րան քա յին շու կա նե րի 

ու սում նա սի րութ յուն17

2018 թվա կա նի ըն թաց քում ներ մուծ վել է շուրջ 159 966 
տոն նա բեն զին 6 տնտես վա րող սուբ յեկ տի կող մից, իսկ 
2019 թվա կա նի հուն վա րի 1ից մինչև հոկ տեմ բե րի 1ն  
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ շուրջ 146 655 տոն նա 4 
տնտես վա րող սուբ յեկ տի կող մից։ 2018 թվա կա նին ներ
մուծ ման ա ռա վել խո շոր ծա վալ ներ են ու նե ցել « Սի փիէս 
օիլ քոր փո րեյշն», «Ֆ լեշ» ՍՊԸնե րը և « Մաքս Պետ րոլ» 
ՓԲԸն: Վեր ջին նե րիս մաս նա բա ժինն ընդ հա նուր ներ
մուծ ման ծա վա լում 2018 թվա կա նին կազ մել է շուրջ 92%։

2019 թվա կա նի ըն թաց քում ներ մուծ ման ա ռա վել խո շոր 
ծա վալ ներ են ու նե ցել « Սի փիէս օիլ քոր փո րեյշն», « Սի փիէս 
օիլ», «Ֆ լեշ» ՍՊԸնե րը և « Մաքս Պետ րոլ» ՓԲԸն, ո րոնց 
մաս նա բա ժինն ընդ հա նուր ներ մուծ ման ծա վա լում կազ
մել է շուրջ 100%։

2018 թվա կա նի ըն թաց քում ներ մուծ վել է շուրջ 153 236 
տոն նա դի զե լա յին վա ռե լիք 6 տնտես վա րող սուբ յեկ տի 
կող մից: Ա ռա վել խո շոր ներ մուծ ման ծա վալ ներ են ու նե ցել 
« Սի փիէս օիլ քոր փո րեյշն», «Ֆ լեշ» ՍՊԸնե րը և « Մաքս 
Պետ րոլ» ՓԲԸն, վեր ջին նե րիս մաս նա բա ժինն ընդ հա
նուր ներ մուծ ման ծա վա լում կազ մել է շուրջ 97%։

17    «Բենզին» և «Դիզելային վառելիք» ապրանքային շուկաների 
ուսումասիրության արդյունքների վերաբերյալ հրապարակման ենթակա 
տեղեկատվությունը զետեղված է ՀՀ ՏՄՊՊՀ պաշտոնական ինտերնետային 
կայքում՝ http://competition.am/uploads/resources/Petrol_Diesel_Commodity_Markets.pdf 
հղմամբ:

Բեն զի նի ներ մուծ ման ծա-
վալ ները՝ ըստ ներ մուծ ման 
երկր նե րի
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2019 թվա կա նի հուն վա րի 1ից մինչև հոկ տեմ բե րի 1ն  ըն
կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 16 տնտես վա րող սուբ յեկտ 
ներ մու ծել է շուրջ 118 650 տոն նա դի զե լա յին վա ռե լիք։ 
Ա ռա վել խո շոր ներ մուծ ման ծա վալ ներ ու նեն « Սի փիէս օիլ 
քոր փո րեյշն», « Սի փիէս օիլ», «Ֆ լեշ» ՍՊԸնե րը և « Մաքս 
Պետ րոլ» ՓԲԸն, ո րոնց մաս նա բա ժինն ընդ հա նուր ներ
մուծ ման ծա վա լում կազ մել է շուրջ 92%։

2018 թվա կա նի ըն թաց քում ի րաց վել է շուրջ 230 379 000 
լիտր բեն զին 6 տնտես վա րող սուբ յեկ տի կող մից, ո րում 
ա ռա վել խո շոր ի րաց ման ծա վալ ներ են ու նե ցել « Սի փիէս 
օիլ քոր փո րեյշն», «Ֆ լեշ» ՍՊԸնե րը և « Մաքս Պետ րոլ» 
ՓԲԸն,  վեր ջին նե րիս մաս նա բա ժինն ընդ հա նուր ի րաց
ման ծա վա լում կազ մել է շուրջ 93%։

2019 թվա կա նի հուն վա րի 1ից մինչև հու նի սի 1ն  ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ի րաց վել է շուրջ 102 738 000 
լիտր բեն զին 4 տնտես վա րող սուբ յեկ տի կող մից։ Ա ռա վել 
խո շոր ի րաց ման ծա վալ ներ ու նեն « Սի փիէս օիլ քոր փո
րեյշն», « Սի փիէս օիլ», «Ֆ լեշ» ՍՊԸնե րը և « Մաքս Պետ

րոլ» ՓԲԸն, ո րոնց մաս նա բա ժինն ընդ հա նուր ի րաց ման 
ծա վա լում կազ մել է գրե թե 99%։

2018 թվա կա նի ըն թաց քում ի րաց վել է շուրջ 207 469 
000 լիտր դի զե լա յին վա ռե լիք 6 տնտես վա րող սուբ յեկ
տի կող մից, ո րում ա ռա վել խո շոր ի րաց ման ծա վալ ներ 
են ու նե ցել « Սի փիէս օիլ քոր փո րեյշն», «Ֆ լեշ» ՍՊԸնե րը 
և « Մաքս Պետ րոլ» ՓԲԸն, վեր ջին նե րիս մաս նա բա ժինն 
ընդ հա նուր ի րաց ման ծա վա լում կազ մել է շուրջ 97%։

2019 թվա կա նի հուն վա րի 1ից մինչև հու նի սի 1ն  ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ի րաց վել է շուրջ 74 326 000 
լիտր դի զե լա յին վա ռե լիք 7 տնտես վա րող սուբ յեկ տի կող
մից։ Ա ռա վել խո շոր ի րաց ման ծա վալ ներ ու նեն « Սի փիէս 
օիլ քոր փո րեյշն», « Սի փիէս օիլ», «Ֆ լեշ» ՍՊԸնե րը և 
« Մաքս Պետ րոլ» ՓԲԸն, ո րոնց մաս նա բա ժինն ընդ հա
նուր ի րաց ման ծա վա լում կազ մել է շուրջ 93%։

Հանձ նա ժո ղովն ար ձա նագ րել է, որ 2018 թվա կա նի 
հուն վա րից մինչև 2019 թվա կա նի հոկ տեմ բեր ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում « Բեն զին» և « Դի զե լա յին վա
ռե լիք» ապ րան քա յին շու կա ները, ըստ ներ մուծ ման և  
ի րաց ման, ու նե ցել են բարձր կենտ րո նաց վա ծութ յան 
մա կար դակ: 

Ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն քում հանձ նա ժո ղո վի կող մից 
վեր են հան վել ո րոշ խնդիր ներ, ո րոնք բա ցա սա կան ազ
դե ցութ յուն կա րող են ու նե նալ մրցակ ցա յին մի ջա վայ րի 
վրա, մաս նա վո րա պես՝

 ◘ նավ թամ թեր քի փոր ձաքն նութ յուն ի րա կա նաց
նող ըն դա մե նը մեկ լա բո րա տո րիա յի առ կա յութ
յու նը, ին չը կա րող է հան գեց նել շա հե րի բախ
ման,

 ◘ ՌԴից ներկր վող քվո տա վոր ված վա ռե լի քի 
ձեռք բեր ման և ներ մուծ ման գոր ծըն թա ցում միջ
նորդ կազ մա կեր պութ յուն նե րի առ կա յութ յու նը, 
ինչն ա ռա վե լա պես բա ցա սա բար է անդ րա դառ
նում մե ծա ծախ մա կար դա կում շրջա նառ վող վա
ռե լի քի մրցակ ցա յին մի ջա վայ րի վրա,

 ◘ սահ ման ված պա հանջ նե րին, մաս նա վո րա
պես՝ վա ռե լի քի ման րա ծախ ի րաց ման կե տե րի 
նկատ մամբ սահ ման ված պա հանջ նե րին ոչ հա
մա պա տաս խան են թա կա ռուց վածք նե րի շա հա
գոր ծու մը, 

Դի զե լա յին վա ռե լի քի ներ-
մուծ ման ծա վալ ներն՝ ըստ 
երկր նե րիՌուսաստան

Բուլղարիա

Իրան

Վրաստան

2018 2019

96.5% 91.9%

3.2% 0.7%
0.3%

7.4%

Բենզինի իրացման 
շղթան

Մանրածախ Վերջնական 
իրացում

Մեծածախ
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Բովանդակություն

 ◘ ման րա ծախ ի րաց ման ո լոր տում հնա րա վոր 
թերլ ցում ե րը,

 ◘ սահ ման ված պա հանջ նե րին ոչ հա մա պա տաս
խան ո րա կի վա ռե լի քի ի րա ցու մը։

Ու սումն ա սի րութ յան շրջա նա կում հանձ նա ժո ղո վի բա ցա
հայ տած խնդիր նե րը ներ կա յաց վել են ՀՀ կա ռա վա րութ
յուն:

Հանձ նա ժո ղո վը հա մա պա տաս խան մար մին նե րի մի
ջո ցով ա պա հո վել է նաև այն խնդիր նե րի կար գա վոր
մանն ուղղ ված գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը, 
ո րոնք թեև գտնվում են այլ մար մին նե րի լիա զո րութ
յուն նե րի շրջա նա կում, սա կայն ա նուղ ղա կի կեր պով 
ի րենց բա ցա սա կան ազ դե ցութ յունն են թող նում 
« Բեն զին» և « Դի զե լա յին վա ռե լիք» ապ րան քա յին շու
կա նե րի մրցակ ցա յին մի ջա վայ րի վրա: 

Հանձ նա ժո ղո վը հնա րա վոր խնդիր նե րի բա ցա հայտ ման, 
ինչ պես նաև տնտե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ
յան օ րենսդ րութ յան դրույթ նե րի պահ պան ման նպա տա
կով հա րու ցել է մի շարք վար չա կան վա րույթ ներ, այդ 
թվում՝ բեն զի նի և դի զե լա յին վա ռե լի քի շրջա նա ռութ յան 
ո լոր տում գոր ծող տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի նկատ
մամբ: Մաս նա վո րա պես, հա րուց ված վար չա կան վա
րույթ նե րը վե րա բե րում են՝ 

 ◘ հնա րա վոր գե րիշ խող դիր քի չա րա շահ մա նը` այլ 
տնտես վա րող սուբ յեկ տի շու կա մուտք գոր ծե լուն 
խո չըն դո տե լուն,  

 ◘ հնա րա վոր գե րիշ խող դիր քի չա րա շահ մա նը` 
ապ րան քի գնի չհիմ ա վոր ված բարձ րաց մա նը, 
ի ջեց մա նը կամ պահ պան մա նը,

 ◘ գնում ե րի գոր ծըն թա ցում մրցակ ցութ յան հնա
րա վոր սահ մա նա փակ մա նը: 

 §Սեղմ ված գազ¦ ապ րան քա յին 

շու կա յի ու սում նա սի րութ յուն18

« Սեղմ ված գազ» ապ րան քա յին շու կա յի ու սումն ա սի րութ
յունն ի րա կա նաց վել է 2018 թվա կա նի և 2019 թվա կա նի 
հուն վարմա յիս ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի տվյալ նե րի 
հի ման վրա: 

Սեղմ ված գա զի ի րա ցու մը ՀՀում ի րա կա նաց վում է 2 
փու լով՝

 ◘ Մե ծա ծախ վա ճառք, որն ի րա կա նաց վում է 
« Գազպ րոմ Ար մե նիա» ՓԲԸի մի ջո ցով: Վեր
ջինս հան դի սա նում է բնա կան մե նաշ նորհ՝ 
հա մա ձայն ՀՀ հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րը 
կար գա վո րող հանձ նա ժո ղո վի տված գա զա մա
տա կա րար ման հա մա կար գի օ պե րա տո րի (թիվ 
0110) լի ցեն զիա յի,

 ◘ ման րա ծախ վա ճառք, որն իրականացնում են 
357 ավտոգազալիցքավորման ճնշակայաններ 
շահագործող շուրջ 344 տնտեսվարող 
սուբյեկտներ:

Ու սում ա սի րութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ սեղմ ված 
բնա կան գա զի ի րաց ման շու կա յում չկան գե րիշ խող 
դիրք ու նե ցող ըն կե րութ յուն ներ, և  ո լոր տում կենտ րո
նաց վա ծութ յան մա կար դա կը ցածր է:

18    «Սեղմված գազ» ապրանքային շուկայի ուսումասիրության արդյունքների 
վերաբերյալ հրապարակման ենթակա տեղեկատվությունը զետեղված է ՀՀ 
ՏՄՊՊՀ պաշտոնական ինտերնետային կայքու մ՝  http://www.competition.am/
uploads/resources/CompressedG az _commoditymarket.pdf հղմամբ:

Գազալցակայանը 
իրականացնում 
է գազի մաքրում, 
սեղմում ու 
սառեցում

§Գազպրոմ¦ 
ՓԲԸ-ն 
իրականացնում է 
գազի մեծածախ 
վաճառք

Իրացման

միավոր՝ 

Մ3

Իրացման

միավոր՝

Մ3

Իրացման

միավոր՝

ԿԳ

http://www.competition.am/uploads/resources/CompressedGaz_commoditymarket.pdf
http://www.competition.am/uploads/resources/CompressedGaz_commoditymarket.pdf
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2019 թվա կա նի հուն վարապ րիլ ըն կած ժա մա նա կա հատ
վա ծում գա զի ձեռք բեր ման  և  ի րաց ման 22%ը բա ժին է 
ընկ նել Եր ևան քա ղա քին, 14%ը ՝ Ա րա րա տի մար զին, իսկ 
12%ը ՝ Կո տայ քի մար զին:

Ու սումն ա սի րութ յուն է ի րա կա նաց վել նաև գա զի գնա գո
յաց ման վե րա բեր յալ, և 2019 թվա կա նի տվյալ նե րով՝ 1 կգ 
սեղմ ված գա զի ընդ հա նուր գնա գո յաց ման մեջ ծախ սե րի 
հիմն ա կան մա սը՝ շուրջ 46%ը, կազ մում է գա զի ձեռք
բեր ման գի նը, 30%ը ՝ հար կե րը, 15.5%ը ՝ այլ ծախ սե րը և 
8.5%՝ շա հույ թը: 

Ո լոր տը կար գա վո րող ի րա վա կան դաշ տի ու սումն ա սի
րութ յու նից պարզ է դար ձել՝

 ◘ ԱԳԼՃԿնե րի ո լոր տում գոր ծու նեութ յան ի րա կա
նաց ման հա մար չկան մուտ քի խո չըն դոտ ներ, 

 ◘ ոչ բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտներն են 
պահպանում անվտանգության կանոններից 
բխող պահանջները: 

Ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն քում բա ցա հայտ ված խնդիր
նե րի առն չութ յամբ հանձ նա ժո ղո վը դի մել է ՀՀ կա ռա
վա րութ յուն՝ խնդրե լով հանձ նա րա րել նշված ո լոր տում 
վերահսկողություն ի րա կա նաց նող տես չա կան մար մին
նե րին քայ լեր ձեռ նար կել նմա նա տիպ խնդիր նե րը բա
ցա ռե լու ուղ ղութ յամբ, ինչ պես նաև ՀՀ պե տա կան ե կա
մուտ նե րի կո մի տե է ներ կա յաց րել ու սումն ա սի րութ յան 
արդ յունք նե րը՝ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում հա մա պա
տաս խան գոր ծո ղութ յուն ներ ձեռ նար կե լու նպա տա կով:

Երևան

Արարատ

Կոտայք

Արմավիր

Գեղարքունիք

Շիրակ

Արագածոտն

Լոռի

Տավուշ

Սյունիք

Վայոց ձոր

22%

14%

13%

12%

8%

8%

7%

6%

4%

4%

2%

Գազասպասարկման ոլորտի 

ուսումնասիրություն

Հանձ նա ժո ղովն ու սումն ա սի րել է ՀՀում գա զա տա րնե
րի, գա զաս պառ ման հա մա կար գե րի, ար տադ րա կան 
վտան գա վոր օբ յեկտ նե րի տեխ նի կա կան շա հա գործ ման 
և ս պա սարկ ման ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ո լոր տը, 
ինչ պես նաև դրանց նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յան դաշ
տը:

Գա զի տնտե սութ յուն նե րում տեխ նի կա կան շա հա գործ
ման և ս պա սարկ ման ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման 
ո լոր տում ա ռանձ նաց վել են հետև յալ ապ րան քա յին շու
կա նե րը՝

 ◘ Բ նա կե լի շեն քե րի բնա կա րան նե րի, բնա կե լի 
շեն քե րում տե ղա կայ ված կազ մա կեր պութ յուն նե
րի և  ա ռանձ նատ նե րի ներտ նա յին գա զասպառ
ման հա մա կար գե րի տեխ նի կա կան շա հա
գործ ման և ս պա սարկ ման ծա ռա յութ յուն նե րի 
մա տու ցում,

 ◘ Կազ մա կեր պութ յուն նե րի գա զաս պառ ման հա
մա կար գե րի տեխ նի կա կան շա հա գործ ման և 
ս պա սարկ ման ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցում 
(բա ցա ռութ յուն են կազ մում բնա կե լի շեն քե րի 
բնա կա րան նե րի, բնա կե լի շեն քե րում տե ղա կայ
ված կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  ա ռանձ նատ նե
րի ներտ նա յին գա զաս պառ ման հա մա կար գե րը` 
բա ցա ռութ յամբ ԱԳԼՃԿնե րի և ԱԳԼԿնե րի),

 ◘ ԱԳԼԿնե րի և ԱԳԼՃԿնե րի գա զաս պառ ման 
հա մա կար գե րի շա հա գոր ծում և տեխ նի կա կան 
սպա սարկ ման ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցում, 

 ◘ Մե քե նա նե րի (գա զա բա լո նա յին շար ժի չով), 
շար ժա կան գա զա լից քա վո րող մե քե նա նե րի 
(բնա կան գազ, հե ղուկ գազ) տեխ նի կա կան ան
վ տան գութ յան ա պա հով ման ծա ռա յութ յուն նե րի 
մա տու ցում:                     

Ու սումն ա սի րութ յան ըն թաց քում գնա հատ վել են դի տարկ
ված ապ րան քա յին շու կա նե րի կենտ րո նաց վա ծութ յան 
աս տի ճան նե րը:
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§Էյ Ի Ջի Սերվիս¦ ՍՊԸ 
100%
Ներտնային գազասպառման 
համակարգերի տեխնիկական 
սպասարկում

§Էյ Ի Ջի Սերվիս¦ ՍՊԸ 
47%
Կազմակերպությունների 
գազասպառման համակարգերի 
տեխնիկական սպասարկում

• Բազմաթիվ 
տնտեսվարողներ
• վերահսկողության 
բացակայություն
Մեքենաներ, շարժական 
գազալիցքավորող մեքենաներ, 
տեխնիկական անվտանգության 
ապահովման ծառայությունների 
մատուցում

• §Էյ Ի Ջի Սերվիս¦ 47․.6% 
(գազահամակարգեր)
• §Տրանսգազ¦ ՍՊԸ 
100% (ԳԲԿներ)
ԱԳԼՃԿների գազասպառման 
համակարգերի տեխնիկական 
սպասարկում

Դի տարկ ված ապ րան քա յին շու կա նե րից ե րե քը 
բարձր կենտ րո նաց ված շու կա ներ են:

Հանձ նա ժո ղովն ու սումն ա սի րութ յան արդ յունք նե րը ներ
կա յաց րել է ՀՀ կա ռա վա րութ յուն, ա ռա ջար կե լով՝

 ◘ ա զա տա կա նաց նել ներտ նա յին գա զաս պառ ման 
հա մա կար գե րի տեխ նի կա կան սպա սարկ ման 
ո լոր տը՝ միա ժա մա նակ ա պա հո վե լով անվ տան
գութ յան նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յու նը,

 ◘ ի րա կա նաց նել ո լոր տը կար գա վո րող օ րենսդրա
կան դաշ տի հա մա պա տաս խան փո փո խութ

յուն ներ, ին չի արդ յուն քում ներտ նա յին գա
զաս պառ ման հա մա կար գե րի տեխ նի կա կան 
սպա սարկ ման ծա ռա յութ յուն նե րի ո լոր տում կա
ռա ջա նա մրցակ ցութ յուն. ո լոր տում գոր ծու նեութ
յուն ծա վա լե լու հնա րա վո րութ յուն կստա նան այլ 
տնտես վա րող սուբ յեկ ներ, և « Գազպ րոմ Ար մե
նիա» ՓԲԸի կող մից սպա սար կում ի րա կա
նաց նող ըն կե րութ յան ընտ րութ յու նը կկա տար վի 
օբ յեկ տիվ և մր ցակ ցա յին սկզբուն քով,

 ◘ ո լոր տում գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող 
տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի նկատ մամբ սահ
մա նել և կի րա ռել հստակ պա հանջ ներ և չա փո
րո շիչ ներ,

 ◘ չա փո րո շիչ նե րի պահ պան ման և ծա ռա յութ
յուն նե րի պատ շաճ ի րա կա նաց ման նկատ մամբ 
ա պա հո վել պե տա կան վե րահս կո ղութ յուն,

 ◘ կար գա վո րող հանձ նա ժո ղո վի կող մից սահ մա
նել այն պի սի ի րա վա կան կար գա վո րում եր, 
ո րոնց հա մա ձայն կհստա կեց վեն ներտ նա յին 
գա զի սպա սարկ ման ծա ռա յութ յուն նե րի ի րա
կա նաց ման ո լոր տին առնչ վող բո լոր պար տա
վո րութ յուն ներն ու ի րա վունք նե րը, ինչ պես նաև 
նշված ծա ռա յութ յան ձեռք բեր ման գոր ծըն թա ցը 
կհա մա պա տաս խա նեց վի «Գ նում ե րի մա սին» 
օ րեն քի պա հանջ նե րին,

 ◘ անվ տան գութ յան կամ տնտե սա պես արդյունա
վե տութ յան նկա տա ռում ե րից ել նե լով` ներ
տնա յին գա զաս պառ ման հա մա կար գե րի տեխ
նի կա կան սպա սարկ ման ծա ռա յութ յուն նե րի 
ի րա կա նաց ման պար տա վո րութ յու նը « Գազպ րոմ 
Ար մե նիա» ՓԲԸին վե րա պա հե լու և նշ ված 
աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը Հանձ նա րա
րութ յան պայ մա նագ րով վեր ջի նիս կող մից այլ 
տնտես վա րո ղին հանձ նա րա րե լու պա րա գա յում` 
սահ մա նել այն պի սի կար գա վո րում եր, ո րոնց 
հա մա ձայն « Գազպ րոմ Ար մե նիա» ՓԲԸի կող
մից սպա սար կում ի րա կա նաց նող ըն կե րութ յան 
ընտ րութ յու նը կկա տար վի մրցակ ցա յին ե ղա նա
կով:
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Կոնյակի շրջանառության 

ոլորտի ուսում նասիրություն19

2019 թվա կա նի հուն վա րի 1ից մինչև հոկ տեմ բե րի 
31ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս տան է 
ներ մուծ վել 725 լիտր կոն յակ (100% սպիրտ) և  2 323 
056 լիտր կոն յա կի սպիրտ (100% սպիրտ): Կոն յա կի 
ներ մուծ ման ծա վալ նե րը 2018 թվա կա նի նույն ժա մա
նա կա հատ վա ծի նկատ մամբ կրճատ վել են 27%ով, 
իսկ կոն յա կի սպիր տի ներ մուծ ման ծա վալ ները՝ ա վե
լա ցել շուրջ 55%ով:

2019 թվա կա նի հուն վա րի 1ից մինչև հոկ տեմ բե րի 31ն  
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում կոն յա կի ներ մուծ ման 
ա մե նա մեծ մաս նա բա ժինն ու նե ցող ե րեք ըն կե րութ յուն
ներն են « Սար գիս Կա րո լի նա» ՍՊԸն, «Էյ Դի Էֆ Շոփս» 
ՓԲԸն և «Ալ ֆա Ֆուդ Սեր վիս» ՍՊԸն, ո րոնց ընդ հա նուր 
մաս նա բա ժի նը կոն յա կի ներ մուծ ման մեջ կազ մել է 90%, 
2018 թվա կա նին՝ « Սար գիս Կա րո լի նա» ՍՊԸն, «Էյ Դի Էֆ 
Շոփս» ՓԲԸն և «Ար տէք սիմ» ՍՊԸն, ո րոնց ընդ հա նուր 
մաս նա բա ժի նը կոն յա կի ներ մուծ ման մեջ կազ մել է 86%:

19    Կոնյակի շրջանառության ոլորտի ուսումասիրության արդյունքների 
վերաբերյալ հրապարակման ենթակա տեղեկատվությունը զետեղված է ՀՀ 
ՏՄՊՊՀ պաշտոնական ինտերնետային կայքում՝ http://www.competition.am/
uploads/resources/Study_cognac.pdf հղմամբ:

2019 թվա կա նի հուն վա րի 1ից մինչև հոկ տեմ բե րի 31ն  
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում կոն յա կի սպիր տի ա ռա
ջին եր կու խո շոր ներ մու ծող ներն են ե ղել « Բագ րատ 
Գ րուպ» ՍՊԸն և «Ար տա շատ Վին կոն» ՓԲԸն, ո րոնք 
ներ մու ծել են կոն յա կի սպիր տի ընդ հա նուր ծա վալ նե րի 
շուրջ 90%ը, 2018 թվա կա նին կոն յա կի սպիր տի ներ մուծ
ման մեջ ա մե նա մեծ տե սա կա րար կշիռն են ու նե ցել « Վե
դի Ալ կո», «Ար տա շատ Վին կոն» ՓԲԸնե րը և «Պ ռոշ յա նի 
կոն յա կի գոր ծա րան» ՍՊԸն` ընդ հա նուր՝ 71%: 

2019 թվա կա նի ա ռա ջին կի սամ յա կի ըն թաց քում ար
տադր վել է 5 220 793 լիտր (100% սպիրտ) կոն յակ 21 
ըն կե րութ յան կող մից: Կոն յակ ար տադ րող ա ռա ջին ե րեք 
խո շոր ըն կե րութ յուն ներն են՝ «Եր ևա նի Ա րա րատ կոն
յա կիգի նուօ ղու կոմ բի նատ» ԲԲԸն, «Եր ևա նի կոն յա կի 
գոր ծա րան» ՓԲԸն և «Պ ռոշ յա նի կոն յա կի գոր ծա րան» 
ՍՊԸն, ո րոնց ընդ հա նուր մաս նա բա ժի նը կոն յա կի ար
տադ րութ յան մեջ կազ մել է 62%՝ 2018 թվա կա նի 68%ի 
փո խա րեն: Նշ ված ըն կե րութ յուն նե րը նաև ա ռա վել խո շոր 
կոն յակ ար տա հա նող նե րի եռ յա կում են, ո րոնց մաս նա
բա ժին նե րի գու մա րը 2019 թվա կա նի տասն ա միս նե րի 
ըն թաց քում կազ մել է 45%՝ 2018 թվա կա նի 52%ի դի մաց:

90% 
«Սարգիս Կարոլինա» ՍՊԸ

«Էյ Դի Էֆ Շոփ» ՓԲԸ
«Ալֆա Ֆուդ Սերվիս» ՍՊԸ

86% 
«Սարգիս Կարոլինա» ՍՊԸ
«Էյ Դի Էֆ Շոփ» ՓԲԸ
«Արտէքսիմ» ՍՊԸ

10% 
այլ տնտեսվարող 

սուբյեկտներ

14% 
այլ տնտեսվարող 
սուբյեկտներ

2018 2019

88% 
«Բագրատ Գրուպ» ՍՊԸ

«Արտաշատ Վինկոն» ՓԲԸ

71% 
«Վեդի Ալկո» ՓԲԸ
«Արտաշատ Վինկոն» ՓԲԸ
«Պռոշյանի կոնյակի 
գործարան» ՍՊԸ

12% 
այլ տնտեսվարող 

սուբյեկտներ

29% 
այլ տնտեսվարող 
սուբյեկտներ

2018 2019

http://www.competition.am/uploads/resources/Study_cognac.pdf
http://www.competition.am/uploads/resources/Study_cognac.pdf
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Ընդ հա նուր առ մամբ՝ 2019 թվա կա նի տասն ա միս նե րի 
ըն թաց քում ար տա հան վել է շուրջ 12 000 000 լիտր կոն
յակ (100% սպիրտ) 38 ըն կե րութ յան կող մից, իսկ 2018 
թվա կա նի նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում` շուրջ 
9 000 000 լիտր կոն յակ (100% սպիրտ) 33 ըն կե րութ յան 
կող մից: Այ սինքն՝ կոն յա կի ար տա հան ման ծա վալ ներն 
ա ճել են 37%ով՝ միա ժա մա նակ գե րա զան ցե լով նաև 2018 
թվա կա նի ամ բողջ տար վա ցու ցա նի շը (11 000 000 լիտր):

Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում ար տա հան վել է շուրջ 12 
000 000  լիտր կոն յա կի սպիրտ (100% սպիրտ) 14 ըն կե
րութ յան կող մից, ին չը հա վա սար է 2018 թվա կա նի ամ
բողջ տար վա ըն թաց քում ար տա հան ված կոն յա կի սպիր
տի ծա վալ նե րին:

Հանձ նա ժո ղո վը հաշ վար կել է նաև 1 լիտր կոն յա կի 
ստաց ման հա մար անհ րա ժեշտ նյու թա ծախ սը: Հատ
կանշա կան է, որ տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի՝ հանձ
նա ժո ղով ներ կա յաց րած տե ղե կատ վութ յան ու սումն ա
սի րութ յու նից պարզ է դար ձել, որ մի շարք դեպ քե րում 
3 տար վա հնաց ման 0,5 լիտր տա րո ղութ յամբ կոն յա կի 
նյու թա ծախ սը զգա լիո րեն տար բեր վել է հանձ նա ժո ղո վի 
հաշ վար կած ցու ցա նի շից, ին չը կա րող է վկա յել հնա րա
վոր ան բա րե խիղճ գոր ծո ղութ յուն նե րի մա սին:

Հանձ նա ժո ղովն ար ձա նագ րել է, որ թեև կոն յա կի 
շրջա նա ռութ յան ո լոր տը հա մար վում է բարձր կենտ
րո նաց վա ծութ յուն ու նե ցող, այ դու հան դերձ, շու կա յի 
կենտ րո նաց վա ծութ յան մա կար դա կը գնա հա տող 
ո րոշ ին դեքս նե րի ար ժեք նե րը կրճատ վել են:

Ու սումն ա սի րութ յան շրջա նա կում հանձ նա ժո ղովն ի րա
կա նաց րել է նաև կոն յակ ար տադ րող տնտես վա րող սուբ
յեկտ նե րի պա հես տա վո րած կոն յա կի սպիր տի պա շար նե
րի գույ քագ րում, ինչ պես նաև դի տար կել է 2019 թվա կա նի 
մթեր ման գոր ծըն թա ցը: Հարկ է նշել, որ ու սումն ա սի րութ
յան արդ յուն քում մթե րում ի րա կա նաց նող տնտես վա րող 
սուբ յեկտ նե րը ճշգրտել են ի րենց նախ նա կան տրա մա
դրած ցու ցա նիշ նե րը:

Կոն յա կի շրջա նա ռութ յան ո լոր տի ու սումն ա սի րութ յան 
արդ յուն քում հանձ նա ժո ղո վի կող մից վեր են հան վել մի 
շարք խնդիր ներ, մաս նա վո րա պես՝

 ◘  կոն յա կի ար տադ րութ յուն և ներ մու ծում ի րա
կա նաց նե լու հա մար սահ ման ված 10 մլն դ րամ 
պե տա կան տուր քի հնա րա վոր բա ցա սա կան 
ազ դե ցութ յու նը կոն յա կի շրջա նա ռութ յան ո լոր
տի մրցակ ցա յին մի ջա վայ րի վրա,

 ◘  մի շարք ար տադ րող նե րի կող մից շշալց վող 
սպիր տա յին խմիչք նե րի (հայ կա կան հա տուկ 
խմիչք, հայ կա կան օ րի գի նալ խմիչք, հայ կա կան 
թունդ խմիչք և  այլն) նույ նա ցու մը հայ կա կան 
կոն յա կի հետ,

 ◘ ո րոշ տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի կող մից կոն
յա կի ար տադ րութ յան նպա տա կով ոչ հայ կա կան 
սպիրտ նե րի հնա րա վոր օգ տա գոր ծու մը,

 ◘ « Խա ղո ղի հում քով ո գե լից խմիչք նե րի մա սին» 
օ րեն քով հայ կա կան կոն յա կի ար տադ րութ յան 
մա սով առ կա հստակ կար գա վո րում ե րի և մի 
շարք պա հանջ նե րի կա տար ման նկատ մամբ 
պատ շաճ վե րահս կո ղութ յան ի րա կա նաց ման 
մե խա նիզմ ե րի բա ցա կա յութ յու նը,

 ◘  գի նե գոր ծա կան ար տադ րան քի ի զո տո պա յին 
բա ղադ րութ յան տվյալ նե րի ազ գա յին բան կի 
վար ման փաս տա ցի անհ նա րի նութ յու նը:

52% 
«Եր ևա նի Ա րա րատ կոն յա կի

գի նուօ ղու կոմ բի նատ» ԲԲԸն, 
«Եր ևա նի կոն յա կի գոր ծա րան» 

ՓԲԸն և «Պ ռոշ յա նի կոն յա կի 
գոր ծա րան» ՍՊԸ

45% 
«Եր ևա նի Ա րա րատ կոն յա կի
գի նուօ ղու կոմ բի նատ» ԲԲԸն, 
«Եր ևա նի կոն յա կի գոր ծա րան» 
ՓԲԸն և «Պ ռոշ յա նի կոն յա կի 
գոր ծա րան» ՍՊԸ

48% 
այլ տնտեսվարող 

սուբյեկտներ

55% 
այլ տնտեսվարող 
սուբյեկտներ

2018 2019
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4. Օրենսդրական 
աշխատանքներ

ՀՀ ՏՄՊՊՀ գոր ծու նեութ յան 19 տա րի նե րի ըն թաց քում 
«Տն տե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յան մա սին» 
օ րեն քը մշտա պես լրամ շակ վել է՝ վե րա փո խե լով հանձ նա
ժո ղո վի գոր ծի քա կազ մը, կա տա րե լա գոր ծե լով տնտե սա
կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յան օ րենսդ րութ յան 
նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յան կա ռու ցա կար գե րը:

2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6ին ըն դուն ված ՀՀ Սահ
մա նադ րութ յամբ ա ռա ջին ան գամ սահ մա նադ րո րեն 
ամ րագր վել է ՀՀ ՏՄՊՊՀ` որ պես ինք նա վար մարմն ի 
կար գա վի ճա կը և ձ ևա վոր ման կար գը՝ էա կա նո րեն բարձ
րաց նե լով հանձ նա ժո ղո վի ան կա խութ յան ե րաշ խիք նե րը: 
Ա զատ տնտե սա կան մրցակ ցութ յու նը սահ ման վել է որ
պես սահ մա նադ րա կան սկզբունք, սահ մա նադ րութ յամբ 
ամ րագր ված տնտե սա կան կար գի հիմք, ինչ պես նաև 
գե րիշ խող կամ մե նաշ նորհ դիր քի չա րա շահ ման, հա կա
մրցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յուն նե րի ար գել քին ա վե լաց
վել է նաև ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան ար գել քը:

Հանձ նա ժո ղո վի ձևա վո րու մից ի վեր գոր ծու նեութ յան 
կար գի փո փո խութ յան, նոր ինս տի տուտ նե րի ներդր ման 
ա ռու մով ա մե նա կար ևոր փո փո խութ յուն նե րը թերևս տե
ղի են ու նե ցել 2018 և 2019 թվա կան նե րի՝ «Տն տե սա կան 
մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յան մա սին» օ րեն քի փո փո
խութ յուն նե րով:

Մաս նա վո րա պես, 2018 թվա կա նի մար տի 23ին ըն դուն
ված «Տն տե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յան 
մա սին» օ րեն քի փո փո խութ յուն նե րով Օ րեն քը հա մա պա
տաս խա նեց վել է ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ նա խա տես ված 
հանձ նա ժո ղո վին վե րա բե րող ի րա վա կար գա վո րումն ե
րին, ԵԱՏՄ պայ մա նագ րին և ԵՄ լա վա գույն փոր ձին:

2019 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 13ին ըն դուն ված «Տն տե
սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յան մա սին» օ րեն քի 
փո փո խութ յուն նե րով հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի թա փուր 
պաշ տո նում թեկ նա ծու ա ռա ջադ րե լու ի րա վուն քը վե րա
պահ վել է ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի կա ռա վա րող, ընդ դի մա
դիր խմբակ ցութ յուն նե րին, ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը, որ պի
սի ի րա վուն քը նախ կին կար գա վո րումն ե րի հա մա ձայն՝ 

բա ցա ռա պես վե րա պահ ված էր ՀՀ վար չա պե տին: 

 Վե րը նկա րագր ված օ րենսդ րա կան բա րե փո խումն երն 
էա կա նո րեն ամ րապն դել են հանձ նա ժո ղո վի և վեր ջի նիս 
ան դամն ե րի ան կա խութ յան ե րաշ խիք նե րը, ին չը հնա րա
վո րութ յուն է տվել ո րո շումն եր կա յաց նե լիս չկաշ կանդ վել 
կոնկ րետ ան ձի կամ ու ժի քա ղա քա կան, խմբա յին կամ 
անձ նա կան շա հե րով:

2019 թվա կա նին ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վում տե ղի են ու նե
ցել ՀՀ ՏՄՊՊՀ նա խա գա հի և  ան դամն ե րի ընտ րութ
յուն ներ20, ին չի արդ յուն քում փաս տա ցի ամ բող ջութ յամբ 
վե րա փոխ վել է հանձ նա ժո ղո վի կազ մը:

Օ րենսդ րա կան բա րե փո խում  ներ 

« Հա մաշ խար հա յին բան կի խումբ – ԵՄ գոր ծըն կե րութ
յան ա ռա ջարկ. 20172020 թվա կան նե րին Հա յաս տա նին 
միաս նա կան ա ջակ ցութ յան շրջա նակ. տնտե սա կան 
կա ռա վա րում», ինչ պես նաև « Զար գաց ման քա ղա քա
կա նութ յան գոր ծառ նութ յուն» ծրագ րերի շրջա նա կնե
րում Հա մաշ խար հա յին բան կի և ԵՄ պատ վի րա կութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցութ
յան մի ջո ցով հանձ նա ժո ղո վը մշա կել, Կա ռա վա րութ
յան և Ազ գա յին ժո ղո վի քննարկ մանն է ներ կա յաց րել 
«Տնտե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յան մա սին» 
օ րեն քում փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցումն եր կա տա րե լու 
մա սին» օ րեն քի նա խա գի ծը, ո րով ՀՀ ստանձ նած պար
տա վո րութ յուն նե րին հա մա պա տաս խան հստա կեց վել 
և լ րամշակ վել է «պե տա կան օ ժան դա կութ յուն» հաս կա
ցութ յու նը, սահ ման վել է «պե տա կան օ ժան դա կութ յուն 
տրա մադ րող մար մին» հաս կա ցութ յու նը, պե տա կան 
օ ժան դա կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ գրան ցա մատ յան 
վա րե լու պա հան ջը, տրա մադր ված պե տա կան օ ժան դա
կութ յան վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան ներ կա յաց ման 
պար տա վո րութ յու նը և կար գը, հանձ նա ժո ղո վի լիա զո
րութ յուն նե րը տվյալ ո լոր տում: 

Նա խա գիծն ընդգրկ վել է Ազ գա յին ժո ղո վի հեր թա կան 
նիս տե րի օ րա կար գում, 2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 4ին 
ըն դուն վել է ա ռա ջին ըն թերց մամբ:

20   ՀՀ ՏՄՊՊՀ նախագահը նշանակվել է 2019 թվականի ապրիլի 23ին, 
հանձնաժողովի անդմաներից 4ը նշանակվել են 201 9 թվականի մայիսի 31ին, 
2ը՝ 2019 թվականի հունիսի 28ին:
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Ա վարտ վել են ««Եվ րա սիա կան տնտե սա կան հանձ նա
ժո ղո վի կող մից մրցակ ցութ յան միաս նա կան կա նոն նե րի 
պահ պան ման նկատ մամբ հսկո ղութ յան լիա զո րութ յուն
ներն ի րա կա նաց նե լիս գաղտ նի տե ղե կատ վութ յան պաշտ
պա նութ յան կար գի և դ րա հրա պա րակ ման հա մար պա
տաս խա նատ վութ յան մա սին» 2014 թվա կա նի նո յեմ բե րի 
12ի հա մա ձայ նագ րում փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լու մա
սին» ար ձա նագ րութ յան նա խագ ծի ստո րագր ման հա մար 
անհ րա ժեշտ ներ պե տա կան ըն թա ցա կար գե րը: 

Տն տե սա կան մրցակ ցության 

պաշտ պա նութ յան մա սին 

օ րենսդ րութ յան հա մա պա տաս-

խա նութ յան վե րա բեր յալ եզ րա-

կա ցութ յուն նե րի տրա մադ րու մը

Հանձ նա ժո ղո վը, կի րա ռե լով Օ րեն քի 16.2րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված՝ պե տա կան մար մին նե րի կող մից ըն դուն ված 
ի րա վա կան ակ տե րի և ս տո րագր ված պայ մա նագ րե րի 
փոր ձաքն նութ յուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սութ յու նը, տրա
մադ րել է եզ րա կա ցութ յուն ներ շուրջ 70 նոր մա տիվ ի րա
վա կան ակ տե րի, 3 օ րեն քի և 1 պայ մա նագ րի նա խագ ծե րի 
վե րա բեր յալ:

Դ րանց թվում են՝

«Ծ խա խո տա յին ար տադ րա տե սակ նե րի և դ րանց փո խա
րի նիչ նե րի օգ տա գործ ման հետևան քով ա ռող ջութ յա նը 
հասց վող վնա սի նվա զեց ման և կան խար գել ման մա
սին» օ րեն քի նա խա գի ծը, ո րով նա խա տես վում է ար գե լել 

Մի ջազ գա յին օ րենսդ րութ յուն

2019 թվա կա նին շա րու նակ վել են ԵԱՏՄ օ րենսդ րութ յան 
կա տա րե լա գործ մանն ուղղ ված աշ խա տանք նե րը, ո րոնց 
շրջա նակ նե րում հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
մաս նակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վել են բազ մա թիվ քննար
կում ներ, այդ թվում` տե սա հա մա ժո ղով նե րի ձևա չա փով: 
ԵԱՏՄ օ րենսդ րութ յան մրցակ ցութ յան դրույթ նե րի քննարկ
վող փո փո խութ յուն ներն ու լրա ցում նե րը վե րա բե րում են 
ինչ պես Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան մա սին 
2019 թվա կա նի մա յի սի 29ի պայ մա նագ րի և դ րա «Ար ձա
նագ րութ յուն մրցակ ցութ յան ընդ հա նուր սկզբունք նե րի և 
կա նոն նե րի վե րա բեր յալ» վեր տա ռութ յամբ 19րդ հա վել
վա ծի նոր մե րին, այն պես էլ Եվ րա սիա կան տնտե սա կան 
միութ յան մա սին պայ մա նագ րի հի ման վրա ըն դուն ված 
նոր մա տիվ ի րա վա կան  մի շարք այլ ակ տե րին, մաս նա վո
րա պես` «Անդր սահ մա նա յին շու կա նե րում մրցակ ցութ յան 
ընդ հա նուր կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ դի մում
նե րի (նյու թե րի) քննարկ ման», «Անդր սահ մա նա յին շու կա
նե րում մրցակ ցութ յան ընդ հա նուր կա նոն նե րի խախ տում
նե րի քննութ յան», «Մր ցակ ցութ յան ընդ հա նուր կա նոն նե րի 
խախ ման մա սին գոր ծե րի քննարկ ման», «Անդր սահ մա
նա յին շու կա նե րում մրցակ ցութ յան ընդ հա նուր կա նոն նե
րի խախ տում նե րի հա մար տու գանք նե րի հաշ վարկ ման 
մե թո դա բա նութ յան և ն շա նակ ման» կար գերին:

Հանձ նա ժո ղո վը «« Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան՝ «Եվ
րա սիա կան տնտե սա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից մրցակ
ցութ յան միաս նա կան կա նոն նե րի պահ պան ման նկատ
մամբ հսկո ղութ յան լիա զո րութ յուն ներն ի րա կա նաց նե լիս 
գաղտ նի տե ղե կատ վութ յան պաշտ պա նութ յան կար գի և 
դ րա հրա պա րակ ման հա մար պա տաս խա նատ վութ յան 
մա սին» 2014 թվա կա նի նո յեմ բե րի 12ի հա մա ձայ նագրին 
միա նա լու մա սին» ար ձա նագ րութ յու նը վա վե րաց նե լու 
մա սին» օ րեն քի նա խա գի ծը և « Մի ջազ գա յին պայ մա
նագ րե րի մա սին» օ րեն քի 11րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
փաս տաթղթե րը 2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 4ին ներ կա
յաց րել է ՀՀ կա ռա վա րութ յուն: Կա ռա վա րութ յու նը դի մել է 
ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րան մի ջազ գա յին պայ մա
նագ րում ամ րագր ված պար տա վո րութ յուն նե րի` Սահ մա
նադ րութ յան հա մա պա տաս խա նութ յան հար ցը ո րո շե լու 
հա մար:

3 
օրենք

70 
նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տեր

1 
պայ մա նագ րի 
նա խագ իծ
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ծխա խո տի, ծխա խո տա յին ար տադ րա տե սակ նե րի կամ 
ծխա խո տա յին ար տադ րա տե սակ նե րի փո խա րի նիչ նե
րի ի րաց ման ըն թաց քում զեղ չե րի կի րա ռու մը, հրա պա
րա կա յին ցու ցադրու մը վա ճա ռաս րահ նե րում, վա ճառ քը 
բժշկա կան, կրթա կան և ման կա պա տա նե կան հաս տա
տութ յուն նե րից ոչ պա կաս, քան 10 մետր հե ռա վո րութ յան 
վրա, ինչ պես նաև պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա
վար ման մար մին նե րի շենք նե րի ներ սում և  այլն:

 Ու սում ա սի րե լով նա խագ ծով սահ ման ված ի րա
վա կար գա վո րում ե րը, ի րա կա նաց նե լով հա մե մա
տաի րա վա կան վեր լու ծութ յուն և  ու սում ա սի րե լով 
մի ջազ գա յին ի րա վա կի րառ փոր ձը՝ հանձ նա ժո ղո վը 
եզ րա կա ցութ յուն21 է տվել առ այն, որ նա խագ ծով 
սահ ման ված կար գա վո րում ե րը կա րող են սահ մա
նա փա կել տնտե սա կան մրցակ ցութ յու նը, սա կայն 
բխում են հան րա յին շա հի պաշտ պա նութ յու նից և չեն 
կա րող դի տարկ վել որ պես տնտե սա կան մրցակ ցութ
յան օ րենսդ րութ յա նը հա կա սող դրույթ ներ:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» օ րեն քում փո փո խութ յուն
ներ կա տա րե լու մա սին» օ րեն քի նա խա գի ծը, ո րով նա
խա տես վում էր պե տա կան տուրք սահ մա նել նաև ՀՀում 
ար տադր ված ԱՏԳ ԱԱ 7201 7204 ծած կագ րե րին դաս վող 
ապ րանք նե րի վրա:

Ի րա կա նաց նե լով բազ մա կող մա նի ու սում ա սի րութ
յուն, կազ մա կեր պե լով աշ խա տան քա յին քննար կում
ներ ո լոր տի մաս նա կից տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի 
հետ և կա տա րե լով ստաց ված տե ղե կատ վութ յան 
ու սում ա սի րութ յուն՝ հանձ նա ժո ղո վը տվել է եզ րա
կա ցութ յուն22 առ այն, որ նա խագ ծում սև մե տա ղի 
ջար դո նի ար տա հան ման հա մար պե տա կան տուր քի 
դրույ քա չա փը, ինչ պես նաև ՀՀում ար տադր ված ԱՏԳ 
ԱԱ 7201 և 7204 ծած կագ րե րին դաս վող ապ րանք նե
րի վրա պե տա կան տուր քի տա րա ծու մը, ա ռա ջար
կից և պա հան ջար կից ել նե լով, կա րող է ձևա վո րել 
ձեռք բեր ման ցածր գին և շու կա յում սահ մա նա փա կել 
մրցակ ցութ յու նը: Ա ռա ջարկ վել է նաև հնա րա վո րութ
յան դեպ քում տար բե րա կել պե տա կան տուր քի չա փը` 

21    ՀՀ ՏՄՊՊՀ 2019 թվականի  օգոստոսի 14 ի  թ իվ  97Ա որոշում:
22   Հ Հ ՏՄՊՊՀ 2019 թվա կա նի հուլ իս ի 10 ի թիվ 81Ա որոշում:

ըստ սև մե տա ղի ջար դո նի տե սա կի, ին չը հնա րա վո
րութ յուն կտա սահ մա նա փա կել սև մե տա ղի ջար դո նի 
այն տե սակ նե րի ար տա հա նու մը, ո րոնք պա հան ջարկ 
ու նեն երկ րի ներ սում և վե րամ շակ վում են, միև նույն 
ժա մա նակ պայ ման ներ ստեղ ծել ար տա հա նե լու այն 
տե սակ նե րը, ո րոնք երկ րի ներ սում չեն վե րամ շակ
վում և պա հան ջարկ չու նեն: 

«« Պե տա կան տուր քի մա սին» օ րեն քում լրա ցումն եր կա
տա րե լու մա սին» օ րեն քի նա խա գի ծը, ո րով ա ռա ջարկ
վում է օ դի տուր քից 36 ամ սով ա զա տել այն քա ղա քա ցի
նե րին (տրա մադր ված ժամ կե տը կա րող է եր կա րաց վել ևս 
24 ամ սով), ո րոնք օգտ վում են դե պի վեր ջին 12 ա միս նե
րին չսպա սարկ ված  IATA կո դով նոր օ դա նա վա կա յան ներ 
առևտ րա յին ա վիա փո խադ րումն եր ի րա կա նաց նող ըն կե
րութ յուն նե րի ա վիա փո խադ րումն ե րից, ի րա կա նաց նում 
են IATA ա մա ռա յին ժա մա նա կաշր ջա նում շա բա թա կան ոչ 
պա կաս, քան 2 և IATA ձմե ռա յին ժա մա նա կաշր ջա նում ոչ 
պա կաս, քան 1 չվերթ:

Հանձ նա ժո ղո վը, գնա հա տե լով նա խագ ծի պե տա
կան օ ժան դա կութ յուն հան դի սա նա լու հան գա ման քը, 
դի տար կե լով ա վիա ցիա յի ո լոր տում տրա մադր վող 
պե տա կան օ ժան դա կութ յան գնա հատ ման մի ջազ գա
յին լա վա գույն փոր ձը և  ի րա կա նաց նե լով բազ մա կող
մա նի ու սում ա սի րութ յուն, տվել է եզ րա կա ցութ յուն23 
առ այն, որ նա խագ ծով սահ ման ված ար տո նութ յու նը 
չի կա րող բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նալ ա վիա
ցիա յի ո լոր տում տնտե սա կան մրցակ ցութ յան ընդ հա
նուր վի ճա կի վրա:

«Գ րանդ Դի լինգ» ըն կե րութ յան մա տա կա րար ման գլխա
վոր պայ մա նագ րի նա խա գի ծը, ո րով սահ ման վե լու է մա
տա կա րա րի կող մից տնտես վա րող սուբ յեկ տին ո րո շա կի 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար մա տա կա րար ման են թա
կա խմբա քա նա կը` հիմք ըն դու նե լով յու րա քանչ յուր դեպ
քում կոնկ րետ տնտես վա րող սուբ յեկ տի վա ճառ քի հա մար 
անհրա ժեշտ ծա վա լը և մ յուս էա կան պայ ման նե րը:

23   ՀՀ ՏՄՊՊՀ 2019 թվականի սեպտեմբերի 27ի թիվ 124Ա որոշում:
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Հանձ նա ժո ղո վը, փոր ձաքն նութ յան են թար կե լով 
փաս տաթղ թի նա խա գի ծը, ներ կա յաց րել է եզ րա կա
ցութ յուն24 առ այն, որ «Գ րանդ Դի լինգ» ՍՊԸ մա
տա կա րար ման գլխա վոր պայ մա նագ րի նա խագ ծով 
նա խա տես ված կար գա վո րում ե րը չեն հա մա պա
տաս խա նում տն տե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա
նութ յան մա սին օ րենսդ րութ յա նը և կա րող են սահ
մա նա փա կել տնտե սա կան մրցակ ցութ յու նը:

24   ՀՀ ՏՄՊՊՀ 2019 թվականի նոյեմբերի 26ի թիվ 183Ա որոշում:

Հան րութ յան հետ պրոակ տիվ հա ղոր դակ ցութ յու նը, ի րա
զեկ ման մա կար դա կի բարձ րաց մանն ուղղ ված աշ խա
տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը մրցակ ցա յին մար մին նե րի 
գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ յան ա պա հով ման կարե
վո րա գույն ե րաշ խիք նե րից են, քա նի որ հան րա յին վե
րահս կո ղութ յու նը, ի րենց ի րա վունք նե րին քա ջա տեղ յակ և 
պա հան ջա տեր սպա ռող ներն ու տնտես վա րող նե րը տնտե
սա կան մրցակ ցութ յան օ րենսդ րութ յան խախ տում նե րի 
բա ցա հայտ ման և կան խար գել ման, ա զատ և բա րե խիղճ 
մրցակ ցութ յան մի ջա վայ րի ստեղծ ման և մ շա կույ թի տա
րած ման ու խրա խուս ման գոր ծում ու նեն վճռո րոշ դե րա կա
տա րութ յուն:

Անհ րա ժեշտ է ար ձա նագ րել, որ թեև հանձ նա ժո ղո վի գոր
ծու նեութ յան նա խորդ տա րի նե րի ըն թաց քում քա ղա քա ցի
նե րի և տն տես վա րող նե րի շրջա նում ի րա զեկ վա ծութ յունն 
ընդ հա նուր առ մամբ ա ճել է, սա կայն դեռևս հան րութ յան 
մի ստվար զանգ ված մրցակ ցութ յան օ րենսդ րութ յան, 
հանձ նա ժո ղո վի գոր ծա ռույթ նե րի վե րա բեր յալ ու նի թյուր 
պատ կե րա ցում ներ կամ առ հա սա րակ տե ղե կաց ված չէ: 

Միա ժա մա նակ էա կան է նաև մարմ նի նկատ մամբ հան
րա յին վստա հութ յան բարձ րաց ման, հա մա գոր ծակ ցա յին 
մթնո լոր տի ստեղծ ման գոր ծո նը: Ու շագ րավ է, որ 2019 
թվա կա նին նա խորդ տար վա հա մե մա տութ յամբ էա կա
նո րեն ա ճել է քա ղա քա ցի նե րի և տն տես վա րող նե րի դի
մումբո ղոք նե րի հի ման վրա հա րու ցած վա րույթ նե րի 
թվա քա նա կը, ին չը խո սում է հանձ նա ժո ղո վի նկատ մամբ 
վստա հութ յան ա վե լաց ման մա սին:

Այս հա մա տեքս տում ա ռա վել քան կար ևոր վում է հանձ նա
ժո ղո վի բաց, թա փան ցիկ, հաշ վե տու և հ րա պա րա կա յին 
գոր ծե լաո ճի ա պա հո վու մը, նրա գոր ծա ռույթ նե րի, գոր ծու
նեութ յան վե րա բեր յալ պրոակ տիվ հան րա յին ի րա զե կու մը, 
ո րի ուղ ղութ յամբ 2019 թվա կա նին ի րա կա նաց վել են մի 
շարք աշ խա տանք ներ.

 ◘ հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նեութ յան և գոր ծա ռույթ
նե րի վե րա բեր յալ հան րութ յանն ի րա զե կե լու 

ՀՀ ՏՄՊՊՀ ո րո շում-
նե րի դա տա կան 
բո ղո քարկ ման 
ըն թաց քը 2019 թվա-
կա նի դեկ տեմ բե րի 
31-ի դրութ յամբ

2
վճռաբեկ

23
ընթացիկ դատական գործեր

8
վերաքննիչ

13
վարչական

9
ավարտված դատական գործեր

2019 թվականի 
ընթացքում 
օրինական ուժի մեջ 
մտած դատական 
ակտերով ավարտվել 
են 9 դատական 
գործեր, որոնցից

7 դատական գործերի արդյունքում ՀՀ 
ՏՄՊՊՀ 7 որոշում մնացել է ուժի մեջ.
6 անբարեխիղճ մրցակցության 
գործողության և 1 տնտեսվարող 
սուբյեկտի՝ տեղեկատվության 
չտրամադրման վերաբերյալ

2 դատական գործերի արդյունքում անվավեր է 
ճանաչվել ՀՀ ՏՄՊՊՀ 2 որոշում՝
1 անբարեխիղճ մրցակցության գործողության 
և 1 ՀՀ ՏՄՊՊՀ աշխատակցին օրենսդրությամբ 
վերապահված իրավունքների կամ 
պարտականությունների կատարմամը 
խոչընդոտելու վերաբերյալ

5. Հան րա յին ի րա զե կում
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նպա տա կով պատ րաստ վել է կարճ տե սա ֆիլմ25, ո րում 
ներ կա յաց վում է նրա պատ մութ յու նը, ա ռա քե լութ յունն 
ու տես լա կա նը,

 ◘ պատ րաստ վել և հ րա տա րակ վել են տե ղե կատ վա կան 
թեր թիկ ներ ՀՀ ՏՄՊՊՀ ստեղծ ման, գոր ծա ռույթ նե րի, 
հիմ ա կան խնդիր նե րի և ն պա տակ նե րի մա սին,

 ◘ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ չհայ տա րա
րագր ված հա մա կենտ րո նա ցում ե րը մեծ մա սամբ 
օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ե րի վե րա բեր յալ 
տնտես վա րող նե րի ի րա զեկ վա ծութ յան պա կա սի հե
տևանք են՝ այդ թե մա յով պատ րաստ վել է ի րա զեկ ման 
ա նի մա ցիոն հո լո վակ26,

 ◘ մր ցակ ցութ յան մի ջազ գա յին օր վան ըն դա ռաջ 2019 
թվա կա նի նո յեմ բե րի 20ին Եր ևա նում կազ մա կերպ
վել է «Արդ յու նա վետ մրցակ ցութ յան ա պա հո վու մը 
թվայ նաց վող աշ խար հում» թե մա յով հա մա ժո ղով և  
ա պա հով վել դրա լու սա բա նու մը, ո րին մաս նակ ցել են 
ՀՀ փոխ վար չա պետ Տիգ րան Ա վին յա նը, Կա ռա վա
րութ յան այլ բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա ներ, Եվ րա
սիա կան տնտե սա կան հանձ նա ժո ղո վի Մր ցակ ցութ
յան, հա կա մե նաշ նոր հա յին կար գա վոր ման հար ցե րով 
կո լե գիա յի ան դամ (նա խա րար) Սե րիկ Ժու ման գա րի նի 
գլխա վո րած պատ վի րա կութ յու նը, տնտես վա րող ներ, 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ՀԿնե րի ներ
կա յա ցու ցիչ ներ, պաշ տո նա տար այլ ան ձինք: Պատ
րաստ վել և հ րա տա րակ վել է ի րա զեկ ման թեր թիկ 
մրցակ ցութ յան օր վա վե րա բեր յալ,

 ◘ հան րութ յան հետ հե տա դարձ կա պը դյու րաց նե լու, 
ինչ պես նաև թո ղարկ վող տե ղե կատ վա կան նյու թե րի 
ա ռա վել լայն և թի րա խա յին ի րա զե կում ա պա հո վե լու 
նպա տա կով ստեղծ վել է ՀՀ ՏՄՊՊՀ է ջը « Ֆեյս բուք» 
սո ցիա լա կան ցան ցում27,

 ◘ տն տե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յանն 
առնչ վող հան րա յին հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց
նող թե մա նե րի շուրջ պատ րաստ վել և զանգ վա ծա յին 
լրատ վութ յան մի ջոց նե րով տա րած վել է շուրջ 40 հա
ղոր դագ րութ յուն:

25   Տեսաֆիլմը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.youtube.com/watch?v=EQ2Rt_iOnCU:
26   Հոլովակը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.youtube.com/watch?v=As6efjC88c:
27   ՀՀ ՏՄՊՊՀ ֆեյսբուքյան էջը՝ www.facebook.com/ՀՀտնտեսականմրցակցության
պաշտպանությանպետականհանձնաժողով2054379814857561/

Տե ղե կատ վա կան և կր թա կան 

գոր ծա ռույթ ներ

ՀՀ ՏՄՊՊՀն կար ևո րում է կրթա կան հաս տա տութ յուն
նե րի, մաս նա վո րա պես՝ մաս նա գի տա կան բարձ րա գույն 
ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ
ցութ յան ակ տի վա ցումն ու շրջա նա կի ընդ լայ նու մը՝ ա ռաջ
նորդ վե լով մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յան ո լոր տում 
զար գաց ման մի տում նե րին հա մըն թաց քայ լե լու, գի տա
կա նո րեն հիմ նա վոր ված ո րո շում նե րի կա յաց ման, ինչ պես 
նաև բու հից աշ խա տա շու կա ան ցումն ա վե լի սա հուն դարձ
նե լու անհ րա ժեշ տութ յամբ:

Այդ նպա տա կով 2019 թվա կա նին հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հու շագ րեր են կնքվել Հա յաս տա նում ֆրան սիա կան հա
մալ սա րա նի և Հա յաս տա նի պե տա կան տնտե սա գի տա
կան հա մալ սա րա նի հետ:

Կնք ված հու շագ րե րի շրջա նակ նե րում ՀՀ ՏՄՊՊՀն  ու 
բու հե րը կհա մա գոր ծակ ցեն հետև յալ ուղ ղութ յուն նե րով՝

 ◘ ու սա նող նե րի, դա սա խոս նե րի մաս նակ ցութ յամբ 
ընդ հա նուր հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող հե
տա զո տա կան, վեր լու ծա կան աշ խա տանք նե րի 
ի րա կա նա ցում,

 ◘ հան դի պում ե րի, դա սա խո սութ յուն նե րի կազ մա
կեր պում,

 ◘ հա մա տեղ կլոր սե ղան նե րի, գի տա ժո ղովն ե րի 
կազ մա կեր պում,

 ◘ թե մա տիկ սե մի նար նե րի, դա տա խա ղե րի և գի
տա գործ նա կան այլ մի ջո ցա ռում ե րի անց կա
ցում: 

Բա ցի այդ, նա խա տես վում է կազ մա կեր պել ու սա նող նե
րի այ ցե լութ յուն ներ հանձ նա ժո ղո վի կա ռուց ված քա յին 
ստո րա բա ժա նում ներ, նրանց հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռել 
ար տադրա կան պրակ տի կա անց նել ՀՀ ՏՄՊՊՀում, ներ
գ րա վել որ պես փորձ նակ:

2019 թվա կա նին ՀՀ ՏՄՊՊՀն հա մա գոր ծակ ցութ յան 
դրա կան փորձ է ու նե ցել Հա յաս տա նի պե տա կան տնտե
սա գի տա կան հա մալ սա րա նի «Ամ բերդ» հե տա զո տա կան 
կենտ րո նի հետ « Կա րագ» ապ րան քա յին շու կա յի ու սում նա
սի րութ յան շրջա նա կում:

https://www.youtube.com/watch?v=EQ2Rt_iOnCU
https://www.youtube.com/watch?v=As6efjC-88c
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Բովանդակություն

ՀՀ ՏՄՊՊՀն սերտ հա մա գոր ծակ ցում է ՀՀ տար բեր 
գործըն կեր մար մին նե րի հետ բազ մա թիվ ո լորտ նե րում 
տնտե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ յան օ րենս
դրութ յան կի րարկ ման և քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց
ման, բա րե խիղճ և  ա զատ մրցակ ցութ յան հա մար ան
հրաժեշտ մի ջա վայ րի ա պա հով ման, սպա ռող նե րի շա հե րի 
պաշտ պա նութ յան նպա տա կով: 

Ա ռանձ նա կի կար ևոր վում է Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան 
հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րը և տն տե սա կան մրցակ
ցութ յու նը կար գա վո րող պե տա կան հանձ նա ժո ղո վի (ԱՀ 
ՀԾՏՄԿՊՀ) հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, որն ի րա կա նաց
վում է փոր ձի փո խա նակ ման նպա տա կով ՀՀ ՏՄՊՊՀ 
կազ մա կեր պած քննար կում նե րին, սե մի նար նե րին, մի
ջազ գա յին հա մա ժո ղով նե րին և  այլ մի ջո ցա ռում նե րին 
ԱՀ ՀԾՏՄԿՊՀ աշ խա տա կից նե րի մաս նակ ցութ յան, 
հա վա քագր ված տե ղե կատ վութ յան պար բե րա կան փո
խա նակ ման, սո ցիա լա կան նշա նա կութ յան ապ րան քա յին 
շու կա նե րում ի րա կա նաց վող ու սում նա սի րութ յուն նե րի 
ըն թաց քում մե թո դա կան և տե ղե կատ վա կան ա ջակ ցութ
յան տրա մադրման, աշ խա տա կից նե րի մաս նա գի տա կան 
կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման խթան ման ուղ ղութ յուն
նե րով, ինչ պես նաև տե ղի են ու նե ցել ՀՀ ՏՄՊՊՀ և ԱՀ 
ՀԾՏՄԿՊՀ նա խա գահ նե րի և  աշ խա տա կից նե րի փո խա
դարձ այ ցեր, հաս տատ վել է աշ խա տան քա յին ծրա գիր եր
կու մար մին նե րի միջև ա վե լի սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յուն 
շա րու նա կե լու նպա տա կով:

 

ՀՀ ՏՄՊՊՀն  իր գոր ծու նեութ յան մեջ ա ռանձ նա կի տեղ 
է հատ կաց նում մի ջազ գա յին կա պե րի ամ րապնդ մա նը և 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  ար տերկ րի հա
ման ման կա ռույց նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան սեր
տաց մա նը: Հանձ նա ժո ղո վը 2019 թվա կա նի ըն թաց քում 

ակ տիվ մաս նակ ցել է մի ջազ գա յին հա մա ժո ղով նե րի, 
սե մի նար նե րի, ամ րապն դել է մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի 
և  ար տերկ րի գոր ծըն կեր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ
յու նը՝ մրցակ ցութ յան զար գաց մա նը խո չըն դո տող ար դի 
խնդիր նե րի քննարկ ման, մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին 
հա մա պա տաս խան մո տե ցում ներ որ դեգ րե լու, կադ րա յին 
նե րու ժի հզո րաց ման, կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման և  
ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման, մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում
նա սի րութ յան և  ա ռա ջա վոր փոր ձի ներդր ման, երկ կողմ ու 
բազ մա կողմ հա րա բե րութ յուն նե րի ընդ լայն ման ուղ ղութ
յուն նե րով: 

Միև նույն ժա մա նակ մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
շա րու նակ վել է նաև վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե
րի, գոր ծե րի ու սում նա սի րութ յան ըն թաց քում օ տա րերկր յա 
փոր ձա գետ նե րի ներգ րավ ման, փոր ձի և տե ղե կատ վութ
յան փո խա նակ ման ուղ ղութ յուն նե րով:

Բազ մա կողմ 

հա մա գոր ծակ ցութ յուն

ԵԱՏՄ

ՀՀ ՏՄՊՊՀն 2019 թվա կա նին շա րու նա կել է ակ տիվ 
հա մա գոր ծակ ցել Եվ րա սիա կան տնտե սա կան հանձ նա ժո
ղո վի հետ անդր սահ մա նա յին շու կա նե րում մրցակ ցութ յան 
ընդ հա նուր կա նոն նե րի խախտ ման առն չութ յամբ ի րա կա
նաց վող վա րույթ նե րի շրջա նա կում, 2014 թվա կա նի մա յի
սի 29ի «Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան մա սին» 
պայ մա նագ րի մրցակ ցութ յանն առնչ վող դրույթ նե րի, 
ինչ պես նաև ի րա վա պայ մա նագ րա յին բա զա յի կա տա
րե լա գործ ման ուղ ղութ յուն նե րով: Հա մա գոր ծակ ցութ յունն 
ի րա կա նաց վել է պար բե րա բար անց կաց վող տե սա հա մա
ժո ղով նե րի, խորհր դակ ցութ յուն նե րի, ինչ պես նաև ԵԱՏՄ 
ան դամ պե տութ յուն նե րի հա կա մե նաշ նոր հա յին/մրցակ
ցա յին մար մին նե րի ղե կա վար նե րի և ԵՏՀ մրցակ ցութ յան 
և հա կա մե նաշ նոր հա յին կար գա վոր ման հար ցե րով Կո լե
գիա յի ան դա մի ( Նա խա րա րի) մա կար դա կով 5+1 ձևա չա
փով անց կաց վող խորհր դակ ցութ յուն նե րի մի ջո ցով:

2019 թվա կա նին հաս տատ վել է ԵՏՀ Մր ցակ ցութ յան քա
ղա քա կա նութ յան, հա կա մե նաշ նոր հա յին կար գա վոր ման 

6. Հա մա գոր ծակ ցութ յունն 
այլ մար մին նե րի հետ

7. Մի ջազ գա յին 
հա մա գոր ծակ ցութ յուն
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և պե տա կան գնա յին կար գա վոր ման խորհր դատ վա կան 
կո մի տեի և  են թա կո մի տե նե րի նոր կազ մը: Խորհր դատ վա
կան կո մի տեի աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման շրջա նա
կում ստեղծ վել են եր կու աշ խա տան քա յին խմբեր՝ 

 ◘ ԵԱՏՄ տա րած քում կա պի ո լոր տում մրցակ ցութ
յան և խո չըն դոտ նե րի վե րաց ման հար ցե րով, 

 ◘ դե ղա մի ջոց նե րի, բժշկա կան սար քա վո րում ե րի 
և բժշ կա կան նշա նա կութ յան ար տադ րան քի ապ
րան քա յին շու կա նե րում մրցակ ցութ յան զար գաց
ման հար ցե րով: 

 Խորհր դատ վա կան կո մի տեի նիս տե րում քննարկ վել և 
հաս տատ վել են 20202021 թվա կան նե րին ի րա կա նաց վե
լիք գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի թե մա նե րը: 
Դ րանց տեխ նի կա կան բնու թագ րե րը հաս տա տե լուց հե
տո հե տա գա յում կհայ տա րար վեն բաց մրցույթ ներ, ո րոնց 
կա րող են հայտ ներ կա յաց նել և մաս նակ ցել ան դամ պե
տութ յուն նե րի բարձ րա գույն կրթա կան և հե տա զո տա կան 
հաս տա տութ յուն նե րը: 

Ա վարտ վել և պաշտ պա նութ յան է ներ կա յաց վել 2018 թվա
կա նին մեկ նար կած  ՌԴ «Ս կոլ կո վո» տնտե սա գի տութ յան 
բարձ րա գույն դպրո ցի կող մից « Հա կա մե նաշ նոր հա յին 
օ րենսդ րութ յան խախտ ման հա մար պա տաս խա նատ վութ
յան են թար կե լու և դ րա նից ա զա տե լու հար ցե րով ԵԱՏՄ 
և ԵԱՏՄ ան դամ պե տութ յուն նե րի օ րենսդ րութ յան և  ի րա
վա կի րառ փոր ձի վեր լու ծութ յու նը, մի ջազ գա յին փոր ձի 
ու սում նա սի րութ յու նը» թե մա յով գի տա հե տա զո տա կան 
աշ խա տան քը: Մի շարք քննար կում նե րից հե տո այն հա
վա նութ յան է ար ժա նա ցել ԵԱՏՄ ան դամ պե տութ յուն նե րի 
մրցակ ցա յին/հա կա մե նաշ նոր հա յին մար մին նե րի կող մից: 

Մր ցակ ցութ յան մի ջազ գա յին օր վան նվիր ված «Արդ յու նա
վետ մրցակ ցութ յան ա պա հո վու մը թվայ նաց վող աշ խար
հում» թե մա յով հա մա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում Եր ևա նում 
կա յա ցել է ԵՏՀ մրցակ ցութ յան և հա կա մե նաշ նոր հա յին 
քա ղա քա կա նութ յան հար ցե րով բլո կի հան րա յին ըն դու նա
րա նի ար տագ նա նիս տը՝ ԵՏՀ պաշ տոն յա նե րի, հայ կա կան 
ար տադ րող և  ար տա հա նող ըն կե րութ յուն նե րի, ՀԿնե րի, 
ինչ պես նաև մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ: Նիս տի ըն թաց քում ԵԱՏՄ 
պաշ տոն յա նե րը ՀՀում գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող տնտես
վա րող սուբ յեկտ նե րին տրա մադ րել են խորհր դատ վութ
յուն, այդ թվում՝ ան հա տա կան, անդր սահ մա նա յին շու կա

նե րում մրցակ ցութ յան ընդ հա նուր կա նոն նե րի  խախտ ման 
մա սին դի մում նե րի ներ կա յաց ման գոր ծըն թա ցի վե րա
բեր յալ, ինչ պես նաև բարձ րա ձայն վել և քն նարկ վել են այն 
խնդիր նե րը, ո րոնց հան դի պում են տնտես վա րող սուբ
յեկտ նե րը ԵԱՏՄ ան դամ պե տութ յուն նե րի շու կա նե րում 
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նե լիս:

ԱՊՀ

Հանձ նա ժո ղո վը շա րու նա կել է ԱՊՀ մաս նա կից պե տութ
յուն նե րի հետ տա րի նե րի ըն թաց քում ձևա վոր ված սերտ 
և  արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, ինչ պես նաև 
աշ խա տանք ներ է ի րա կա նաց րել հա կա մե նաշ նոր հա յին 
քա ղա քա կա նութ յան միջ պե տա կան խորհր դի և դ րա ներ քո 
գոր ծող գո վազ դի կոոր դի նա ցիոն խորհր դի հետ հա կա
մե նաշ նոր հա յին քա ղա քա կա նութ յան և մր ցակ ցութ յան 
օ րենսդ րութ յան կի րարկ ման ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցութ
յու նը խո րաց նե լու ու ղղութ յամբ: Հանձ նա ժո ղո վի պատ վի
րա կութ յու նը մաս նակ ցել է ԱՊՀ ՀՔՄԽ հո բել յա նա կան 
50րդ և ԱՊՀ մաս նա կից պե տութ յուն նե րում հա կա մե նա
շ նոր հա յին օ րենսդ րութ յան խախտ ման հա մա տեղ ու սում
նա սի րութ յուն նե րի շտա բի 36րդ նիս տե րին, որ տեղ «Բժըշ
կա կան սար քա վո րում նե րի ապ րան քա յին շու կա նե րում 
մրցակ ցութ յան ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ» հաշ վետ վութ յան 
ըն թաց քը, ԱՊՀ մաս նա կից պե տութ յուն նե րում գաղտ
նիութ յու նից հրա ժար վե լու (waiver) մե խա նիզ մի կի րառ ման 
վե րա բեր յալ տի պա յին պար զա բա նում նե րը, հա կա մե նա
շնոր հա յին օ րենսդ րութ յան էքստա րած քա յին կի րառ ման 
հար ցում մաս նա կից պե տութ յուն նե րի փոր ձը, ինչ պես նաև 
սա կագ նա յին կար գա վոր ման հա մա կար գի կա տա րե լա
գործ մանն առնչ վող հար ցեր:

ՀՀ ՏՄՊՊՀն ԱՊՀ ՀՔՄԽ շրջա նակ նե րում 2019 թվա կա
նի ըն թաց քում մաս նակ ցել է մի շարք ո լորտ նե րում (այդ 
թվում՝ բժշկա կան սար քա վո րում նե րի, ավ տո մո բի լա յին 
ուղ ևո րա փո խադ րում նե րի և  այլն) հա մա տեղ ու սում նա
սի րութ յուն նե րի ի րա կա նաց մա նը, ինչ պես նաև աշ խա
տանք ներ է կա տա րել նախ կի նում ի րա կա նաց ված ու սում
նա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում ձևա վոր ված մրցակ ցա յին 
մի ջա վայ րի բա րե լավ ման հա մար ներ կա յաց ված ա ռա
ջարկ նե րի ի րա գործ ման ուղ ղութ յամբ:
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ԵՄ

2019 թվա կա նին ի րա կա նաց վել են աշ խա տանք ներ ՀՀ 
և ԵՄ և Ա տո մա յին է ներ գիա յի եվ րո պա կան հա մայն քի ու 
դրանց ան դամ պե տութ յուն նե րի միջև կնքված Հա մա պար
փակ և  ընդ լայն ված գոր ծըն կե րութ յան հա մա ձայ նագ րով 
հանձ նա ժո ղո վին վե րա պահ ված պար տա վո րութ յուն նե րի և 
հանձ նա ռութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման ուղ ղութ յամբ, մաս
նա վո րա պես՝ մրցակ ցութ յան, պե տա կան օ ժան դա կութ
յան, սպա ռող նե րի շա հե րի պաշտ պա նութ յան և պե տա կան 
ձեռ նար կութ յուն նե րին առնչ վող հար ցե րով: Ի րա վա սու 
մարմ նին է ներ կա յաց վել տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յան և 
տե ղե կատ վութ յան փո խա նակ ման « Թա յեքս» գոր ծի քի 2 
հայ տա դի մում՝ ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան դրսևո րում
նե րում սպա ռող նե րի շա հե րի պաշտ պա նութ յան մա սին ՀՀ 
օ րենսդ րութ յան և  ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան դրսևո
րում նե րի ո րոշ ման հա մար հիմ նա րար սկզբունք նե րի կա
տա րե լա գործ ման ուղ ղութ յուն նե րով ԵՄ լա վա գույն փոր ձը 
ձեռք բե րե լու նպա տա կով: Հանձ նա ժո ղո վի պաշ տոն յան, 
ՀՀ պատ վի րա կութ յան կազ մում, մաս նակ ցել է Բր յու սել 
քա ղա քում կա յա ցած ՀՀ և ԵՄ միջև Հա մա պար փակ և  
ընդ լայն ված գոր ծըն կե րութ յան հա մա ձայ նագ րի շրջա նակ
նե րում ՀՀԵՄ Առևտ րի հար ցե րով գոր ծըն կե րութ յան կո մի
տեի երկ րորդ նիս տին:

1. « Հա մաշ խար հա յին բան կի խումբ – ԵՄ գոր ծըն կե-
րութ յան ա ռա ջարկ. 2017-2020 թվա կան նե րին Հա-
յաս տա նին միաս նա կան ա ջակ ցութ յան շրջա նակ. 
տնտե սա կան կա ռա վա րում» ծրագ րի շրջա նակ նե րում 
հանձ նա ժո ղովն ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցել է Հա մաշ խար
հա յին բան կի և ԵՄ պատ վի րա կութ յան հետ: Հանձ նա ժո
ղո վին տրա մադր վե լու է ա ջակ ցութ յուն եր կու բա ղադ րի չով՝ 

 ◘ պե տա կան օ ժան դա կութ յան վե րահսկ ման նպա
տա կով ի րա վա կան և տն տե սա կան ա ջակ ցութ
յուն, 

 ◘ «Տն տե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա նութ
յան մա սին» օ րեն քի՝ պե տա կան մար մին նե
րի և դ րանց պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից 
հա կամր ցակ ցա յին գոր ծո ղութ յուն նե րին վե
րա բե րող դրույթ նե րի կի րարկ ման հա մար 
անհ րա ժեշտ մե խա նիզմ ե րի մշակ ման և  ի րա
կա նաց ման հա մար ա ջակ ցութ յուն: 

Հա մաշ խար հա յին բան կի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը շա
րու նակ վել է նաև « Զար գաց ման քա ղա քա կա նութ յան գոր
ծառ նութ յուն» ծրագ րի շրջա նակ նե րում հանձ նա ժո ղո վին 
պե տա կան օ ժան դա կութ յան միաս նա կան գրան ցա մատ
յան վա րե լու լիա զո րութ յուն ներ վե րա պա հե լու ուղ ղութ յամբ:

2. Հաս տատ վել է Վե րա կա ռուց ման և զար գաց ման 
եվ րո պա կան բան կի հետ ԵՄ 2017 թվա կա նի տա-
րե կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րում նե րառ ված՝ 
« Հա յաս տա նի հետ տեխ նի կա կան հա մա գոր ծակ ցութ-
յան գոր ծիք» ֆի նան սա վոր ման հա մա ձայ նագ րի շրջա-
նա կում տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յան ծրա գի րը՝ հետև յալ 
ուղ ղութ յուն նե րով.

 ◘ հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նեութ յանն օ ժան դա կե լու 
նպա տա կով հա մա պա տաս խան ու ղե ցույց նե րի 
մշա կում,

 ◘ հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տա կից նե րի մաս նա
գի տա կան գի տե լիք նե րի կա տա րե լա գործ ման 
նպա տա կով վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց
նե րի կազ մա կեր պում, մաս նա վո րա պես` գե
րիշ խող դիր քի գնա հատ ման, գե րիշ խող դիր քի 
չա րա շահ ման գնա հատ ման, ապ րան քա յին 
շու կա նե րի ու սում ա սի րութ յան մե թո դա բա նութ
յան, հան կար ծա հաս այ ցե րի (dawn raids) ի րա
կա նաց ման ուղ ղութ յուն նե րով,

 ◘ հանձ նա ժո ղո վի կող մից վա րույթ ներ ի րա կա
նաց նե լիս շու կա յի ու սում ա սի րութ յուն նե րի 
ի րա կա նաց ման գոր ծում ա ջակ ցութ յուն,

 ◘  հանձ նա ժո ղո վի վե րա բեր յալ ի րա զեկ վա ծութ
յան մա կար դա կի բարձ րաց մանն ու քա րոզ չութ
յանն ուղղ ված մե խա նիզմ ե րի մշակ ման գոր
ծում  ա ջակ ցութ յուն,

 ◘ հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տա կից նե րի` արտերկ
րի մրցակ ցա յին մար մին ներ այ ցե րի կազմա
կերպման, կար ճա ժամ ետ վե րա պատ րաստ ման 
դա սըն թաց նե րին և մր ցակ ցութ յան վե րա բեր յալ 
մի ջազ գա յին մի ջո ցա ռում ե րին մաս նակ ցե լու 
գոր ծում ա ջակ ցութ յուն:
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ՄԱԿ ՄԱԱԶՀ/UNCTAD

Հաշ վե տու ժամանակահատվածում հանձ նա ժո ղո վը մաս
նակ ցութ յուն է ու նե ցել ՄԱԿի առևտ րի և զար գաց ման 
հար ցե րով հա մա ժո ղո վի մրցակ ցութ յան օ րեն քի և քա
ղա քա կա նութ յան վե րա բեր յալ փոր ձա գետ նե րի միջ կա
ռա վա րա կան խմբի 18րդ նիս տին, որ տեղ քննարկ վել են 
անդր սահ մա նա յին շու կա նե րում հա կամր ցակ ցա յին հա
մա ձայ նութ յուն նե րի և միա ձու լում նե րի դեմ պայ քա րում 
մրցակ ցութ յան մար մին նե րի միջև փոխ գոր ծակ ցութ յան, 
մրցակ ցութ յան օ րեն քի և քա ղա քա կա նութ յան վե րա բեր յալ 
կա մա վոր փոր ձա գի տա կան ակ նարկ նե րի, մրցակ ցութ յան 
ո լոր տում տեխ նի կա կան օ ժան դա կութ յա նը և կա րո ղութ
յուն նե րի զար գաց մանն առնչ վող հար ցեր, ինչ պես նաև 
թվա յին տնտե սութ յու նում և  ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տում 
առ կա մրցակ ցութ յան խնդիր նե րը:

ՏՀԶԿ/OECD

2019 թվա կա նին հանձ նա ժո ղո վը մաս նակ ցութ յուն է ու
նե ցել Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան և զար գաց
ման կազ մա կեր պութ յան մրցակ ցութ յան հար ցե րով 18րդ 
հա մաշ խար հա յին հա մա ժո ղո վին: Հա մա ժո ղո վը ՏՀԶԿ 
ան դամ և  ոչ ան դամ պե տութ յուն նե րի միջև քա ղա քա կան 
երկ խո սութ յան հար թակ է հան դի սա նում: Հա մա ժո ղո վի 
ըն թաց քում քննարկ վել են առևտ րա յին պայ մա նագ րե րում 
մրցակ ցութ յան օ րենսդ րութ յան դրույթ նե րին, դի նա միկ շու
կա նե րում միա ձու լում նե րի վե րահսկ մա նը, թվա յին տնտե
սութ յան մեջ մրցակ ցութ յան հիմ նախն դիր նե րին առնչ վող 
հար ցեր: Տար վա ըն թաց քում հանձ նա ժո ղո վի մի շարք 
աշ խա տա կից ներ ՌԴում, Ուկ րաի նա յում, Հուն գա րիա յում 
մաս նակ ցել են ՏՀԶԿ մրցակ ցութ յան հար ցե րով Բու դա
պեշ տի տա րա ծաշր ջա նա յին կենտ րո նի  կազ մա կեր պած 
սե մի նար նե րին և  աշ խա տա ժո ղով նե րին՝ « Միա ձու լում նե րի 
վե րահսկ ման ու սում նա սի րութ յուն ներ և նո րա րա րութ յուն», 
«Մր ցակ ցութ յան քա ղա քա կա նութ յան կի րար կումն ու քա
րոզ չութ յու նը դե ղա գոր ծա կան ո լոր տում», «Մր ցակ ցութ յան 
կա նոն ներն է ներ գե տիկ ո լոր տում», «Մր ցակ ցութ յան վե րա
բեր յալ գոր ծե րում փոխ հա տու ցում ներն ու պար տա վո րութ
յուն նե րը» և « Վա ճառ քի ուղ ղա հա յաց սահ մա նա փա կում
ներ և  է լեկտ րո նա յին առև տուր» թե մա նե րով:

Բազ մա կողմ հա մա գոր ծա կութ յան շրջա նակ նե րում 
հանձ նա ժո ղո վը շա րու նա կել է հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
« Մի ջազ գա յին մրցակ ցութ յան ցանց» և «Է ներ գե տիկ հա
մայն քի մրցակ ցութ յան ցանց» կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
հետ՝ հա մա ժո ղով նե րի, սե մի նար նե րի, տե սա հա մա ժո ղով
նե րի, վե բի նար նե րի մասնակցության, ինչ պես նաև աշ
խա տան քա յին կար գով ու սում նա սի րութ յուն նե րի և  օ րենս
դ րա կան բա րե փո խում նե րի վե րա բեր յալ կար ծիք նե րի և 
դիր քո րո շում նե րի փոխանակման միջոցով:

Այս հա մա գոր ծակ ցութ յուն նե րի արդ յուն քում նա խագծ վում 
և հաս տատ վում են մրցակ ցութ յան քա ղա քա կա նութ յան 
կի րարկ ման և  օ րենսդ րութ յուն նե րի հա մա պա տաս խա նեց
ման հա մա տեղ գոր ծո ղութ յուն նե րի շրջա նակ նե րը, հա մա
տեղ ու սում նա սի րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման մե խա նիզմ
նե րը:

Երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յուն

Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յուն

Հանձ նա ժո ղո վը 2019 թվա կա նին ակ տիվ հա մա գոր ծակ
ցել է ՌԴ դաշ նա յին հա կա մե նաշ նոր հա յին ծա ռա յութ յան 
հետ հա մա տեղ ու սում նա սի րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման, 
փոր ձի փո խա նակ ման, ապ րան քա յին շու կա նե րի ու սում
նա սի րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան փո խա
նակ ման, ինչ պես նաև հանձ նա ժո ղո վի կող մից վա րույթ
նե րի ի րա կա նաց ման շրջա նակ նե րում հա մա պա տաս խան 
հար ցում ներ ի րա կա նաց նե լու,  ՌԴ տա րած քում գոր ծող 
ՀՀ ռե զի դենտ հան դի սա ցող տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի 
շա հե րի պաշտ պա նութ յան նպա տա կով ի րա վա կան ա ջակ
ցութ յան տրա մադր ման ուղ ղութ յուն նե րով: Հանձ նա ժո ղո վի 
աշ խա տա կի ցը ՌԴ Կա զան քա ղա քում մաս նակ ցել է ՌԴ 
դաշ նա յին հա կա մե նաշ նոր հա յին ծա ռա յութ յան ու սում նա
մե թո դա կան կենտ րո նի կազ մա կեր պած «Մր ցակ ցութ յանն 
առնչ վող հար ցե րը դե ղա գոր ծա կան շու կա նե րում» թե մա
յով վե րա պատ րաստ ման դա սըն թա ցին:

Աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել ՀՀ ՏՄՊՊՀ և ՌԴ 
դաշ նա յին հա կա մե նաշ նոր հա յին ծա ռա յութ յան միջև 
մրցակ ցութ յան ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին 
փո խըմբռն ման հու շա գիր կնքե լու ուղ ղութ յամբ, ո րը հնա
րա վո րութ յուն կըն ձե ռի ա վե լի սեր տաց նե լու եր կու երկր նե
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րի մրցակ ցա յին մար մին նե րի միջև փոխ գոր ծակ ցութ յու նը՝ 
հա մա տեղ վա րույթ նե րի ի րա կա նաց ման, ու սում նա սի
րութ յուն նե րի հա մար անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վութ յան 
և փոր ձի փո խա նակ ման, ինչ պես նաև ՌԴ դաշնային 
հակամենաշնորհային ծառայության ու սուց ման կենտ րո
նում հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տա կից նե րի վե րա պատ րաստ
ման ուղ ղութ յուն նե րով:

Կո րեա յի Հան րա պե տութ յուն

Կո րեա յի Հան րա պե տութ յան ար դար առևտ րի հանձ նա
ժո ղո վի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րում շա
րու նակ վել են աշ խա տանք նե րը հանձ նա ժո ղո վի աշ խա
տա կից նե րի կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման և փոր ձի 
փո խա նակ ման նպա տա կով վե րա պատ րաստ ման դա սըն
թաց նե րի, փո խա դարձ այ ցե րի կազ մա կերպ ման, ինչ պես 
նաև փոր ձա գի տա կան խորհր դատ վութ յան փո խա նակ ման 
ուղ ղութ յուն նե րով: 

Կո րեա յի Հան րա պե տութ յան տրա մադ րած գի տե լիք նե րի 
փո խա նակ ման ծրագ րի շրջա նա կում հանձ նա ժո ղո վի աշ
խա տա կից նե րը Կո րեա յի Սեյ ջոնգ քա ղա քում մաս նակ ցել 
են վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի: 

Շա րու նակ վում են ակ տիվ աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց վել 
Կո րեա յի Հան րա պե տութ յան ար դար առևտ րի հանձ նա ժո
ղո վի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակն ընդ լայ նե լու, 
վե րա պատ րաստ ման հա մար ա ռա վել լայն հնա րա վո րութ
յուն ներ ստեղ ծե լու, ինչ պես նաև կո րեա ցի ա ռա ջադեմ 
փոր ձա գետ նե րի հյու րըն կա լե լու և վեր ջին նե րիս ա ռա
ջա վոր փոր ձը, մաս նա վո րա պես՝ պե տա կան գնում նե րի 

գոր ծըն թա ցում հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նութ յուն նե րի 
բա ցա հայտ մանն ուղղ ված « Հայ տե րի ներ կա յաց ման ցու
ցա նիշ նե րի վեր լու ծութ յան հա մա կար գը» (BRIAS) Հա յաս
տա նում ներդ նե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը քննար կե լու 
ուղ ղութ յուն նե րով:

2019 թվա կա նի ըն թաց քում հանձ նա ժո ղո վը հյու րըն կա լել 
է ԱՄՀ, ՎԶԵԲ, ԵՄ, ՀԲ պատ վի րա կութ յուն նե րի, ինչ պես 
նաև տար բեր երկր նե րից ժա մա նած փոր ձա գետ նե րի, 
ո րոնց հետ քննարկ վել են մրցակ ցա յին ի րա վի ճա կի բա րե
լավ մանն ուղղ ված քայ լերն ու հե ռան կար նե րը:

 Հանձ նա ժո ղո վը շա րու նա կել է փոխ գոր ծակ ցութ յու նը նաև 
Վ րաս տա նի, Ֆ րան սիա յի, Ռու մի նիա յի, Գեր մա նիայի 
մրցակ ցա յին մար մին նե րի հետ անհ րա ժեշտ փոր ձի և 
տե ղե կատ վութ յան փո խա նակ ման, մաս նա գետ նե րի վե
րա պատ րաստ ման, փո խա դարձ այ ցե րի կազ մա կերպ ման 
ուղ ղութ յուն նե րով:

Աշ խա տանք ներ են մեկ նար կել մի շարք երկր նե րի, այդ 
թվում՝ Նի դեր լանդ նե րի, Ի տա լիա յի, Ճա պո նիա յի, Ավստ
րիա յի մրցակ ցա յին մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ
յան նոր ու ղի ներ հաս տա տե լու ուղ ղութ յամբ:

50
տե սա հա մա ժո ղով 

7
նիս տ, խորհր դակ ցութ յուն 

7
վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց

6
սե մի նար , աշ խա տա ժո ղով 

4
մի ջազ գա յին հա մա ժո ղով
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Բովանդակություն

 ◘ ՀՀում արդ յու նա վետ մրցակ ցա յին 
մի ջա վայ րի ձևա վոր ման և տն տե
սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա
նութ յան օ րենսդ րութ յան դրույթ նե րի 
պահ պան ման նկատ մամբ հսկո
ղութ յուն սահ մա նե լու նպա տա կով 
2020 թվա կա նին հանձ նա ժո ղո վը 
նա խա տե սում է ու սում ա սի րութ
յուն ներ ի րա կա նաց նել՝

1. հե ռուս տա տե սութ յան և թ վա յին 
հար թակ նե րի մի ջո ցով գո վազ դի 
տա րած ման,

2. հան քարդ յու նա բե րութ յան, 
3. ցո րե նի և  ալ յու րի, 
4. ձվի, 
5. դե ղե րի շրջա նա ռութ յան ո լորտ նե

րում: 
2020 թվա կա նին նա խա տես վում է 
ու սում ա սի րութ յուն ի րա կա նաց
րել նաև կաթ նամ թեր քի շրջա
նա ռութ յան ո լոր տում հնա րա վոր 
ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան գոր
ծո ղութ յուն նե րը բա ցա հայ տե լու 
և հա սա րա կութ յան մո լո րե ցու մը 
բա ցա ռե լու նպա տա կով: Ու սում ա
սի րութ յու նը միտ ված է լի նե լու բա
ցա հայ տել կաթ նամ թեր քի ար տա
դր ման փու լում բու սա կան յու ղե րի 
(կո կո սի, պալ մա յի և  այլն) օգ տա գոր
ծում այն ապ րանք նե րում, ո րոնց 
վրա մակնշ ված է «թթվա սեր», «կա
րագ» կամ «կաթ նա յին յու ղով պատ
րաստ ված այլ կաթ նամ թերք»: 

 ◘ Կար ևո րե լով մրցակ ցութ յան խրա
խու սու մը դե ղե րի շու կա յում և հաշ

վի առ նե լով ա ռող ջա պա հութ յան 
ո լոր տի կար ևոր սո ցիա լա կան նշա
նա կութ յու նը՝ հանձ նա ժո ղո վը, ՀՀ 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ
յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ, 
նա խա տե սում է ի րա կա նաց նել դե
ղե րի գնե րի պե տա կան կար գա վո
րում ՌԴ դաշնային հա կա մե նաշ նոր
հա յին ծա ռա յութ յան փոր ձի հի ման 
վրա: Մաս նա վո րա պես, նա խա տես
վում է հիմ ա կան դե ղե րի ցան կում 
ընդգրկ ված ո րոշ դե ղե րի մա սով 
գրան ցել բաց թողն ման սահ մա նա
յին գներ, ինչ պես նաև՝ ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ հա վե լագ նե րի սահ մա
նա չա փեր հա սա րա կութ յան շրջա
նում այդ դե ղե րի հա սա նե լիութ յու նը 
բար ձաց նե լու նպա տա կով: Ի րա կա
նաց վե լիք գոր ծո ղութ յուն նե րը կհան
գեց նեն նաև պե տա կան մի ջոց նե րի 
արդ յու նա վետ օ տա գործ մա նը:

 ◘ Պե տա կան գնում ե րի գոր ծըն թա
ցում հնա րա վոր հա կամր ցակ ցա յին 
հա մա ձայ նութ յուն ներն ու գե րիշ խող 
դիր քի չա րա շա հում երն ավ տո
մա տաց ված կար գով բա ցա հայ տե
լու նպա տա կով նա խա տես վում է 
ներդ նել « Հայ տե րի ներ կա յաց ման 
ցու ցա նիշ նե րի վեր լու ծութ յան հա մա
կարգ»՝ հիմ վե լով Կո րեա յի ար դար 
առևտ րի հանձ նա ժո ղո վի փոր ձի 
վրա: 

 ◘ Պե տա կան օ ժան դա կութ յան նկատ
մամբ վե րահս կո ղութ յան ինս
տի տու տի կա տա րե լա գործ ման 

նպա տա կով 2020 թվա կա նին հա մա
պա տաս խան օ րենսդ րա կան փո
փո խութ յուն նե րով հստա կեց վե լու է 
«պե տա կան օ ժան դա կութ յուն» հաս
կա ցութ յու նը, ամ րագր վե լու է պե տա
կան օ ժան դա կութ յուն տրա մադ րող 
մար մին նե րի կող մից տրա մադր ված 
պե տա կան օ ժան դա կութ յուն նե րի 
վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը 
հանձ նա ժո ղո վին տրա մադ րե լու 
պա հան ջը և հանձ նա ժո ղո վին վե րա
պահ վե լու է պե տա կան մար մին նե րի 
կող մից տրա մադր վող պե տա կան 
օ ժան դա կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ 
միաս նա կան գրան ցա մատ յա նի 
վար ման գոր ծա ռույթ: Տե ղե կատ վա
կան բա զա յի ու սում ա սի րութ յունն 
ու վեր լու ծութ յու նը հնա րա վո րութ յուն 
կտան հանձ նա ժո ղո վին բա ցա հայ
տե լու պե տա կան օ ժան դա կութ յուն 
տրա մադրե լու արդ յուն քում տնտե
սա կան մրցակ ցութ յան հնա րա վոր 
սահ մա նա փակ ման, կանխ ման կամ 
ար գել ման դեպ քե րը, Օ րեն քի հնա
րա վոր խախ տում ե րը: 

 ◘ Հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տան քա յին 
գոր ծըն թաց նե րի արդյու նա վե տութ
յու նը բարձ րաց նե լու, օ պե րա տի
վութ յունն ու թա փան ցի կութ յու նն 
ա պա հո վե լու, ինչ պես նաև դրանք 
ա ռա վել հան րա յին և դ յու րա մատ չե
լի դարձ նե լու նպա տա կով Հա մաշ
խար հա յին բան կի « Հա յաս տան. 
պե տա կան հատ վա ծի ար դիա
կա նաց ման եր րորդ ծրագ րի» ֆի

նան սա վոր ման շրջա նա կում 2020 
թվա կա նին հանձ նա ժո ղո վի հա մար 
մշակ վե լու է է լեկտ րո նա յին հա մա
կարգ՝ բաղ կա ցած ար տա քին կայ
քից և ներ քին տե ղե կատ վա կան 
հար թա կից, ո րոնց փո խին տեգըր
վա ծութ յան մի ջո ցով հնա րա վոր է 
լի նե լու ար տա քին աղբ յուր նե րից 
տե ղե կատ վութ յան հա վա քագ րումն 
ու փո խան ցու մը ներ քին հա մա կար
գին և ներ քին ըն թա ցա կար գե րից 
բխող տե ղե կատ վութ յան ինք նաշ
խատ հրա պա րա կու մը ՀՀ ՏՄՊՊՀ 
կայ քում: 
 Հա մա կար գը, ո րի մի ջո ցով թվայ
նաց վե լու են հանձ նա ժո ղո վի բիզ նես 
գոր ծըն թաց նե րը, հնա րա վո րութ յուն 
է տա լու վա րե լու տվյալ նե րի շտե մա
րան, այլ պե տա կան մար մին նե րի 
տվյալ նե րի բա զա նե րից տե ղե կատ
վութ յուն ներ բեռ նե լու և վեր լու ծե լու 
ավ տո մատ կար գով, մուտ քագ րե լու 
ո րոշ ապ րան քա տե սակ նե րի գնե
րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու
նը, հաշ վե լու դրանց դի նա մի կան և 
կա տա րե լու այլ գոր ծո ղութ յուն ներ: 
Արդ յուն քում կկրճատ վի վար չա րա
րութ յու նը, ժա մա նակն ու ռե սուրս
նե րը կօգ տա գործ վեն ա վե լի ռա
ցիո նալ, կբարձ րա նա հան րութ յան 
ի րա զեկ վա ծութ յան աս տի ճանն ու 
վստա հութ յու նը հանձ նա ժո ղո վի 
նկատ մամբ:

8. ՀՀ ՏՄՊՊՀ 2020 թվա կա նի 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը
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Բովանդակություն

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

4111

4112

4113

4212

4213

4214

4215

4221

4222

4232

4234

4237

4239

4251

4252

4261

4264

4267

4269

4823

5122

Տնտեսագիտական 
հոդված

Ճշտված պլան Փաստացի 
դրամարկղային 
ծախս

Բյուջեի 
կատարման %

271 974,1

62 505,7

15 201,2

3 860,5

129,0

6 115,3

204,0

200,0

7 700,0

1 920,0

1 577,8

1 500,0

3 631,8

4 500,0

3 826,0

988,0

5 250,0

258,4

2 000,0

174,4

12 650,0

393 516,2

12 650,0

271 974,1

62 500,6

15 201,2

2 967,3

108,6

4 015,2

197,9

85,6

7 560,1

1 920,0

1 408,1

1 399,9

786,7

0,0

2 610,0

957,0

4 929,7

258,4

2 000,0

104,0

12 197,9

380 984,5

12 197,9

100,0

100,0

100,0

76,9

84,2

65,7

97,0

42,8

98,2

100,0

89,2

93,3

21,7

0,0

68,2

96,9

93,9

100,0

100,0

59,6

96,4

96,8

96,4

Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ

Քաղաքացիական, դատական և պետական ծառայողների պարգևատրում

Էներգետիկ ծառայություններ

Կոմունալ ծառայություններ

Կապի ծառայություններ

Ապահովագրական ծախսեր

Ներքին գործուղումներ

Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր

Համակարգչային ծառայություններ

Տեղեկատվական ծառայություններ

Ներկայացուցչական ծախսեր

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

Տրանսպորտային նյութեր

Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր

Հատուկ նպատակային այլ նյութեր

Պարտադիր վճարներ

Վարչական սարքավորումներ

103411001 «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանություն» 
ծրագրի «ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 
բնագավառում քաղաքականության մշակում և վերահսկողություն» 
միջոցառում

103431001 «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանություն» 
ծրագրի «ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 
պետական հանձնաժողովի տեխնիկական հագեցվածության 
բարելավում» միջոցառում

9. 2019 թվականի տարեկան 
ֆինանսատնտեսական 
գործունեություն



9392 ՀՀ ՏՄՊՊՀ․. տարեկան հաշվետվություն 2019

Բովանդակություն

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
 

11 

12

13 
 

14 
 

15 

16 

17

18

«Գրանդ Դիլինգ» ՍՊԸ բողոքը «Բասենի Գովք» ՍՊԸ և «Ջեյ Թի Այ Արմենիա» ՓԲԸ միջև 
հակամրցակցային համաձայնության տարրերի առկայության վերաբերյալ

«Սելս Սիթի» ՍՊԸ բողոքը «ԿոկաԿոլա Հելլենիկ Բոթլինգ Քամփնի Արմենիա» ՓԲԸի կողմից 
խտրական պայմանների կիրառման վերաբերյալ

«Ա2» ՍՊԸ բողոքը  միաֆազ բազմասակագնային էլեկտրոնային հաշվիչների ձեռքբերման 
նպատակով ՀԷՑի հայտարարած  գնման ընթացակարգերի վերաբերյալ

«Վագա Ֆարմ» ՍՊԸ բողոքը Նատալի Ֆարմ ՍՊԸ և Ալֆա Ֆարմ ՓԲԸ դեմ իրեն զեղչեր 
չտրամադրելու վերաբերյալ

 «Բասենի Գովք» ՍՊԸ բողոքն ընդդեմ «Գրանդ Դիլինգ» ՍՊԸ առ այն, որ վերջինս դադարեցրել է 
ծխախոտ մատակարարել իրեն

«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ վարչական բողոքը ՀՀ ՏՄՊՊՀ որոշման դեմ, որով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸի 
նկատմամբ նշանակվել է տուգանք գերիշխող դիրքի չարաշահման համար

«Ֆարմբրոկեր» ՍՊԸ բողոքն առ այն, որ «Վագա Ֆարմ» ՍՊԸն մանրածախ իրացման շուկայում 
դեղերը վաճառում է ավելի ցածր գնով, քան մեծածախ իրացման դեպքում

«Հերբիցիդներ» ապրանքային շուկայում «ՆԱՏԱԼԻ ՖԱՐՄ» ՍՊԸի կողմից գերիշխող դիրքի 
չարաշահման վերաբերյալ

«Տելեմաքգազ» ՍՊԸ բողոքը «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸի կողմից գերիշխող դիրքի 
չարաշահման վերաբերյալ

Քաղաքացու բողոքը «Հայփոստ» ՓԲԸի կողմից առանց  որևէ լրացուցիչ ծառայության 
մատուցման «Հասցեատիրոջ հանձնարարագիր» ծառայության համար վճար գանձելու և 
գերիշխող դիրքի չարաշահման վերաբերյալ

«ՄԴԿ» ՍՊԸ բողոքը «Մոբայլ Սենթր Արթ» ՍՊԸի կողմից «Xiaomi»  ապրանքանիշի որոշ բջջային 
հեռախոսներ ինքնարժեքից ցածր գներով վաճառելու վերաբերյալ

«ԱՆԴ» ՍՊԸ բողոքը «ԷԿՈԳԼՈԲ» ՍՊԸի կողմից գերիշխող դիրքի չարաշահման վերաբերյալ

«Տելեմաք Գազ» ՍՊԸ բողոքը «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸի կողմից գերիշխող դիրքի 
չարաշահման վերաբերյալ

 
«Դիջիթալ Կարամել» ՍՊԸ բողոքը «Մեդիա Սիսթեմ» ՍՊԸի կողմից հեռուստատեսային և 
ինտերնետ գովազդի ծառայությունների ոլորտում մրցակցության օրենսդրության խախտումների 
վերաբերյալ

ԱՁ Վ. Սարգսյանի բողոքն առ այն, որ «Գրանդ Դիլինգ» ՍՊԸն հրաժարվում է ապրանք 
մատակարարել իրեն

Քաղաքացու դիմում բողոքը «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸի կողմից գերիշխող դիրքի չարաշահման 
վերաբերյալ

«ԱՆԴ» ՍՊԸ վարչական բողոքը ՀՀ ՏՄՊՊՀ 19.09.2019թ. թիվ 117Ա որոշման դեմ

Քաղաքացու բողոքը «Հայփոստ» ՓԲԸ կողմից գերիշխող դիրքի չարաշահման վերաբերյալ

հ/հ Համառոտ նկարագրություն Ընթացք/ավարտՈլորտ, շուկա, ապրանք, ծառայություն

Հավելված. 2019 թվականի 
վարչական վարույթները

կարճվել է 

կարճվել է 

կարճվել է 

 
կարճվել է

 
կարճվել է

 
մերժվել է

 
կարճվել է

 
տրվել է նախազգուշացում

 
կարճվել է 

կարճվել է

 
 
վերսկսվել է և կարճվել

 
կարճվել է 

վերսկսվել է 14.06.2019թ վարչական բողոքի հիման 
վրա հարուցված վարչական վարույթը, մերժվել է 
14.06.2019թ. ներկայացված վարչական բողոքը

կարճվել է

 
 
կարճվել է

 
կարճվել է

 
կասեցվել է

կարճվել է

ծխախոտի շրջանառություն 

գազավորված ըմպելիքներ 

գնման ընթացակարգ 

դեղերի շրջանառություն  

ծխախոտի շրջանառություն 

ջրամատակարարում 

դեղերի շրջանառություն  

թունաքիմիկատներ 

գազահաշվիչների տեղադրում, սպասարկում 

փոստային ծառայություններ 
 

բջջային հեռախոսների իրացում 

սերտիֆիկացման ոլորտ

գազի սպասարկում 

 
գովազդային ծառայություններ 
 

առևտուր 

գազի սպասարկում 

սերտիֆիկացում

ծառայությունների մատուցում

Հակամրցակցային համաձայնություն

Գերիշխող դիրքի չարաշահում

http://competition.am/uploads/resources/Vo28_22_03_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo151_04_11_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo19_05_02_2018.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo26_22_03_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo29_22_03_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo21_22_02_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo27_22_03_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/30_25_03_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo63_31_05_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo53_13_05_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo165_12_11_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo117_19_09_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo148_29_10_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo148_29_10_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo148_29_10_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo127_07_10_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo162_06_11_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo147_29_10_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo213_24_12_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo205_24_12_2019.pdf
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Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ

Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ

Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ

 
Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ

Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ

Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ

Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ

 
Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ

 
Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ

 
Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ

 
Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ

 
 
Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ
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Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ

Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ

 
Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ

Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ

Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ

Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ

 
Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ

Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու  վերաբերյալ

Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ

Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ
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Համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ

հ/հ Համառոտ նկարագրություն Ընթացք/ավարտՈլորտ, շուկա, ապրանք, ծառայություն

համակենտրոնացումը թույլատրվել է

համակենտրոնացումը թույլատրվել է
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համակենտրոնացումը թույլատրվել է

կարճվել է

համակենտրոնացումը թույլատրվել է

համակենտրոնացումը թույլատրվել է
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համակենտրոնացումը թույլատրվել է
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համակենտրոնացումը թույլատրվել է

փայտաթեփային սալիկների արտադրություն

ֆինանսական ծառայություններ

շինարարություն, առևտրի իրականացման վայրի 
կազմակերպում

ներդրումային գործունեություն

հյուրանոցային ծառայությունների մատուցում

հագուստի, կոշիկի և աքսեսուարների մանրածախ վաճառք

ծառայությունների մատուցում (տարածքների 
վարձակալություն)

ներդրումային ծառայությունների մատուցում, արժեթղթերի 
ռեեստրավարում, պահառություն

խոշոր եղջերավոր անասունների բուծում, հանրային սննդի 
ապահովման ծառայություններ

առևտրի կենտրոն, անշարժ գույքի վարձակալություն, 
կառավարում

անշարժ գույքի վարձակալություն, ավտոկայանման 
ծառայության մատուցում, գովազդի հեռարձակման 
ծառայություն

հյուրանոցային ծառայությունների մատուցում

ներդրումային գործունեություն

շինանյութի ներմուծում, իրացում

առևտուր

հանքային ջուր

էլեկտրաէներգիա

վիզաների դիմումների փաստաթղթավորում և ուղեկցում 
հյուպատոսական հիմնարկներում

միս, մսամթերքի արտադրություն

համակցված կերի արտադրություն

հանքարդյունաբերություն, ճանապարհաշինություն

գրասենյակային տարածքների հանձնում վարձակալությամբ, 
ծխախոտային արտադրանքի վաճառք

թերմոստատների արտադրություն

էլեկտրաէներգիա

 քաղաքաշինական, շինարարական գործունեություն

հանքարդյունաբերություն

ներդրումային գործունեություն

մսամթերք

անվանական բաժնետոմսեր

Համակենտրոնացման հայտարարագրում

http://competition.am/uploads/resources/Vo5_21_01_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo6_23_01_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo13_05_02_2019.pdf//
http://competition.am/uploads/resources/Vo22_20_03_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo32_27_03_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo42_17_04_2019.pdfhttp://
http://competition.am/uploads/resources/Vo44_17_04_2019.pdf
համակենտրոնացումը թույլատրվել է
http://competition.am/uploads/resources/Vo60_31_05_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo77_01_07_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo76_01_07_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo61_31_05_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo85_23_07_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo84_23_07_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo83_23_07_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo99_16_08_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo100_16_08_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo115_13_09_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo103_23_08_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo114_13_09_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo113_13_09_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo108_06_09_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo120_24_09_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo109_06_09_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo132_18_10_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo196_10_12_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo195_10_12_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo194_10_12_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo201_17_12_2019.pdf
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Ֆիզիկական անձ Ա.Ադամյանի և «Սիսիանի բեռնաուղևորատար ավտոտրանսպորտային» ՍՊԸ 
միջև կնքված գործարքը որպես չհայտարարագրված համակենտրոնացում որակելու վերաբերյալ

«Ավիակոմպանիա Արմենիա» ՍՊԸ և ֆիզիկական անձ Թ. Գաիաշվիլիի միջև կնքված գործարքը 
որպես չհայտարարագրված համակենտրոնացում որակելու վերաբերյալ

«Նիկօ Ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ և ֆիզիկական անձ Հ. Բերբերյանի միջև կնքված գործարքը որպես 
չհայտարարագրված համակենտրոնացում որակելու վերաբերյալ

«Մանկական զվարճանքների կենտրոն» ՍՊԸ և ֆիզիկական անձ Գ. Ավետիսյանի միջև կնքված 
գործարքը որպես չհայտարարագրված համակենտրոնացում որակելու վերաբերյալ

«Տրինիդադ Սանռայզ Ինվեսթմենթս Բ. Վ» ընկերության և «Կլեոպատրա»  ՍՊԸ միջև կնքված 
գործարքը որպես չհայտարարագրված համակենտրոնացում որակելու վերաբերյալ

«ԹիԷյ Սլուշն» ՓԲԸ և «Հույս96» ՍՊԸ միջև կնքված գործարքը որպես չհայտարարագրված 
համակենտրոնացում որակելու վերաբերյալ

«Էյչ Այ Ուայ» ՍՊԸ և ֆիզիկական անձ Ս. Գզրարյանի միջև կնքված գործարքը որպես 
չհայտարարագրված համակենտրոնացում որակելու վերաբերյալ

«Ֆիանթիս ՍԵ» ընկերության բողոքն  ընդդեմ «ՄեդՊրոգրես» և «Մեդպրոգրես» ՍՊԸների առ 
այն, որ վերջիններս օգտագործել են իր գրանցած «Պենոքսալ» ապրանքային նշանին շփոթության 
աստիճանի նման «ПЕНОКСАЛ PENOXAL» և «Պենոքսալ ԲԳ» ապրանքային նշանները

«Ջերմուկ Գրուպ» ՓԲԸ դիմումբողոքը «Սուպեր Գրուպ» ընկերության կողմից «Ջերմուկ» 
ապրանքային նշանի ապօրինի օգտագործման վերաբերյալ

Պաշտպանության նախարարության բողոքը «Զինտաքսի» ՍՊԸ դեմ առ այն, որ վերջինս, 
առանց իրենց համաձայնության, օգտագործում է ՀՀ զինված ուժերի զինանշանը, իսկ ԶԼՄ
ներով և համացանցով տարածվող հոլովակներում նշվում  է, որ հասույթի 80%ը հատկացվում 
է զինվորի համար բարեգործական ծրագրերի իրականացմանը, որը չի համապատասխանում 
իրականությանը

«Ջազզվե» ՍՊԸ բողոքը «Սլավ Գրուպ» ՓԲԸի կողմից Հայաստան ներմուծված «ДЖОКЕЙ» 
ապրանքանիշի «ДЛЯ ТУРКИ» ապրանքատեսակի դարձերեսի մակնշումը «Ջազզվե» ՍՊԸ 
գրանցած «JAZZVE» ապրանքային նշանին շփոթության աստիճանի նման լինելու վերաբերյալ: 

«VEnews blog» նորությունների բլոգի բողոքը «Վեգա» խանութ սրահի դեմ առ այն, որ վերջինս 
իրականացնում է հասարակությանը մոլորեցնող գովազդ հետևյալ բովանդակությամբ. «Զեղչեր 
մինչև 100%, 10000 արժեքավոր նվերներ և գալիք 2019ին ընդառաջ 20 այֆոն (iphone)  և 19 
մերսեդես (MercedesBenz) ավտոմեքենա»

Առևտրային ցանցեր կառավարող և վերջիններիս ապրանքներ մատակարարող թվով 143 
տնտեսվարող սուբյեկտներին զգուշացում տալու վերաբերյալ, որպեզի վերջիններս զերծ մնան 
անբարեխիղճ մրցակցության դրսևորումներից

Քաղաքացու բողոքը «Մոբայլ Սենթր Արտ» ՍՊԸ գովազդում ոչ հավաստի տեղեկատվության 
վերաբերյալ

«Էվրի Դեյ» ՓԲԸ բողոքն առ այն, որ «Ուոթերլոկ» ՍՊԸ «Ապարան» ապրանքային նշանով ջրի 
պիտակը պարունակում է սպառողին մոլորեցնող տեղեկատվություն

հ/հ Համառոտ նկարագրություն Ընթացք/ավարտՈլորտ, շուկա, ապրանք, ծառայություն

տրվել է նախազգուշացում

 
տրվել է նախազգուշացում

 
տրվել է նախազգուշացում

 
տրվել է նախազգուշացում

 
տրվել է նախազգուշացում

 
տրվել է նախազգուշացում

 
տրվել է նախազգուշացում

 

տրվել է նախազգուշացում

 
 
տրվել է նախազգուշացում

 
տրվել է նախազգուշացում

 
 
 
 
կարճվել է

 
 
տրվել է նախազգուշացում 

 
 
 
տրվել է զգուշացում

 
 
կարճվել է

 
կարճվել է

ուղևորային և բեռնային ավիափոխադրումներ

 
ճանապարհների հիմնանորոգում և սպասարկում

 
կահույքի արտադրություն և մանրամեծածախ առևտուր

 
հյուրանոցային ծառայությունների մատուցում

 
խաղատնային գործունեություն

 
անշարժ գույքի վարձակալությամբ տրամադրում 

 
հյուրանոցային ծառայությունների մատուցում

 

սննդային հավելման ներմուծում և իրացում

 
 
հանքային ջուր

 
ուղևորափոխադրումներ

 
 
 
 
սուրճ

 
 
առևտուր

 
 
 
առևտուր

 
 
բջջային հեռախոսների վաճառք

 
շշալցված խմելու ջուր

Չհայտարարագրված համակենտրոնացում

Անբարեխիղճ մրցակցության գործողություն

http://competition.am/uploads/resources/Vo68_12_06_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo78_01_07_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo69_12_06_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo70_12_06_2019.pdfhttp://
http://competition.am/uploads/resources/Vo71_12_06_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo43_17_04_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo62_31_05_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo180_19_11_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo3_11_01_2019.pdfhttp://
http://competition.am/uploads/resources/Vo4_14_01_2019.pdfp://
http://competition.am/uploads/resources/Vo16_05_02_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo2_11_01_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo11_25_01_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo14_05_02_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo15_05_02_2019.pdf
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«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ բողոքն իր գրանցած՝ ձիու կերպարով կոնյակի շշի 
ծավալային ապրանքային նշանին շփոթության աստիճան նման «Bucking horse Armenian soul» 
նշանը «Երևան Ալկո» ՍՊԸի կողմից օգտագործվելու վերաբերյալ

«Նաֆֆի» ՍՊԸ բողոքը «ՍԱՍԳրուպ» ՍՊԸի կողմից արտադրվող և վերջինիս ու «Իլենիա» ՍՊԸի 
կողմից իրացվող «Կետչուպ» անվանումով ապրանքի փաթեթավորման վրա «ՍԱՍԳրուպ» ՍՊԸ  
անվան, հասցեի վերաբերյալ նշումների բացակայության, ինչպես նաև «Կետչուպ» անվանումով 
ապրանքի փաթեթավորման վրա «Նաֆֆի» ՍՊԸին պատկանող գծիկավոր կոդի (շտրիխ կոդի) 
օգտագործման վերաբերյալ

«Գրին վեյ թրեվլ» ՍՊԸ դիմումբողոքն իրեն պատկանող «GREENWAY TRAVEL AGENCY» 
ապրանքային նշանին շփոթության աստիճան նման «GW GREEN WAY LOGISTICS» ապրանքային 
նշանը «Գրին վեյ լոջիսթիքս» ընկերության կողմից օգտագործելու վերաբերյալ

«Սլավ Գրուպ» ՓԲԸ բողոքն առ այն, որ «Վի Ջի Սուպերմարկետ» ՍՊԸի կողմից շահագործվող 
առևտրի կետում վաճառվող, ԱՁ Գրիգորյանի և «Մասե» ՍՊԸ կողմից մատակարարված «Kinder 
chocolate» ապրանքային նշանով ապրանքի տուփերի դարձերեսին փակցված մակնշվածքում 
որպես ներմուծող նշված է «Սլավ Գրուպ» ՓԲԸ ֆիրմային անվանումը և հասցեն

Քաղաքացու բողոքն առ այն, որ կրել է ֆինանսական կորուստներ «Գլոբբինգ» ՍՊԸ մեղքով 
ապրանքի ուշացման հետևանքով

«Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ բողոքն «Ադամիում» ՍՊԸի կողմից ներմուծվող ղազախական «РАХАТ» 
ընկերության արտադրության «МИШУТКА», «СКАЗКА», «КОРОВКА», «МУ МУ», «ВЕЧЕР», 
«СНЕЖОК» ապրանքային նշաններով մակնշված կոնֆետները «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ կողմից 
գրանցված  նույնանուն ապրանքային նշաններով մակնշվող արտադրանքների հետ շփոթություն 
առաջացնելու վերաբերյալ

«Միլառո» ՍՊԸի կողմից իրացվող ապրանքի փաթեթավորման հայերեն մակնշման մեջ նշվել է, 
որ ապրանքը հանդիսանում է բուսականսերուցքային սպրեդ, իսկ ռուսերեն մակնշման մեջ նշված 
է եղել «Масло» բառը

 «Ավանի աղի կոմբինատ» ՓԲԸ դիմումն առ այն, որ «Սոլտեքս» ՍՊԸ կողմից փաթեթավորված 
«Եռակի մաքրազտված կերակրի աղ» անվանմամբ աղն իրականում Իրանից  ներմուծված 
կերակրի աղ է, որը վերափաթեթավորումից հետո ստացել է «Եռակի մաքրազտված կերակրի աղ» 
անվանումը, ինչը չի համապատասխանում իրականությանը և մոլորության մեջ է գցում սպառողին 

«Ջերմուկ Գրուպ» ՓԲԸ դիմումբողոքը «Սուպեր Գրուպ» ընկերության կողմից «Ջերմուկ» 
ապրանքային նշանի ապօրինի օգտագործման վերաբերյալ

«Ռոբերտո Պլյուս» ՍՊԸ դիմումն իր գրանցած «Sunny Girl» ապրանքային նշանին շփոթության 
աստիճանի նման «Sanny Girl» ապրանքային նշանով ապրանքների վաճառքի վերաբերյալ

«Արբրեն» ՍՊԸ դիմումն իր՝ «Stumbras» ապրանքային նշանով արտադրանքն (օղի) «Ալկո Իմպորտ 
Էքսպորտ» ՍՊԸի կողմից կրկնօրինակելու վերաբերյալ

«Ferrero S.p.A.» և «Soremartec S.A.» ընկերությունների շահերը մտավոր սեփականության 
օբյեկտների պաշտպանութան ոլորտում ներկայացնող «Նահապետ և Կ» ՍՊԸ բողոքն առ այն, որ 
«Ավաս» ընկերությունն օգտագործում է իր գրանցած ապրանքային նշանին շփոթության աստիճան 
նման ապրանքային նշան

«Գ.Գ.Գ. Մանուկյան» ՍՊԸ դիմումն իր գրանցած «Afrodita» և «Argo Neo» ապրանքային նշանները 
«Բրենդ Դիստրիբյուտոր» ՍՊԸի կողմից օգտագործվելու վերաբերյալ

Քաղաքացու դիմումբողոքը «Տելեմարկետ» ՍՊԸից պատվիրած «Megic Mesh» ցանց վարագույրի 
և գովազդի ընթացքում դրա նկարագրության անհամապատասխանության վերաբերյալ

«Նոյան Տապան» ՍՊԸ բողոքը «Սկարլետ» ՍՊԸ արտադրած տետրերն իր արտադրած տետրերին 
շփոթության աստիճանի նման լինելու վերաբերյալ

հ/հ Համառոտ նկարագրություն Ընթացք/ավարտՈլորտ, շուկա, ապրանք, ծառայություն

կարճվել է 

 
 
տրվել է նախազգուշացում

 
 
 
 
տրվել է նախազգուշացում

 
 
կարճվել է

 
 
 
կարճվել է

 
տրվել է նախազգուշացում

 
 
 
 
տրվել է զգուշացում

 
 
տրվել է նախազգուշացում

 
 
 
նշանակվել է տուգանք 143 094 դրամ

 
նշանակվել է տուգանք 1 279 098 դրամ

 
նշանակվել է տուգանք 16 207 000  դրամ

 
կարճվել է

 
 
 
կարճվել է

 
նշանակվել է տուգանք 51 055 դրամ

 
կասեցվել է 

ալկոհոլային խմիչք (կոնյակ)

 
 
կետչուպ

 
 
 
 
բեռնափոխադրման և ուղևորափոխադրման ծառայություններ

 
 
կոնֆետներ

 
 
 
բեռնափոխադրման ծառայություն (Գլոբբինգ)

 
կոնֆետներ

 
 
 
 
բուսականսերուցքային սպրեդ

 
 
կերակրի աղ 

 
 
 
հանքային ջուր

 
միջադիր

 
օղի  

 
կոնֆետներ

 
 
 
առևտուր

 
առևտուր

 
առևտուր

http://competition.am/uploads/resources/Vo25_20_03_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo24_20_03_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo31_25_03_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo54_24_05_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo23_20_03_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo45_17_04_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo35_11_04_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo79_03_07_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo104_28_08_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo101_16_08_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo107_06_09_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo126_02_10_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo145_29_10_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo141_22_10_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo133_18_10_2019.pdf
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«FELIX» ապրանքանիշով հակասառիչ հեղուկ ներմուծող «Կրասկի Սեյսի» ՍՊԸ բողոքն առ 
այն, որ ՀՀ ներմուծվող այլ հակասառիչ հեղուկների պիտակների բովանդակությունը չի 
համապատասխանում տարայի պարունակությանը

«Գ.Գ.Գ. Մանուկյան» ՍՊԸ դիմումն իր գրանցած «Afrodita» և «Argo Neo» ապրանքային նշանները 
«Բրենդ Ֆաքթրի» ՍՊԸի կողմից օգտագործելու վերաբերյալ

«Նոյան Տապան» ՍՊԸ բողոքը «Յալոնգ» ՍՊԸ դեմ առ այն, որ վերջինիս արտադրած տետրի 
տեսակը կրկնում է իր հեղինակային իրավունքով ամրագրված տետրի ֆունկցիոնալ բնութագրերը:

ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի գրությունը 
լաբորատոր փորձաքննության  արդյունքում  «Լոռվա Կաթ» ՍՊԸ արտադրած «Թթվասեր 20%» 
արտադրանքը ճարպաթթվային կազմով (բուսական յուղի առկայությամբ) ՄՄ ՏԿ 021/2011 
պահանջներին և ՄՄ ՏԿ 033/2013ով սահմանված թթվասերի բնութագրին և անվանմանը 
չհամապատասխանելու վերաբերյալ

ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի գրությունը 
լաբորատոր փորձաքննության արդյունքում ԱՁ Գ. Մանուկյանի արտադրած «Թթվասեր 18%» 
արտադրանքը ճարպաթթվային կազմով (բուսական յուղի առկայությամբ) ՄՄ ՏԿ 021/2011 
պահանջներին և ՄՄ ՏԿ 033/2013ով սահմանված թթվասերի բնութագրին և անվանմանը 
չհամապատասխանելու վերաբերյալ

Iravunk.com կայքում հրապարակված «ՍԱՊԾն «Աշտարակ կաթին» թույլ է տվել օրենք խախտել 
և անբարեխիղճ մրցակցություն ցուցաբերել» վերնագրով հոդվածի հիման վրա իրականացված 
հսկիչ գնման և դրա  արդյունքում բացահայտված անբարեխիղճ մրցակցության դրսևորումների 
վերաբերյալ

«Օմսկվինպրոմ» ՍՊԸ դիմումն առ այն, որ իր հեղինակային իրավունքները ՀՀում խախտում է 
«Ալկո Իմպորտ Էքսպորտ» ՍՊԸն՝ արտադրելով և իրացնելով «Օմսկվինպրոմ» ընկերությանը 
պատկանող «ПЯТЬ ОЗЕР» և «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА» ապրանքային նշաններով օղիներին մոլորեցնելու 
չափ նման օղիներ

ՀՀում «Procter & Gamble» ընկերության ներկայացուցիչը հանդիսացող «Արգե Բիզնես» ՍՊԸ 
դիմումն առ այն, որ «Head & Shoulders» ապրանքանիշի շամպունի փաթեթավորման վրա, որպես 
ներմուծող ընկերություն, նշված է իրենց անվանումը և իրավաբանական հասցեն

ԱՁ Ծ. Թանկուկյանի դիմումն իր գրանցած «COFFEEINN» («Coffeeinn») ապրանքային նշանը մեկ 
այլ ԱՁի կողմից օգտագործվելու վերաբերյալ

«Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ դիմումբողոքն իր գրանցած ապրանքային նշանը «Գլանժ 
Ալկո» ՍՊԸի կողմից օգտագործելու վերաբերյալ

«Ուոթերլոկ» ՍՊԸ դիմումբողոքն առ այն, որ «Գանա Գրուպ Պլյուս» ՍՊԸ ապրանքների 
պիտակի վրա օգտագործվում են «Ուոթերլոկ» ՍՊԸ գրանցած «ԱՊԱՐԱՆ» ապրանքային նշանին 
շփոթության աստիճանի նման «ԱՊԱՐԱՆԻ» բառը

«Ուոթերլոկ» ՍՊԸ դիմումբողոքն առ այն, որ «Մհեր» ՍՊԸ ապրանքների պիտակի վրա 
օգտագործվում են «Ուոթերլոկ» ՍՊԸ գրանցած «ԱՊԱՐԱՆ» ապրանքային նշանին շփոթության 
աստիճանի նման «ԱՊԱՐԱՆԻ» բառերը

«Ալկո Իմպորտ Էքսպորտ» ՍՊԸ վարչական բողոքը ՀՀ ՏՄՊՊՀ 06.09.2019թ. թիվ 107Ա որոշման 
դեմ

հ/հ Համառոտ նկարագրություն Ընթացք/ավարտՈլորտ, շուկա, ապրանք, ծառայություն

տրվել է նախազգուշացում

 
 
կասեցվել է

 
կարճվել է

 
վերսկսվել է վարչական վարույթը, նշանակվել է 
տուգանք 295 290 դրամ

 
 
 
վերսկսկվել է վարչական վարույթը, տրվել է 
նախազգուշացում

 
 
 
նշանակվել է տուգանք 2 384 338.93 դրամ

 
 
 
նշանակվել է տուգանք 16 207 000 դրամ 

 
 
 
տրվել է նախազգուշացում

 
 
կարճվել է

 
տրվել է նախազգուշացում

 
կարճվել է

 
 
կարճվել է

 
 
մերժվել է

 

հակասառիչ հեղուկ

 
 
առևտուր

 
առևտուր

 
թթվասեր

 
 
 
 
թթվասեր

 
 
 
 
թթվասեր

 
 
 
օղի  

 
 
 
առևտուր

 
 
առևտուր

 
ալկոհոլային խմիչքներ

 
աղբյուրի ջուր

 
 
աղբյուրի ջուր

 
 
օղի  

 

http://competition.am/uploads/resources/Vo182_26_11_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo204_17_12_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo152_04_11_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo190_03_12_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo190_03_12_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo187_03_12_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo187_03_12_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo155_05_11_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo143_22_10_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo163_06_11_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo173_19_11_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo174_19_11_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo188_03_12_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo189_03_12_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo134_18_10_2019.pdf
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«Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների ասոցիացիա» ՀԿ ներկայացուցչի բողոքը ՀՀ 
հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017թ. հուլիսի 12ի «Բաժանորդների 
կանխավճարային և հետվճարային հաշիվների համալրման, վերալիցքավորման քարտերի 
վաճառքի և հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների դիմաց վճարումների 
ընդունման մասին» թիվ 307Ն որոշմամբ մրցակցային օրենսդրության դրույթները խախտվելու 
վերաբերյալ

«ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ» ՍՊԸ բողոքը Գյուղատնտեսության նախարարության՝ թունանյութերի 
ձեռքբերման նպատակով հայտարարած մրցույթներում մրցակցության հնարավոր 
սահմանափակման վերաբերյալ

Գյուղատնտեսության նախարարության հայտարարած թունանյութերի ձեռքբերման գործընթացում 
մրցակցության հնարավոր սահմանափակման վերաբերյալ

«Ստանդարտ Դիալոգ» ՍՊԸ բողոքը «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական 
և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» և «Հիվանդությունների 
վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿների գործունեության դեմ առ այն, 
որ վերջիններիս գործունեությունը կարող է սահմանափակել տնտեսական մրցակցությունը 
լաբորատոր փորձաքննությունների ծառայության մատուցման ոլորտում

ԱՁ Գ. Այվազյանի դիմումբողոքն առ այն, որ Դատական դեպարտամենտի հրապարակած 
ԴԴԳՀՁԲ19/07 ծածկագրով մրցույթի հրավերի տեխնիկական բնութագիրն անհավասար 
մրցակցային պայմաններ է ստեղծում մրցույթի մասնակիցների համար

«Կոպի Սերվիս» ՍՊԸ դիմումբողոքն առ այն, որ «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ 
ՀԱԷԿԳՀԱՊՁԲ69/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերը պարունակում է «Կոպի 
Սերվիս» ընկերության մասնակցությունը տվյալ գնման ընթացակարգին սահմանափակող 
պայմաններ

Պահանջված տեղեկատվությունը «Երկու ընկեր» ՍՊԸի կողմից  սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

Պահանջված տեղեկատվությունը «Գավա ՍՊԸի կողմից  սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

Պահանջված տեղեկատվությունը «Վի Ջի Սուպերմարկետ» ՍՊԸի կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

Պահանջված տեղեկատվությունը «ՖՖԱ Ինվեստմենտ» ՍՊԸի կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

Պահանջված տեղեկատվությունը «Հույս96» ՍՊԸի կողմից  սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

Պահանջված  տեղեկատվությունը «Ալլիգատորս Պրոֆ Սեքյուրիթի» ՍՊԸի կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

Պահանջված տեղեկատվությունը «ՌԴՍեքյուրիթի» ՍՊԸի կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

Պահանջված  տեղեկատվությունը «Մոբայլ Սենթր Արթ» ՍՊԸի կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

«ՄԴԿ» ՍՊԸի կողմից պահանջվող տեղեկատվությունը սահմանված ժամկետում չներկայացնելու 
վերաբերյալ

հ/հ Համառոտ նկարագրություն Ընթացք/ավարտՈլորտ, շուկա, ապրանք, ծառայություն

կարճվել է

 
 
 
 
 
կարճվել է

 
 
կարճվել է

 
կարճվել է

 
 
 
 
տրվել է նախազգուշացում

 

կարճվել է, տրվել է զգուշացում

 

տրվել է նախազգուշացում

 
տրվել է նախազգուշացում

 
տրվել է նախազգուշացում

 
տրվել է նախազգուշացում

 
նշանակվել է տուգանք 200 000 դրամ

 
տրվել է նախազգուշացում

 
տրվել է նախազգուշացում

տրվել է նախազգուշացում

 
տրվել է նախազգուշացում

վճարահաշվարկային ծառայությունների մատուցում

 
 
 
 
 
պետական գնումների շրջանակներում թունանյութի 
մատակարարում

 
պետական գնումների շրջանակներում թունանյութի 
մատակարարում

լաբորատոր փորձաքննություն

 
 
 
 
պետական գնումներ

 
 
պետական գնումներ 
 
 

ուղևորափոխադրումներ

 
ջրաչափեր

 
կոնֆետներ

 
անշարժ գույքի վարձակալություն

 
վարձակալությամբ անշարժ գույքի տրամադրում

 
պահնորդական ծառայություն

 
պահնորդական ծառայություն

 
բջջային հեռախոսների իրացում

 
բջջային հեռախոսներ

 

Պետական մարմինների հակամրցակցային գործողություններ

Տեղեկատվության չտրամադրում կամ ժամկետից ուշ տրամադրում

http://competition.am/uploads/resources/Vo75_25_06_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo82_15_07_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo47_25_04_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo112_13_09_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo137_18_10_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo135_18_10_2019.pdfhttp://
http://competition.am/uploads/resources/Vo10_25_01_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo1_11_01_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo55_24_05_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo72_19_06_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo86_23_07_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo88_30_07_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo94_09_08_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo153_05_11_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo154_05_11_2019.pdf
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110
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112

 
113

 
114

 
115

 
116

 
117

Պահանջված տեղեկատվությունը «Տելեմարկետ» ՍՊԸի կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

Պահանջված տեղեկատվությունը «ՌոսնեֆտԱրմենիա»  ՓԲԸի կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

Պահանջված տեղեկատվությունը ԱՁ Ա. Նիկոլյանի կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

Պահանջված տեղեկատվությունը ԱՁ Հ. Զաքարյանի կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

Պահանջված տեղեկատվությունը ԱՁ  Ս. Ղազարյանի կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

Պահանջված տեղեկատվությունը «Յալոնգ» ՍՊԸի  կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

Պահանջված տեղեկատվությունը «ՄԱՊ» ՓԲԸի  կողմից սահմանված ժամկետում չներկայացնելու 
վերաբերյալ

Պահանջված տեղեկատվությունը «ՎԵԴԻԱԼԿՈ» ՓԲԸի կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

Պահանջված տեղեկատվությունը «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸի կողմից 
սահմանված ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

Պահանջված տեղեկատվությունը «Հայասի Գրուպ» ՍՊԸի կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

Պահանջված տեղեկատվությունը «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸի կողմից սահմանված 
ժամկետում չներկայացնելու վերաբերյալ

Պահանջված տեղեկատվությունը «Լույս Ինվեսթմենթս» ՍՊԸի կողմից սահմանված ժամկետում 
չներկայացնելու վերաբերյալ

հ/հ Համառոտ նկարագրություն Ընթացք/ավարտՈլորտ, շուկա, ապրանք, ծառայություն

տրվել է նախազգուշացում

 
տրվել է նախազգուշացում

 
տրվել է նախազգուշացում

 
տրվել է նախազգուշացում

 
տրվել է նախազգուշացում

 
տրվել է նախազգուշացում

 
տրվել է նախազգուշացում

 
նշանակվել է տուգանք 1 000 000 դրամ

 
նշանակվել է տուգանք 1 000 000 դրամ

 
նշանակվել է տուգանք 2 000 000 դրամ

 
նշանակվել է տուգանք 1 000 000 դրամ

 
նշանակվել է տուգանք 500 000 դրամ

առևտուր

 
դիզելային վառելիքի շրջանառություն 

 
առևտուր

 
առևտուր

 
առևտուր

 
առևտուր

 
կոնյակի շրջանառություն 

 
կոնյակի շրջանառություն 

 
կոնյակի շրջանառություն 

 
կոնյակի շրջանառություն 

 
կոնյակի շրջանառություն 

 
կոնյակի շրջանառություն 

http://competition.am/uploads/resources/Vo142_22_10_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo203_17_12_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo206_24_12_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo207_24_12_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo208_24_12_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo209_24_12_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo185_26_11_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo186_26_11_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo184_26_11_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo200_13_12_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/Vo191_06_12_2019.pdf
http://competition.am/uploads/resources/V0192_06_12_2019.pdf
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