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Հանձնաժողովի նախագահի ուղերձը
2021 թվականը Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի համար առանձնացավ կարևոր և հիշարժան իրադարձություններով: Տարին հոբելյանական էր. լրացավ
ՄՊՀ 20-ամյակը: Սկսվեց նոր շրջափուլ. մայիսի 31-ից արդեն Հանձնաժողովն իր
գործունեությունը շարունակում է գրեթե ամբողջությամբ վերափոխված օրենքով և նոր
անվանումով:
21-ամյա ՄՊՀ-ն այսօր անկախության բարձր կարգավիճակ ունեցող, կայացած պետական
մարմին է՝ իր արհեստավարժ թիմով, որը կարողացավ  մասնագիտական հմտությունների
շնորհիվ արժանապատվորեն հաղթահարել բոլոր դժվարին առաջադրանքներն ու
ժամանակի մարտահրավերները:
Հատկանշական է, որ թեպետ մենք ու ամբողջ աշխարհը դեռևս մարտահրավերների
հաղթահարման փուլում ենք, թիմային աշխատանքի շնորհիվ, միջազգային և տեղական
գործընկերների մասնակցությամբ ու աջակցությամբ սեպտեմբերին Հանձնաժողովի
20-ամյակի առիթով Երևանում միջազգային համաժողով անցկացրեցինք:
Անցած տարվա գործունեության արդյունքներն ամփոփելիս   կարևոր է արձանագրել
մրցակցության օրենսդրության կատարելագործման ուղղությամբ կատարված մեծածավալ
աշխատանքը: «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքի
առանցքային փոփոխություններով թե՛ բիզնեսի և թե՛ սպառողների համար էական
նորամուծություններ կատարվեցին, ընդունվեցին նոր կարգեր (ընդհանուր առմամբ շուրջ
40 իրավական ակտ), ինչը դրական արձագանք ստացավ: Լայն հանրության և բիզնես
համայնքի համար «Պարզ, հասկանալի և ընդունելի» օրենսդրությունը մեր կարևոր
նպատակակետերից է, որի ուղղությամբ աշխատանքները շարունակական բնույթ են կրում:
Հանձնաժողովի գործունեության կարևոր թիրախներից է հանրության հետ «Մատչելի,
արագ և թափանցիկ» հաղորդակցության և արդյունավետ հետադարձ կապի ապահովումը:
Անցյալ տարի մենք հաջողությամբ ավարտեցինք Հանձնաժողովի գործունեության
թվայնացման գործընթացը: Մեր նոր ինտերակտիվ կայքը, որը վերջերս է գործարկվել,
օգտագործողներին առաջարկում է նոր հնարավորություններով էլեկտրոնային գործիքներ: Մասնավորապես՝ արդեն հնարավորություն ունենք տնտեսավարող սուբյեկտների և
սպառողների հետ հաղորդակցությունը կազմակերպել էլեկտրոնային e-Compete
հարթակում, ինչը երկուստեք   դյուրացնում է աշխատանքը՝ խնայելով թե՛ պետական
մարմնի, և թե՛ բիզնեսի և քաղաքացիների ժամանակն ու  ռեսուրսները:
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Մեր առաջնահերթությունների թվում է նաև մրցակցության քարոզչությունը և կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացումը:   Պարբերաբար կազմակերպվել և կազմակերպվում են բիզնեսի հետ տարբեր ձևաչափերով հանդիպումներ, քննարկումներ, նրանց
գործունեությանն աջակցելու համար մշակվում են խորհրդատվական ուղեցույցներ,
իրականացվում են ուսումնասիրություններ, տրամադրվում եզրակացություններ և այլն:
Շուկաներում արդար և բարեխիղճ մրցակցություն ապահովելու գործում մենք մշտապես
բաց ենք երկխոսության, քննարկումների, նոր գաղափարների և մոտեցումների համար:
Ամփոփելով արձանագրենք, որ տնտեսական առողջ, բարեխիղճ մրցակցությունը դրական
փոփոխություններ է բերում բոլորիս կյանք, անկախ այն հանգամանքից՝ խոշոր, միջին, թե
փոքր տնտեսավարող   եք, պետական մարմնի ներկայացուցիչ, թե պարզապես սպառող,
ուստի լավագույն արդյունքին կարող ենք հասնել միայն բոլորիս ջանքերի մեկտեղմամբ և
շարունակական աշխատանքով:
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20-ամյա Հանձնաժողով
01

02

ՀՈՒՆՎԱՐ

ՓԵՏՐՎԱՐ

ՄՊՀ-ն 20 տարեկան է

Նոր ոլորտների ուսումնասիրություններ

2021 թվականի հունվարի 13-ին լրացել
է Հանձնաժողովի գործունեության 20
տարին: Հանձնաժողովը ստեղծվել է 2001
թվականին «Տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության մասին» օրենքի հիման
վրա՝ որպես տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության բնագավառում պետական քաղաքականություն իրականացնող
պետական մարմին: Ներկայումս Հանձնաժողովն անկախության բարձր կարգավիճակ ունեցող ինքնավար մարմին է:

Հանձնաժողովի որոշմամբ   ուսումնասիրություններ են սկսվել թռչնամսի,
կաթի
և
կաթնամթերքի,
դեղերի
շրջանառության,
ախտորոշիչ
ծառայությունների
մատուցման
և
առևտրային ցանցերի գործունեության
ոլորտներում,
որոնց
նպատակն
է
գնահատել
ոլորտների
մրցակցային
վիճակը, բացահայտել խնդիրները և
առաջարկել դրանց վերացմանն ուղղված
միջոցառումներ։       

03

ՄԱՐՏ

ՎԶԵԲ-ի հետ «Աջակցություն Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովին»
համագործակցության ծրագրի մեկնարկ
Մեկնարկել է Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (EBRD) հետ «Աջակցություն
ՄՊՀ-ին» տեխնիկական համագործակցության ծրագիրը: Ծրագրի շրջանակում ՎԶԵԲ-ը աջակցում
է Հանձնաժողովին մի շարք ուղղություններով, այդ թվում՝
--Շուկայի սահմանման, տուգանքների նշանակման մեթոդաբանության և պատասխանատվության միջոցներից ազատման համար դիմումների ներկայացման գործընթացի, չհիմնավորված
բարձր և չհիմնավորված ցածր գների հատկորոշման գործընթացի, համակենտրոնացումների
տնտեսական գնահատման վերաբերյալ ուղեցույցների մշակում,
--Աշխատակիցների մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործման նպատակով գերիշխող
դիրքի գնահատման, ապրանքային շուկաների ուսումնասիրության մեթոդաբանության,
հանկարծահաս այցերի (dawn raids) իրականացման ուղղություններով վերապատրաստման
դասընթացների կազմակերպում,
--3 ապրանքային շուկաների ուսումնասիրությունների իրականացում,
--Հանձնաժողովի վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված
մեխանիզմների մշակում:
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ԱՊՐԻԼ

Խորհրդատվական ուղեցույց՝ առևտրային ցանցերի համար
Կիրառություն է ստացել «Առևտրային ցանցերի և մատակարարների միջև բարեխիղճ վարքագծի
կանոնների վերաբերյալ ուղեցույցը», որի հիմնական նպատակն է մատակարարների համար դեպի
շուկա մուտքի հավասար պայմանների ապահովումը, առևտրի ոլորտում բարենպաստ մրցակցային
միջավայրի ստեղծման մեխանիզմների ներդրումը, ինչպես նաև բանակցային ուժեղ դիրքի
վերաբերյալ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության բարեփոխումների
իրականացումը:

5
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Քննարկում՝ գովազդի միջոցով
անբարեխիղճ մրցակցության
դրսևորումների կանխարգելման
թեմայով

«Տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության մասին» նոր
խմբագրությամբ օրենք, նոր
աշխատակարգ, նոր անվանում

Հաշվի առնելով գովազդի՝ հասարակության
վրա
ունեցած
կողմնորոշիչ
ազդեցությունը և դերը տնտեսական
գործունեության շրջանակում, ինչպես
նաև
տնտեսական
մրցակցության
պաշտպանության մասին օրենսդրության
մեջ
այս
ոլորտում
կատարված
փոփոխությունները՝
Հանձնաժողովը
գովազդ արտադրող ընկերությունների
ներկայացուցիչներին, գովազդատուներին
և այլ շահագրգիռ անձանց ներկայացրել
է ոլորտին առնչվող օրենսդրական
կարգավորումները,
գովազդի
միջոցով
անբարեխիղճ
մրցակցության
գործնական   դրսևորումները և դրանց
մեկնաբանությունները:

Սկսել է գործել «Տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության
մասին»
օրենքում փոփոխություն կատարելու
մասին» 2021 թվականի մարտի 3-ի
ՀՕ-92-Ն օրենքը, որով «Տնտեսական
մրցակցության պաշտպանության մասին»
օրենքն
ամբողջությամբ
շարադրվել
էր նոր խմբագրությամբ, ինչպես նաև
Հանձնաժողովի նոր աշխատակարգը:
Օրենքի փոփոխության արդյունքում
Տնտեսական
մրցակցության
պաշտպանության պետական հանձնաժողովը
սկսեց գործել որպես Մրցակցության
պաշտպանության հանձնաժողով։
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Նոր կարգ անձանց խմբում ընդգրկված
տնտեսավարող սուբյեկտների ցուցակը
և հիմնավորումները ներկայացնելու
վերաբերյալ

Տուգանք՝ ձվի իրացման ոլորտի
ընկերությունների նկատմամբ
գերիշխող դիրքի չարաշահման
համար

Համաձայն սահմանված   նոր կարգի՝
տնտեսավարող սուբյեկտները անձանց
խումբ հանդիսացող սուբյեկտների միջև
տեղի ունեցող վերակազմակերպումները,
գործողությունները կամ գործարքները
կատարելուց առնվազն մեկ ամիս առաջ
անձանց խմբում ընդգրկվածների ցուցակը և հիմնավորումները, ըստ որոշմամբ սահմանված ձևի, ներկայացնում
են Հանձնաժողով: Այս պարագայում
նշված վերակազմակերպումները, գործողությունները
կամ
գործարքները
համակենտրոնացում չեն համարվում և
ենթակա չեն հայտարարագրման:

Հանձնաժողովի որոշմամբ ընդհանուր
շուրջ 42,6 մլն դրամի չափով տուգանք է
կիրառվել ձվի իրացման ոլորտի 3 խոշոր
ընկերությունների նկատմամբ գերիշխող
դիրքի չարաշահման համար: Պարզվել
է, որ 2021 թվականի մարտ ամսվա
ընթացքում նշված ընկերությունները
ոչ միայն ուղղակիորեն են բարձրացրել
հավի ձվի իրացման գինը, այլև իրենց
կողմից իրացվող ապրանքատեսականու
այնպիսի փոփոխություններ են իրականացրել, որոնք այլ եղանակներով ևս
հանգեցրել են հավի ձվի իրացման գների
բարձրացման:
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Համաժողով՝ ՄՊՀ-ի 20-ամյակի առթիվ
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի գործունեության 20-ամյակի առթիվ Հանձնաժողովի միջազգային և տեղական գործընկերների հետ սեպտեմբերի 17-ին Երևանում կազմակերպվել
է համաժողով, որին նախորդել է Երևանում տեղի ունեցած ԵԱՏՄ անդամ պետությունների իրավասու
մարմինների ղեկավարների ու ԵՏՀ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման
հարցերով կոլեգիայի անդամի (նախարարի) «5+1» ձևաչափով հերթական խորհրդակցությունը ԵՏՀ
մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով կոլեգիայի անդամ (նախարար)
Արման Շակկալիևի մասնակցությամբ:
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Համագործակցության հուշագիր՝

Հունաստանի մրցակցային մարմնի հետ

Հայաստանի և Հունաստանի մրցակցության հանձնաժողովների միջև համագործակցության հուշագիր է ստորագրվել, որի շրջանակում երկու երկրների մրցակցային մարմինները կհամագործակցեն
մրցակցության քաղաքականության և օրենսդրության կիրարկման, մրցակցության քարոզչության
ոլորտում փորձի և տեղեկատվության փոխանակման, ուսումնասիրությունների և ծրագրերի
իրականացման, ինչպես նաև ուսումնական այցերի և փորձագետների վերապատրաստման
դասընթացների կազմակերպման, համաժողովներին, սեմինարներին մասնակցության և այլ
ուղղություններով:
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Հանձնաժողովին կից հասարակական խորհրդի առաջին նիստը՝ նորացված կազմով
Տեղի է ունեցել Հանձնաժողովին կից հասարակական խորհրդի առաջին նիստը՝ նորացված կազմով: Խորհուրդը խորհրդակցական մարմին է, որն աջակցում է Հանձնաժողովի գործունեությանը:
Խորհրդի կազմում ընդգրկված են տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բնագավառում
փորձառություն ունեցող թվով 11 հասարակական կազմակերպությունների, միությունների և այլ
կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ:
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ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Ընդունվել են նոր իրավական ակտեր
Ընդունվել են «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքի կիրարկումն
ապահովող նոր նորմատիվ իրավական ակտեր, մասնավորապես՝ Պետական օժանդակության
գնահատման, Չհիմնավորված բարձր գնի և չհիմնավորված ցածր գնի որոշման, Հանձնաժողովի
կողմից հարուցված վարույթի շրջանակում ապրանքների և ծառայությունների անհատականացման
միջոցների շփոթության աստիճանի նմանության որոշման կարգերը, ինչպես նաև միջազգային և
տեղական փորձագետների հետ համատեղ մշակված Պատասխանատվության միջոցի ընտրության
և տուգանքի հաշվարկման մեթոդաբանությունը։
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Պատմական ակնարկ
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը ձևավորվել է 2001 թվականի
հունվարի 13-ին՝ 2000 թվականի նոյեմբերի 6-ին ընդունված «Տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության մասին» օրենքի հիման վրա՝ որպես տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության բնագավառում պետական քաղաքականություն իրականացնող
պետական մարմին: Կազմավորման 20 տարիների ընթացքում ՄՊՀ-ն որպես պետական
ինստիտուտ կայացման նշանակալի ճանապարհ է անցել:
Հանձնաժողովի աշխատակազմը 2001 թվականին բաղկացած է եղել կառուցվածքային
6 ստորաբաժանումներից՝ տեղեկատվության հավաքագրման, մեթոդաբանության,
վերահսկողության, իրավաբանական վարչություններից, արտաքին կապերի և լրատվության բաժնից ու գործերի կառավարչությունից:

2001
-- Ձևավորվել է Հանձնաժողովի առաջին կազմը և առաջին նախագահ է նշանակվել
Սամվել Ստեփանյանը,
-- Ընդունվել են «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին»   օրենքի
կիրարկումն ապահովող՝ դիմումների ընդունմանը, քննարկմանը, որոշումների
կայացմանը, նիստերի նախապատրաստմանն ու անցկացմանը, ներքին փաստաթղթաշրջանառությանը վերաբերվող իրավական ակտեր, Հանձնաժողովի կանոնադրությունը,
-- Հանձնաժողովն անդամակցել է ԱՊՀ մասնակից պետությունների հակամենաշնորհային քաղաքականության միջպետական խորհրդին և «Մրցակցության
միջազգային ցանց» կազմակերպությանը (ICN)։

2002
-- Փոխգործակցություն է հաստատվել Ռուսաստանի Դաշնության հակամենաշնորհային
քաղաքականության և ձեռներեցության աջակցության նախարարության, Ուկրաինայի
հակամենաշնորհային կոմիտեի, Վրաստանի հակամենաշնորհային ծառայության հետ,
-- Հայաստանի մրցակցային օրենսդրությունը ներկայացվել է ՄԱԿ-ի առևտրի
և զարգացման համաժողովի (UNCTAD) մրցակցային մոդելային օրենքի մեկնաբանություններում,
-- Երևանում տեղի է ունեցել «Տնտեսական քաղաքականության և զարգացման
արդյունավետ կառավարումը, Հայաստանում արդար մրցակցության խրախուսումը» թեմայով սեմինար Հանձնաժողովի ու Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության (OSCE) երևանյան գրասենյակի հետ
համագործակցության շրջանակներում:
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2003
‣‣ Հանձնաժողովի նախագահ է նշանակվել  Ֆելիքս Փիրումյանը,
‣‣ Համագործակցություն է հաստատվել   Միացյալ Նահանգների միջազգային
զարգացման գործակալության (USAID), Միավորված Ազգերի առևտրի և զարգացման
համաժողովի (UNCTAD), Միջազգային իրավական համագործակցության Գերմանական
հիմնադրամի հետ,
‣‣ ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի և Տնտեսական քաղաքականության և իրավական
հարցերով հայ-եվրոպական խորհրդատվական կենտրոնի (AEPLAC) աջակցությամբ
ստեղծվել է competitionpolicy.am ինտերնետային կայքը:

2004
‣‣ Հանձնաժողովի նախագահ է նշանակվել Աշոտ Շահնազարյանը,
‣‣ Պետական ռեգիստրի, արժեթղթերի, անշարժ գույքի իրավունքի ձեռքբերման, դրանց
հետ կապված գործարքների և պետական գույքի կառավարման տվյալների հիման վրա
ձևավորվել է անհրաժեշտ տեղեկատվական բազա,
‣‣ Ձևավորվել է առաջնային տեղեկատվական բազա՝ տեղական ինքնակառավարման
մարմինների կողմից իրականացվող ծառայությունների, գերիշխող դիրք ունեցող
ապրանքային շուկաների վերաբերյալ։

2005
‣‣ «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի» կողմից անցկացված տեղեկատվության
ազատության մրցանակաբաշխության արդյունքում գործունեության թափանցիկության
և հրապարակայնության, տեղեկատվության մատչելիության ապահովմանն ուղղված
աշխատանքների համար Հանձնաժողովը ճանաչվել է ՀՀ ամենաթափանցիկ
գերատեսչությունը,
‣‣ Մեկնարկել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության (USAID) «Առևտրային
իրավունք և տնտեսական կարգավորում» օժանդակության ծրագիրը,
‣‣ Եվրոպական Հանձնաժողովի (EC) պատվիրակության հետ համագործակցության
շրջանակներում իրականացվել է «Օժանդակություն ՀՀ տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության հանձնաժողովին և վերջինիս կարողությունների ընդլայնում»
աջակցության ծրագիրը, համագործակցություն է հաստատվել Տնտեսական
համագործակցության զարգացման կազմակերպության (OECD) Բուդապեշտում
մրցակցության հարցերով տարածաշրջանային կենտրոնի (OECD RCC) հետ։
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2006
‣‣ Գործարկվել է Հանձնաժողովի եռալեզու www.competition.am   պաշտոնական
ինտերնետային կայքը,   որը «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնադրամի»
կողմից կազմակերպված մրցույթի արդյունքում «էլեկտրոնային կառավարման»
անվանակարգում արժանացել է առաջին կարգի մրցանակի,
‣‣ Կատարվել են Հանձնաժողովի կառուցվածքային բարեփոխումներ, ստեղծվել են նոր
ստորաբաժանումներ,
‣‣ Մշակվել է «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին»   օրենքում
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»   օրենքի նախագիծը, որը
նպատակաուղղված էր Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունների
ցանկի ընդլայնմանը և հստակեցմանը, հակամրցակցային համաձայնություններին
վերաբերող դրույթների լրամշակմանը, «մենաշնորհ» (Օրենքում` նոր) հասկացության
ամրագրմանը, պետական օժանդակության վերաբերյալ նոր գլխի ավելացմանը,
Հանձնաժողովի լիազորությունների լրամշակմանն ու ընդլայնմանը, Օրենքով
նախատեսված պատասխանատվության միջոցների փոփոխմանն ու լրացմանը:

2007
‣‣ Մոլդովայի Հանրապետության մրցակցության պաշտպանության ազգային
գործակալության հետ Երևանում կնքվել է համաձայնագիր մրցակցային օրենսդրության
և տնտեսական մրցակցության պաշտպանության քաղաքականության իրականացման
ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ,
‣‣ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հետ առաջին
անգամ կնքվել է համագործակցության մասին հուշագիր,
‣‣ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության
(USAID) կողմից ֆինանսավորվող «Առևտրային իրավունք և տնտեսական
կարգավորում» ծրագրի (CLERP) շրջանակներում հիմնադրվել և բացվել է Հանձնաժողովի մասնագիտական գրադարանը։

2008
‣‣ Հանձնաժողովին վերապահվել է ստուգման իրավասություն, վերահսկման ենթակա
ոլորտների շարքում ընդգրկվել է նաև պետական օժանդակության հատվածը,
‣‣ Հանձնաժողովը մասնակցել է ԱՊՀ մասնակից պետությունների  հակամենաշնորհային
քաղաքականության միջպետական խորհրդի կողմից հաստատված ապրանքային
շուկաների համատեղ ուսումնասիրությունների իրականացմանը,
‣‣ Ընդունվել է ««Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին»   օրենքում
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»   օրենքը, որը սահմանում է ՀՀ
կառավարության, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից
ընդունված իրավական ակտերի ու ստորագրված պայմանագրերի՝ Հանձնաժողովի
կողմից փորձաքննության իրականացման վերաբերյալ դրույթներ։
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2009
‣‣ Հանձնաժողովի նախագահ է նշանակվել Դավիթ Հարությունյանը,
‣‣ Համագործակցության մասին փոխըմբռնման հուշագրեր են   կնքվել Ռումինիայի
մրցակցության խորհրդի, Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի,
Ֆինանսների նախարարության և Կենտրոնական բանկի հետ,  
‣‣ Հանձնաժողովը հոկտեմբերին Երևան քաղաքում կազմակերպել է ԱՊՀ մասնակից  
պետությունների հակամենաշնորհային քաղաքականության միջպետական խորհրդի
30-րդ հոբելյանական և հակամենաշնորհային օրենսդրության խախտման համատեղ
ուսումնասիրությունների շտաբի 13-րդ, ինչպես նաև Գովազդի կոորդինացիոն խորհրդի
նիստերը։

2010
‣‣ Հանձնաժողովի նախագահ է նշանակվել Արտակ Շաբոյանը,
‣‣ ՄԱԿ-ի Առևտրի և զարգացման հարցերով համաժողովի հետ համագործակցության
շրջանակներում մշակվել է «Հայաստանի օրինակով մրցակցության օրենքի և
քաղաքականության վերաբերյալ կամավոր փորձագիտական գնահատման զեկույցը»,
որի արդյունքները ներկայացվել  են ՄԱԿ-ի 6-րդ համաժողովին,
‣‣ Երևանում տեղի է ունեցել   Տնտեսական համագործակցության և զարգացման
կազմակերպության մրցակցային հարցերով Բուդապեշտում տարածաշրջանային
կենտրոնի արտագնա աշխատանքային համաժողովը։

2011
‣‣ Սահմանվել է դիտանցում և հսկիչ գնում կատարելու իրավասությունն ու կարգը,
հստակեցվել և խստացվել են տուգանքի չափերը, բարեփոխվել են գերիշխող դիրքի և
մրցակցության օրենսդրության այլ ինստիտուտները,
‣‣ Հանձնաժողովի ստեղծման 10-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում
Երևանում տեղի է ունեցել ԱՊՀ մասնակից պետությունների հակամենաշնորհային
օրենսդրության խախտման համատեղ ուսումնասիրությունների շտաբի 16-րդ նիստը,
‣‣ Մեկնարկել է ԵՄ «Մրցակցային և պետական օժանդակության օրենսդրության
կիրարկման հզորացումը Հայաստանում» թվինինգ ծրագիրը։

2012
‣‣ «Մասնավոր հատվածի զարգացումը Հարավային Կովկասում» ծրագրի շրջանակներում Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀ/GIZ) հետ
մեկնարկել է «Աջակցություն մրցակցության պաշտպանության քաղաքականության
կիրարկմանը» ծրագիրը,
‣‣ Փոխըմբռնման   հուշագիր է ստորագրվել Ֆրանսիայի Հանրապետության մրցակցային մարմնի հետ,
‣‣ Հայաստանի օրենսդրությունը բարելավելու և այն ԵՄ չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու նպատակով Հանձնաժողովը ԵՄ Թվինինգ ծրագրի փորձագետների աջակցությամբ մշակել է «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին»
օրենքում և հարակից այլ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
վերաբերյալ օրենքների նախագծեր և ներկայացրել է դրանք ՀՀ կառավարության
քննարկմանը:
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2013
‣‣ Ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով համատեղ ծրագիր է
իրականացվել ԱՄՆ ՄԶԳ-ի և ԱՄՆ առևտրի դաշնային հանձնաժողովի (ԱՄՆ ԱԴՀ/US
FTC) հետ,
‣‣ Եվրոպական անկախ փորձագետների իրականացրած մոնիթորինգի արդյունքում
«Մրցակցային և պետական օժանդակության օրենսդրության կիրարկման հզորացումը
Հայաստանում» թվինինգ ծրագիրը գնահատվել է դրական,
‣‣ Հանձնաժողովի նախագահն ընդգրկվել է Մաքսային միությանը Հայաստանի
Հանրապետության միացման գործընթացները համակարգող հանձնաժողովի կազմում,
իսկ Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը նշանակվել է Հակամենաշնորհային
կարգավորման աշխատանքային խմբի ղեկավար։

2014
‣‣ Հանձնաժողովի գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու, ինչպես նաև
հասարակությանը և շահագրգիռ կողմերին Հանձնաժողովի աշխատանքներին իրազեկ
և մասնակից դարձնելու նպատակով Հանձնաժողովին կից ստեղծվել է հասարակական
խորհուրդ,
‣‣ Հանձնաժողովը համագործակցել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ/IMF)
հետ «Երկարաձգվող ֆինանսավորման ծրագրի» ներքո 2014 թվականի փետրվարին
հրապարակված «Հայաստանի Հանրապետություն. Մտադրությունների մասին
նամակ»-ի կառուցվածքային բարեփոխումների բաժնի մրցակցության ոլորտին առնչվող
հենանիշերի իրագործման գործընթացի շրջանակում,  
‣‣ Հանձնաժողովը «Հայաստանի օրինակով մրցակցային քաղաքականության
փորձագիտական գնահատում» թեմայով զեկույցի շրջանակներում համագործակցել է
ՄԱԿ-ի Առևտրի և զարգացման համաժողովի հետ (UNCTAD)։

2015
‣‣ Արտակ Շաբոյանը վերանշանակվել է Հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում,
‣‣ Առաջին անգամ սահմանադրորեն ամրագրվել է Հանձնաժողովի կարգավիճակը՝
որպես ինքնավար մարմին և ձևավորման կարգը՝ էականորեն բարձրացնելով նրա
անկախության երաշխիքները,
‣‣ Հանձնաժողովը,
ԵՏՄ
անդամակցության
շրջանակներում
հանդիսանալով
մրցակցության հարցերով աշխատանքային խմբի համակարգող, իրականացրել է
մրցակցային քաղաքականության և պետական (մունիցիպալ) գնումների, բնական
մենաշնորհների ոլորտների ՀՀ օրենսդրության համեմատական իրավական
վերլուծություն՝ Մաքսային միության և Միասնական տնտեսական տարածքի նշված
ոլորտների իրավապայմանագրային բազային համապատասխանեցնելու նպատակով։
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2016
‣‣ Հանձնաժողովի հիմնադրման 15-ամյակի և ԱՊՀ ստեղծման 25-ամյակի
շրջանակներում անցկացվել են միջոցառումներ Եվրասիական տնտեսական միության
անդամ-պետությունների մրցակցային մարմինների ղեկավարների և Եվրասիական
տնտեսական հանձնաժողովի մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման
հարցերով կոլեգիայի անդամի (նախարարի) մասնակցությամբ,
‣‣ Հանձնաժողովը շուրջ երեք անգամ բարձրացրել է համակենտրոնացման մասնակից
ընկերությունների ակտիվների և հասույթների շեմերը՝ համակենտրոնացումների
նկատմամբ վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման նպատակով, ինչպես
նաև համակենտրոնացման գործարքների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն
ստանալու նպատակով լրամշակել է համակենտրոնացման հայտարարագրի ձևը,
‣‣ ՌԴ խոշոր առևտրային ցանցերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման արդյունքում
Հանձնաժողովն առաջարկել է ԵԱՏՄ և ԱՊՀ տարածքում գործող առևտրային ցանցերի
և մատակարար ընկերությունների համար մշակել բարեխիղճ վարքագծի կանոններ։

2017
‣‣ Վրաստանի մրցակցային մարմնի հետ ստորագրվել է փոխըմբռնման հուշագիր,
‣‣ Հանձնաժողովը միացել է մրցակցության մարմինների համաշխարհային ընտանիքին
և դեկտեմբերի 5-ին գործարար համայնքի ներկայացուցիչների և նրանց շահերի
պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների հետ միասին նշել Մրցակցության
համաշխարհային օրը,
‣‣ Հանձնաժողովն ընդունել է Դեղագործական ոլորտում ձեռնարկատիրական
գործունեության բարեխիղճ վարքագծի կանոնների վերաբերյալ կանոնագիրք։

2018
‣‣ «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին»   օրենքում ամրագրում են
ստացել Սահմանադրությամբ նախատեսված Հանձնաժողովին վերաբերող դրույթները,
այն համապատասխանեցվել է ԵԱՏՄ պայմանագրին և միջազգային լավագույն փորձին,
‣‣ Անդրսահմանային շուկաներում հայկական ապրանքների ներկայացվածության
ընդլայնման, մուտքի խոչընդոտների բացահայտման և վերացման նպատակով
ԱՊՀ և ԵԱՏՄ համագործակցության շրջանակներում իրականացվել են համատեղ
աշխատանքներ գործընկեր երկրների մրցակցային մարմինների և այլ շահագրգիռ
կողմերի հետ,
‣‣ Փոխվել է Հանձնաժողովի նախագահի և անդամների նշանակման կարգը. ՀՀ
նախագահի կողմից նշանակվելու ընթացակարգը փոխարինվել է Ազգային ժողովի
կողմից ընտրվելու ընթացակարգով։
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2019
‣‣ Ապրիլից Հանձնաժողովը նախագահում է Գեղամ Գևորգյանը,
‣‣ Հանձնաժողովի անդամի թափուր պաշտոնում թեկնածու առաջադրելու իրավունքը
վերապահվել է Ազգային ժողովի կառավարող, ընդդիմադիր խմբակցություններին, ՀՀ
կառավարությանը,
‣‣ Հանձնաժողովն իրականացրել է կառուցվածքային բարեփոխումեր. ստեղծվել
են նոր ստորաբաժանումեր, ավելացել են հաստիքային միավորներ, վերաբաշխվել
են պարտականությունները, ինչի արդյունքում աշխատանքները դարձել են առավել
հստակ, ընդգրկուն և նպատակային:

2020
‣‣ Մշակվել է օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ, որը մի կողմից ուղղված
է եղել առկա կարգավորումների կատարելագործմանը, բացերի և սողանցքների
հաղթահարմանը, մյուս կողմից՝ ՀՀ մրցակցային օրենսդրության՝ Եվրասիական
տնտեսական միության օրենսդրությանը ներդաշնակեցմանը,
‣‣ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (EBRD) հետ մեկնարկել
է «Աջակցություն Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական
հանձնաժողովին» տեխնիկական համագործակցության ծրագիրը,
‣‣ Համաշխարհային բանկի՝ ՀՀ պետական հատվածի արդիականացման երրորդ ծրագրի
իրականացման շրջանակում մեկնարկել է Հանձնաժողովի ներքին գործառույթների
թվայնացման գործընթացը, իրականացվել են Հանձնաժողովի համար էլեկտրոնային
համակարգի մշակման ու ներդրման աշխատանքներ։
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20-ամյակ
2021 թվականին լրացավ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի գործունեության 20-ամյակը. այդ  առթիվ սեպտեմբերի 17-ին Երևանում կազմակերպվել է համաժողով,
որին մասնակցություն են ունեցել Հանձնաժողովի միջազգային և տեղական գործընկերները:  
Միջոցառմանը ողջույնի խոսքով հանդես են եկել ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը,
ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը, Եվրասիական տնտեսական միության
դատարանի նախագահ Էռնա Հայրիյանը, ԵՏՀ մրցակցության և հակամենաշնորհային
կարգավորման հարցերով կոլեգիայի անդամ Արման Շակկալիևը, Վրաստանի ազգային
մրցակցային գործակալության նախագահ Իրակլի Լեկվինաձեն:
Համաժողովին տեսակապով միացել են նաև ՌԴ դաշնային հակամենաշնորհային
ծառայության
ղեկավար
Մաքսիմ
Շասկոլսկին,
Հունաստանի
մրցակցության
հանձնաժողովի նախագահ Իոաննիս Լիանոսը, Ուզբեկստանի հակամենաշնորհային
կոմիտեի նախագահ Շախրուխ Շարախմետովը, Բելառուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի
հակամենաշնորհային մարմինների ղեկավարների տեղակալներ, ՄԱԿ-ի առևտրի և
զարգացման հարցերով համաժողովի (UNCTAD) և Տնտեսական համագործակցության և
զարգացման կազմակերպության ներկայացուցիչներ (OECD):
Միջոցառմանը մասնակցում  էին նաև պետական մարմինների ղեկավարներ, միջազգային
կառույցների, ՀԿ-ների, բուհ-երի ներկայացուցիչներ, պաշտոնատար այլ անձինք և հյուրեր:
Ամբողջական անդրադարձն առկա է կայքում՝ հետևյալ հղման ներքո shorturl.at/aioJV
Հանձնաժողովի նախագահի ողջույնի խոսքը՝ shorturl.at/kuUW9
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ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
Թիմային աշխատանքը, փորձի փոխանակումը նպաստում են Հանձնաժողովի նպատակների և խնդիրների արագ ու արդյունավետ իրագործմանը։ Մենք արձանագրում, սակայն չենք
բավարարվում ընթացիկ ձեռքբերումներով՝ մշտապես լավարկելով իրավական դաշտն ու
կարգավորումները, ընդունվող որոշումների որակը, աշխատանքային ընթացակարգերը՝
միջազգային լավագույն փորձին, նոր իրողություններին և նոր գիտելիքին համահունչ:
Հավակնոտ ծրագրեր կազմել, ձգտել և հասնել հնարավոր առավելագույն արդյունքին՝ այս
առաջ մղող գաղափարներն են ընկած մեր թիմի աշխատանքների հիմքում:
Թիմի յուրաքանչյուր անդամի մասնագիտական զարգացումն ու առաջխաղացումը
մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում է:  

ՄՊՀ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՇԱՐԺԸ
2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
2021 թվականի ընթացքում Հանձնաժողովի թիմին միացել է 18 աշխատակից, հեռացել՝  
11-ը։ Հանձնաժողովն ունի 86 հաստիքային միավոր։
Գծապատկեր 1.
50-65 տարեկան

Կառուցվածքային
Փաստացի զբաղեցրած
ստորաբաժանումներում փաստացի
ղեկավար
պաշտոններ
զբաղեցրած
ղեկավար
պաշտոններ

10%

40-49 տարեկան

5

5

30%

5
Մասնագիտական
ստորաբաժանումներ

7

Աջակցող
ստորաբաժանումներ

ինքնավար պաշտոն

Կին

44

Տղամարդ

25

Իրավագետ

21

Տնտեսագետ

25

Այլ

23

30-39 տարեկան

24%

58
Մինչև 29 տ.

36%
քաղաքացիական ծառայող

12
9

հայեցողական պաշտոն

այլ

Գիտ. թեկնածու

7

Մագիստրոս

51

Բակալավր

12

Տեխնիկական
սպասարկողներ

6
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Հանձնաժողովը կազմված է յոթ անդամից` նախագահ և վեց անդամ, որոնց նշանակում
է Ազգային ժողովը: Հանձնաժողովի անդամների պաշտոններն ինքնավար պաշտոններ
են, և անդամներից առնվազն մեկը պետք է ունենա բարձրագույն իրավաբանական,
առնվազն մեկը` բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն:
Հանձնաժողովը կազմված է Հանձնաժողովի նախագահից և անդամներից, գլխավոր
քարտուղարից, գլխավոր քարտուղարի տեղակալից, Հանձնաժողովի նախագահի
խորհրդականներից, օգնականներից և կառուցվածքային ստորաբաժանումներից:

Գծապատկեր 2.
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Աղյուսակ 1.
Հանձնաժողովի բնականոն
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
գործունեության ղեկավարում
ՆԱԽԱԳԱՀ
և համակարգում
Հանձնաժողովի նիստերին մասնակցություն
և քվեարկում, իր համակարգման
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
լիազորությունների սահմաններում
ԱՆԴԱՄ
կառուցվածքային ստորաբաժանման
գործունեության համակարգում
Աջակցող մասնագիտական
կառուցվածքային
ԳԼԽԱՎՈՐ ստորաբաժանումների համակարգում,
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ Հանձնաժողովին ամրացված
պետական գույքի, այդ թվում`
ֆինանսական միջոցների տնօրինում
Հանձնաժողովի նախագահի
ԳԼԽԱՎՈՐ
հանձնարարությամբ
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ
մասնագիտական կառուցվածքային
ՏԵՂԱԿԱԼ
ստորաբաժանումների համակարգում
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

Իրավական
ապահովման
բաժին

Իրավական ակտերի մշակում,
պետական մարմինների
ներկայացրած իրավական ակտերի
նախագծերի վերաբերյալ կարծիքի,
եզրակացությունների տրամադրում,
ընթացիկ գործունեության իրավական
ապահովում

Վարչական
վարույթների
և դատական
ներկայացուցչության
բաժին

Վարույթների հարուցման և
իրականացման աշխատանքների
իրավական ապահովում, դատական
ներկայացուցչության իրականացում,

Գերիշխող դիրքի և
հակամրցակցային
համաձայնությունների
վերահսկողության բաժին

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից
գերիշխող դիրքի չարաշահումների
և հակամրցակցային
համաձայնությունների
գործողությունների բացահայտման
նպատակով ուսումնասիրությունների
և վերլուծությունների իրականացում

Համակենտրոնացումների,
պետական օժանդակության
և պետական գնումների
վերահսկողության բաժին

Համակենտրոնացման,  
պետական օժանդակության
թույլատրելիության և գնահատման
ուսումնասիրությունների
իրականացում, պետական
մարմինների և դրանց պաշտոնատար
անձանց հակամրցակցային
գործողությունների բացահայտում

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

18

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Առաջին
բաժին

Շփոթություն առաջացնող
երևույթների և անբարեխիղճ
մրցակցության այլ դրսևորումների
բացահայտման, կանխարգելման
և արգելման աշխատանքների
իրականացում

Երկրորդ
բաժին

Հասարակության մոլորեցման
երևույթների և անբարեխիղճ
մրցակցության այլ դրսևորումների
բացահայտման, կանխարգելման
և արգելման աշխատանքների
իրականացում

Ընդհանուր
քաղաքականության
և մեթոդաբանության
բաժին

Մեթոդական ուղեցույցների,
նախորդ տարվա գործունեության
հաշվետվության նախագծի մշակում

Շուկաների
վերլուծության
բաժին

Ապրանքային շուկաների,
ոլորտային ուսումնասիրությունների
իրականացում

ԱՆԲԱՐԵԽԻՂՃ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հանձնաժողովի և օտարերկրյա
մրցակցային մարմինների,
միջազգային  և այլ
կազմակերպությունների միջև
փոխհարաբերությունների
հաստատում և ամրապնդում,
Հանձնաժողովի մասին
իրազեկվածության մակարդակի
բարձրացում

ԱՋԱԿՑՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
Փաստաթղթաշրջանառության
կազմակերպում, նիստերի
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
անցկացման հետ կապված
աշխատանքների իրականացում
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ Ֆինանսական հաշվետվությունների
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ պատրաստում և ներկայացում
Մարդկային ռեսուրսների համալրում,
վերապատրաստման դասընթացների
ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ
կազմակերպում, թիմային
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
մշակույթի ձևավորման նպատակով
միջոցառումների իրականացում
Գույքային համալիրի շահագործման,
ՎԱՐՉԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ բարեկարգման, աշխատակիցների
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ համար աշխատանքային անհրաժեշտ
պայմանների ապահովում
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ՄԵՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ
Հանրային շահ
Մեր գործունեության գլխավոր նպատակակետը մարդկանց բարօրությունն է,
տնտեսության զարգացումը և երկրի առաջընթացը, ուստի բոլոր որոշումների  
կայացման հիմքում դրվում է հանրային շահի առաջնայնության գաղափարը:

Բարի համբավ
Մեզ համար կարևորագույն արժեք է Հանձնաժողովի բարի համբավի պահպանումը՝
տնտեսավարող սուբյեկտների և սպառողների՝  մեր հանդեպ ունեցած վստահությունն
ամրապնդելու համար:

Մարդկային կապիտալ
Մեր աշխատակիցները մեր ամենաթանկ կապիտալն են: Ուժեղ, համախմբված և
բարձր մասնագիտական կարողություններ ունեցող թիմի ստեղծումը, մարդկային
կապիտալի զարգացումը բարձր կատարողականի ապահովման համար առանցքային
նախապայման է:

ՄԵՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
Անկախություն և անաչառություն
Հանձնաժողովն ինքնավար մարմին է և ապահովում է ազատ, բարեխիղճ և
հավասար մրցակցություն բիզնեսի համար՝ անկախ քաղաքական կամ մասնավոր
շահերից ու հետաքրքրություններից: Մեր որոշումները հիմնված են անաչառության,
անկողմնակալության և օբյեկտիվության սկզբունքների վրա և կայացվում են
բացառապես մասնագիտական դիտանկյունից:

Երկխոսություն և վստահություն
Բիզնեսի հետ աշխատանքում մենք որդեգրել ենք և շարունակում ենք հետամուտ լինել
համագործակցության ձեռք մեկնելու, երկխոսության ազդակ հաղորդելու մոտեցմանը՝  
նպատակ ունենալով կանխարգելել հնարավոր խախտումները:

Թափանցիկություն և հաշվետվողականություն
Մենք աշխատում ենք բաց և թափանցիկ՝ մեծ կարևորություն տալով   հանրության
հետ արդյունավետ հաղորդակցությանը և հետադարձ կապի ապահովմանը: Մեր
նոր կայքը համալրված է նորագույն առցանց գործիքներով, ինչը հնարավորություն
է տալիս հանրությանն առավելագույնս իրազեկված լինել Հանձնաժողովի
գործունեության վերաբերյալ, ինչպես նաև նրա աշխատանքների նկատմամբ
հանրային վերահսկողություն իրականացնել:
20
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ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Գծապատկեր 3.
2017-2021 թվականների վարույթները1
2017
Հակամրցակցային համաձայնٳթյٳն
Գերիշխող դիրքի չարաշահٳմ

0
5

Համակենտրոնացման հայտարարագրٳմ

43

Չհայտարարագրված համակենտրոնացٳմ

23

Անբարեխիղճ մրցակցٳթյٳն

55

Պետական մարﬕնների
հակամրցակցային գործողٳթյٳններ

0

Պետական գնٳﬓեր

0

Տեղեկատվٳթյան չտրամադրٳմ
կամ ժամկետից ٳշ տրամադրٳմ

1

21

25

Հանձնաժողովին վերապահված իրավٳնքների
կամ պարտականٳթյٳնների կատարմանը խոչընդոտٳմ

0

Օրենքի խախտٳﬓերը շտկելٳ
վերաբերյալ հանձնարարականի չկատարٳմ

0

Վարչական բողոքներ

3

Տٳգանք, մլն ՀՀ դրամ

0

Ներառում են նախորդ տարվա ընթացիկ և տվյալ տարվա հարուցված վարույթները
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2018

2019

2020

0

2

4

3

2

20
25

20

30

7

11

57

70

0

6

6

0

0

5

0

0

3

14
111

4

3
10

42

26
0

2

4
113

90
6

22
0

28

3

35

0

15

12

8

12

2021 (ներառյալ
31.12.2021թ. ընթացիկ
վարٳյթները)

6
156

64
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Գծապատկեր 4.
2021 թվականի վարույթները2
2020թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրٳթյամբ
ընթացիկ
վարٳյթներ
Հակամրցակցային
համաձայնٳթյٳն

2021թ.
հարٳցված
վարٳյթներ

2

Գերիշխող
դիրքի չարաշահٳմ

7

8

Համակենտրոնացման
հայտարարագրٳմ

28

Չհայտարարագրված
համակենտրոնացٳմ

10

1

Անբարեխիղճ մրցակցٳթյٳն
Պետական մարﬕնների
հակամրցակցային գործողٳթյٳններ

2

Պետական գնٳﬓեր

2

Տեղեկատվٳթյան չտրամադրٳմ
կամ ժամկետից ٳշ տրամադրٳմ

24

Հանձնաժողովին վերապահված
իրավٳնքների կամ պարտականٳթյٳնների
կատարմանը խոչընդոտٳմ

12
2

3

Վարչական բողոքներ

23

4

0

Օրենքի խախտٳﬓերը շտկելٳ
վերաբերյալ հանձնարարականի չկատարٳմ

2

79

11

6

Պատասխանատվության միջոցը ներառում է տրված նախազգուշացումները և կիրառված տուգանքները

18
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Համակենտրոնացٳﬓերի
համար տրված
թٳյլտվٳթյٳններ

Պատասխանատվٳթյան
ﬕջոցներ*

Լսված և
ավարտված
վարٳյթներ

1

0

1
6

6
28
9

11
83

26

6

0

3

25

0
7

18
3

1

5

1

7

13

9

0

65

5

3

1

1

28

0

Կարճված
վարٳյթներ

Ընթացիկ
վարٳյթներ
(2021թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրٳթյամբ)

1

0

0

0

0

3

0

0
0
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Գծապատկերներ 5-11.

Գերիշխող դիրքի
չարաշահում

Հակամրցակցային
համաձայնություն
4

20

20

4

13

2

2

10

2
1

0

0

0

0

2017

0

0

2018

Վարույթներ

2019

2020

7
5

1

0

0

2021

3

3

0

0

2017

Պատասխանատվության միջոցներ

2
0

1

2018

Վարույթներ

Պետական
գնումներ

1

2019

2020

2021

Պատասխանատվության միջոցներ

Պետական մարմինների
կողմից խախտումներ
13

6
5

5

10

4

7

3
2.5

5

0

3
0

0

0

2017

0

2018

Վարույթներ

0

1

1

0
2019

2020

0

0

2021

0

0

2017

Պատասխանատվության միջոցներ

43

0

0

2018

Վարույթներ

2019

2020

23

42

40

Պատասխանատվության միջոցներ

23

20
30
25

23

28

27

28

11

20

10
12

7

8

7

7

9

2
2017
Վարույթներ

2018

2019

2020

0

2021

2017

Թույլատրված համակենտրոնացումներ

2018

Վարույթներ

2019

75
55

Անբարեխիղճ
մրցակցություն

50
35

42
33

25

0

65

59

57

54

19

2017
Վարույթներ

2018
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ՀԱԿԱՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ
ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
«ԳԼՈԲԱԼ ՇԻՓՓԻՆԳ», «ՕՆԷՔՍ»
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԵՎ «ՇԻՓԷՔՍ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՎԱՐՈՒՅԹ
Վարույթի հարուցման առիթը
Հանձնաժողովը հարուցել է վարույթ «Գլոբալ
Շիփփինգ»,
«Օնէքս»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ և «Շիփէքս»
փակ բաժնետիրական ընկերությունների
միջև հակամրցակցային համաձայնության
կայացման
զանցակազմի
հնարավոր
առկայության փաստերի վերաբերյալ։
Գնային փոփոխությունները և դրանց
հիմնավորվածության հանգամանքները
2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև
2021 թվականի մարտի 31-ն ընկած
ժամանակահատավածում ուսումնասիրվել
են
«Գլոբալ
Շիփփինգ»,
«Օնէքս»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
և
«Շիփէքս»
փակ
բաժնետիրական
ընկերությունների
կողմից
մատուցված
ծառայությունների
գները:
Արդյունքում
պարզվել է, որ Հանձնաժողովի կողմից
«Առցանց եղանակով հասցեի տրամադրման
միջոցով ԱՄՆ-ից, ՌԴ-ից, Չինաստանից,
Դուբայից, Մեծ Բրիտանիայից, Գերմանիայից
և
Իտալիայից
դեպի
Հայաստանի
Հանրապետություն ապրանքների օդային,
ծովային և վերգետնյա եղանակներով
առաքման ծառայություն» հատկորոշված
ապրանքային շուկաներում սահմանված են
ծառայությունների մատուցման նույն գները։
Այսպես՝ «Գլոբալ Շիփփինգ» և «Օնէքս»
ընկերությունների կողմից 3 տարբեր
ապրանքային շուկաներում, իսկ «Շիփէքս»
ընկերության կողմից մեկ ապրանքային
շուկայում իրականացվել է ծառայության
մատուցման
գների
միաժամանակյա
բարձրացում (միևնույն օրը կամ մեկ օր
տարբերությամբ)։
Ընկերությունների կողմից ծառայության
որոշ տեսակների մատուցման գների

բարձրացման վերաբերյալ ծանուցումները
ևս հաճախորդներին ուղարկվել են միևնույն
օրը կամ մեկ օր տարբերությամբ։ Ավելին՝
ընկերությունների կողմից հաճախորդների
հաշվի համալրման արդյունքում բոնուսային
միավորների տրամադրման դադարեցման
և այդ մասին հաճախորդներին ծանուցման
ժամանակահատվածը նույնպես համընկել է։  
Տնտեսավարող սուբյեկտների
դիրքորոշումները
Ըստ վարույթի ընթացքում ներկայացված
դիրքորոշումների և Հանձնաժողովի նիստի
ընթացքում
ծառայություն
մատուցող
ընկերությունների
ներկայացուցիչների՝
որևէ կերպ շուկայում գործող փաստացի
և/կամ հնարավոր մրցակիցների հետ որևէ
համաձայնություն (այդ թվում՝ համանման
կամ նույն գները սահմանելու կամ այլ կերպ
չմրցակցելու վերաբերյալ) չի կայացվել,
ինչպես նաև առկա չէ այդ մասին վկայող
որևէ փաստական տվյալ կամ այլ ապացույց։
Ընկերությունները
պարզաբանել
են,
որ
գնային
փոփոխությունները
պայմանավորված են 2020 թվականից
սկսված համաճարակային իրավիճակով, որն
առաջացրել է լոգիստիկ բարդություններ։
Ընկերությունների կողմից ձեռք բերվող
մի շարք ծառայությունների սակագներ,
ինչպիսիք են ավիաընկերությունների և
արտասահմանյան պահեստների մատուցած
ծառայությունների արժեքները, էականորեն
բարձրացել են։
Վարույթի արդյունքները
Իրականացված ուսումնասիրությունների
արդյունքում   հաստատվել է, որ ընկերությունների միջև եղել է հորիզոնական
հակամրցակցային համաձայնություն` արտահայտված անուղղակի համաձայնեցված
գործողությունների և վարքագծի միջոցով,
որը դրսևորվել է Օրենքի 5-րդ հոդվածի
3-րդ մասի 4-րդ կետով սահմանված
եղանակով։ Մասնավորապես՝ ընկերություններն իրականացրել են ծառայության
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որոշ տեսակների մատուցման միևնույն
գների սահմանում, գների միաժամանակյա
փոփոխում, ինչպես նաև ընկերությունների
կողմից հաճախորդների հաշվի համալրման
արդյունքում
բոնուսային
միավորների
տրամադրման միաժամանակյա դադարեցում։
Ծառայության որոշ տեսակների մատուցման
գների բարձրացման վերաբերյալ ծանուցումները ևս հաճախորդներին ուղարկվել են
միևնույն օրը կամ մեկ օր տարբերությամբ։
Ընկերությունների կողմից միևնույն ժամանակահատվածում համաձայնեցված գնային
քաղաքականության վարումը ինքնին վկայում է Օրենքի հնարավոր խախտման,
մասնավորապես՝ հակամրցակցային համաձայնության դրսևորման մասին։
Այս համատեքստում առանցքային նշանակություն ունի միաժամանակյա իրականացված
գործողության
բնույթը,
այն է՝ ապրանքի իրացման գների և այլ
պայմանների՝ բոնուսի փոփոխությունը։
Պատասխանատվության միջոցը
Վերոնշյալ գործողությունները Հանձնաժողովի 2021 թվականի հունիսի 18-ի թիվ
123-Ա որոշմամբ որակվել են հակամրցակցային համաձայնություն և նշված
ընկերությունների նկատմամբ կիրառվել է
հանրագումարային 11 800 349 ՀՀ դրամ
տուգանք:
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ԳԵՐԻՇԽՈՂ
ԴԻՐՔԻ ՉԱՐԱՇԱՀՈՒՄ
ՁՎԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԱՐՈՒՅԹ
Վարույթի հարուցման առիթը
Հանձնաժողովը, հաշվի առնելով 2021
թվականի մարտ ամսվա ընթացքում
խոշոր առևտրային ցանցերում և այլ
վաճառակետերում նկատվող հավի ձվի
պակասուրդի, իսկ առկայության դեպքում՝
զգալի բարձր գներով իրացվելու վերաբերյալ
սպառողներից
ստացված
բողոքները
և
ԶԼՄ-ների
անդրադարձը,
ինչպես
նաև
իրականացված
դիտանցումների
արդյունքները՝ 2021 թվականի մարտի 30ին մի շարք տնտեսավարող սուբյեկտների
կողմից Օրենքի հնարավոր խախտումների
վերաբերյալ հարուցել է վարույթ։
Վարույթի արդյունքները
Վարույթի շրջանակում իրականացված
ուսումնասիրություններից   պարզվել է, որ
«Արաքս թռչնաֆաբրիկա», «Աշտարակ Ձու»
և «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ընկերությունների կողմից 2021 թվականի մարտ ամսվա
ընթացքում հավի ձվի իրացման գների
բարձրացումը համարվում է ապրանքի գնի
չհիմնավորված բարձրացմամբ գերիշխող
դիրքի չարաշահում, քանի որ հավի
ձվի գնի բարձրացումն ամբողջությամբ
պայմանավորված չի եղել տնտեսական
գործոններով, մասնավորապես՝ ապրանքի
արտադրության հետ կապված ծախսերի
փոփոխությամբ, որի հիման վրա ընկերությունները բարձրացրել են ապրանքի
գինը։

փոփոխություններ են իրականացրել, որոնք
այլ եղանակներով ևս հանգեցրել են հավի
ձվի իրացման գների բարձրացման։ Մասնավորապես, վարույթի արդյունքում պարզվել
է, որ ընկերությունները Սբ. Հարության տոնին նախորդող ժամանակահատվածում
նվազեցրել էին հատով իրացվող ձվի
ծավալները՝
ավելացնելով
տուփերով
իրացվողներինը։
Ընկերություններից մեկը նշված նպատակով 2021 թվականի մարտի 15-ից շրջանառության մեջ էր դրել 8 նոր անվանումներով
տուփերով հավի ձվեր, որոնք մինչ այդ
շրջանառության մեջ չէին եղել։
Պատասխանատավության միջոցը
«Արաքս թռչնաֆաբրիկա», «Աշտարակ
Ձու» և «Արզնու տոհմային ԹՏԽ»
ընկերությունների նկատմամբ Հանձնաժողովի 2021 թվականի հուլիսի 27-ի թիվ
174-Ա որոշմամբ   նշանակվել է համապատասխանաբար 16 649 083 դրամ, 15
039 156 դրամ և 10 911 074 դրամ տուգանք։

Վարույթի շրջանակում Հանձնաժողովն
արձանագրել է, որ նշված ընկերությունների
կողմից հավի ձվի գների չհիմնավորված
բարձրացումը տեղի է ունեցել Սբ. Հարության տոնին նախորդող ժամանակահատվածում: Ընդ որում՝ որոշ դեպքերում
ընկերությունները ոչ միայն ուղղակիորեն են
բարձրացրել հավի ձվի իրացման գինը, այլև
իրացվող ապրանքատեսականու այնպիսի
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ՊԵՏԱԿԱՆ
ԳՆՈՒՄՆԵՐ
A4 ձևաչափի թուղթ
Հանձնաժողովը
պետական
գնումների
ոլորտում մրցակցության սահմանափակման հնարավոր դեպքերի վերհանման և
կանխարգելման նպատակով պարբերաբար
իրականացնում է ուսումնասիրություններ,
որոնց շրջանակներում ուսումնասիրվել
են նաև A4 ձևաչափի թղթի ձեռքբերման
նպատակով
կազմակերպված
գնման
ընթացակարգերը:
Հանձնաժողովն ուսումնասիրել է նշված
գնման
ընթացակարգերի
հրավերների
տեխնիկական բնութագրերը, որի արդյունքում առանձնացվել են A4 ձևաչափի
թղթի համար սահմանված մի շարք
պահանջներ (խտություն, սպիտակություն,
խոնավություն, թափանցելիություն, կոշտություն, հղում ապրանքային նշանին և
այլն), որոնց սահմանման պարագայում
տնտեսավարող
սուբյեկտների
համար
կարող
են
չապահովվել
հավասար
մրցակցային պայմաններ։
Վերոգրյալի հաշվառմամբ՝ Հանձնաժողովը
2021 թվականի հունիսի 8-ի որոշումներով հարուցել է վարույթներ համապատասխանաբար Աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի
նախարարության
միասնական սոցիալական ծառայության,
Էկոնոմիկայի նախարարության, Երևանի
քաղաքապետարանի, Դատական դեպարտամենտի, Ոստիկանության, Քննչական
կոմիտեի և Կադաստրի կոմիտեի նկատմամբ:
Նշված վարույթների փաստական հանգամանքների և վերաբերելի իրավական նորմերի ուսումնասիրության և վերլուծության
արդյունքում Հանձնաժողովը եզրահանգել
է, որ գնման ընթացակարգերի տեխնիկական բնութագրերով որոշ չափորոշիչների
սահմանումը ստեղծում է խոչընդոտներ
և անհավասար մրցակցային պայմաններ
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գնումների ընթացակարգերի հնարավոր
մասնակից տնտեսավարող սուբյեկտների
համար։ Մասնավորապես՝ սպիտակություն
չպատճառաբանված բարձր աստիճանի,
թղթի
հաստության,
պայծառության,
անթափանցելիության,
խոնավության,
անհարթության, անցանելիության, տոքսիկայնության, ֆենոլի և ֆորմալդեգիդի
պարունակության չափորոշիչների հետ
կապված պայմանները հանգեցնում են
տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից նըշված պատվիրատուների կարիքների համար
կազմակերպված գնման ընթացակարգերին
մասնակցելու հնարավորության սահմանափակմանը:
Ելնելով վերոգրյալից` Հանձնաժողովը 2021
թվականի սեպտեմբերի 6-ի որոշումներով
Ոստիկանության, Էկոնոմիկայի նախարարության, Կադաստրի կոմիտեի, Դատական դեպարտամենտի, Երևանի քաղաքապետարանի
և
Աշխատանքի
և
սոցիալական հարցերի նախարարության
միասնական սոցիալական ծառայության
գործողությունները որակել է՝ որպես
պետական մարմնի կողմից տնտեսավարող
սուբյեկտների
նկատմամբ
խտրական
պայմանների սահմանում և կիրառում՝
միաժամանակ հանձնարարելով հետագայում A4 ձևաչափի թղթի ձեռքբերման
նպատակով
հայտարարվելիք
գնման
ընթացակարգերի տեխնիկական բնութագրերը կազմել հնարավոր մասնակիցների
համար հավասար մրցակցային պայմանների
ապահովմամբ։
Ոստիկանության պետական
պահպանության գլխավոր վարչությունում
գործող մեքենաների համար գլոբալ ցանցի
ծառայություններ
«ՍՕՍ Սիսթեմս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը Հանձնաժողով
է
ներկայացրել
տնտեսական
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մրցակցության բնագավառում հնարավոր
իրավախախտման վերաբերյալ հաղորդում՝
կապված Ոստիկանության կողմից կազմակերպված գնման ընթացակարգերի   և
վերջիններիս հրավերների տեխնիկական
բնութագրերով սահմանված մի շարք
պայմանների հետ, ինչի արդյունքում
Ոստիկանության նկատմամբ հարուցվել է
վարույթ:
Մասնավորապես՝   ընթացակարգերի տեխնիկական
բնութագրերով
պահանջվել
է ծրագրային փաթեթից և տվյալների
հաղորդման
սարքերից
բաղկացած
ամբողջական համակարգ, որը պետք է
ինտեգրվի Պետական պահպանության
գլխավոր
վարչությունում
(այսուհետ
նաև՝ ՊՊԳՎ) գործող մեքենաների GPS
վերահսկման համակարգի հետ և ապահովի
գործառույթներ՝ կապված մեքենաների և
պահպանվող օբյեկտների նույն քարտեզի
վրա ցուցադրման և դրանից բխող այլ
գործառույթների հետ:

ցակարգերին տնտեսավարող սուբյեկտների մասնակցության, ըստ այդմ՝ նաև  
վերջիններիս ձեռնարկատիրական գործունեության սահմանափակման։
Այսպես՝ Հանձնաժողովը Ոստիկանության
գործողությունները որակել է որպես
պետական մարմնի կողմից տնտեսավարող
սուբյեկտների
նկատմամբ
խտրական
պայմանների սահմանում, կիրառում և
ձեռնարկատիրական
գործունեության
սահմանափակում՝ Օրենքի խախտում,
որի
համար
Ոստիկանությանը
տվել
է
նախազգուշացում՝
հանձնարարելով գլոբալ ցանցի ծառայությունների
ձեռքբերման նպատակով հայտարարվելիք
գնման ընթացակարգերի տեխնիկական
բնութագրերը կազմել՝ հնարավոր մասնակիցների համար ապահովելով հավասար
մրցակցային պայմաններ։

Ոստիկանության կողմից հայտարարված
ընթացակարգերի տեխնիկական բնութագրերում սահմանվել են պայմաններ պահանջվող
համակարգի
և
ՊՊԳՎ-ում
գործող մեքենաների վրա տեղադրված
GPS վերահսկման համակարգի միմյանց
հետ ինտեգրման համար անհրաժեշտ
կոդերի տրամադրման, ծառայությունների
մատուցման ժամկետների և պահպանվող
օբյեկտներում
տեղադրվող
սարքերի
քանակների համար:
Հանձնաժողովն արձանագրել է, որ ՊՊԳՎում գործող պահանջվող համակարգի
և մեքենաների վրա տեղադրված GPS
վերահսկման համակարգի միմյանց հետ
ինտեգրման համար անհրաժեշտ կոդերի
/протокол/
տրամադրման
վերաբերյալ
հստակ
պայմանի
բացակայության,
ծառայությունների
մատուցման
սեղմ
ժամկետների և ոչ հստակ քանակներով
սարքերի տեղադրման աշխատանքների
վերաբերյալ տեխնիկական բնութագրերում
սահմանվել են խտրական պայմաններ,
ինչը
հանգեցրել
է
Ոստիկանության
կողմից կազմակերպված գնման ընթա30
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ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ
ԱՆՁԱՆՑ ՀԱԿԱՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
«ՎԱՆ ՖԱՐՄ» ՍՊԸ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ
ՎՐԱ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՎԱՐՈՒՅԹ
Վարույթի հարուցման առիթը
«Վան Ֆարմ» ընկերությունը 2020 թվականին դիմել է Առողջապահության նախարարություն
Ռուսաստանի
Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետություն
40 անուն դեղ ներմուծելու թույտվություն
ստանալու նպատակով։ Առողջապահության
նախարարությունը թույլատրել է ներկայացված 40 անուն դեղերից 19-ի ներմուծումը՝ հղում կատարելով «Դեղերի մասին»  
օրենքի 21-րդ հոդվածի   6-րդ մասի 1-ին
կետին, այն է՝ ներմուծման հավաստագրի
տրամադրման համար դեղի գրանցված
լինելը պարտադիր չէ արտակարգ իրավիճակների կամ դրանց առաջացման վտանգի առկայության դեպքում։ Մնացած 21
անուն դեղերի ներմուծման թույլտվությունը
մերժվել է, քանի որ «Գեդեոն-Ռիխտեր» բաց
բաժնետիրական ընկերությունը արտադրող
գործարանից ՀՀ ներմուծել է «ԳեդեոնՌիխտեր» ընկերության արտադրության
մեծածավալ քանակությամբ դեղեր՝ վեց
ամսվա վաճառքի անխափան ապահովման
նպատակով։
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Պատասխանատվության միջոցը
Վերոնշյալ գործողությունները Հանձնաժողովի
2021
թվականի
հունվարի
26-ի 4-Ա որոշմամբ որակվել են որպես
պետական
մարմնի
կողմից
ձեռնարկատիրական գործունեության արգելում
կամ
սահմանափակում,
ինչի
համար Առողջապահության նախարարության
նկատմամբ
կիրառվել
է
պատասխանատվության միջոց՝ նախազգուշացում։
«ԳԵՈՏԵԽ» ՍՊԸ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ
ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՎԱՐՈՒՅԹ
Վարույթի հարուցման առիթը

Վարույթի արդյունքները

«Գեոտեխ»
ընկերությունը
դիմումով
հայտնել է, որ վերջինս և «Գեոէկոնոմիկա»
ընկերությունը գործունեություն են ծավալում միևնույն ապրանքային շուկայում
և հանդիսանում են մրցակիցներ. նշված
երկու ընկերությունները պատվիրատուների պատվերով կատարում են հանքավայրերի
մանրամասն
կոնդիցիաների
տեխնիկատնտեսական հիմնավորումների
և պաշարների գնահատման մշակման
աշխատանքներ:

Վարույթի արդյունքում արձանագրվել է,
որ Առողջապահության նախարարությունը
մերժել է «Վան Ֆարմ» ընկերությանը դեղերի
ներմուծման թույլտվության տրամադրել՝
ՀՀ-ում այդ դեղերի բավարար քանակի
առկայության մասին «Գեդեոն Ռիխտեր»
ընկերության ներկայացուցչության գրության հիմքով, որով անհիմն սահմանափակել
է նշված դեղերի մասով «Վան Ֆարմ»
ընկերության ձեռնարկատիրական գործունեությունը։

Իրականացված աշխատանքների արդյունքների հիման վրա ընդերքաբանական
ուսումնասիրությունների ոլորտում գործունեություն ծավալող սուբյեկտները կազմում
են հաշվետվություն և ներկայացնում են
հաստատման Տարածքային կառավարման
և ենթակառուցվածքների նախարարի կողմից հաստատված կազմով և կանոնակարգի
համաձայն գործող պետական ընդերքաբանական փորձաքննության հանձնաժողովին:

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, 2021

Համաձայն
Կառավարության
գործող
և նախկին որոշումներով սահմանված
ընդերքաբանական
փորձաքննության
կարգի՝ Փորձաքննության հանձնաժողովն
իրականացնում
է
ընդերքաբանական
փորձաքննությունների
շրջանակներում
մասնագիտական
եզրակացությունների
և
առաջարկությունների
նախագծերի
քննարկում, դրանց ճշգրտում և օգտակար
հանածոների
պաշարները
պետական
հաշվեկշռում
գրանցելու
համար
հիմք
հանդիսացող
փորձաքննության
եզրակացության ընդունում:
Գործող Փորձաքննության հանձնաժողովի
կորիզն են կազմել «Գեոէկոնոմիկա»
ընկերության
հետ
փոխկապակցված
մի շարք ֆիզիկական անձինք, ինչի
հետևանքով
եթե
պատվիրատուները
չէին աշխատում վերջինիս հետ, ապա
կարող էին ունենալ իրենց պատվիրված
աշխատանքների
հաստատման
զգալի
փոքր հավանականություն, քան եթե
աշխատեին «Գեոէկոնոմիկա» ընկերության
հետ: Վերոնշյալ հանգամանքները հաշվի
առնելով՝ «Գեոտեխ» ընկերությունը գտնում
էր, որ «Գեոէկոնոմիկա» ընկերության հետ
փոխկապակցված բազմաթիվ անձանց
Փորձաքննության հանձնաժողովում ներգրավված լինելը ոլորտում սահմանափակել
է մրցակցությունը:

անձինք կամ նրանց աշխատակիցներ այդ
հանձնաժողովում ընդգրկված չեն, ինչպես
նաև այդ հանձնաժողովի գործունեության
անաչառությունը երաշխավորող պատշաճ
ընթացակարգի բացակայությունը պետական մարմնի կամ դրա պաշտոնատար
անձի կողմից տնտեսական մրցակցությունը
սահմանափակող, կանխող կամ արգելող
գործողությունների հնարավորություն են
ստեղծել։
Պատասխանատվության միջոցը
Վերոնշյալ գործողությունները Հանձնաժողովի 2021 թվականի մարտի 23-ի
թիվ 60-Ա որոշմամբ որակվել են որպես
պետական մարմնի կողմից տնտեսավարող
սուբյեկտների
նկատմամբ
խտրական
պայմանների
սահմանում,
կիրառում
և
ՏԿԵՆ
նկատմամբ
կիրառվել
է
պատասխանատվությամ միջոց՝ նախազգուշացում։

Վարույթի արդյունքները
ՏԿԵՆ կողմից պետական ընդերքաբանական
փորձաքննության
ներկայացվող
նյութերի պատրաստման ծառայություններ
մատուցող «Գեոէկոնոմիկա» ընկերության
տնօրենին և աշխատակիցներին մասնագիտական
եզրակացությունների
և
առաջարկությունների
նախագծերի
քննարկման, դրանց ճշգրտման (հարկ
եղած դեպքում) և օգտակար հանածոների
պաշարները
պետական
հաշվեկշռում
գրանցելու համար հիմք հանդիսացող
փորձաքննության եզրակացության ընդունման լիազորություն ունեցող հանձնաժողովի
կազմում ներառելն այն դեպքում, երբ
նման ծառայություններ մատուցող այլ
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ՊԵՏԱԿԱՆ
ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Կառավարության կողմից 2020 թվականի
մայիսի 20-ին ընդունվել է «Պետական
օժանդակություն
տրամադրած
մարմինների
կողմից
մրցակցության
պաշտպանության հանձնաժողովին տեղեկատվության տրամադրման կարգը, ձևն
ու ժամկետները սահմանելու մասին»
թիվ 784-Ն որոշումը, որի շրջանակում
սահմանված կարգով և ձևով   շուրջ 12
պետական օժանդակություն տրամադրող
մարմին, այդ թվում՝ Էկոնոմիկայի, Բարձր
տեխնոլոգիական
արդյունաբերության,
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարությունները, Ոստիկանությունը,
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն
և մի շարք այլ մարմիններ Հանձնաժողով են
ներկայացրել պետական օժանդակության

տրամադրումից
հետո
տրամադրված
շուրջ 74 920 օժանդակության վերաբերյալ
տեղեկատվություն։
Ներկայացված տեղեկատվության   հիման
վրա Հանձնաժողովն իրականացրել է
տեղեկատվության հավաքագրման, «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության
մասին» օրենքի իմաստով առերևույթ
պետական օժանդակություն հանդիսացող
օժանդակությունների
առանձնացման
և պետական օժանդակության միասնական գրանցամատյանում առանձնացված
տեղեկատվության մուտքագրման աշխատանքներ՝ հետագայում դրանց ex post
գնահատման նպատակով։

ԱՆԲԱՐԵԽԻՂՃ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Երշիկեղենի շրջանառության ոլորտում
անբարեխիղճ մրցակցության դրսևորում
Հանձնաժողովը երշիկեղենի շրջանառության ոլորտում իրականացրել է լայնածավալ
և համակողմանի ուսումնասիրություն, որի
նպատակն է երշիկեղենի արտադրության և
իրացման ընթացքում առկա անբարեխիղճ
մրցակցության դրսևորումների վերհանումը,
տվյալ ոլորտում բարեխիղճ մրցակցային
միջավայրի ապահովումը, ինչպես նաև
սպառողների շահերի պաշտպանությունը։
Ուսումնասիրությունը միտված է բացահայտել պիտակների և/կամ փաթեթավորման
թաղանթների
մակնշումների
համապատասխանությունը տեխնիկական
կանոնակարգերի պահանջներին, ինչպես
նաև երշիկեղենի բաղադրությունների մեջ
օգտագործված
բաղադրիչների
համա33

պատասխանությունը
պիտակների
և/
կամ
փաթեթավորման
թաղանթների
վրա մակնշված բաղադրիչներին հասարակության մոլորեցման դեպքերը բացառելու նպատակով։
Հաշվի առնելով վերոգրյալ հանգամանքները՝ Հանձնաժողովն ուսումնասիրել է
երշիկեղենի
մակնշման
օրենսդրական
պահանջները, արտադրողների կողմից
երշիկեղենի
արտադրության
համար
օգտագործված մսի ծավալները, փաթեթվածքի մակնշումները, որի արդյունքում
բացահայտվել են մի շարք խնդիրներ, այդ
թվում.
1. երշիկեղենի մսի շրջանառության
և արտադրված երշիկեղենի հումքի մեջ
ներառված բաղադրիչների վերաբերյալ
տեղեկություններում մսի ծավալների
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անհամապատասխանություն,
մասնավորապես՝
երշիկեղենի
արտադրության մեջ օգտագործված մսի ծավալները չեն համապատասխանում ըստ
բաղադրիչների հաշվարկված մսի ծավալներին,
2. երշիկեղենի փաթեթվածքի մակնըշման անհամապատասխանություն.
-- երշիկեղենի բաղադրության մեջ
օգտագործվել են փաթեթավորման վրա
չմակնշված բաղադրիչներ (կարտոֆիլի
օսլա, սոյա, կենդանական ու բուսական
սպիտակուց և այլն),  
-- երշիկեղենի փաթեթավորման վրա
մակնշվել են դրանց բաղադրության
մեջ չօգտագործված բաղադրիչներ
(տավարի միս, հավի միս, հայկական
կոնյակ և այլն),
-- երշիկեղենի բաղադրության մեջ
օգտագործված մսային բաղադրամասերի
զանգվածային
բաժինը
կազմել է 5-60 տոկոս, և նշված երշի-

կեղենի փաթեթավորման վրա որպես
մսամթերքի խումբ մակնշվել է «մսային»։
Վերոնշյալ խնդիրները Հանձնաժողովը
որակել է հասարակության մոլորեցմամբ
անբարեխիղճ մրցակցության դրսևորում:
Այսինքն՝
արտադրողները
երշիկեղենի
փաթեթվածքների վրա մակնշել են թերի,
կեղծ կամ ոչ լիարժեք տեղեկություններ,
ինչի արդյունքում սպառողների մոտ
կարող է ստեղծվել թյուր տպավորություն
(ապակողմնորոշում), կամ մակնշման մեջ
բացակայել են տեղեկություններ, ինչը
սպառողներին հնարավորություն չի տվել
ամբողջական պատկերացում կազմել։
Երշիկեղենի շրջանառության ոլորտում
իրականացված
ուսումնասիրության
արդյունքում բացահայտված խնդիրների
բազմակողմանի
վերլուծության
նպատակով Հանձնաժողովը հարուցել է 12
վարույթ, որից 7-ը միջնորդությամբ դիմել
է Հանձնաժողովին՝ խնդրելով կիրառել
արագացված վարույթ, 2 վարույթ ընթացքի
մեջ է։

Պատկեր 1.

ԵՐՇԻԿԵՂԵՆԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
ԲԱՑԱՀԱՅՏՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ՀԱՐՈՒՑԵԼ Է 12 ՎԱՐՈՒՅԹ

10

տ նտեսավարող
սուբյեկտ ընդունել է
իրավախախտում
կատարելու փաստը

2

տ նտեսավարող
սուբյեկտի մասով՝
վարույթն
ընթացքի մեջ է
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ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

«ԷԿՈ», «ԲԻՈ», ԱՅԼ ԱՌԱՆՁԻՆ ԿԱՄ
ՀԱՐԱԴԻՐ ԲԱՌԵՐՈՎ ՄԱԿՆՇՎԱԾ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
ԱՆԲԱՐԵԽԻՂՃ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄ
Հանձնաժողովը 2021 թվականի ընթացքում
ուսումնասիրել է 61 տնտեսավարող
սուբյեկտների կողմից արտադրված և
ներկրված 176 անվանում ապրանքներ,
որոնց տուփերի կամ փաթեթվածքների
վրա մակնշված են «օրգանական» կամ
«էկոլոգիական», «էկոլոգիապես մաքուր»,
«բիոլոգիական» տերմինների կամ դրանց
«էկո», «բիո» կամ կրճատ այլ ձևերի առանձին
կամ հարադիր բառերը։ Ուսումնասիրության
նպատակն էր պարզել տվյալ ապրանքների
համապատասխանությունը
օրգանական
գյուղատնտեսական արտադրանքին։
Արդյունքում
պարզվել
է,
որ
որոշ
տնտեսավարող
սուբյեկտների
կողմից
արտադրված կամ ներկրված ապրանքների
տուփերի կամ փաթեթվածքների վրա
մակնշվել
են
«օրգանական»
կամ
համարժեք «էկոլոգիական», «էկոլոգիապես
մաքուր», «բիոլոգիական» տերմինների
կամ դրանց «էկո», «բիո» կամ կրճատ այլ
ձևերի` առանձին կամ հարադիր բառեր
այն դեպքում, երբ տվյալ ապրանքները չեն
հանդիսացել հավաստված օրգանական
գյուղատնտեսական արտադրանք։
«Օրգանական
գյուղատնտեսության
մասին»
օրենքի
համակարգային
վերլուծությունից պարզվել է, որ օրգանական գյուղատնտեսական արտադրանքի
համապատասխանության
հավաստագրի (սերտիֆիկատի) բացակայությամբ
«օրգանական» կամ մակնշման առումով
համարժեք «էկոլոգիական», «էկոլոգիապես
մաքուր», «բիոլոգիական» տերմինների
կամ դրանց «էկո», «բիո» կամ կրճատ
այլ ձևերի` առանձին կամ հարադիր
բառերի օգտագործումը գյուղատնտեսական
արտադրանքը
մակնշելիս
կամ
գովազդելիս
արգելված
է՝
անկախ
օգտագործման նպատակներից և հարադիր
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կառուցվածքներից և պարունակում է
հասարակության մոլորեցման դրսևորմամբ
անբարեխիղճ մրցակցության տարրեր։
Տնտեսավարող
սուբյեկտների
կողմից
արտադրված կամ ներկրված հավաստված
օրգանական
գյուղատնտեսական
արտադրանք չհանդիսացող ապրանքների
տուփերի
կամ
փաթեթվածքների
վրա «օրգանական» կամ համարժեք
«էկոլոգիական», «էկոլոգիապես մաքուր»,
«բիոլոգիական» տերմինների կամ դրանց
«էկո», «բիո» կամ կրճատ այլ ձևերի
առանձին կամ հարադիր բառերի մակնշումը
Հանձնաժողովը որակել է հասարակության
մոլորեցման դրսևորմամբ անբարեխիղճ
մրցակցություն, քանի որ տնտեսավարող
սուբյեկտները փորձել են սպառողների
մոտ թյուր տպավորություն ստեղծել
(ապակողմնորոշել), որ այդ ապրանքներն
օրգանական գյուղատնտեսության վարման
կանոններին
համապատասխան
սերտիֆիկացված օրգանական գյուղատնտեսական արտադրանքներ են:
Համապատասխան հավաստագիր ստանալը պահանջում է լրացուցիչ ռեսուրսների ներդրում, և վերոնշյալ բառերի
մակնշմամբ
ապրանքների
իրացումն
առանց համապատասխան հավաստագրի
առկայության տնտեսավարող սուբյեկտներին կարող է նաև մրցակցային
առավելություն տալ այն տնտեսավարող
սուբյեկտների
նկատմամբ,
որոնք
անհրաժեշտ
ռեսուրսներով
ստացել
են հավաստագիր կամ արտադրում և
իրացնում են նմանատիպ ապրանքներ՝
առանց վերոնշյալ մակնշման։
Ուսումնասիրության արդյունքում վարույթներ են հարուցվել 29 տնտեսավարող
սուբյեկտների
կողմից
տնտեսական
մրցակցության
բնագավառում
իրավախախտման վերաբերյալ, որից 21
տնտեսավարող
սուբյեկտներին
տրվել
է նախազգուշացում, 2-ի նկատմամբ
կիրառվել է տուգանք, 5 վարույթ կարճվել է,
իսկ 1-ն ընթացքի մեջ է։
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Գծապատկեր 12.
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ
ՏՈՒՓԵՐԻ ԿԱՄ ՓԱԹԵԹՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱԿՆՇՄԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ՀԱՐՈՒՑԵԼ Է 29 ՎԱՐՈՒՅԹ

Տնտեսավարող
սուբյեկտների
մի
մասը ընդունել է իրավախախտումը և
դադարեցրել
վերոնշյալ
մակնշումով
գյուղատնտեսական
արտադրանքի
արտադրությունը և իրացումը, մյուս
մասը դիմել է համապատասխան մարմին՝
հավաստագիր ստանալու նպատակով։
ԳՈՎԱԶԴԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԱՆԲԱՐԵԽԻՂՃ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄ

Հաշվի
առնելով
գովազդի
էական
ազդեցությունը սպառողների որոշումների
կայացման և տնտեսության զարգացման
վրա՝ Հանձնաժողովն ուսումնասիրություն
է
իրականացրել
գովազդի
միջոցով
հասարակության մոլորեցման հնարավոր
դրսևորմամբ անբարեխիղճ մրցակցության
իրավախախտումների
բացահայտման
նպատակով։
Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել
է, որ 2 ընկերություններ՝ «Յուքոմ» և
«Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ները, գովազդման
տարբեր եղանակներով (հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, սոցիալական ցանցերով,
արտաքին գովազդներով և այլն) տարածել են «անսահմանափակ», «անլիմիտ»
և «անսպառ» բառերի շեշտադրումով
փաթեթների գովազդներ։ Գովազդներում
ընկերությունները փոքր տառերով հղում

են տվել իրենց ինտերնետային կայքին,
որում առկա տեղեկատվությունը հերքում է
վերոնշյալ հասկացությունների սահմաններ
չունեցող, բացարձակ նշանակությունը։
Հարուցվել են վարույթներ գովազդվող
տարրերի,
մասնավորապես՝
էական
պայմանի, հասարակության հնարավոր
մոլորեցման դրսևորումը բացահայտելու
նպատակով։
Վարույթի արդյունքում պարզվել է, որ
ընկերությունների կողմից թույլ է տրվել
իրավախախտում՝
հասարակության
մոլորեցման դրսևորմամբ անբարեխիղճ
մրցակցություն,
որը
դրսևորվել
է
ընկերությունների
կողմից
մատուցվող
ծառայությունների
մասին
թերի,
ոչ
լիարժեք
տեղեկությունների
ներկայացմամբ, քանի որ գովազդվող փաթեթներով
տրամադրվող
ինտերնետը
և
րոպեները
համապատասխանաբար
«անսահմանափակ»,
«անլիմիտ»
և
«անսպառ» ներկայացնելու ու գովազդելու
դեպքում
սպառողները
կարող
են
ամբողջական պատկերացում կազմելու
հնարավորություն չունենալ գովազդվող
ապրանքի (ծառայության) վերաբերյալ։
Տվյալ
պարագայում
գովազդվող
տեղեկատվությունները
տպավորություն
են
առաջացնում
սպառողի
մոտ, որ տրամադրվող ինտերնետը և
խոսելաժամանակը
անսահմանափակ
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են, մինչդեռ մի շարք փաթեթներով
տրամադրվող
ծառայության
համար
նախատեսված
են
ինտերնետի
և
խոսելաժամանակի օգտագործման առավելագույն չափաքանակներ։  

նախորդող ժամանակահատվածի համեմատությամբ չեն նվազեցվել, այլ գործել են
դրան նախորդող ժամանակահատվածում
կիրառված գները։
Վարույթների առանձնահատկությունները

Հանձնաժողովը «Յուքոմ» և «Տելեկոմ
Արմենիա»
ՓԲԸ-ների
փաթեթներով
տրամադրվող ինտերնետը և րոպեներն
«անսահմանափակ»,
«անլիմիտ»
և
«անսպառ» գովազդելն այն դեպքում,
երբ փաթեթների պայմաններում առկա
են
սահմանափակումներ,
որակել
է
որպես
հասարակության
մոլորեցման
դրսևորմամբ անբարեխիղճ մրցակցություն։ Հաշվի առնելով ընկերությունների
կողմից
իրավախախտում
կատարելու
փաստի ընդունումը և Հանձնաժողովի
հետ
համագործակցությունը՝
ընկերությունների
նկատմամբ
կիրառվել
է
պատասխանատվության
միջոց՝
նախազգուշացում։
ԶԵՂՉԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԱՆԲԱՐԵԽԻՂՃ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄ
Հանձնաժողովը 2021 թվականին վերահսկողություն է իրականացրել տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ զեղչերի
միջոցով հասարակության մոլորեցման
հնարավոր դրսևորմամբ անբարեխիղճ
մրցակցության իրավախախտումների բացահայտման նպատակով։
Հարուցված
նմանատիպ
վարույթների
շրջանակներում
պարզվել
է,
որ
ընկերությունները
հայտարարել
են
իրականությանը
չհամապատասխանող
ակցիաներ.
հայտարարված
զեղչի
շրջանակում և մինչև նշված զեղչի
հայտարարումը ապրանքներն իրացվել են
միմյանցից չտարբերվող գներով։ Զեղչերի
հաշվարկման համար հիմք է հանդիսացել
«ենթադրյալ» գին, որով իրականացված
փաստացի
վաճառք
Հանձնաժողովի
ուսումնասիրության
ընթացքում
չի
հայտնաբերվել։
Այսինքն՝
ակցիայի
ընթացքում ապրանքների գները դրան
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Հանձնաժողովը
նշված
վարույթների
շրջանակներում անհրաժեշտ է համարել
անդրադառնալ
մանրածախ
առևտրի
ոլորտում կիրառվող զեղչի բնութագրիչների
բացահայտմանը։
Հանձնաժողովի մեկնաբանմամբ՝ մանրածախ առևտրի ոլորտում կիրառվող զեղչը
մարքեթինգային գործիք է՝ ուղղված իրացվող ապրանքի գրավչության բարձրացմանը
և մեծ թվով հաճախորդների ներգրավմանը
ապրանքի իրացման ծավալների մեծացման
նպատակով:
Զեղչի կիրառման համար իրացնողի
հայտարարած պայմանները կարող են լինել
մի քանի բնույթի՝ կապված ձեռք բերվող
ապրանքների քանակի, ձեռք բերվող
ապրանքների որոշակի համադրության,
ինչպես նաև այն ժամանակահատվածի,
օրերի հետ, որի ընթացքում ձեռք են բերվում
ապրանքները։
Մասնավորապես՝ մանրածախ առևտրի
ոլորտում կիրառվող զեղչն ունի հետևյալ
բնութագրիչները.
1. իրացնողի կողմից պետք է լինի գնի
նվազեցում նրա կողմից հայտարարված
գնից։
Այսինքն՝
վաճառքի
դրված
ապրանքի դիմաց իրացնողը ձեռք բերողից պետք է գանձի ավելի քիչ գումար, քան
այն գնի դեպքում, որը գործում էր զեղչի
կիրառումից առաջ։ Ընդ որում՝ իրացնողի
կողմից
հայտարարած
սկզբնական
գինը պետք է կիրառության մեջ դրված
լինի որոշակի ժամանակահատվածի
ընթացքում, որի դեպքում հնարավոր ձեռք
բերողներն օբյեկտիվ հնարավորություն
կունենան տեղեկանալու այդ գնի մասին,
2.

զեղչը, որպես կանոն, կիրառվում
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է ձեռք բերողի կողմից իրացնողի
հայտարարած
որոշակի
պայմաններ
կատարելու դեպքում,
3. ապրանքի
վաճառքը
զեղչված
գնով սահմանափակված է որոշակի
ժամանակահատվածով և զեղչի ավարտից
հետո նախկին գինը վերականգնվում է,
այսինքն, զեղչի կիրառման պարագայում
ձեռք բերողը գիտակցում է, որ տվյալ
երևույթի ավարտից հետո գրավիչ
պայմաններն այլևս չեն գործելու, և
տվյալ ապրանքի նկատմամբ կիրառվելու
է նախքան զեղչը կիրառված գինը։
Այսինքն՝ զեղչի կիրառման պարագայում
ձեռք բերողը գիտակցում է, որ առնչվում
է կարճաժամկետ, ոչ մշտական բնույթ
կրող երևույթի հետ, որի դեպքում
տվյալ
ապրանքը
հնարավորություն
ունի ձեռք բերել իր համար ավելի
գրավիչ պայմաններով: Հնարավոր է
նաև իրավիճակ, երբ զեղչի կիրառման
ժամանակահատվածում
զեղչով
վաճառվող ապրանքի խմբաքանակն
ավարտվի մինչև զեղչի կիրառման
ժամանակահատվածի ավարտը։

ակցիաների կիրառման ոլորտում առկա
անբարեխիղճ մրցակցության դեպքերը,
որոնք նաև օրենսդրական բացերի արդյունք
են, և ստեղծել կանխատեսելի, մրցակցային
միջավայր թե՛ բիզնեսի, թե՛ սպառողների
համար:

Վերոգրյալից պարզ է դառնում, որ զեղչի
կիրառում չեն կարող դիտարկվել ապրանքի
գնի փոփոխությունները (տվյալ դեպքում՝
իջեցումները), որի ժամանակ իրացնողը,
գնահատելով
ապրանքի
իրացման
գործընթացում առկա տվյալները, որոշում
է անորոշ ժամկետով իջեցնել ապրանքի
գինը՝ այդպիսով նվազեցնելով իր կողմից
ապրանքի վաճառքի արդյունքում մշտապես
առկա շահույթի չափը, եթե իջեցումը
պայմանավորված չէ ապրանքի վաճառքի
ինքնարժեքի նվազմամբ։
Վարույթների արդյունքում ներկայացված
առաջարկները
Հանձնաժողովը հանդես է եկել զեղչերի և
այլ ակցիաների իրականացման ոլորտի
օրենսդրական բարեփոխումներով։
Օրենսդրական բարեփոխումները նպատակ
ունեն կանխարգելել զեղչերի և այլ
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ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Աղյուսակ 2.
Ոլորտների, ապրանքային շուկաների ուսումնասիրություններ
2019

2020

2021

2022

Բենզին և Դիզելային
վառելիք

Հանքարդյունաբերություն

Թռչնամիս

Էլեկտրոնային առևտուր

Շաքարավազ

Հավի ձու կճեպով

Ախտորոշիչ
ծառայություններ

Մանկական կերեր և այլ
պարագաներ

Կարագ

Ցորեն և ալյուր

Կաթ և կաթնամթերք

Բուսական ծագմամբ
յուղեր

Սեղմված գազ

Դեղեր

Դեղեր

Բեռնափոխադրման
ծառայություններ

Կոնյակ

Գովազդ

Առևտրային ցանցեր

Աջակցող միջոցներ

Հանձնաժողովն
իրականացնում
է
մրցակցությանը վնասող խախտումների
բացահայտման, պատասխանատվության
միջոցի կիրառման կամ կանխարգելման
միջոցառումներ։
Կանխարգելող միջոցառումների շրջանակներում ուսումնասիրվում է որևէ ոլորտ
կամ ապրանքային շուկա մրցակցային
խնդիրների բացահայտման նպատակով:
Յուրաքանչյուր
տարի
Հանձնաժողովն
իրականացնում է լայն սպառում ունեցող
պարենային և ոչ պարենային նշանակության
ապրանքների
և
ծառայությունների
տարեկան 5 ապրանքային շուկաների
ուսումնասիրությունները, որոնց արդյունքում բացահայտվում են առկա խնդիրները
և
առաջարկվում
միջոցառումներ
ապրանքային շուկայի ուղղակի կամ
անուղղակի կարգավորման համար։ 5
տարվա
ընթացքում
ուսումնասիրելով
լայն սպառում ունեցող պարենային և ոչ
պարենային նշանակության ապրանքների
և ծառայությունների 25 ապրանքային
շուկա` Հանձնաժողովը հաջորդ տարիներին
անդրադառնում է նույն ապրանքային
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շուկաներին՝ տնտեսության մրցակցային
վիճակի բարելավման և Հանձնաժողովի
գործունեության արդյունավետության գնահատման նպատակով։
Ապրանքային շուկայի ուսումնասիրության
ընթացքում բացահայտվում են մրցակցությունը խաթարող գործոնները, աղբյուրները,
դրանց ազդեցությունը մրցակցային վիճակի վրա և մրցակցային խնդիրների
լուծման նպատակով իրականացվում են
միջոցառումներ։

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, 2021

Աղյուսակ 3.
ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ
ԽՆԴԻՐՆԵՐ,
ՄԻՋՈՑԱՌؤՄՆԵՐԻ
ՏԵՍԱԿՆԵՐ,
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ
ԱՐԴՅؤՆՔ
Մրցակցային
խնդիրներ,
միջոցառումների
տեսակներ,
ակնկալվող
արդյունք

Հայտնաբերված
մրցակցային
խնդիրներ

Օրենսդրական կարգավորուﬓերին
և քաղաքականությանն
առնչվող խնդիրներ

Սպառողների շահերի
պաշտպանության
խնդիրներ

Օրենքի կիրառման կամ
ապրանքային շուկայի մասնակցի
վարքագծի խնդիրներ

Ապրանքային շուկայի
կառուցվածքի խնդիրներ

Խնդիրների
բացակայություն

Պոտենցիալ
ﬕջոցառումների
տեսակներ

Գործող օրենսդրական դաշտի, իրավական
կարգավորուﬓերի և քաղաքականության բարելավման առաջարկությունների ներկայացում,
մրցակցային վիճակի վերաբերյալ իրազեկում
ոլորտը կարգավորող և քաղաքականություն
մշակող մարﬕններին
Փոխանցել խնդիրը սպառողների շահերը պաշտպանող մարﬓին կամ ձեռնարկել սպառողների
պաշտպանությանն ուղղված ﬕջոցառուﬓեր,
կրթել սպառողին և բարձրացնել իրազեկվածության մակարդակը,
տնտեսավարող սուբյեկտներին տեղեկացնել
սպառողների շահերի ոտնահարումը կանխող
գործողությունների մասին
Մրցակցությունը խաթարող գործողությունների
բացահայտում, պատասխանատվության ﬕջոցի
կիրառում,
տարբեր տնտեսավարող սուբյեկտների վիճելի
հարցերի պարզաբանում Հանձնաժողովի կողﬕց,
ապրանքային շուկայի ուսուﬓասիրության շարունակական իրականացում
Ձեռնարկել ապրանքային շուկայի կառուցվածքային բարելավման ﬕջոցառուﬓեր,
ապրանքային շուկայի կառուցվածքի բարելավման
նպատակով առաջարկություններ ներկայացնել
Կառավարությանը

Հրապարակել հաշվետվություն և ներկայացնել
ապրանքային շուկայի ուսուﬓասիրության արդյունքում կատարած հետևությունները

Ակնկալվող
արդյունք

Օրենսդրական դաշտի և
քաղաքականության դրական
փոփոխություններ

Իրազեկ սպառող
և տեղեկացված
տնտեսվարող սուբյեկտ

Ապրանքային շուկայի
մասնակիցների
տեղեկացվածության
մակարդակի աճ, Օրենքի կիրառում

Մրցակցության տեսանկյունից
ապրանքային շուկայի
կառուցվածքի բարելավում

Սպառողների, տնտեսավարող
սուբյեկտների և
քաղաքականություն մշակող
մարﬕնների տեղեկացվածության
մակարդակի բարձրացում
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ԹՌՉՆԱՄՍԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ
ՈԼՈՐՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հանձնաժողովի 2021 թվականի փետըրվարի 2-ի «Թռչնամսի շրջանառության
ոլորտի
ապրանքային
շուկաների
ուսումնասիրություն
իրականացնելու
վերաբերյալ» թիվ 29-Ա որոշման հիման
վրա ուսումնասիրություն է իրականացվել
թռչնամսի շրջանառության ոլորտում:
ԱՊՐԱՆՔԱՏԵՍԱԿԱՅԻՆ ԵՎ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ
Թռչնամսի ընդհանուր սպառման ծավալում
գերակշիռ մասը կազմում է հավի միսը։
Թռչնամսի այլ տեսակները (սագ, բադ,
հնդկահավ և այլն) իրենց սպառողական
հատկանիշներով փոխադարձ փոխարինելի
չեն հավի մսի հետ. դրանք տարբերվում
են իրենց գործածության նշանակությամբ,
կիրառման, որակական, տեխնիկական,
գնային և այլ հատկանիշներով։ Հավի
միսը՝ որպես կենցաղում հաճախ սպառվող
ապրանք,
սպառողների
կողմից
չի
փոխարինվում թռչնամսի մեկ այլ տեսակով։
Հավի
միս
ապրանքային
շուկայի
ապրանքատեսակային սահմանը հատկորոշելու նպատակով կարելի է տարանջատել
հավի մսի հետևյալ տեսակները.
1. տեխնոլոգիական
վերամշակման
տեսանկյունից հավի միսը վաճառվում
է ամբողջական կամ մասնատված
(բացառությամբ ճտերի),
2. մկանների
խորքում
ջերմային
տարբերություններից կախված՝ տարանջատվում են հավի թարմ, պաղեցված,
սառեցված և խորը սառեցված տեսակները,
3. որակական
(յուղայնություն
և
վերամշակում)
տեսանկյունից
տարանջատվում են հավի մսի 1-ին և 2-րդ
կարգերը։
Հավի մսի նշված տեսակների փոխադարձ
փոխարինելիության տեսանկյունից առկա
որոշ
առանձնահատկությունները
և տարբերություններն այնքան էական
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չեն, որպեսզի ազդեցություն ունենան
սպառողների վարքագծի վրա։ Սպառողները
հեշտությամբ հավի մսի բոլոր տեսակները
կարող են փոխարինել մեկը մյուսով, քանի որ
որպես վերջնական օգտագործման ապրանք
ֆունկցիոնալ կիրառման և նշանակության
տեսանկյունից դրանք համարվում են նույն
ապրանքը։
«Հավի միս» ապրանքային շուկայի
ապրանքատեսակային սահմանն իր մեջ
ներառում է հավի մսի բոլոր տեսակները։
ՀՀ-ում իրացվող հավի միսը ձեռքբերման
տեսանկյունից հավասարապես հասանելի
է հանրապետության ողջ տարածքում,
և գոյություն չունեն հավի միսը մարզեր
տեղափոխելու հետ կապված խոչընդոտներ։
«Հավի միս» ապրանքային շուկայի
աշխարհագրական սահման է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության
տարածքը:
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
«Հավի
միս»
ապրանքային
շուկայի
ծավալը որոշվել է ապրանքային շուկայի
աշխարհագրական
սահմանում
տվյալ
ապրանքի և դրա փոխադարձ փոխարինելի
ապրանքների իրացման ընդհանուր ծավալի
հիման վրա` բնեղեն արտահայտությամբ,
որի մեջ չեն ներառվել գյուղացիական
տնտեսությունների
կողմից
իրացված
հավի մսի ծավալները։ Մասնավորապես,
«Հավի միս» ապրանքային շուկայի ծավալը
հաշվարկվել է որպես ներմուծված և ՀՀում արտադրված հավի մսի իրացման
հանրագումար:
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Գծապատկեր 13.
Հավի մսի իրացման ծավալները 2018-2020 թվականների ընթացքում /կգ/

100%

41․174․681

44․716․763

42․506․251

70%

71%

69%

30%

29%

31%

2018թ․

2019թ․

2020թ․

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ներմուծված

28․620․301

33․097․475

29․396․421

Տեղական

12․554․380

11․619․288

13․109․831

«Հավի միս» ապրանքային շուկայի ծավալը
2018, 2019, 2020 թվականներին կազմել
է
համապատասխանաբար՝
41175,
44717 և 42506 տոննա։ ՀՀ-ում հավի մսի
ինքնաբավությունը կազմում է շուրջ 30
տոկոս։
Բոլոր տարիներին ՀՀ բնակչության կողմից
սպառվող թռչնամսի գերակշիռ մասն
ապահովվել է ներմուծման հաշվին։ Այսպես՝
2005-2019 թթ.-ին ՀՀ-ում թռչնամսի
ընդհանուր
առաջարկում
ներմուծման

մասնաբաժինը մշտապես գերազանցել
է ներքին արտադրությունը /միջինը 4.4
անգամ/։
Պետական
եկամուտների
կոմիտեի
տրամադրած տեղեկատվության համաձայն՝ 2018, 2019, 2020 թվականների
ընթացքում հավի մսի ներմուծման ծավալները համապատասխանաբար կազմել
են 32783, 43370, 32919 տոննա։
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Գծապատկեր 14.
Ներմուծված սառեցված հավի մսի ծավալները՝ ըստ երկրների (%)
2018թ.
18%

31%

18%
1%
3%
4%

2019թ.

10%

2020թ.

15%

22%
28%
36%

31%

16%
2%
3%

2%
3%

15%

3%
4%

5%

6%

12%

12%

ՈՒկրաինա

Միացյալ Նահանգներ

Բրազիլիա

ՌԴ

Գերմանիա

Միացյալ Թագավորություն

Բելգիա

Այլ

Ներմուծման աշխարհագրությունը որոշակի
փոփոխություններ է կրել, մասնավորապես,
եթե 2018 թվականին ներմուծման 31
տոկոսն իրականացվում էր ԱՄՆ-ից, 18
տոկոսը՝ Բրազիլիայից և 18 տոկոսը՝
Ուկրաինայից, ապա 2020 թվականին արդեն
ներմուծման 31 տոկոսը իրականացվել
է Ուկրաինայից, 28 տոկոսը՝ ԱՄՆ-ից, 15
տոկոսը՝ Բրազիլիայից։

դրույքաչափերի փոփոխությամբ (18-ից 50
տոկոս, իսկ 2022 թվականից 80 տոկոս,
քվոտավորված
ներմուծման
դեպքում՝
25 տոկոս), և քանի որ Ուկրաինայի հետ
ազատ տնտեսական համագործակցության
շրջանակներում գործում է 0 տոկոս
մաքսատուրք, աստիճանաբար տեղի է
ունեցել ներմուծման աշխարհագրության
փոփոխություն։

Նշված
փոփոխությունը
հիմնականում
պայմանավորված է 3-րդ երկրներից
ԵԱՏՄ տարածք հավի մսի ներմուծման
մաքսատուրքերի անցումային մաքսային

Ի հաշիվ Ուկրաինայից հավի մսի
ներմուծումների
աճի՝
ԱՄՆ-ից
և
Բրազիլիայից ՀՀ հավի մսի ներմուծման
ծավալների
կրճատման
հիմնական
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շարժառիթ է հանդիսացել երկու գործոն՝
‣‣ Ուկրաինայում հավի մսի իրացման
գների ցածր մակարդակը,
‣‣
Ուկրաինայից ՀՀ հավի մսի ներմուծման զրոյական մաքսային դրույքաչափը։

44 տոկոսով, որի արդյունքում միևնույն
ժամանակահատվածում զգալի նվազել է
առավել խոշոր ներմուծման ծավալ ունեցող
տնտեսավարող սուբյեկտի մասնաբաժինը:
Չնայած վերջին տարիներին հավի մսի
արտադրության ծավալներն ունեն աճման
դինամիկա, այնուամենայնիվ դրանց ծավալները զգալիորեն զիջում են ներմուծման
ծավալներին։

Հավի մսի ներմուծում իրականացնող
տնտեսավարող
սուբյեկտների
թիվը
2014-2020
թվականներն
ընկած
ժամանակահատվածում աճել է շուրջ

Գծապատկեր 15.
Հավի մսի ներմուծում իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտների թիվը
և ներմուծման առավել խոշոր ծավալ ունեցող տնտեսավարող սուբյեկտի
մասնաբաժինը

63

57

50

45
36

54

52

2019թ․

2020թ․

44%
-31%

2014թ․

2015թ․

2016թ․

2017թ․

2018թ․

Խոշոր ներմուծում իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտների մասնաբաժին
Ներմուծող տնտեսվարողների թիվ

Գծապատկեր 16.
Հավի մսի արտադրության ծավալները և արտադրություն իրականացնող
տնտեսավարող սուբյեկտների քանակը 2018-2020 թվականների ընթացքում,
կիլոգրամ3
12․648․251

12․160․181

12․759․793
19

16
15

2018թ․
3

2019թ․

2020թ․

Հաշվարկված՝ ՊԵԿ և տնտեսավարող սուբյեկտների տեղեկատվության համադրման արդյունքում
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Ուսումնասիրելով ըստ արտադրության
ծավալների տնտեսավարող սուբյեկտների
զբաղեցրած մասնաբաժինների բաշխվածությունը՝ կարելի է եզրակացնել, որ
2018-2019
թվականների
ընթացքում
միջին մասնաբաժնի շեղումը կրճատվել է,
ինչն ապրանքների նկատմամբ սպառողների կողմից ցուցաբերած հավասար
հետաքրքրության և սպառման արդյունք է։

ճշգրիտ ցուցանիշներից է:   2018, 2019,
2020 թվականներին HHI-ն կազմել է
համապատասխանաբար 1320, 1816, 1349:
Հաշվարկված ցուցանիշների համադրման
արդյունքում «Հավի միս» ապրանքային
շուկայի կենտրոնացվածության աստիճանը
միջին է։

Գծապատկեր 17.
Հավի միս արտադրողների զբաղեցրած մասնաբաժինների
բաշխվածությունը՝ 2018-2020 թթ. ընթացքում
40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

2018թ․

2019թ․

Ուսումնասիրության շրջանակում հաշվարկվել է «Հավի միս» ապրանքային շուկայի
կենտրոնացվածությունն
առավել
լայն
տարածում ունեցող ինդեքսների միջոցով։
Մասնավորապես գնահատվել է շուկայի
կենտրոնացվածության աստիճանը շուկայում առավել խոշոր մասնաբաժին ունեցող
3 ընկերությունների մասնաբաժինների
հիման վրա՝ CR3 (Concetration ratio): 2018,
2019, 2020 թվականներին CR3-ը կազմել է
համապատասխանաբար 51%, 57%, 49%:
HHI
(Հերֆինդալ-Հիրշմանի
ինդեքսը)
շուկայի
կենտրոնացվածության
գնահատման
առավել
տարածված
և
45

2020թ․

    ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
‣‣ Հավի
միսը
հիմնականում
ներկայացված
է
չփաթեթավորված
կամ
թափանցիկ
տոպրակներով
փաթեթավորմամբ, որի վրա նշված է
միայն փաթեթավորման ամսաթիվը.
բացակայում
է
արտադրության
ամսաթիվը, պահպանման ժամկետը և
արտադրող ընկերության անվանումը։
‣‣ Չնայած
ներմուծված
թռչնամսի
նկատմամբ
հայատառ
պարտադիր
մակնշման իրավական կարգավորմանը՝
մանրածախ իրացման վաճառակետերում առկա է ներմուծված սառեցված
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թռչնամիս՝ առանց պատշաճ մակնշման
(ծագման
երկիր,
արտադրության,
պահպանման տարեթվեր, պահպանման
պայմաններ և այլն):
‣‣ Մանրածախ առևտրի վաճառակետերում վաճառվում է և΄ սառեցված, և΄
թարմ կամ պաղեցված չփաթեթավորված թռչնամիս, որը կամ մակնշված չէ,
կամ դրա վրա առնվազն բացակայում
է արտադրության ամսաթիվը, պահպանման ժամկետը և արտադրող
ընկերության անվանումը, վերջինիս
փոխարեն թափանցիկ մեկանգամյա
տոպրակի վրա նշված է փաթեթավորման ամսաթիվը, հաճախ բացակայում է
արտադրողի անվանումը կամ կիրառվում
են գունային տարբերակիչ օղակներ:
‣‣ Մասնատված չփաթեթավորված հավի միսը հիմնականում ներկայացված է
առանց տարբերակիչ նշանների։
‣‣ Մանրածախ առևտրի վաճառակետերում տեղադրված սառնարանային
ցուցափեղկերում ներմուծված սառեցված չփաթեթավորված թռչնամիսը և ՀՀում արտադրված թարմ կամ պաղեցված
չփաթեթավորված թռչնամիսը սպառողին են ներկայացվում առանց հստակ
տարանջատման:
‣‣ Վաճառակետերում
իրացվող
չփաթեթավորված սառեցված կամ թարմ
թռչնամիսն առանց պատշաճ մակնշման
իրացման պարագայում վերջնական
սպառողը չի ստանում ամբողջական
տեղեկատվություն մսամթերքի արտադրության, ծագման, պահպանման և
այլնի վերաբերյալ:

‣‣ Մանրածախ առևտրի վաճառակետերում
տեղադրված
սառնարանային
ցուցափեղկերում ներմուծված սառեցված չփաթեթավորված թռչնամիսը և ՀՀում արտադրված թարմ կամ պաղեցված
չփաթեթավորված թռչնամիսը սպառողին են ներկայացվում առանց հստակ
տարանջատման այն պարագայում,
երբ դրանց պահպանման պայմաններն
էականորեն տարբերվում են։
    ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
‣‣ Այնպիսի իրավական կարգավորումների սահմանում, որոնց համաձայն
մակնշմանը, դրոշմապիտակավորմանը,
վաճառքի պայմաններին և մի շարք
այլ կարգավորումների ներկայացված
պահանջների պարտադիր պահպանումը
հավասարապես տարածվի մասնատված
և չփաթեթավորված մսի և մսամթերքի
նկատմամբ:
‣‣ Վաճառքի կետերում հստակ և
տեսանելի տարանջատման պահանջի
մշակում և դրա նկատմամբ բավարար
հսկողության ապահովում, որը թույլ
կտա սպառողին հստակ տարանջատել
սառեցված հավի միսը պաղեցված
կամ թարմ հավի մսից։ Արդյունքում՝
ցուցադրված մսի յուրաքանչյուր խմբաքանակի, տեսակի, պահպանման պայմանների և ժամկետի, արտադրողի,
ծագման վերաբերյալ տեղեկատվությունը սպառողին տեսանելի և հասանելի կլինի:

‣‣ Տեղական արտադրության չփաթեթավորված հավի մսի տարբերակիչ
նշանները (գունային տարբերակմամբ
օղակներ) հստակ պատկերացում չեն
տալիս
սպառողին
արտադրության
ժամկետների և արտադրող ընկերության
մասին։
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ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կաթի և կաթնամթերքի շրջանառության
ոլորտի ուսումնասիրության շրջանակում  
«Կարագ» ապրանքային շուկային անդրադարձ չի կատարվել, քանի որ 2019
թվականին իրականացվել է «Կարագ»
ապրանքային
շուկայի
ամբողջական
ուսումնասիրություն:
«ՀՈՒՄ ԿԱԹ» ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱ
Ապրանքատեսակային և աշխարհագրական
սահմանները

Ապրանքային շուկայի կառուցվածքը
Հանձնաժողովը «Հում կաթ» ապրանքային
շուկայի ուսումնասիրության նպատակով
տեղեկատվություն
է
հավաքագրել
ջերմամշակված կաթի, պանրի, մածունի,
թթվասերի, կաթնաշոռի, յոգուրտի և
կեֆիրի արտադրությամբ զբաղվող 13
խոշոր տնտեսավարող սուբյեկտներից,
որոնց արտադրության ընդհանուր ծավալը
կազմում է ՀՀ-ում նշված մթերքների
արտադրության շուրջ 78 տոկոսը։

Հում կաթը մթերվում է գյուղացիական
տնտեսություններից
և
առաքվում
է
կաթնամթերք արտադրողներին հետագա
վերամշակման համար։ Այս վիճակում այն
ունի պահպանման կարճ ժամկետ, քանի
որ մինչև առաքումը միայն սառեցվում է և
որևէ տեսակի վերամշակման չի ենթարկվում։ Այն չի հանդիսանում վերջնական
սպառման արտադրանք և օգտագործվում
է որպես հումք կաթնամթերքի այլ ապրանքատեսակների արտադրության մեջ: Հում
կաթի
վերամշակումից
հիմնականում
ստացվում է ջերմամշակված կաթ, փոշի
կաթ, մածուն, կարագ, պանիր, յոգուրտ,
թթվասեր, ինչպես նաև օգտագործվում է այլ
արտադրանքներում, ինչպիսիք են շոկոլադը,
հրուշակեղենը և այլն։

Կաթնամթերքի արտադրության ոլորտը
հագեցած է. ոլորտում գործունեություն
է ծավալում շուրջ 250 տնտեսավարող
սուբյեկտ։ ՀՀ-ում խոշոր կաթնամթերք
արտադրողների կողմից 2020 թվականին
մթերվել է 50,8 մլն լիտր հում կաթ։ 2020
թվականին հում կաթի մթերման առավել
մեծ ծավալներ է ունեցել 4 տնտեսավարող
սուբյեկտ, որոնց ընդհանուր մասնաբաժինը
կազմել է 67 տոկոս։

«Հում
կաթ»
ապրանքային
շուկայի
ապրանքատեսակային սահման է համարվել գյուղացիական տնտեսությունների4
կողմից արտադրված և որևէ տեսակի
վերամշակման չենթարկված կաթը։

Որոշ ընկերություններում մթերման գները
նույնն են տարվա ընթացքում, իսկ մյուս
ընկերություններում փոխվում են՝ կախված
սեզոնայնությունից. ամռան ամիսներին
հում կաթն ավելի էժան է, քան ձմռանը։ Հում
կաթի ձեռքբերման միջին կշռված գները
2020 թվականին տատանվել են 156-169
դրամի սահմաններում։

Ապրանքային շուկայի աշխարհագրական
սահմանը հանդիսանում է ՀՀ ողջ տարածքը:
Գյուղացիական տնտեսությունները այս ոլորտի
ուսումնասիրության շրջանակներում հանդիսանում
են ֆիզիկական անձինք և ՓՄՁ-ներ, որոնք
զբաղվում են անասնապահությամբ և արտադրում
են հում կաթ։
4
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Մթերման գները հիմնականում ձևավորվում
են կաթի որակական հատկանիշների՝
յուղայնության և պաթոգեն մանրէների
ցուցանիշի
հիման
վրա։
Տարբեր
ընկերությունների հում կաթի մթերման
միջին գներն էականորեն տարբերվում են։

Անհավասարաչափ է բաշխված ապրանքային շուկայում հում կաթի առաջարկը,
մասնավորապես կաթնամթերք արտադրողներին առաջարկվում է կաթի մեծ ծավալ

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, 2021

Գծապատկեր 18.
2019-2020 թվականներին 1 լիտր կաթի ձեռքբերման միջին կշռված գին
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2019թ․

ամռան ամիսներին, իսկ ձմռան ամիսներին
կաթի արտադրության ծավալները կտրուկ
նվազում են։ Նշված հանգամանքը հաշվի
առնելով՝
տնտեսավարող
սուբյեկտները իրականացնում են կաթի փոշու
արտադրություն
և
ներմուծում,
որն
օգտագործվում է կաթնամթերքի և այլ
արտադրություններում։
Կաթնամթերքի
արտադրության մեջ օգտագործելու նպատակով ՀՀ հիմնականում ներմուծվում է
1,5 տոկոս յուղայնությամբ կաթի փոշի,
իսկ ներմուծված 26 տոկոս յուղայնությամբ
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2020թ․

կաթի փոշին հիմնականում օգտագործվում
է հրուշակեղենի արտադրության մեջ՝
կազմելով ընդհանուր ներմուծված կաթի
փոշու շուրջ 24 տոկոսը։
Կաթի փոշու ներմուծում իրականացվել է
հիմնականում Բելառուսից՝ 57 տոկոս (3 958
տոննա), Ուկրաինայից՝ 21 տոկոս (1 443
տոննա), ՌԴ-ից՝ 16 տոկոս (1 083 տոննա)։
1 կգ կաթի փոշուց ստացվում է շուրջ 8,511,5 լիտր կաթ՝ կախված յուղայնությունից։
2020 թվականին տնտեսավարող սուբյեկտ-

Աղյուսակ 4.
2020 թվականի ընթացքում ներմուծված կաթի փոշու վերաբերյալ՝ ըստ երկրների
Հ/Հ

Երկիր

Քանակ
(տոննա)

Արժեք ( հազ
դրամ)

Մասնաբաժին

1

Բելառուս

3,958

4,906,252

57%

2

Ուկրաինա

1,443

1,711,430

21%

3

Ռուսաստան

1,083

1,411,227

16%

4

Այլ՝ 6 երկիր

423

470,640

6%

Ընդամենը

6,907

8,499,549

100%
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ների կողմից ներմուծված կաթի փոշին
համարժեք է 58 710 լիտր կաթի։ 1 կգ
կաթի փոշու արժեքը 2020 թվականին
միջինում կազմել է 1 210 դրամ։ Եթե 1 կգ
կաթի փոշուց ստացվում է շուրջ 8,5 լիտր
կաթ, ապա 1 լիտր կաթի փոշուց ստացված
կաթի գինը 130 դրամ է, որում ներառված
չեն տեղափոխման, մաքսազերծման և
պահպանման ծախսերը։
ՀՀ-ում 2020 թվականին արտադրվել է
507,3 տոննա կաթի փոշի, որը կազմել է
ընդհանուր շրջանառության շուրջ 7 տոկոսը։
Կաթի
մթերման
շուկայում
չկան
գերիշխող դիրք ունեցող ընկերություններ.
առաջին 3 խոշոր կաթ ձեռք բերող
ընկերությունները
2020
թվականի
մթերման ծավալներով զբաղեցնում են
համապատասխանաբար  շուկայի 27, 16 և
15 տոկոսը:  Այնուամենայնիվ կաթնամթերք
արտադրողները մեծ հնարավորություն
ունեն միակողմանիորեն ազդելու շուկայում
մրցակցության
հիմնական
գործոն
հանդիսացող կաթի մթերման գների վրա՝
հաշվի առնելով, որ կաթը հանդիսանում է
շուտ փչացող ապրանք, և գյուղացիական
տնտեսությունները շուկայում չեն կարող
միասնական ուժ ներկայացնել   և ունենալ
հում կաթի իրացման գնի շուրջ բանակցելու
կարողություն։
Հանձնաժողովը «Հում կաթ» ապրանքային
շուկայում
չի
հաշվարկել
շուկայի
կենտրոնացվածության գնահատման CR3
և HHI գործակիցները, քանի որ տվյալ
ապրանքային շուկայում գործունեություն է
իրականացնում մոտ 250 տնտեսավարող
սուբյեկտ։
ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ
Հում
կաթից
ստացվող
հիմնական
արտադրանքներն
են
հանդիսանում
վերամշակված կամ պաստերիլիզացված
կաթը, կաթի փոշին, պանիրը, կարագը,
մածունը, թթվասերը, յուգուրտը, կեֆիրը,
կաթնաշոռը, խտացրած կաթը և յուղը,
ինչպես նաև այլ տեսականի (օրինակ՝
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շոկոլադապատ կամ քաղցրեցված կաթնաշոռ)։
Հանձնաժողովը կաթնամթերքի արտադրության ոլորտում տարանջատել է հետևյալ
ապրանքային շուկաները.
--«Պանիր»,
--«Պաստերիզացված, մանրէազերծված,
ուլտրապաստերիզացված,
գերբարձր
ջերմաստիճանում մշակված կաթ»,
--«Մածուն»,
--«Թթվասեր»,
--«Կաթնաշոռ»,
--«Յոգուրտ»,
--«Կեֆիր»։
«ՊԱՆԻՐ» ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱ
Համաձայն «Կաթի և կաթնամթերքի
անվտանգության
մասին»
Մաքսային
միության տեխնիկական կանոնակարգի՝
պանիրը կաթնային մթերք է կամ կաթնային
բաղադրյալ մթերք, որն արտադրվում
է կաթից, կաթնային մթերքներից և/
կամ կաթի վերամշակումից ստացված
կողմնակի մթերքներից՝ օգտագործելով
կամ չօգտագործելով հատուկ մերաններ,
այն տեխնոլոգիայով, որն ապահովում է
կաթնային սպիտակուցի 23 կոագուլյացիան
կաթ մակարդող ֆերմենտների օգնությամբ,
կամ
թթվային
կամ
ջերմաթթվային
եղանակով`
հետագայում
շիճուկից
պանրային զանգվածի առանձնացմամբ,
դրա
կաղապարմամբ,
մամլմամբ,
աղադրմամբ կամ առանց աղադրման,
հասունացմամբ կամ առանց հասունացման`
ավելացնելով
կամ
չավելացնելով
ոչ
կաթնային բաղադրիչներ:
ՀՀ տարածքում տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից արտադրվում և իրացվում
են պանրամթերքի տարբեր տեսակներ՝
փափուկ, պինդ, կիսապինդ, աղաջրային,
հալած և այլն։ Պանրի փոխադարձ
փոխարինելիության ուսումնասիրությունը
ցույց է տվել, որ բոլոր տեսակները՝
փափուկ, պինդ, կիսապինդ, աղաջրային և
հալած, ընդհանուր առմամբ փոխադարձ
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փոխարինելի են թե՛ գնային, թե՛ ֆունկցիոնալ առումով։ Կախված տեխնոլոգիայի,
խոնավության, չոր նյութերում ճարպի,
կերակրի
աղի
զանգվածային
մասի
պարունակություններով և պատրաստման եղանակներից ու հնացման կամ
հասունացման
ժամանակահատվածից՝
դրանք
կարող
են
տարբեր
լինել,
սակայն
պահանջարկի
վրա
էական
ազդեցություն չունեն. պանրի մի տեսակի
գնի փոփոխությունը կարող է հանգեցնել
մյուս տեսակի նկատմամբ պահանջարկի
ավելացման։
Շուկայում առկա առավել բարձր գին ունեցող պանրի հատուկ տեսակները հիմնականում ներկրվում են և նախատեսված են
այլ նպատակային սեգմենտի համար, որը
Հանձնաժողովն ապրանքային շուկայում չի
ներառել։
«Պանիր»
ապրանքային
շուկայի
ապրանքատեսակային սահման Հանձնաժողովը համարել է արտադրական եղանակով ստացված պանրի ողջ տեսականին՝
անկախ պանրի ստացման եղանակից, իսկ
աշխարհագրական սահման՝ ՀՀ ողջ տարածքը։
2020 թվականին «Պանիր» ապրանքային
շուկայում գործունեություն է իրականացրել
140 տնտեսավարող սուբյեկտ, Հայաստանում իրացվել է մոտ 7101 տոննա
պանիր, իսկ արտադրությունը պանրի
ներմուծման և արտադրության ընդհանուր
ծավալում կազմել է 92.8 տոկոս։
2020 թվականին «Պանիր» ապրանքային
շուկայում
իրացման
ծավալներով
առավել
մեծ
մասնաբաժին
ունեցող
ընկերությունների մասնաբաժինները կազմել են համապատասխանաբար 31 տոկոս,
8 տոկոս և 4 տոկոս, իսկ 1 կգ միջին կշռված
գինը՝ համապատասխանաբար 1 703, 2
688 և 2 187 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:
2020 թվականին «Պանիր» ապրանքային
շուկայում
գերիշխող
դիրք
ունեցող
ընկերություններ առկա չեն։

Գնահատվել
է
շուկայի
կենտրոնացվածության աստիճանը շուկայում առավել խոշոր մասնաբաժին ունեցող 3
ընկերությունների մասնաբաժինների հիման վրա՝ CR3: 2019, 2020 թվականներին
CR3-ը կազմել է համապատասխանաբար
45%, 43%:
2019, 2020 թվականներին HHI-ն կազմել
է համապատասխանաբար 1099, 1131:
«Պանիր» ապրանքային շուկայի կենտրոնացվածության աստիճանը միջին է։
Այսպիսով՝ «Պանիր» ապրանքային շուկան
հանդիսանում է մրցակցային շուկա. առկա
է շուրջ 140 տնտեսավարող սուբյեկտ,
որոնց մեծածախ իրացման   գները 2020
թվականին տատանվել է 1400-2400 դրամի,
իսկ մանրածախ գները՝ 1900- 2700 դրամի
շրջանակներում։
«ՊԱՍՏԵՐԻԶԱՑՎԱԾ, ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՎԱԾ,
ՈՒԼՏՐԱՊԱՍՏԵՐԻԶԱՑՎԱԾ, ԳԵՐԲԱՐՁՐ  
ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆՈՒՄ ՄՇԱԿՎԱԾ ԿԱԹ»
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱ
«Պաստերիզացված,
մանրէազերծված,
ուլտրապաստերիզացված, գերբարձր ջերմաստիճանում մշակված կաթ» ապրանքային
շուկայի
ապրանքատեսակային
սահմանում չի դիտարկվել գյուղացիական
տնտեսությունների կողմից արտադրվող
կաթը, քանի որ որակական հատկանիշներով, պահպանման պայմաններով և
ժամկետներով
այն
փոխարինելի
չէ
պաստերիզացված,
մանրէազերծված,
ուլտրապաստերիզացված, գերբարձր ջերմաստիճանում մշակված կաթի հետ։
Հանձնաժողովը «Պաստերիզացված, մանրէազերծված,
ուլտրապաստերիզացված,
գերբարձր ջերմաստիճանում մշակված
կաթ» ապրանքային շուկայի ապրանքատեսակային սահման է համարել
արտադրական եղանակով ստացված կաթի
ողջ տեսականին, իսկ աշխարհագրական
սահման՝ ՀՀ ողջ տարածքը։
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2020 թվականին ջերմամշակված կաթ
իրացրել է 22 տնտեսավարող սուբյեկտ,
իրացման ծավալը կազմել է 6894
հազար լիտր։ ՀՀ-ում 2020 թվականին
ջերմամշակված կաթի արտադրությունը
կազմել է կաթի ընդհանուր ներմուծման և
արտադրության 91 տոկոսը։
Ջերմամշակված կաթի իրացման ընդհանուր ծավալի մեջ 2020 թվականին
առավել մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող
ընկերությունների
մասնաբաժինները
կազմել են 29 տոկոս,   15 տոկոս   և   11
տոկոս, իսկ 1 լիտրի միջին կշռված գինը՝
համապատասխանաբար 407 դրամ, 377
դրամ, 424 դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն։
2019, 2020 թվականներին «Պաստերիզացված, մանրէազերծված, ուլտրապաստերիզացված, գերբարձր ջերմաստիճանում  
մշակված կաթ»   ապրանքային շուկայի
առաջին երեք մասնակիցների տվյալներով
CR3-ը կազմել է համապատասխանաբար
56 և 55 տոկոս, այսինքն՝ 2019, 2020 թվականներին ապրանքային շուկան ունեցել է
կենտրոնացվածության միջին մակարդակ:
2019, 2020 թվականներին HHI-ը կազմել
է
համապատասխանաբար
1471,
1465, այսինքն՝   ապրանքային շուկայի
կենտրոնացվածության միջին մակարդակը
2020 թվականին պահպանվել է։
2020
թվականին
«Պաստերիզացված,
մանրէազերծված,
ուլտրապաստերիզացված, գերբարձր ջերմաստիճանում մշակված
կաթ» ապրանքային շուկայի իրացման
առավել մեծ մասնաբաժին ունեցող երեք
ընկերությունների 1 լիտր ջերմամշակված
կաթի մեծածախ իրացման միջին մարժան
կազմել է 3-4 տոկոս, իսկ միջին կշռված
ինքնարժեքը՝ 312-350 դրամ։

«ՄԱԾՈՒՆ» ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱ
Համաձայն «Կաթի և կաթնամթերքի
անվտանգության մասին» տեխնիկական
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կանոնակարգի՝ մածունը թթվակաթնային
մթերք է, որն արտադրվում է նախապես
մանրէազերծված կամ 970C ± 20C ջերմաստիճանում
այլ
ջերմամշակման
ենթարկված կաթի և/կամ կաթնամթերքի
թթվեցման
միջոցով՝
օգտագործելով
մերանային միկրոօրգանիզմներ (ջերմասեր
կաթնաթթվային ստրեպտոկոկներ), մինչև
բնորոշ զգայորոշման (օրգանոլեպտիկ)
հատկանիշներ ձեռք բերելը։
Մածունի տեսակները տարբերվում են
յուղայնությամբ, սակայն սպառողի համար
փոխադարձ փոխարինելի են՝ հաշվի
առնելով գործածական նշանակությունը,
ինչպես նաև որակական, տեխնիկական,
գնային կամ այլ հատկանիշները։
Ապրանքային
շուկան
հատկորոշելիս
հաշվի է առնվել միայն արտադրական
եղանակով իրացվող մածունը, քանի որ
այն արտադրվում է ձեռնարկատիրական
գործունեության
նպատակով
և
իրացվում է շուկայում, մասնավորապես
սուպերմարկետների և փոքր ու միջին
խանութների միջոցով, իսկ գյուղացիական
տնտեսությունները մածունը արտադրում
են սեփական տնտեսություններում և
բավարարում սեփական պահանջարկը։
Հանձնաժողովը «Մածուն» ապրանքային
շուկայի ապրանքատեսակային սահման
է համարել արտադրական եղանակով
ստացված մածունի ողջ տեսականին՝
անկախ յուղայնության աստիճանից։
Ապրանքային շուկայի աշխարհագրական
սահման է համարվել  ՀՀ ողջ տարածքը:
2019 թվականին մածունի իրացման
ծավալները կազմել են 8939 տոննա, 2020
թվականին աճել են 29,3 տոկոսով՝ կազմելով
11560 տոննա։
2020 թվականին ապրանքային շուկայի
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տնտեսավարող
սուբյեկտներից
«Մածուն»
ապրանքային
շուկայում
իրացման
ընդհանուր
ծավալի
մեջ
առավել մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող
ընկերությունների մասնաբաժինը շուկայում

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, 2021

կազմել է համապատասխանաբար 27
տոկոս, 12 տոկոս  և 8 տոկոս։
2019, 2020 թվականներին «Մածուն»
ապրանքային շուկայի առաջին երեք
մասնակիցների տվյալներով CR3-ը կազմել
է համապատասխանաբար 57 և 46 տոկոս։
2019, 2020 թվականներին ապրանքային
շուկան ունեցել է կենտրոնացվածության
միջին աստիճան, սակայն 2020 թվականին
2019 թվականի համեմատ նվազել է 11
տոկոսով. շուկայում նոր մասնակիցներ են
ավելացել։

2020 թվականին «Թթվասեր» ապրանքային
շուկայում իրացումը կազմել է 4 163 տոննա
(1 կգ-ի միջին կշռված գինը՝ 1 174 ՀՀ
դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն)։ 2020 թվականին
իրացման ընդհանուր ծավալի մեջ թթվասերի առավել մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող ընկերությունների մասնաբաժինները
կազմել են համապատասխանաբար 41
տոկոս, 18 տոկոս  և 8 տոկոս, իսկ 1 կգ-ի միջին
կշռված գինը՝ համապատասխանաբար
1 311 դրամ, 948 դրամ և 1 173 դրամ՝
ներառյալ ԱԱՀ-ն։

2019,
2020
թվականներին
HHI-ը
կազմել է համապատասխանաբար 1542,
1109։ «Մածուն» ապրանքային շուկայի
կենտրոնացվածության աստիճանը միջին
է։

«Թթվասեր» ապրանքային շուկայում 2019
և 2020 թվականներին ընկերությունների
մեծ մասնաբաժինները պայմանավորված
են այն հանգամանքով, որ հաշվարկներն
իրականացվել են առավել մեծ մասնաբաժին ունեցող 14 խոշոր տնտեսավարող
սուբյեկտների
իրացման
ծավալների
հիման վրա, որոնցից միայն 9-ն է
արտադրում թթվասեր։ Այլ փոքր և միջին
տնտեսավարող սուբյեկտների ծավալները
հաշվարկների մեջ ներառելու դեպքում
ընկերությունների տեսակարար կշիռները
կարող են ավելի ցածր լինել։ Հաշվի
առնելով վերոգրյալը՝ ապրանքային շուկայի
կենտրոնացվածության գնահատման CR3 և
HHI ցուցանիշները չեն հաշվարկվել։

«Մածուն» ապրանքային շուկայի իրացման
առավել մեծ մասնաբաժին ունեցող երեք
ընկերությունների 1 կգ մածունի մեծածախ
իրացման միջին մարժան կազմել է 4-68
տոկոս, իսկ միջին կշռված ինքնարժեքը՝  
267-437 դրամ։  
«ԹԹՎԱՍԵՐ» ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱ
Համաձայն «Կաթի և կաթնամթերքի
անվտանգության մասին» տեխնիկական
կանոնակարգի՝ թթվասերը թթվակաթնային մթերք է, որն արտադրվում է սերուցքը
թթվեցնելու
միջոցով՝
ավելացնելով
կամ չավելացնելով կաթնային արտադրանք,
օգտագործելով
մերանային
միկրոօրգանիզմներ (լակտոկոկներ կամ
լակտոկոկների և ջերմասեր կաթնաթթվային ստրեպտոկոկների խառնուրդներ),
որում կաթնային ճարպի զանգվածային
բաժինը կազմում է 10 տոկոսից ոչ պակաս։

«Թթվասեր»
ապրանքային
շուկայում
իրացման առավել մեծ մասնաբաժին
ունեցող երեք ընկերությունների 1 կգ
թթվասերի մեծածախ իրացման միջին
մարժան կազմել է 4-12 տոկոս, իսկ միջին
կշռված ինքնարժեքը՝  760-1017 դրամ։
«Կաթնաշոռ»,
«Յոգուրտ»,
«Կեֆիր»
ապրանքային
շուկաների
իրացման
ծավալները կաթնամթերքի արտադրության
ոլորտում շատ փոքր են։

Հանձնաժողովը «Թթվասեր» ապրանքային
շուկայի ապրանքատեսակային սահման
է համարել արտադրական եղանակով
ստացված թթվասերի ողջ տեսականին,
իսկ ապրանքային շուկայի աշխարհագրական սահմանը հանդիսանում է ՀՀ ողջ
տարածքը:
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ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

‣‣ «Հում կաթ» ապրանքային շուկայում
կաթը
հանդիսանում
է
միատարր
ապրանք,
հիմնական
մրցակցային
գործոնը հանդիսանում է գինը։ Կաթի գինը
հիմնականում որոշում է ձեռք բերողը.
հում կաթը հանդիսանում է շուտ փչացող
ապրանք։ Այս հանգամանքը կաթնամթերք
ձեռք բերողներին տալիս է բանակցային
ուժեղ դիրք և կաթի ձեռքբերման
գների վրա միակողմանիորեն ազդելու
հնարավորություն։

‣‣ Հում կաթի շուկայում տեղեկատվության
հրապարակայնությունն
ապահովելու  
համար անհրաժեշտ է ունենալ հստակ
օրենսդրական կարգավորումներ, մասնավորապես
պետական
մարմինների,
ասոցիացիաների
կամ
կաթնամթերք
արտադրողների
կողմից
շաբաթական
կամ ամսական կտրվածքով հրապարակել
կաթի գները։ Բացի այդ, կաթնամթերք
արտադրողները պետք է հրապարակեն
բազիսային գներ 3,6% յուղայնությամբ
(հանդիսանում է կաթի միջին յուղայնության
տոկոսը) կաթի ձեռքբերման համար՝ հաշվի
առնելով կաթի որակական չափանիշները։  

‣‣ Հում կաթի մեծ մասը մթերվում է
գյուղացիական տնտեսություններից, իսկ
վերջիններս մասնագիտացված չեն հում կաթի արտադրության մեջ, չեն բավարարում
կաթնամթերքի արտադրությամբ զբաղվող
տնտեսավարող
սուբյեկտների
համար
անհրաժեշտ որակական չափանիշները,
մասնավորապես՝   սահմանված թթվայնության, յուղայնության մակարդակը և
պաթոգեն մանրէների ցուցանիշը։ Կաթ
արտադրողները հում կաթի շուկայում չեն
մրցակցում՝ ըստ որակի։
‣‣ Գյուղացիական
տնտեսությունների
և հում կաթ ձեռք բերողների միջև
կնքած պայմանագրերում սահմանվում
է 3,6% յուղայնություն ունեցող կաթի
բազիսային գին, սակայն բազիսային գնի
հաշվարկման որևէ մեխանիզմ չի նշվում։
Բազիսային գինը կաթ արտադրողին
հայտնի է դառնում միայն տվյալ ամսվա
սկզբին կամ նախորդող ամսվա վերջում։
Գյուղացիական
տնտեսությունների
և
ֆերմերների համար առկա է անորոշություն
բիզնեսի կառավարման և մրցակցության
տեսանկյունից։
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‣‣ Զարգացնել կաթի փոշու արտադրությունը ՀՀ-ում, քանի որ հում կաթի
առաջարկն անհավասարաչափ է բաշխված.
կաթնամթերք
արտադրողներին
կաթի
մեծ ծավալներ հասանելի են ամռան
ամիսներին, իսկ ձմռան ամիսներին կաթի
արտադրության ծավալների կտրուկ անկում
է տեղի ունենում։

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, 2021

ԴԵՂԵՐԻ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հանձնաժողովն իրականացրել է ուսումնասիրություն
դեղերի
շրջանառության
ոլորտում՝ հիմք ընդունելով Հանձնաժողովի 2021 թվականի փետրվարի 2-ի «Դեղերի
շրջանառության
ոլորտի
ապրանքային
շուկաների ուսումնասիրություն իրականացնելու վերաբերյալ» թիվ 32-Ա որոշումը։
ԴԵՂԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Դեղերը տարբերվում են այլ սպառողական
ապրանքներից որոշակի հատկանիշներով
և գնահատվում են որպես յուրահատուկ
ապրանք, մասնավորապես5՝
‣‣ դեղերի
պահանջարկի
ձևավորումը
միջնորդավորված է. այն ձևավորվում է ոչ թե
սպառողի, այլ բժշկի (դեղագետի) միջոցով,
‣‣ դեղի (դեղատոմսով բաց թողնվող) գնման
որոշումը ընդունում է մեկ անձ (բժիշկը),
սակայն վճարում է մեկ ուրիշը (սպառողը),
‣‣ ո՛չ սպառողը, ո՛չ էլ դեղի գնման մասին
որոշում ընդունող բժիշկը (դեղագետը)
չեն կարող գնահատել դեղի որակը`
սպառողական հատկությունները,
‣‣ դեղերի
գների
բարձրացումը
դեղագործական շուկայում էականորեն չի
ազդում դրանց պահանջարկի վրա,
‣‣ դեղերի նկատմամբ հնարավոր չէ կիրառել կոնֆլիկտների լուծման ժամանակակից
եղանակները (երաշխիքային շահագործում).
թերություններով արտադրանք իրացնելու
դեպքում սպառողը չի կարող վերանորոգել,
վերադարձնել կամ փոխարինել գնված
դեղը,
‣‣ դեղը
ուղեկցվում
է
հավաստի,
ամբողջական և ապացույցների վրա
հիմնված մանրամասն տեղեկատվությամբ,
‣‣ որոշ դեղերի համար պահանջվում են
պահպանման, տեղափոխման և ոչնչացման
հատուկ պայմաններ:
Սահակյան Ա. Ե. Դեղագործական գործունեության
կառավարումը: Դեղագործական գործունեության
կազմակերպումը և կարգավորումը: Մաս I/ Ա. Ե.
Սահակյան: - Եր., ԵՊՀ հրատ., 2019
5

Ընդ որում, յուրաքանչյուր երկրի կարգավորող մարմինը պատասխանատու է միայն
իր երկրում կիրառվող դեղերի որակի և
անվտանգության համար՝ չվերահսկելով
արտահանվող արտադրանքի որակը:
Համաշխարհային կիրառման ծավալներով
մեծ տեղ են զբաղեցնում սրտանոթային
համակարգի դեղերը, հակաբիոտիկները,
հոգեխթանիչ միջոցները, ցավազրկողները
և աղեստամոքսային տրակտի բուժման
համար կիրառվող դեղերը:
2019 թվականին աշխարհում 55.4 միլիոն
մահացությունների 55 տոկոսը հիմնականում եղել է 10 հիվանդությունների պատճառով,
որոնցից
ամենատարածվածները
սրտանոթային (սրտի իշեմիկ հիվանդություն, ինսուլտ), շնչառական (թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն, ստորին
շնչուղիների ինֆեկցիաներ) և նորածնային
հիվանդություններն6 են:
2019 թվականին սրտանոթային հիվանդություններից մահացել է շուրջ 17.9 մլն մարդ,
որը համաշխարհային մահացությունների
թվի 32 տոկոսն7 է: Այս մահացությունների  
85 տոկոսը եղել է   սրտի կաթվածի և
ինսուլտի հետևանքով: Հատկանշական
է, որ սրտանոթային հիվանդություններով
պայմանավորված
մահացությունների
ավելի քան 3/4-ը տեղի է  ունենում ցածր և
միջին եկամուտ ունեցող երկրներում:
Նմանատիպ պատկեր առկա է նաև ՀՀ-ում.
2020 թվականին ըստ պատճառների ՀՀ
բնակչության մահացության թվաքանակով
առավել մեծ տեսակարար կշիռ ունի
արյան շրջանառության համակարգի հիվանդությունների խումբը (2019 թվական53.7 տոկոս), իսկ վերջինիս մեջ ամենամեծ
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/thetop-10-causes-of-death
7
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
cardiovascular-diseases-(cvds)
6

54

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

մասնաբաժինը կազմում են սրտի իշեմիկ
հիվանդությունները (2019 թվական - 45
տոկոս)8։

Մեծածախ
իրացումը
հիմնականում
իրականացվում է ներմուծող ընկերությունների կողմից:

Գծապատկեր 19.
ՀՀ բնակչության մահացությունն ըստ պատճառների (2019 թվական)
8%

Արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություն

4%
5%
8%

Նորագոյացություն
54%

Շնչառական օրգանների հիվանդություն
Մարսողական օրգանների հիվանդություն
Վնասվածքներ, թունավորուﬓեր և արտաքին
պատճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքներ

21%

Այլ

Ելնելով վերոգրյալից՝ դեղերի շրջանառության ոլորտում 2021 թվականին
իրականացված
ուսումնասիրության
շրջանակում դիտարկվել են Էյ Թի Սի
համակարգից   C01D` վազոդիլացնող
միջոցներ, որոնք օգտագործվում են սրտային
հիվանդությունների ժամանակ և C01E՝
սրտային հիվանդությունների դեպքում
օգտագործվող այլ   մակարդակները, որոնց
մեջ ընդգրկված դեղերն օգտագործվում
են
սրտանոթային
հիվանդությունների
բուժման նպատակով։
Ուսումնասիրության շրջանակում առանձնացված սրտի իշեմիկ հիվանդությունների
բուժման
համար
օգտագործվող
Էյ
Թի Սի C01D և Էյ Թի Սի C01E դասակարգմամբ դեղամիջոցների (Դեղամիջոցներ)
արտադրություն
ՀՀ-ում
չի
իրականացվում,
տնտեսավարող
սուբյեկտները Դեղամիջոցները ներմուծում
են այլ երկրներից: Մատակարարման շղթան
բաղկացած է հիմնականում 2 փուլից՝
մեծածախ և մանրածախ իրացում:

«Առողջություն և առողջապահություն. վիճակագրական տարեգիրք, Հայաստան 2020, էջ 24,
Աղյուսակ 1.6.2 ՀՀ բնակչության մահացությունն
ըստ պատճառների
8
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Բացի այդ, ոլորտում գործում են որոշ
ընկերություններ, որոնք ձեռք են բերում
Դեղամիջոցները
ներմուծողներից
և
մեծածախ վերավաճառք են իրականացնում  
դեղատնային գործունեություն իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտներին:
Դեղատնային գործունեությամբ զբաղվող
տնտեսավարող սուբյեկտներն ապահովում
են Դեղամիջոցների մանրածախ իրացումը սպառողներին: Հարկ է նշել, որ
համաձայն
գործող
օրենսդրության՝
դեղատնային գործունեության լիցենզիա
ունեցող անձը չի կարող իրականացնել
դեղերի մեծածախ իրացում դեղատնային
գործունեության լիցենզիայի գործողության
ժամանակահատվածում, ուստի մեծածախ գործունեություն ծավալող ընկերությունները
ստեղծում
են
առանձին
իրավաբանական անձ, որն ունենում է
մանրածախ իրացման համապատասխան
լիցենզիա։
Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում
ՀՀ-ից Դեղամիջոցների արտահանում ևս  
տեղի չի ունեցել:

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, 2021

Գծապատկեր 20.
Դեղերի շրջանառության ոլորտ
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՇՂԹԱ

Ներմուծում

Մեծածախ
վերավաճառք

Հիվանդանոց

Դեղատուն

Վերջնական սպառող
Դեղամիջոցների գնագոյացման վրա ազդում են մատակարարման շղթայի տարբեր
փուլերում
գործող
ընկերությունները:  
Միջնորդ
կազմակերպությունները
էական դեր չեն ունենում վերջնական գնի

ձևավորման
վրա.
սպառման
գների
հիմնական ձևավորումը տեղի է ունենում
մանրածախ
և
մեծածախ
իրացման
փուլերում:
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ
ԱՊՐԱՆՔԱՏԵՍԱԿԱՅԻՆ ԵՎ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ
Դեղերի
շրջանառության
ոլորտում
ապրանքային
շուկաների
ապրանքատեսակային
սահմանները
հատկորոշելու նպատակով անհրաժեշտություն է
առաջացել գնահատելու դեղերի փոխադարձ փոխարինելիությունը: Հարկ է
նշել, որ դեղերի շրջանառության ոլորտը
յուրահատուկ է, և դժվար է հատկորոշել
փոխադարձ փոխարինելիությունը, քանի որ
մեկ դեղը կարող է փոխադարձ փոխարինելի
լինել մի պացիենտի համար, սակայն մյուսի
համար չլինել՝ ելնելով յուրաքանչյուրի
ֆիզիոլոգիական հատկանիշներից:
Այնուամենայնիվ, առանձնացվել են մի
շարք հատկանիշներ, որոնց ուսումնասիրությունը կարող է հստակեցնել դեղերի
շրջանառության
ոլորտի
ապրանքային
շուկայի
սահմանների
հատկորոշումը՝
գնահատելով վերջիններիս փոխադարձ
փոխարինելիությունը:
Այսպիսով՝ ուսումնասիրվել են դեղերի մի
շարք հատկանիշներ, այդ թվում՝
--թերապևտիկ
ցուցումներ
(այն
հիվանդությունները, որոնց բուժմանն
ուղղված է տվյալ դեղը),
--տվյալ դեղի օրիգինալ (այն դեղն է,
որ պատենտավորվել, արտադրվել և
վաճառվել է օրիգինալ դեղ արտադրողի
կողմից) կամ ջեներիկ (բրենդային,
օրիգինալ դեղի կրկնօրինակն է, որ կարող
է արտադրվել մեկ այլ դեղ արտադրողի կողմից, երբ լրացել է օրիգինալ դեղի
պատենտավորման ժամկետը) լինելը,
--տեղեկատվություն այն մասին, թե ով
է վճարում տվյալ դեղի դիմաց՝ պետությունը, թե  պացիենտը,
--դեղի
դուրս
գրման
եղանակը
(դեղատոմսով, առանց դեղատոմսի),
--դեղի միջազգային համընդհանուր (ջեներիկ) կամ ակտիվ բաղադրատարրերի
անվանումները,
--դեղի դեղաչափը և թողարկման ձևը,
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--դեղաձևը,
--դեղի օգտագործման եղանակը։
Նշված
հատկանիշների,
ինչպես
նաև
միջազգային
փորձի
ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ առավել
նպատակահարմար է Դեղամիջոցների
ներմուծման/մեծածախ
իրացման
ապրանքային
շուկան
հատկորոշել
ըստ նույն դեղանյութը և թերապևտիկ
ցուցումներն ունեցող դեղամիջոցների,
այսինքն՝ Էյ Թի Սի 3-րդ մակարդակով:
Այս դասակարգման հիմքում ընկած
է
փոխադարձ
փոխարինելիությունը
պահանջարկի տեսանկյունից, այսինքն՝
սպառողները (պացիենտները) այլ հավասար
պայմաններում կարող են փոխարինել
մեկ դեղը մյուսով այն պարագայում,
երբ այդ դեղերը կիրառվում են միևնույն
հիվանդությունը բուժելու նպատակով:
Ապրանքային շուկաների աշխարհագրական
սահման է համարվել ՀՀ ողջ տարածքը,
քանի որ Դեղամիջոցները սպառողների
համար
տնտեսապես
հնարավոր
ու
նպատակահարմար է ձեռք բերել ՀՀ ողջ
տարածքում։
Այսպիսով՝ հատկորոշվել են հետևյալ
ապրանքային շուկաները՝
--«Սրտային հիվանդությունների ժամանակ օգտագործվող վազոդիլացնող
միջոցներ (C01D)» (աշխարհագրական
սահմանը՝ ՀՀ),
--«Սրտային հիվանդությունների ժամանակ օգտագործվող այլ միջոցներ
(C01E)» (աշխարհագրական սահմանը՝
ՀՀ):
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ
2019-2020 թվականներին ապրանքային
շուկաները եղել են միջին կամ բարձր
կենտրոնացված, սակայն 2020 թվականին
2019-ի
համեմատ
ուսումնասիրվող
ապրանքային
շուկաներում
տեղի
է
ունեցել
մրցակցային
միջավայրի
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զգալի
բարելավում.
շուկան
բարձր
կենտրոնացվածության
մակարդակից
դարձել է կենտրոնացվածության միջին
մակարդակ ունեցող: Մասնավորապես՝
հաշվարկված
Հերֆինդալ
Հիրշմանի
գործակիցը սրտային հիվանդությունների
ժամանակ օգտագործվող վազոդիլացնող
միջոցների (C01D) մեծածախ իրացման
շուկայում 2337-ից նվազել է 1694, իսկ
սրտային հիվանդությունների ժամանակ
օգտագործվող այլ միջոցների (C01E)
մեծածախ
իրացման
ապրանքային
շուկայում՝ 1691-ից 1551:
Ուսումնասիրվող
2
ապրանքային
շուկաներում 2019 և 2020 թվականների
ընթացքում
դեղերի
ներմուծման
ծավալներում առավել մեծ տեսակարար
կշիռ ունեցող երկու ընկերությունների
մասնաբաժինները 2020 թվականին կազմել են համապատասխանաբար 22 և 19
տոկոս:  
Ինչ
վերաբերում
է
ուսումնասիրվող
դեղերի ներմուծման կառուցվածքին՝ ըստ
արտահանման երկրների, ապա 2020
թվականին առավել շատ ներմուծումներ
(ըստ մաքսային արժեքի) իրականացվել
են Ֆրանսիայից՝ ընդհանուր ներմուծման
շուրջ 49 տոկոսը: Լատվիայից ներմուծման
ծավալները 2019 թվականի համեմատ
կրճատվել
են
13
տոկոսով,
իսկ
Ռուսաստանից ներմուծումները շուրջ 14
տոկոսով ավելացել են:
2019, 2020 թվականների ընթացքում
ուսումնասիրվող
դեղերի
ներմուծում
իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտների թիվը ավելացել է՝ 22-ից կազմելով
29: Զգալի ավելացել է Ռուսաստանի
Դաշնությունից ներմուծումներ իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտների թվաքանակը՝ 8-ից կազմելով 26:
Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ
2020 թվականի ընթացքում նախորդ
տարվա համեմատ ուսումնասիրվող դեղերի
ներմուծման ծավալների փոփոխություն
գրեթե չի եղել, սակայն ավելի քան 10 անգամ

աճել է ՌԴ-ից ներմուծումների ծավալը,
ինչպես նաև ավելի քան 3 անգամ ավելացել
է ՌԴ-ից ներմուծումներ իրականացնող
տնտեսավարող սուբյեկտների թիվը:
2019 և 2020 թվականներին ուսումնասիրված դեղերի ներմուծման համապատասխանաբար 91 և 87 տոկոսը
կազմել են Էյ Թյ Սի C01E դասակարգմամբ
դեղերը (արժեքային արտահայտությամբ),
մնացածը՝ Էյ Թյ Սի C01D դեղերը:
2020 թվականին տնտեսավարող սուբյեկտներն իրականացրել են նաև զուգահեռ
ներմուծումներ, ինչը սակայն Էյ Թյ Սի C01D
դասակարգմամբ
դեղերի
ներմուծման
ծավալների դեպքում ընդամենը 1 տոկոսն  է
կազմել, իսկ Էյ Թյ Սի C01E դասակարգմամբ
դեղերի՝ 4 տոկոսը:
Էյ
Թյ
Սի
C01D
դասակարգմամբ
դեղերի
ներմուծման
ծավալներում
համեմատաբար
մեծ
տեսակարար
կշիռ (արժեքային արտահայտությամբ)
ունեցող երեք   ընկերությունների մասնաբաժինները 2020 թվականին կազմել
է համապատասխանաբար 41 տոկոս,
17 տոկոս և 15 տոկոս: Սակայն 2020
թվականին 2019 թվականի համեմատ
ներմուծող խոշոր ընկերությունների ինչպես
ներմուծման, այնպես էլ մեծածախ իրացման
մասնաբաժինների նվազում է նկատվում,
ինչը կարող է փաստել ապրանքային
շուկաներում
մրցակցային
միջավայրի
առկայության վերաբերյալ:
Էյ
Թյ
Սի
C01E
դասակարգմամբ
դեղերի ներմուծման ծավալների մեջ
համեմատաբար մեծ տեսակարար կշիռ
ունեցող 4 տնտեսավարող սուբյեկտների
մասնաբաժինը
2020
թվականին
տատանվել է 15-23 տոկոսի սահմաններում:
Ի տարբերություն նախորդ ապրանքային
շուկայի՝ այստեղ առաջատար են ոլորտում
գործող այլ ընկերություններ: Այստեղ
ևս
տնտեսավարող
սուբյեկտների
մասնաբաժինները մեծածախ իրացման
ծավալների մեջ 2019-2020 թվականների
ընթացքում փոփոխվել են, ինչը կարող
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է խոսել ապրանքային շուկայում առկա
մրցակցության մասին:
Ուսումնասիրվող
դեղերի
մանրածախ
իրացման վերաբերյալ տեղեկատվություն
ստանալու նպատակով Հանձնաժողովը
դիմել է մանրածախ իրացում կատարող
առավել խոշոր ընկերություններին:
Ստացված տվյալները ցույց են տվել, որ
ինչպես
սրտային
հիվանդությունների
ժամանակ օգտագործվող վազոդիլացնող
միջոցների (C01D), այնպես էլ սրտային
հիվանդությունների
ժամանակ
օգտագործվող այլ միջոցների (C01E) մանրածախ
իրացման ծավալների մեջ առաջատար
ընկերության
մասնաբաժինը
2020
թվականին 2019 թվականի համեմատ
նվազել է շուրջ 20 տոկոսով: Նշվածը կարող
է վկայել մանրածախ իրացման ոլորտում ևս
առկա մրցակցության մասին:
Հանձնաժողովի կողմից ուսումնասիրվել
են ոլորտում առկա եկամտաբերության
համախառն միջին մարժաները ինչպես
դեղախմբերի համար, այնպես էլ ըստ
առանձին տնտեսավարող սուբյեկտների:
Ընդ որում՝ ուսումնասիրության շրջանակում
ընկերությունների կատարած մի շարք
ծախսեր (որպես օրինակ՝ արտարժութային
տատանումներից ծախսեր, տրանսպորտային ծախսեր և այլն) չեն ներառվել,
այսինքն՝ ամբողջական ծախսերը ներառելու
դեպքում
եկամտաբերության
միջին
մարժաները կարող են նվազել:
Էյ Թյ Սի C01D և Էյ Թյ Սի C01E դասակարգմամբ դեղերի մեծածախ իրացման
եկամտաբերության համախառն միջին
մարժաները 2019 թվականին կազմել են 29
և 36 տոկոս, իսկ 2020 թվականին՝ 7 և 41
տոկոս:
Սակայն ըստ առանձին տնտեսավարող
սուբյեկտների՝ ինչպես մեծածախ, այնպես
էլ
մանրածախ
իրացման
ոլորտում
ընկերությունների
եկամտաբերության
միջին մարժաները եղել են զգալիորեն
տարբերակված:
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Մանրածախ իրացման ծավալների մեջ
առավել
մեծ
մասնաբաժին
ունեցող
ընկերության
մանրածախ
իրացման
եկամտաբերության
միջին
մարժան
ուսումնասիրվող   ապրանքային խմբերի
համար 2019 թվականին կազմել է 13-15
տոկոս, իսկ 2020 թվականին՝ 21 տոկոս:
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
‣‣ Յուրաքանչյուր առանձին դեղի մասով
կատարված համապատասխան վերլուծությունները ցույց են տվել, որ որոշ
դեպքերում
դեղերի
մատակարարման
շղթայի տարբեր օղակներում գործող
տնտեսավարող սուբյեկտների վարքագիծը
միևնույն դեղի մասով չի համընկնում:
Մասնավորապես՝
որոշ
դեպքերում
մանրածախ իրացման միջին գներն աճել
են՝ անկախ այն հանգամանքից, որ տեղի է
ունեցել մեծածախ իրացման միջին գների
նվազում:
‣‣ Դիտարկվել է ոչ փոխկապակցված
ընկերությունների (այն ընկերություններն
են, որոնք միաժամանակ մեծածախ և
մանրածախ
իրացման
ոլորտներում
գործունեություն
չեն
ծավալում)
հասանելիությունը
դեղերին,
ինչը
ցույց է տվել, որ ոչ փոխկապակցված
ընկերությունների կողմից իրացվում են
ուսումնասիրվող բոլոր դեղերը, սակայն
այն դեպքում, երբ ոչ փոխկապակցված
ընկերությունների մասնաբաժինը կազմում
է 36 տոկոս, վերջիններիս կողմից իրացված
դեղերի
մասնաբաժինն
ընդհանուր
իրացումների մեջ կազմում է ընդամենը
8-15 տոկոս: Ստացվում է, որ չնայած ոչ
փոխկապակցված ընկերություններն ունեն
հասանելիություն բոլոր դեղերին, սակայն
այնուամենայնիվ փոխկապակցվածություն
ունեցող ընկերությունները տնտեսապես
ավելի բարենպաստ պայմաններում են
գտնվում:
‣‣ Հանձնաժողովը դիտարկել է ներմուծող
ընկերությունների կողմից միևնույն դեղի
իրացման մեծածախ գները տարբեր
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տնտեսավարող
սուբյեկտներին:
2020
թվականի
տարեկան
միջին
գների
համեմատությունը ցույց է տվել, որ գրեթե
բոլոր ընկերությունները միևնույն դեղը
տարբեր ընկերությունների տարբերակված
գներով են տրամադրել: Սակայն հաշվի
առնելով այն հանգամանքը, որ մեծածախ
իրացման տարեկան գները միջինացված
են և դրանց տարբերակված լինելը կարող
է ունենալ իր օբյեկտիվ պատճառները,
անհրաժեշտության դեպքում ներմուծող
ընկերությունների
կողմից
հնարավոր
խտրական գների առկայությունը պարզելու
նպատակով կարող են կատարվել առավել
ընդլայնված ուսումնասիրություններ:
‣‣ Արտասահմանյան մատակարար ընկերությունները հաճախ հրաժարվում են ոչ
խոշոր ընկերությունների հետ պայմանագիր
կնքել, քանի որ վերջիններս չեն ապահովում
դեղերի մեծաքանակ պահանջարկ: Սա
հանգեցնում է առանձին դեղերի ներմուծման
շուկաների կենտրոնացվածության մեկ կամ
մի քանի ընկերությունների ձեռքում, սակայն
ինչպես ապրանքային խմբերի, այնպես էլ
առանձին դեղերի մասով 2020 թվականին
տեղի է ունեցել մրցակցային միջավայրի
զգալի բարելավում:
‣‣ Քանի որ կարևորվում է դեղերի՝ որպես
կենսական անհրաժեշտություն ունեցող
ապրանքների հասանելության և մատչելիության բարձրացումը, ՀՀ-ում կարող
են աշխատանքներ տարվել առավել
բարձր նշանակություն ունեցող դեղերի
գնային
կարգավորման
մեխանիզմներ
(մեխանիզմների համակցություն) սահմանելու նպատակով, այնպես, որ շուկայում
հնարավորինս չխաթարվի ընկերությունների միջև մրցակցելու հնարավորությունը: Ոչ
միայն զարգացած, այլև մի շարք զարգացող
երկրներ դեղերի համար կիրառում են
ավելացված արժեքի հարկի նվազեցման
(նաև զրոյացման) մեխանիզմներ:
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ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հանձնաժողովն իրականացրել է ուսումնասիրություն ախտորոշիչ ծառայությունների
մատուցման ոլորտում՝ հիմք ընդունելով
Հանձնաժողովի 2021 թվականի փետրվարի
2-ի
«Ախտորոշիչ
ծառայությունների
մատուցման ոլորտում ուսումնասիրություն
իրականացնելու վերաբերյալ» թիվ 33-Ա
որոշումը։
Ուսումնասիրությունն
ընդգրկում
է
2019
թվականի
հունվարից
մինչև
2021
թվականի
մայիս
ընկած
ժամանակահատվածը: Ուսումնասիրության
շրջանակում առանձնացվել են ախտորոշիչ
ծառայությունների ճառագայթային, լաբորատոր և ներզննական տեսակները՝ իրենց
համապատասխան ենթատեսակներով:

և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների
կողմից
մատուցվող
լաբորատոր ծառայություններ՝ ուղղված
հիվանդությունների
կանխարգելմանը,
ախտորոշմանը,
դրանց
պատճառների
բացահայտմանը,
բուժման մեթոդների
ընտրությանը, բուժման ընթացքի մշտադիտարկմանը։ ՀՀ-ում   2020 թվականին
լաբորատոր ախտորոշիչ ծառայություններ
մատուցել են 416 բուժհաստատություններ,
որոնցից 90-ը գտնվում են Երևանում, մյուս
326-ը՝  10 մարզերում։
Ներզննական
(էնդոսկոպիական)
ախտորոշիչ ծառայությունները 2020 թվականին փաստացի մատուցվել են 56
բուժհաստատությունների կողմից, հետազոտությունների շուրջ 87,61 տոկոսը
իրականացվել
է
Երևանում
գործող
բուժհաստատությունների կողմից։

Գծապատկեր 21.
Ախտորոշիչ ծառայություններ

Լաբորատոր ախտորոշում

Ճառագայթային ախտորոշում

Ցածր տեխնոլոգիական ծառայություններ
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Ներզննական ախտորոշում

Բարձր տեխնոլոգիական ծառայություններ

Ռենտգեն հետազոտություն

ՀՏ (համակարգչային տոմոգրաֆիա)

Ուլտրաձայնային հետազոտություն

ՄՌՏ (մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա)

Մամոգրաֆիա

Ռադիոիզոտոպային հետազոտություն

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԵՎ ՆԵՐԶՆՆԱԿԱՆ
ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐ

Ընդհանուր հետազոտությունների 77,1 տոկոսը կազմել են էզոֆագոգաստրոսկոպիկ և
դուոդենոսկոպիկ հետազոտությունները։

Լաբորատոր գործունեությունը բնութագրվում է որպես բժշկական օգնություն

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ
լաբորատոր և ներզննական ախտորոշիչ
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ծառայությունները
հանդիսանում
են
բժշկության մեջ ամենահաճախ կիրառվող
հետազոտությունները և ՀՀ-ում մատուցվում են մի շարք բուժհաստատությունների
կողմից, որոնց գնային քաղաքականությունները միմյանցից շատ չեն տարբերվում,
հետևաբար առկա է տնտեսավարող
սուբյեկտների
ակտիվ
մրցակցություն՝
ծախսերի կրճատման և արդյունավետ
ծառայություններ   առաջարկելու առումով։
Հանձնաժողովը, վերոգրյալը հաշվի առնելով, նշված ոլորտներում առավել խորը
ուսումնասիրություն
իրականացնելու
անհրաժեշտություն չի արձանագրել։
ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՈԼՈՐՏ
Ճառագայթային ախտորոշումը (ռադիոլոգիա) մարդու հիվանդություններն ու
վնասվածքները
ախտորոշելու,
որոշ
դեպքերում նաև բուժելու նպատակով
բժշկական պատկերման տեխնոլոգիաներ
կիրառող բժշկության ճյուղ է:   
Ուսումնասիրության
նպատակներից
ելնելով՝ Հանձնաժողովն առանձնացրել է
հետևյալ ապրանքային շուկաները դրանցում մրցակցային միջավայրի գնահատման
նպատակով.
1. «Ցածր տեխնոլոգիական ռադիոլոգիական
ծառայություններ»
ապրանքային
շուկա,
2. բարձր տեխնոլոգիական ճառագայթային
ախտորոշիչ ծառայությունների դեպքում
առանձին շուկաներ յուրաքանչյուրի համար,
--«Համակարգչային
տոմոգրաֆիայի
ծառայություններ» ապրանքային շուկա,
--«Մագնիսա-ռեզոնանսային
տոմոգրաֆիայի ծառայություններ» ապրանքային
շուկա,
--«Ռադիոնուկլիդային հետազոտության
ծառայություններ» ապրանքային շուկա։

Ցածր տեխնոլոգիական ռադիոլոգիական
ծառայություններ
«Ցածր տեխնոլոգիական ռադիոլոգիական
ծառայություններ» ապրանքային շուկայի
ապրանքատեսակային սահմանը ներառում է ռենտգեն հետազոտությունները,
ուլտրաձայնային հետազոտությունները և
մամոգրաֆիան։
Հաշվի
առնելով
ռադիոլոգիական
ծառայությունների
պացիենտների
հավանական առողջական վիճակը, որոշ
դեպքերում
ժամանակի
սղությունը,
տեղաշարժվելու
անհնարինությունը՝
հիվանդները
հիմնականում
հակված
չեն
անցնել
մեծ
տարածություններ
ճառագայթային
այնպիսի
ծառայություններից օգտվելու նպատակով, որոնք
առկա են նաև իրենց բնակավայրում և
որոնց դեպքում ստացված արդյունքի որակը
առանձնապես չի տարբերվում՝ կախված
բուժհաստատությունից։
Պացիենտները   հիմնականում ցանկություն
և/կամ
հնարավորություն
չեն
ունենում անցնել երկար ճանապարհ իրենց
տարածաշրջանից դուրս ցածր տեխնոլոգիական ճառագայթային ախտորոշիչ
հետազոտություն անցնելու նպատակով,
հետևաբար աշխարհագրական սահմանն այս դեպքում կարող է ավելի
նեղ
դիտարկվել՝
մասնավորապես
համայնքը, մարզկենտրոնը կամ մարզը։
Այստեղ բացառություն կարող են կազմել
մամոգրաֆիկ
հետազոտությունները,
որոնք ներկայացված են միայն Երևանում
և 2 մարզերում, ուստի վերջինիս համար
աշխարհագրական սահման է համարվում
ՀՀ ողջ տարածքը։
2019 թվականին ընդհանուր առմամբ
իրականացվել
է
990037
ռենտգեն
հետազոտություն,
իսկ
2020
թվականին՝ 1 159 472՝ 17,1 տոկոսով ավելի:
Չնայած մյուս բոլոր տեսակի ռենտգեն հետազոտությունների իրականացրած քանակները 2020 թվականին նվազել են, այս
աճը գրանցվել է կրծքավանդակի օրգան62
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ների ռենտգեն հետազոտությունների 44
տոկոս  աճի հաշվին, ինչը պայմանավորված
է 2020 թվականին բռնկված կորոնավիրուսային համավարակով։

բուժհաստատությունների կողմից, ուստի
տվյալ ապրանքային շուկայում առավել
խորը ուսումնասիրություն իրականացնելու
անհրաժեշտություն առկա չէ։

2020 թվականի տվյալներով՝   ռենտգեն
ծառայություններ
մատուցել
է
184
ընկերություն.
դրանցից
առավել
խոշոր իրացման ծավալներ ունեցող
3
ընկերությունները
զբաղեցրել
են
շուկայի 19.5 տոկոսը: Ուլտրաձայնային
ծառայություններ
մատուցել
է
191
ընկերություն. խոշոր իրացման ծավալներ
ունեցող առաջին 3 ընկերությունները
կազմում
են
ապրանքային
շուկայի
18.6 տոկոսը: ՀՀ-ում   2019 թվականին
մատուցվել է 17 390, իսկ 2020 թվականին՝
24 490 մամոգրաֆիկ ծառայություն՝ 12
ընկերության կողմից։

ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
«Համակարգչային տոմոգրաֆիայի
ծառայություններ» ապրանքային շուկա
«Համակարգչային տոմոգրաֆիայի ծառայություններ»
ապրանքային
շուկայի
ապրանքատեսակային սահմանը ներառում է ռենտգենյան ճառագայթների
միջոցով օրգան-համակարգերի եռաչափ
պատկերման ծառայությունները՝ անկախ
օրգան-համակարգից և պատկերի ստացման որակական հատկանիշներից:

Գծապատկեր 22.
19.5%

Առաջին խոշոր 3 ընկերություններ

Ռենտգեն
հետազոտություն

18․6%

ՑԱԾՐ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ՌԱԴԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Առաջին խոշոր 3
ընկերություններ

Ուլտրաձայնային
հետազոտություն

Մամոգրաֆիա
88%

Առաջին խոշոր 3 ընկերություններ

Այսպիսով՝ Հանձնաժողովի  իրականացրած
ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս,
որ «Ցածր տեխնոլոգիական ռադիոլոգիական
ծառայություններ»
ապրանքային
շուկան ՀՀ-ում մրցակցային է, և նշված
ծառայությունները մատուցվում են մի շարք  
63

Բարձր տեխնոլոգիական ճառագայթային
ախտորոշիչ ծառայությունների դեպքում
աշխարհագրական սահմանն ավելի լայն
է, այսինքն՝ մարդիկ շատ դեպքերում
կարող են չоգտվել համայնքային կամ
մարզային բուժհաստատությունների ծա-

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, 2021

ռայություններից՝ նախընտրելով կոնկրետ
հիվանդանոց, եթե դրանք հրատապ
բժշկական սպասարկման դեպքեր չեն։
Այսպիսով՝
բարձր
տեխնոլոգիական
ճառագայթային
ախտորոշիչ
ծառայությունների բոլոր 3 ապրանքային շուկաների
դեպքում
դրանցից
յուրաքանչյուրի
աշխարհագրական սահման է դիտարկվել
ՀՀ  տարածքը։
Քարտեզ 1.

Աշոցք
Ախուրյան
Վանաձոր

Դիլիջան

Գյումրի

Աբովյան
Երևան
Արտաշատ

Գորիս

2020 թվականին ՀՀ-ում համակարգչային
տոմոգրաֆիկ
ծառայությունների
մատուցում
իրականացրել
են
32
բուժհաստատություններ։ Տնտեսավարող
սուբյեկտներից 24-ն իրենց գործունեությունն իրականացրել են Երևանում՝
2020 թվականին մատուցելով ընդհանուր
ՀՏ ախտորոշիչ ծառայությունների 90,1
տոկոսը։
2019 և 2020 թվականների ընթացքում
«Համակարգչային տոմոգրաֆիայի ծառայություններ»
ապրանքային
շուկայի
առաջին երեք մասնակիցների տվյալներով՝
CR3-ը հավասար է համապատասխանաբար 48,9 և 41,8 տոկոս, այսինքն՝ 2019
թվականին
ապրանքային
շուկան
ունեցել է կենտրոնացվածության միջին
մակարդակ, իսկ 2020 թվականին՝ ցածր:

2019 թվականի տվյալներով HHI=1122,
իսկ
2020
թվականի
տվյալներով՝
HHI=880, ինչը ցույց է տալիս, որ
«Համակարգչային
տոմոգրաֆիայի
ծառայություններ» ապրանքային շուկայի
կենտրոնացվածության
մակարդակը
2020 թվականին նվազել է,   որն էլ  
վկայում է 2020 թվականի դիտարկվող
ժամանակահատվածում
մրցակցային
պայմանների բարելավման մասին:
Ընդհանուր
առմամբ,
չնայած
կորոնավիրուսային
համավարակի
առանձնահատկությունների
հետևանքով
ավելացել է այս տիպի հետազոտությունների
քանակը, վերջին 2 տարիներին դրանց
գները հիմնականում չեն փոփոխվել և
տատանվում են 25000-50000 ՀՀ դրամի
սահմաններում։
Այս
պարագայում
մրցակցության հիմքը ոչ թե գինն է, այլ
ծառայությունների տեսականու նորացումը
կամ
լրացուցիչ
ծառայությունների
տրամադրումը (օրինակ՝ կա ընկերություն,
որն առաջարկում է եզրակացությունը
անգլերեն
լեզվով  
տրամադրելու
ծառայություն), մասնագետների փորձը և
հեղինակությունը։
«Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի
ծառայություններ» ապրանքային շուկա
«Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի
ծառայություններ» ապրանքային շուկայի
ապրանքատեսակային սահմանը ներառում
է մագնիսական դաշտերի և ռադիոալիքային
ճառագայթների
միջոցով
օրգանհամակարգերի
եռաչափ
պատկերման
ծառայությունները՝
անկախ
օրգանհամակարգից և պատկերի ստացման
որակական հատկանիշներից։
«Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի
ծառայություններ» ապրանքային շուկայի
աշխարհագրական սահմանն է Հայաստանի
Հանրապետությունը։
Հայաստանում ներկայումս կիրառվող ՄՌՏ
սարքավորումների ձեռքբերման միջին
64

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

արժեքը շուրջ 473 միլիոն դրամ է, ընդ որում՝
0.3-ից 1 տեսլա հզորությամբ սարքերի
դեպքում այն կազմում է շուրջ 252 միլիոն,
1.5 տեսլայի դեպքում՝ 478 միլիոն, իսկ 3
տեսլա հզորությամբ սարքերի դեպքում՝ 1
միլիարդ դրամ։
«Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի
ծառայություններ» ապրանքային շուկայում
2020 թվականի տվյալներով գործունեություն  է իրականացնում 11 տնտեսավարող
սուբյեկտ, որոնք շահագործում են 17 ՄՌՏ
սարքավորում, որոնցից միայն երկուսը՝
«Իռվինգ» և «ՄՌՏ Էքսպերտ Անդրկովկաս»
ՍՊ ընկերություններն են գործունեությունն
իրականացնում Երևանից դուրս՝ Դիլիջան
և Գյումրի քաղաքներում։ Համաձայն
իրականացված
ուսումնասիրության
արդյունքների՝ 2020 թվականին Հայաստանում մատուցվել է շուրջ 60 650 ՄՌՏ
ծառայություն, որն, ի տարբերություն
ՀՏ ծառայությունների, նախորդ տարվա
համեմատ նվազել է շուրջ 20 տոկոսով։
«Արմամաքս» և «Միբս» ՍՊ ընկերությունները «Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի ծառայություններ» ապրանքային
շուկայում կարող են համարվել գերիշխող
դիրք ունեցող, քանի որ համաձայն  Oրենքի
7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ ապրանքային
շուկայում իրացման կամ ձեռքբերման
առավել մեծ ծավալներ ունեցող երկու
տնտեսավարող սուբյեկտներից յուրաքանչյուրը տվյալ ապրանքային շուկայում
համարվում է գերիշխող դիրք ունեցող, եթե
նրանք, որպես իրացնող կամ ձեռք բերող,
իրացման կամ ձեռքբերման ծավալներով միասին գրավում են տվյալ շուկայի
առնվազն մեկ երկրորդը։
Ապրանքային
շուկայի
մասնակիցներ
«Նաիրի ԲԿ» ՓԲ և «Արմամաքս» ՍՊ
ընկերությունները, համաձայն Օրենքի 4-րդ
հոդվածի 9-րդ մասի, հանդիսանում են
անձանց խումբ:
2019 և 2020 թվականների ընթացքում
«Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի
ծառայություններ» ապրանքային շուկայի
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առաջին երեք մասնակիցների տվյալներով՝
CR3-ը հավասար է համապատասխանաբար 56,9 և 64,9 տոկոս:
2019 թվականի տվյալներով` HHI-ը հավասար է 1602 (միջին կենտրոնացվածություն),
իսկ 2020 թվականի տվյալներով՝ 2207
(բարձր կենտրոնացվածություն)։
«Մագնիսա-ռեզոնանսային
տոմոգրաֆիայի ծառայություններ» ապրանքային
շուկայի կենտրոնացվածության մակարդակը 2020 թվականին աճել է։
«Ռադիոնուկլիդային
հետազոտության
ծառայություններ» ապրանքային շուկա
«Ռադիոնուկլիդային
հետազոտության
ծառայություններ» ապրանքային շուկայի
ապրանքատեսակային սահմանը ներառում է ռադիոնուկլիդի կիրառման միջոցով
օրգան-համակարգերի եռաչափ պատկերման և դրանցում ընթացող ֆիզիկական և
կենսաքիմիական պրոցեսներին հետևելու
ծառայությունները։
«Ռադիոնուկլիդային
հետազոտության
ծառայություններ» ապրանքային շուկայի
աշխարհագրական սահմանն է Հայաստանի
Հանրապետությունը։
2020 թվականի տվյալներով՝ Հայաստանում
իրականացվել է 1405 ռադիոնուկլիդային
հետազոտություն՝ նախորդ տարվա 1446
հետազոտության դիմաց։
Առողջապահության
նախարության
կողմից
ստացված
տեղեկատվության
համաձայն՝ 2020 թվականի տվյալներով
«Ռադիոնուկլիդային
հետազոտության
ծառայություններ» ապրանքային շուկայի
3 մասնակիցներն են «Վ.Ա. Ֆանարջյանի
անվան
ուռուցքաբանության
ազգային
կենտրոն», «Լ. Հովհաննիսյանի անվան
սրտաբանության
գիտահետազոտական
ինստիտուտ» և «Այրվածքաբանության  
ազգային կենտրոն» ՓԲ ընկերությունները։
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Քանի որ 2020 թվականին շուկայում
գործունեություն են ծավալել միայն 3
տնտեսավարող
սուբյեկտ,
«Ռադիոնուկլիդային հետազոտության ծառայություններ» ապրանքային շուկայի առաջին
երեք մասնակիցների տվյալներով՝ CR3-ը
հավասար է 100 տոկոս։
2020
թվականի
տվյալներով՝
HHI-ը
հավասար
է
3463,
հետևաբար՝      
«Ռադիոնուկլիդային
հետազոտության
ծառայություններ» ապրանքային շուկայի
կենտրոնացվածության մակարդակը 2020
թվականին եղել է բարձր։

ծառայությունների
առկայությունը
և
նշված ծառայության գծով բնակչության
շրջանում առկա պահանջարկը որպես
պետական
պատվերի
տեղադրման
հայտը մերժելու հիմք համարելը կարող
է սահմանափակել մրցակցությունը, եթե
հաջորդող տարվա համար միևնույն
բժշկական ծառայությունների գծով պետական պատվերի տեղադրման հայտ են
ներկայացնում միևնույն տարածաշրջանում
գործունեություն իրականացնող երկու կամ
ավելի սուբյեկտներ, ապա այն պետք է
կազմակերպել մրցութային հիմունքներով։

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
‣‣ Բարձր տեխնոլոգիական ախտորոշիչ
ծառայությունների դեպքում գինը մրցակցության միակ չափանիշը չէ. հուսալիությունը,
որակը և սպասարկման մակարդակն
առավել կարևոր տարրեր են հաճախորդի
ընտրություն կատարելու համար: Նման
ոչ գնային չափորոշիչների բարելավումը
պահանջում է զգալի կապիտալ միջոցներ,
ինչը կարող է ապրանքային շուկայի մուտքի
խոչընդոտ հանդիսանալ։
‣‣ Առողջապահության նախարարության
կողմից պետական պատվերի սահմանափակ ռեսուրսը հիվանդանոցների միջև
բաշխելու համար հստակ չափանիշների
բացակայությունը կարող է մրցակցային
խնդիրների հանգեցնել՝ որոշ հիվանդանոցների համար ստեղծելով բարենպաստ
պայմաններ, իսկ մյուսների համար՝ ոչ։
Պետպատվերի շրջանակներում մատուցվող
հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ
հետազոտությունների պետության կողմից
փոխհատուցվող արժեքների և նույն
ծառայությունների վճարովի հիմունքներով
մատուցվող արժեքների տարբերությունը
հատկապես ՄՌՏ և ՀՏ ծառայությունների
դեպքում մեծ է։
‣‣ Տվյալ տարածաշրջանում այլ կազմակերպությունների
կողմից
պետական
պատվերով իրականացվող նմանատիպ
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ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հանձնաժողովի
կողմից
առևտրային
ցանցերի գործունեության ոլորտում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար
հիմք է հանդիսացել այն հանգամանքը, որ
վերջին տարիներին առևտրային ցանցերի
արագ տեմպերով աճն ու զարգացումը
բացի սպառողների համար դրական
ազդեցություն ունենալուց, իր հետ առաջ է
բերել նաև մի շարք խնդիրներ, որոնք կարող
են բացասաբար անդրադառնալ մանրածախ
առևտրի ոլորտում առկա մրցակցային
միջավայրի վրա։ Մասնավորապես, մանրածախ առևտրի ոլորտում առևտրային
ցանցերի բաշխվածությունն ու իրացման
մեծ ծավալներն անհամաչափություն են
ստեղծում առևտրային ցանցերի և մատակարարների միջև գոյություն ունեցող բա-

նակցային դիրքերի միջև, ինչն էլ իր հերթին
կարող է առաջ բերել այնպիսի խնդիրներ,
ինչպիսիք են առևտրային ցանցերի կողմից
մատակարարների ընտրության հարցում
խտրական մոտեցումների ցուցաբերումը,
խտրական զեղչային քաղաքականության
կիրառումը, գների անհիմն տատանումները, մատակարարներին իրականացվող
վճարումների
հետաձգումները,
նոր
տնտեսավարող
սուբյեկտների
մուտքի
սահմանափակումը և այլն։
Ուսումնասիրության մեջ ներառվել են
այն խոշոր առևտրային ցանցերը, որոնք
սպառողների շրջանում ամենահայտնին
են և Օրենքի իմաստով՝ կարող են ունենալ
բանակցային ուժեղ դիրք:

Գծապատկեր 23.
Ուսումնասիրության ընթացքում դիտարկված առևտրային ցանցերը

«ԵՐԵՎԱՆ ՍԻԹԻ»

ԿՐՊԱԿ

«ԷՄ ՋԻ»

«ՆՈՐ ԶՈՎՔ»

«ԾԻՐԱՆ»

«ԷՎՐԻԿԱ»

«ՊԱՐՄԱ»

«ՍԱՍ»

ՔԱՐՖՈՒՐ

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ
Հանձնաժողովն ուսումնասիրության շրջանակներում դիտարկել է հասարակության
շրջանում առավել լայն սպառում ունեցող 11 ապրանքախմբերի առևտրային ցանցեր
մատակարարումներից մինչև վերջնական սպառողին հասնելու ամբողջական շղթան։
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Գծապատկեր 24.
Ուսումնասիրության ընթացքում դիտարկված ապրանքախմբերը

Կարագ

1

Հիմնական տեսակներ՝
ՙValio՚, ՙAnchor՚, ՙՆորզելանդական՚

Բուսական յուղ

2

Հիմնական տեսակներ՝
ՙԶոլոտայա սեմչկա՚,
ՙԱվեդով՚, ՙԴորինա՚

7

Երշիկեղեն

8

Զովացուցիչ ըմպելիք

Ալյուր

3

Հիմնական տեսակներ՝
ալյուր ցորենի՝
ՙԲաղրամյան՚, ՙԱրմաշ՚

9

Հիմնական տեսակներ՝
ՙՍիրողական՚, ՙԳյումրի՚

Հիմնական տեսակներ՝
ՙCoca-Cola՚, ՙPepsi-Cola՚

Օղի

Հիմնական տեսակներ՝
ՙХортица՚, ՙЦарская՚, ՙFinsky՚,
ՙAbsolut Vodka՚, ՙOhanyan՚, ՙFinlandia՚

Շաքարավազ

4

Հիմնական տեսակներ՝
Փաթեթավորված, քաշով

Մակարոնեղեն

5

Հիմնական տեսակներ՝
ՙԴիվելլա՚, ՙՄակֆա՚,
ՙՄոյա սեմյա՚, ՙՄելո գրանո՚

Բրինձ

6

Հիմնական տեսակներ՝
Թայլանդական ՙԲեթեր վայթ՚,
ՙՈսկե Ջրաղաց՚, ՙՄառանիկ՚

10
11

Լվացքի փոշի

Հիմնական տեսակներ՝
ՙAriel White Roses՚, ՙPersil Color
Brilliance Scan System՚, ՙSavex
Color Brightness՚

Սպասք լվանալու ﬕջոց
Հիմնական տեսակներ՝
ՙFairy՚, ՙPril՚

Քարտեզ 2.
Առևտրային ցանցերի բաշխվածությունն ըստ ՀՀ մարզերի, 2021թ.

Լոռի

Շիրակ

1

1
Արագածոտն
3

Արմավիր

Տավուշ

2
Կոտայք

3
Գեղարքունիք

119
Երևան
Արարատ

Վայոց Ձոր

Սյունիք

ՙԵրևան Սիթի՚ (26)
ՙՆոր Զովք՚ (26)
ՙԷվրիկա՚ (16)
ՙԷՄ ՋԻ՚ (16)
ՙԾիրան՚ (12)
ՙՍԱՍ՚ (9)
ՙՔարֆուր՚ (7)
ՙՊարմա՚ (5)
ՙԿրպակ՚ (3)

ՙԿրպակ՚ (1)
ՙԷՄ ՋԻ՚ (2)
ՙԾիրան՚ (1)
ՙԵրևան Սիթի՚ (1)
ՙԿրպակ՚ (1)
ՙԾիրան՚ (1)
ՙՔարֆուր՚ (1)
ՙԾիրան՚ (1)
ՙԾիրան՚ (1)

Ուսումնասիրության մեջ ընդգրկված թվով 9 առևտրային ցանցերին 2020 թվականին
բաժին է ընկել ՀՀ ընդհանուր մանրածախ առևտրաշրջանառության շուրջ 53 տոկոսը։
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Գծապատկեր 25.
Առևտրային ցանցերի մասնաբաժինը ՀՀ մանրածախ առևտրաշրջանառության մեջ
ՄԱՆՐԱԾԱԽ ՎԱՃԱՌՔ

2020 թվականի տվյալներով՝ առևտրային
ցանցերի
շահութաբերության
միջին
մակարդակը կազմել է 5 տոկոս:
Երևան քաղաքում բնակվող սպառողների
շրջանում
իրականացված
հարցման
արդյունքների
համաձայն՝
սպառողները
մեծամասնությունը՝ 63 տոկոսը, ամենօրյա
առևտուրն իրականացնում է առևտրային
ցանցերից։

ա

ռև
տ

րա

յի

ն

ցա

նց

եր

374 711 975
հազ. դրամ

Ընդ
որում,
հարցման
արդյունքներով
սպառողների շրջանում ամենատարածված
առևտրային ցանցը «Երևան Սիթի»-ն է:

53%
2 963 300 ՍՊԱՌՈՂ

Գծապատկեր 26.
Սպառողների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքերը ամենօրյա գնումների
իրականացման վայրի վերաբերյալ

Առցանց (online) խանութներ

6%

Բակային խանութ

32%

Առևտրային ցանցեր
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63%

35%

ՙԵրևան Սիթի՚

16%

ՙՆոր Զովք՚

19%

ՙՍԱՍ՚

6%

ՙԾիրան՚

17%

ՙՔարֆուր՚

7%

Այլ
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ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՅԼ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ՎԱՃԱՌՔ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
Հանձնաժողովը սպառողների շրջանում իրականացրած հարցման արդյունքում պարզել
է, որ սպառողների համար առևտրային ցանցերի հիմնական առավելությունները
հանդիսանում են մեծ տեսականու առկայությունը, մատուցվող ծառայությունների
և ապրանքների բարձր որակը, նպաստավոր տեղադիրքը, ցածր գները, անկանխիկ
վճարման հնարավորությունը և այլն։
Գծապատկեր 27.
Սպառողների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքերը առևտրային
ցանցերի առավելությունների վերաբերյալ
Ապրանքի ժամկետ
Հավատարմության քարտերի առկայություն
Զեղչերի կիրառում
Աշխատաժաﬔր
Կայանատեղիի առկայություն
Այլ ծառայություններ (դեղատուն, տերﬕնալ)
Անկանխիկ վճարման հնարավորություն
Ցածր գներ
Առևտրային օբյեկտների նպաստավոր դիրք
Սպասարկման բարձր որակ
Բարձր որակ
Մեծ տեսականի

0.1%
4%
5%
6%
6%
6%
7%
8%
12%
13%
14%
19%
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ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ՝ ԳՆՈՐԴԻ (BUYER POWER) ԵՎ ԻՐԱՑՆՈՂԻ (RETAILER
POWER) ՈՒԺԸ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ԵՎ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐՈՒՄ
Առևտրային ցանցերը հորիզոնական և ուղղահայաց մակարդակներում ազդում են
մատակարարների և վերջնական սպառողների վրա։

Գծապատկեր 28.
Առևտրային ցանցերի ազդեցությունը հորիզոնական և ուղղահայաց
մակարդակներում

Մատակարարների վրա
Առևտրային ցանցերը որքան ﬔծ
ծավալի ապրանքներ են ձեռք բերում
մատակարարներից, այնքան շահավետ
պայմաններ են ստանում։

Գնորդի ուժ (Buyer Power)

Մատակարարներ

Վերջնական սպառողների վրա

Առևտրային
ցանց

Առևտրային ցանցերը շահավետ
պայմաններ ստանալով՝ ապահովում են
ﬔծ ծավալի ապրանքների իրացում։

Իրացնողի ուժ (Retailer Power)

Սպառողներ

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ՈՒԺԻ (BARGAINING POWER)
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
Առևտրային ցանցերի բանակցային ուժն ավելի մեծ է այն ապրանքային շուկաներում,
որտեղ մատակարարվող ապրանքները կենտրոնացված չեն սահմանափակ թվով
ընկերությունների մոտ։
Հանձնաժողովը տարանջատել է առևտրային ցանցերի կողմից բանակցային ուժեղ
դիրքի դրսևորման տեսակները և դրանց հնարավոր բացասական ազդեցությունը
մատակարարների գործունեության վրա։
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Աղյուսակ 5.
Առևտրային ցանցերի կողմից բանակցային ուժեղ դիրքի դրսևորումը և դրա
ազդեցությունը մատակարարների վրա

Հ/Հ

Բանակցային ուժեղ կողմի
դրսևորում

1

Առևտրային ցանցում
ապրանքների
ներկայացվածությունն
ապահովելու
համար պահանջվող
մուտքավճարներ

2

Առևտրային ցանցի կողմից
մատակարարների հետ
համագործակցության
տեսանկյունից
շրջանառության որոշակի
ծավալ ապահովող
ընկերություններին
նախապատվություն տալը

3

Մատակարարների
ցանկից դուրսմղում, երբ
մատակարարը հրաժարվում
է նվազեցնել գները կամ այլ
զիջումների գնալ

4

Տեղադրման վճարներ,
դարակաշարներին
հասանելիության կամ
ապրանքը տեսանելի
շարքերում ցուցադրման
համար

5

Լրացուցիչ զեղչերի պահանջ
մատակարարներից

Մատակարարի վրա ազդեցություն
•

Լրացուցիչ ծախսեր

•

Նոր ապրանքների մատակարարման
և համալրման ռիսկն ընկնում է
մատակարարի վրա

•

Շրջանառության ավելի փոքր
ծավալ ունեցող մատակարար
ընկերությունները զրկվում են
սպառողների լայն շրջանակին իրենց
ապրանքների հասանելիության
ապահովման հնարավորությունից

•

Մատակարարների ցանկից
դուրսմղման սպառնալիքը ստեղծում
է անորոշություն, թուլացնում է
մատակարարների բանակցային
դիրքը և զսպում է նրանց
պլանավորելու կարողությունը

•

Փաստացի ցուցակներից դուրսմղումը
կարող է էական կորուստներ
առաջացնել մատակարարների
համար

•

Մատակարարների համար լրացուցիչ
ծախս

•

Առևտրային ցանցի կողմից
չափանիշներ չունենալու պարագայում
մատակարարը անհավասար
պայմաններում է հայտնվում այլ
մատակարարների նկատմամբ

•

Մատակարարի շահութաբերության
կրճատում
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6

Չվաճառված ապրանքների
վերադարձ, ընդ որում
•
մատակարարի հաշվին՝
ներառյալ թարմ
արտադրվածները, որոնք չեն
վերավաճառվել
•

7

8

9

Վճարումների ուշացում այն
ապրանքների համար, որոնք
արդեն իսկ մատակարարվել
են և վաճառվել

Արժեքից ցածր վաճառք՝
չնախատեսված ակցիաներ,
մաքրելու համար շատ
պատվիրված ապրանքը
կամ մրցակիցներին
գերազանցելու համար

Առևտրային ցանցերի
սեփական բրենդների
առաջխաղացում

•

Մանրածախ վաճառողների
ծախսն ու ռիսկը՝ կանխատեսման
անճշտությունները փոխանցվում են
հետ մատակարարին
Բացասաբար է ազդում
մատակարարի դրամական հոսքերի
վրա
Կարող է տանել լրացուցիչ
ֆինանսական ծախսերի և
անորոշության՝ երբ և ինչքան են
նրանք վճարվելու

•

Մատակարարի շահույթը ճնշման
տակ է դրվում

•

Կարող է այլ հաճախորդների կողմից
պահանջվել այդ ապրանքը ավելի
ցածր գնով

•

Խեղաթյուրվում են հաճախորդի
ընկալումները տվյալ ապրանքի
արժեքի վերաբերյալ

•

Ծավալի և շահութաբերության
կորուստ

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՅԼ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ՎԱՃԱՌՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻՑ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ ԱՎԵԼԻ ՑԱԾՐ ԳՆԵՐՈՎ
Ուսումնասիրության մեջ ներառված որոշ ապրանքների առավել խոշոր առևտրային
ցանցերին իրացման գները շատ ավելի ցածր են փոքր առևտրային ցանցերին և այլ
առևտրային օբյեկտներին մատակարարված նույն ապրանքի գնից։
Հանձնաժողովն անդրադարձել է այն մատակարար ընկերություններին, որոնք
հանդիսանում են առևտրային ցանցերի հետ փոխկապակցված ընկերություններ
և միաժամանակ մատակարարումներ են իրականացնում ինչպես իր հետ
փոխկապակցված, այնպես էլ այլ առևտրային ցանցերին և մանրածախ իրացմամբ
զբաղվող ընկերություններին։ Որոշ դեպքերում տվյալ ներմուծող ընկերությունների
կողմից առևտրային ցանցին մեծածախ իրացման գների և ներմուծող
ընկերություններին պատկանող առևտրային ցանցերի կողմից սպառողներին
իրացվող ապրանքների մանրածախ գների (մեծածախ և մանրածախ գների
մարժա) տարբերությունը բավական փոքր է (մոտ 5-10 տոկոս) և կարող է հանգեցնել
առևտրային ցանցերի հետ մրցակցող ավելի փոքր առևտրի օբյեկտների շուկայից
դուրսմղմանը:
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ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԸ
ՀՀ-ում գործող առևտրային ցանցերի գործունեության ուսումնասիրության արդյունքում
պարզվել է, որ բացի այն հանգամանքից, որ առևտրային ցանցերի հետ անձանց խումբ
կազմող ընկերությունները հանդիսանում են խոշոր ներմուծողներ և մատակարարներ,
առևտրային ցանցերը ևս իրականացնում են ապրանքների մեծածավալ ներմուծումներ և
դրանց մեծածախ վաճառք նաև այլ առևտրային ցանցերին։ Արդյունքում՝ մանր և միջին
ընկերությունները, օբյեկտիվորեն չկարողանալով գնային  առումով մրցակցել առևտրային
ցանցերի հետ, կարող են դուրս մղվել՝ հանգեցնելով մանրածախ առևտրի ոլորտում
կենտրոնացվածության մակարդակի բարձրացմանը:
Գծապատկեր 29.
Երկարաժամկետում առևտրային ցանցերի սեփական ապրանքների ազդեցությունը

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐ

Սահմանափակ ընտրություն
Որակի նվազեցում

ՓՈՔՐ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ

Բարձր գնով ապրանքների ձեռքբերում և
դրանով պայմանավորված շուկայում
գնային բաղադրիչով մրցակցելու անհնարինություն

ՓՈՔՐ ԲՐԵՆԴՆԵՐ

Փոքր բրենդներին շուկայից դուրսմղում

ԱՐՏԱԴՐՈՂՆԵՐ

Իրացման ապահովման նպատակով ապրանքի
գնի և որակի հարկադիր նվազեցում

ՍՆՆԴԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մրցակցության վերացում, արտադրության
տեղափոխում երկրից դուրս

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻՆ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ
Մատակարար ընկերությունների կողմից բարձրացված մեկ այլ խնդիր է առևտրային
ցանցերում ապրանքների ներկայացվածությունն ապահովելու և ապրանքների իրացումը
խթանելու նպատակով մատակարարների կողմից առևտրային ցանցերին կատարվող
վճարումները։
Բացի այդ, առևտրային ցանցերը հիմնականում չունեն նաև մատակարարների ընտրության, գովազդային ծառայությունների մատուցման, ապրանքներն առավել տեսանելի
շարքերում ներկայացնելու, առևտրի օբյեկտներում ակցիաների կազմակերպման,
դրամարկղի մոտ ապրանքների իրացման և այլնի համար սահմանված չափանիշներ
(սակագներ և այլ չափանիշներ)։
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ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԿՈՂՄԻՑ
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՀԵՏ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
ԱԱՀ ՎՃԱՐՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
ՆԱԽԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼԸ
Առևտրային ցանցերի կողմից տարբերակված մոտեցում է ցուցաբերվում ԱԱՀ
վճարող հանդիսացող և չհանդիսացող
ընկերությունների նկատմամբ։
Վերոնշյալը կարող է խոչընդոտներ ստեղծել
փոքր մատակարարների համար, որոնք չեն
հանդիսանում ԱԱՀ վճարողներ։ Փաստորեն,
ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ ՀՀ մանրածախ առևտրաշրջանառության 53 տոկոսին
տիրապետող առևտրային ցանցերը հիմնականում չեն աշխատում ԱԱՀ հարկման դաշտում չգործող ընկերությունների հետ, և
վերջիններս կարող են զրկվել սպառողների
լայն շրջանում ներկայացվածություն ապահովելու հնարավորությունից, հայտնվել անհավասար մրցակցային պայմաններում ԱԱՀ
վճարող ընկերությունների նկատմամբ։
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ
ԴԻՄԱՑ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ
ԿՈՂՄԻՑ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ
ՈՒՇԱՑՈՒՄ
Ոլորտում առկա խնդիրներից են նաև
առևտրային ցանցերի կողմից արդեն իսկ
մատակարարված ապրանքների դիմաց
վճարման հետաձգումները։
Մատակարարների հետ հիմնականում մատակարարման պայմանագրեր չեն կնքվում,
և մատակարարումներն իրականացվում են
հաշիվ-ապրանքագրերի հիման վրա։
Անհրաժեշտ
է
սահմանել
ապրանքի
մատակարարումից հետո (հետվճարային
սկզբունքով) վճարվող մատակարարումների
դիմաց
վճարումների
առավելագույն
ժամկետներ
և
այդ
ժամկետները
չպահպանելու
համար
պատասխանատվության միջոցներ։
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‣‣ Ապրանքների
մատակարարման
դիմաց
վճարումների
առավելագույն
ժամկետների բացակայություն։
Ոլորտի
կարգավորման
հիմնական
գործիքներից է վճարման առավելագույն
ժամկետների սահմանումն այն մատակարարումների դեպքում, երբ վճարումն
իրականացվում է մատակարարումից
հետո։ Այդուհանդերձ, ՀՀ օրենսդրությամբ
կարգավորված չեն կոնկրետ տեսակի
ապրանքների (շուտ փչացող ապրանքներ,
պարենային
ապրանքներ
և
այլն)
մատակարարման դիմաց իրականացվող
վճարումների առավելագույն ժամկետները։
‣‣ Առևտրային ցանցերի հետ անձանց
խումբ կազմող մատակարարների կողմից
խտրական գների սահմանում։
‣‣ Առևտրային ցանցերի սեփական
ապրանքների ծավալների ավելացում։
Խոշոր առևտրային ցանցերի կողմից
ապրանքների ներմուծման և մեծածախ
վաճառքի իրականացում։
ՀՀ-ում գործող առևտրային ցանցերի
գործունեության
ուսումնասիրության
արդյունքում պարզ է դարձել, որ բացի
առևտրային ցանցերի    հետ անձանց
խումբ կազմող ընկերությունների խոշոր
ներմուծողներ
և
մատակարարներ
հանդիսանալուց, առևտրային ցանցերը
ևս իրականացնում են ապրանքների
մեծածավալ ներմուծումներ և դրանց
մեծածախ վաճառք նաև այլ առևտրային
ցանցերին։ Նշվածի արդյունքում՝ մանր և
միջին ընկերությունները, օբյեկտիվորեն
չկարողանալով գնային առումով մրցակցել առևտրային ցանցերի հետ, կարող
են դուրս մղվել, ինչն էլ կհանգեցնի
մանրածախ
առևտրի
ոլորտում
կենտրոնացվածության
մակարդակի
բարձրացմանը:
‣‣ Առևտրային ցանցում ապրանքների
ներկայացվածությունն
ապահովելու
և ապրանքների իրացումը խթանելու
նպատակով մատակարարների կողմից
առևտրային
ցանցերին
կատարվող
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վճարումներ։
Առևտրային ցանցերում ապրանքների
ներկայացվածությունն ապահովելու և
ապրանքների իրացումը խթանելու նպատակով մատակարարները առևտրային
ցանցերին կատարում են վճարումներ։
Նշվածի
արդյունքում
մատակարար
ընկերությունը բախվում է հետևյալ
խնդրին՝
այն
մատակարարները,
որոնք առավել վճարունակ են և
կարող են ապահովել ավելի մեծ
մուտքավճարներ, ցուցասրահում զբաղեցնում
են
առավել
բարենպաստ
և մեծ տարածքներ, իսկ մնացած
արտադրողները չեն օգտվում հավասար
մրցակցության
հնարավորությունից:
Բացի
այդ,
առևտրային
ցանցերը
հիմնականում չեն սահմանում մատակարարների ընտրության, գովազդային
ծառայությունների մատուցման, ապրանքներն ավելի տեսանելի շարքերում
ներկայացնելու,
առևտրի
օբյեկտներում
ակցիաների
կազմակերպման,
դրամարկղի մոտ ապրանքների իրացման
և այլնի համար   հստակեցված և
որոշակի չափանիշներ (սակագներ և այլ
չափանիշներ)։
‣‣ Առևտրային ցանցի կողմից մատակարարների հետ համագործակցության
ընթացքում
ԱԱՀ
վճարող
ընկերություններին նախապատվություն
տալը: Ուսումնասիրության մեջ ներառված 9 առևտրային ցանցերից 6-ը
մատակարարների ընտրության հարցում
հաշվի են առնում վերջիններիս ԱԱՀ
վճարող հանդիսանալու հանգամանքը։
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‣‣ Մատակարարման դիմաց վճարումների
առավելագույն
ժամկետների
օրենսդրությամբ ամրագրում:
Հանձնաժողովը գտնում է, որ անհրաժեշտ
է «Առևտրի և ծառայությունների մասին»
ՀՀ օրենքով սահմանել հետվճարային
սկզբունքով մատակարարումների դիմաց
վճարումների առավելագույն ժամկետներ
և այդ ժամկետները չպահպանելու համար
պատասխանատվության միջոցներ։
‣‣ Իրացման
շրջանառության
խոշոր ծավալներ ունեցող (ներմուծող
կամ
արտադրող)
տնտեսավարող
սուբյեկտներին արգելել կամ որոշակի տոկոսային հարաբերակցությամբ
թույլատրել
ունենալու
մանրածախ
իրացման
հնարավորություն,
որի
արդյունքում վերջիններիս պատկանող
առևտրի օբյեկտները կզրկվեն իրենց
մրցակիցների համեմատ ապրանքներն
ավելի
ցածր
գներով
իրացնելու
հնարավորությունից:
Միաժամանակ
գտնում
ենք,
որ
անհրաժեշտ
է
կարգավորումներ իրականացնել դարակաշարերում սեփական և այլ ապրանքների դասավորվածության վերաբերյալ։
‣‣
Բանակցային ուժեղ դիրք ունեցող առևտրային ցանցերի համար
անհրաժեշտ է սահմանել օրենսդրական պահանջ ինչպես ապրանքների
իրացումը
խթանելու
նպատակով
մատակարարներից առևտրային ցանցերին կատարվող վճարումների, այնպես էլ
մատակարարների ընտրության, գովազդային ծառայությունների մատուցման,
ապրանքներն ավելի տեսանելի շարքերում
ներկայացնելու, առևտրի օբյեկտներում
ակցիաների կազմակերպման, դրամարկղի մոտ ապրանքների իրացման և
այլնի համար չափանիշներ սահմանելու
վերաբերյալ։
‣‣
Ուսումնասիրության մեջ նշված
օրինակներից յուրաքանչյուրի հիման
վրա կարելի է իրականացնել ավելի
ընդլայնված ուսումնասիրություններ:
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ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԻ
ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ
2021 թվականի մարտի 3-ին Ազգային
ժողովի երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվել
և 2021 թվականի մայիսի 31-ին ուժի
մեջ է մտել «Տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության
մասին»
օրենքում
փոփոխություններ կատարելու մասին»
ՀՕ-92-Ն օրենքը (այսուհետ նաև՝ Օրենքի
փոփոխություններ)։
Օրենքի փոփոխությունների ընդունումն
ուղղված
էր
կանխատեսելի
և
արդյունավետ
վարչարարության
նախադրյալների
ապահովմանը,
որը
բխում է և՛ տնտեսավարող սուբյեկտի, և՛
պետության, և՛ հասարակության շահերից։
Ընդ որում, Օրենքի փոփոխությունները
մշակելիս Հանձնաժողովն առաջնորդվել
է ոչ թե մրցակցությունը խաթարող,
սահմանափակող գործունեության համար
պատասխանատվության միջոց կիրառելու,
այլ այն բացառելու առաջնահերթությամբ։
Արդյունքում՝ Օրենքի փոփոխություններով
արդեն առկա ինստիտուտները բարելավվել
են, ինչպես նաև ներդրվել են նոր
ինստիտուտներ, այդ թվում՝
Բանակցային ուժեղ դիրք.
Օրենքի փոփոխություններով ներդրվել է
բանակցային ուժեղ դիրքի ինստիտուտը։
Տնտեսավարող սուբյեկտն ունի բանակցային
ուժեղ դիրք, եթե.
1) համապատասխան ոլորտում իր էական
ազդեցության կամ ենթակառուցվածքի
շնորհիվ կարող է ապահովել համապատասխան ապրանքների մուտքն իրացման
շուկա, և նրա հետ պայմանագիր կնքած
կամ կնքել ցանկացող տնտեսավարող
սուբյեկտը
չունի
հնարավորություն
առանց տվյալ տնտեսավարող սուբյեկտի
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հետ համագործակցության սպառողներին իրացնելու այդ ապրանքները, կամ
բացակայում է այլընտրանքի տնտեսական
նպատակահարմարությունը, կամ
2) տվյալ տնտեսավարող սուբյեկտի ընդհանուր կառավարման ներքո են չորս կամ
ավելի առևտրային օբյեկտներ (առևտրային
ցանց), որոնցում իրացման տարեկան
հասույթը գերազանցում է ընդհանուր երեք
միլիարդ դրամը, կամ
3) տվյալ տնտեսավարող սուբյեկտին
պատկանող կամ նրա կողմից օգտագործվող միևնույն ապրանքային նշանի
կամ անհատականացման այլ միջոցի
ներքո գործում են չորս կամ ավելի
առևտրային օբյեկտներ (առևտրային ցանց),
որոնցում իրացման տարեկան հասույթը
գերազանցում է ընդհանուր երեք միլիարդ
դրամը:
Արգելվում է տնտեսավարող սուբյեկտների
կողմից բանակցային ուժեղ դիրքի չարաշահումը, իսկ Օրենքով ամրագրված են
նաև տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից
բանակցային ուժեղ դիրքի չարաշահման
դրսևորումները։
Համակենտրոնացման թույլատրում
պարզեցված կարգով.
Մինչև 2021 թվականի մայիսի 31-ը
գործող խմբագրությամբ   Օրենքը համակենտրոնացումների գնահատման համար
նախատեսում էր միասնական կարգ,
մինչդեռ որոշ դեպքերում այդ գործընթացը
հնարավոր է իրականացնել նաև պարզեցված կարգով` խնայելով Հանձնաժողովի
և վարույթի մասնակիցների ռեսուրսները։
Օրինակ՝ խառն ապրանքային շուկաների
մասնակիցների համակենտրոնացումը շուկայի վրա ազդեցություն չի ենթադրում,
հետևաբար խորը ուսումնասիրություն
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իրականացնելու անհրաժեշտություն չկա։
Վերոնշյալով պայմանավորված` Օրենքի
փոփոխություններով ամրագրվել է, որ
խառը համակենտրոնացումը և անձանց
խմբում
ընդգրկված
տնտեսավարող
սուբյեկտների
համակենտրոնացումը
թույլատրվում է իրականացնել պարզեցված
ընթացակարգով,
եթե
առերևույթ
բացակայում են համակենտրոնացումը
մերժելու հիմքերը:
Արագացված վարույթ.
Տնտեսական մրցակցության բնագավառում
իրավախախտման վերաբերյալ վարույթ
հարուցելու մասին որոշումն ստանալու
օրվանից
երկշաբաթյա
ժամկետում
վարույթով
պատասխանողն
իրեն
վերագրվող իրավախախտման փաստն
ընդունելու
և
իրավախախտման
հետևանքները վերացրած լինելու դեպքում
կարող է արագացված վարույթ կիրառելու
մասին
միջնորդություն
ներկայացնել
Հանձնաժողով:
Արագացված
վարույթ
կիրառելու
մասին որոշում կայացվելու դեպքում
գործի
ըստ
էության
քննությանն
ուղղված գործողություններ չեն իրականացվում, և գնահատվում են միայն
պատասխանատվությունը մեղմացնող և
ծանրացնող հանգամանքները: Հանձնաժողովը վարույթի արդյունքում որոշումը
կայացնում
է
արագացված
վարույթ
կիրառելու մասին որոշման ընդունման
օրվանից մեկամսյա ժամկետում՝ առանց
վարույթի
մասնակիցներին
լսման
նպատակով նիստ հրավիրելու:
Ավելին՝
Օրենքի
փոփոխություններով
ամրագրվել
է,
որ
արագացված
վարույթի կիրառման արդյունքում պատասխանատվության միջոցը չի կարող
գերազանցել տվյալ իրավախախտման
համար նախատեսված ամենախիստ պատասխանատվության միջոցի 50 տոկոսը:
Այսինքն՝ արագացված վարույթի կիրառման արդյունքում պատասխանատվության

միջոց
կիրառելիս
նախատեսվում
է
իրականացնել կանխատեսելի և արդյունավետ վարչարարություն՝ ի շահ թե՛ տնտեսավարող սուբյեկտի, թե՛ պետության և թե՛
քաղաքացու:
Հանձնաժողովի որոշումների կամովին
կատարման խրախուսում.
Տնտեսավարող սուբյեկտին հնարավորություն է ընձեռվել Հանձնաժողովի որոշմամբ
նշանակված
տուգանքի
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տոկոսը
որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա
ժամկետում վճարելու դեպքում տուգանքի
վճարման պարտականությունը համարել
պատշաճ կատարված:
Հանձնաժողովի
կողմից
վարչական
վարույթ հարուցելու հիմքերի վերանայում.
Հանձնաժողով ներկայացված դիմումն
ինքնին
վարույթի
հարուցման
հիմք
չէ։ Դրա հիման վրա Հանձնաժողովը
սկսում է իրականացնել նախնական
ուսումնասիրություն
և
առերևույթ
խախտման
հատկանիշներ
նկատելու
դեպքում միայն կարող է հարուցել բուն
վարույթը:

ՕՐԵՆՔԻՑ ԲԽՈՂ ԱՅԼ ԱԿՏԵՐԻ
ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ
1. Ենթաօրենսդրական նորմատիվ
իրավական ակտեր
Օրենքի փոփոխություններով սահմանված
պահանջի
կատարումն
ապահովելու
և Հանձնաժողովի հայեցողական լիազորությունների շրջանակն առավել հստակեցնելու համար Հանձնաժողովն Օրենքի
փոփոխություններից հետո մինչև 2021
թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընդունել է 18
ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական
ակտեր, որոնցից են.
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Մրցակցության պաշտպանության
հանձնաժողովի աշխատակարգը.
Հանձնաժողովի աշխատակարգով սահմանվել են Հանձնաժողովի գործառույթների
և
լիազորությունների
իրականացման
ընթացակարգերի մանրամասները։
Մասնավորապես՝ սահմանվել են նիստերի
անցկացման, տեսաձայնագրային հեռահաղորդակցության կապի միջոցի կիրառման կարգերը, նիստերի արձանագրումը,
օրակարգի հաստատումը, նախանիստերը,
նիստերի
մասին
ծանուցումները,
Հանձնաժողովի որոշումների և եզրակացությունների
ընդունման,
Հանձնաժողովի կողմից հսկիչ գնում և դիտանցում
իրականացնելու, նիստերից դուրս իրականացվող
քննարկումների,
ինչպես
նաև խորհրդատվության տրամադրման
կարգերը, Հանձնաժողովի գործունեության
հրապարակայնությունը, ժամկետների հաշվարկը (առավել մանրամասն՝
h t t p s : / / w w w. a r l i s . a m / d o c u m e n t v i e w.
aspx?docid=152989 ):
Պատասխանատվության միջոցի ընտրության և տուգանքի հաշվարկման մեթոդաբանությունը.
Պատասխանատվության միջոցի ընտրության և տուգանքի հաշվարկման մեթոդաբանությամբ սահմանվել են.
1. պատասխանատվության
միջոցի
ընտրության ընդհանուր պայմանները,
2. տուգանքի հաշվարկման մեթոդաբանությունը,
3. մրցակցային իրավախախտումների
համար
նշանակվող
տուգանքի՝
բազային
գումարի
հաշվարկման
մեթոդաբանությունը,
4. մրցակցության վրա անուղղակիորեն
ազդող
իրավախախտումների համար նշանակվող տուգանքի՝
բազային գումարի հաշվարկման մեթոդաբանությունը,
5. պատասխանատվությունը ծանրացնող և մեղմացնող հանգամանքների
հաշվարկման մեթոդաբանությունը,
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6. պատասխանատվության
համապատասխանեցումը։

միջոցի

Պատասխանատվության միջոցի ընտրության և տուգանքի հաշվարկման մեթոդաբանությամբ տնտեսավարող սուբյեկտների
համար առավել կանխատեսելի է դարձել
նշանակվող պատասխանատվության միջոցի գնահատման հնարավորությունը և դրա
հնարավոր ազդեցությունը տնտեսավարող
սուբյեկտի վրա (առավել մանրամասն`
h t t p s : / / w w w. a r l i s . a m / d o c u m e n t v i e w.
aspx?docid=159128 )։

Հայտարարագրման ենթակա
համակենտրոնացումների
մասնակիցների ակտիվների
և հասույթների չափերը,
համակենտրոնացման
հայտարարագրման նոր կարգը և
հայտարարագրի նոր ձևը.
Նախատեսվել են համակենտրոնացման
մասնակիցների ակտիվների և հասույթների
չափերի, համակենտրոնացման կարգի և
հայտարարագրի ձևի առնչությամբ նոր
կարգավորումներ։ Նշված ակտով ի նպաստ
տնտեսավարող սուբյեկտների կատարվել
են համակենտրոնացման շեմերի էական
փոփոխություններ։
Մասնավորապես՝
բարձրացվել է ակտիվների և հասույթների
չափը, սահմանվել է ակտիվների և
հասույթների   միասնական
չափերի
տարանջատումը՝ ըստ համակենտրոնացման տեսակի։
Առավել
հստակեցվել
և
Օրենքում
կատարված փոփոխություններին համահունչ բարեփոխվել են համակենտրոնացման
հայտարարագրման
կարգին
և
հայտարարագրի
ձևին
առնչվող
կարգավորումները (առավել մանրամասն՝  
h t t p s : / / w w w. a r l i s . a m / D o c u m e n t V i e w.
aspx?DocID=157721):
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Անձանց խմբում ընդգրկված
տնտեսավարող սուբյեկտների ցուցակը
և հիմնավորումները Հանձնաժողով
ներկայացնելու կարգը, ժամկետները և
ձևը.

մասին ընթացակարգերը (առավել մանրամասն՝
h t t p s : / / w w w. a r l i s . a m / D o c u m e n t V i e w.
aspx?DocID=157722)։

Կարգով սահմանվել է անձանց խմբում
ընդգրկված տնտեսավարող սուբյեկտների
ցուցակը և հիմնավորումները, դրանք
Հանձնաժողով ներկայացնելու ձևը, կարգը
և ժամկետները, (առավել մանրամասն՝
h t t p s : / / w w w. a r l i s . a m / D o c u m e n t V i e w.
aspx?docid=154510)։

Պետական օժանդակության գնահատման
կարգը.

Տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության օրենսդրության
մշտադիտարկման և դրա արդյունքների
ամփոփման կարգը.
Օրենքի նոր խմբագրությամբ Հանձնաժողովին տրվել է լիազորություն սահմանելու
տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության մշտադիտարկման
և դրա արդյունքների ամփոփման կարգը։
Մշտադիտարկման նպատակն է սահմանել
ընթացակարգ, որը կապահովի տնտեսական
մրցակցության
պաշտպանության
օրենսդրության ոլորտում առկա իրավական բացերը, կոլիզիաները և այլ իրավական
խնդիրների բացահայտումը, գնահատումը
և հաղթահարումը։
Կարգով մանրամասն սահմանվում են
Հանձնաժողովի հիմնական մասնագիտական
ստորաբաժանումների
կողմից
իրենց գործառույթների իրականացման
ընթացքում
տնտեսական
մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության
վերաբերյալ
իրավական
խնդիրները
բացահայտելուց հետո դրանք Իրավաբանական վարչությանը փոխանցման և
վերջինիս
կողմից
համապատասխան
ուսումնասիրություններ կատարելուց հետո
բարձրացված օրենսդրական խնդիրների
լուծման կամ հաղթահարման վերաբերյալ
առաջարկություններ
ներկայացնելու
անհրաժեշտության կամ բացակայության

Օրենքի կարգավորումներին համահունչ  
հստակեցվել են պետական օժանդակության
գնահատման
տեսակները,
պետական
օժանդակության գնահատման վարույթի
հարուցման հետ կապված հարցերը,
վարույթի
հարուցման
և
վարույթի
ընթացքում պետական օժանդակության
գնահատման ընդհանուր պայմանները,
ինչպես նաև սահմանվել են մինչև
պետական օժանդակության տրամադրման
և տրամադրումից հետո դրա գնահատման
առանձնահատկությունները։
Հարկ է նշել, որ վերոնշյալ կարգավորումը
նոր է և միտված է ապահովելու պետական
օժանդակության գնահատման գործընթացը
կարգավորելուն ուղղված նպատակների
իրականացումը (առավել մանրամասն՝
h t t p s : / / w w w. a r l i s . a m / d o c u m e n t v i e w.
aspx?docid=159130)։

Գաղտնագրման ենթակա հաղորդումներ
ներկայացնելու և այն գաղտնագրելու
կարգը.
Տնտեսական
մրցակցության
բնագավառում առկա առերևույթ մի շարք
իրավախախտումներ մնում էին չբացահայտված այն պատճառով, որ դրանց
մասին
տեղեկացված
տնտեսավարող
սուբյեկտները ձեռնպահ էին մնում իրավախախտման վերաբերյալ հաղորդում ներկայացնելուց։ Նման գործելակերպը պայմանավորված էր նրանով, որ ենթադրյալ
իրավախախտում կատարած սուբյեկտը,
իմանալով այլ տնտեսավարող   սուբյեկտի
կողմից Հանձնաժողովին հաղորդում ներկայացնելու մասին, կարող էր որևէ կերպ
բացասական ազդեցություն ունենալ նրա
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հետագա
վրա։

տնտեսական

գործունեության

Վերոնշյալով պայմանավորված՝ Հանձնաժողովը ընդունել է գաղտնագրման ենթակա հաղորդումը ներկայացնելու և այն
գաղտնագրելու կարգը սահմանելու մասին
որոշում, որը հնարավորություն է տալիս
Հանձնաժողով դիմում ներկայացնել առանց
դիմում ներկայացնող անձի տվյալների
բացահայտման։
Վերոնշյալ
ինստիտուտի
ներդրմամբ  
Հանձնաժողովը փորձել է բարձրացնել նաև
իր գործունեության արդյունավետությունը
(առավել մանրամասն՝
h t t p s : / / w w w. a r l i s . a m / d o c u m e n t v i e w.
aspx?docid=157658):

հաշվառման գրանցամատյանների վարման կարգն ու պայմանները, ինչպես
նաև Մրցակցության պաշտպանության
հանձնաժողովի փաստաթղթերի ելքագրման, պահպանման և արխիվացման
կարգը.
Նշված ակտով կարգավորվել են Հանձնաժողովի գործավարության հիմնական ուղղությունները, ինչպես նաև իրավական
հիմքեր են ստեղծվել «e-Compete» էլեկտրոնային համակարգի գործարկման և դրանով
փաստաթղթաշրջանառության
կազմակերպման համար (առավել մանրամասն՝
h t t p s : / / w w w. a r l i s . a m / d o c u m e n t v i e w.
aspx?docid=159149)։
2. Ներքին իրավական ակտեր

Ստուգում, հսկիչ գնում,
դիտանցում, արտաքին դիտում և
մշտադիտարկում իրականացնելու
ընթացքի տեսաձայնագրման և
լուսանկարահանման կարգը.
Հարկ է ընդգծել, որ վերոնշյալ ակտով
սահմանվել են ստուգում, հսկիչ գնում,
դիտանցում, արտաքին դիտում և մշտադիտարկում իրականացնելու ընթացքի
տեսաձայնագրման և լուսանկարահանման
հիմքերը,
իրականացումը,
տվյալների
արձանագրումը, ստուգում, հսկիչ գնում,
դիտանցում, արտաքին դիտում և մշտադիտարկում իրականացնելու ընթացքի
տեսաձայնագրման և լուսանկարահանման
մասին
ծանուցումը,
արդյունքների
պահպանումը
(առավել
մանրամասն՝
h t t p s : / / w w w. a r l i s . a m / d o c u m e n t v i e w.
aspx?docid=157726)։
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովին փաստաթղթերի հանձնման,
ըստ տեսակների՝ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի գործերի
դասակարգման, վարչական վարույթի
վերաբերյալ գործերի և այլ գործերի,
դրանց հաշվառման գրանցամատյանների, վարչական և այլ իրավական ակտերի
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Աղյուսակ 6.
2021 թվականին ընդունված ներքին
իրավական ակտեր
Հանձնաժողով

7

Հանձնաժողովի նախագահ

14

Հանձնաժողովի գլխավոր
քարտուղար

2

Ներքին կազմակերպական հարցերի
վերաբերյալ ակտի ընդունում
Գաղտնիք
կազմող
տեղեկությունների վարման հետ կապված հարաբերությունների կարգավորում.
Նշված ակտով կարգավորվել է Հանձնաժողովի անդամների, այդ թվում՝ նախագահի և
աշխատողների կողմից գաղտնիք կազմող
տեղեկությունների վարման հետ կապված
հարաբերությունները,
մասնավորապես՝
գաղտնիք կազմող տեղեկություններին
առնչվելու թույլատրելիության, դրանց պահպանման և վարվելու կարգի խախտման
համար պատասխանատվության հետ կապված հարցերը։
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Այսինքն՝ Հանձնաժողովն իրականացնում
է
օրենքով
պահպանվող
գաղտնիք
պարունակող տեղեկությունների լիարժեք
պաշտպանություն՝
կանխելով
նման
տեղեկությունների
հնարավոր
հրապարակման հետևանքով դրանց իրավատերերի
իրավունքների
հնարավոր
խախտումներն ու վնասի պատճառումը
(առավել մանրամասն՝
http://competition.am/wp-content/
uploads/2022/03/349_L.pdf)։

Ձևանմուշներ.
Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց
Հանձնաժողովին դիմելու գործընթացն
առավել հասանելի, պարզ և հստակ
դարձնելու և հետագայում փաստաթղթերի
ներկայացման հետ կապված խնդիրները
բացառելու նպատակով Հանձնաժողովի
պաշտոնական կայքում հրապարակել են
Հանձնաժողով ներկայացվող փաստաթղթերի ձևանմուշների օրինակներ։
Մասնավորապես՝  
‣‣ համակենտրոնացման
հայտարարագրման դիմումի ձև.
‣‣ անձանց խմբում ընդգրկված տնտեսավարող սուբյեկտների ցուցակը և
հիմնավորումները
Հանձնաժողով
ներկայացնելու ձևը.
‣‣ ֆիզիկական
և
իրավաբանական
անձանց կողմից հաղորդում ներկայացնելու օրինակելի ձևերը.
‣‣ ֆիզիկական
և
իրավաբանական
անձանց կողմից տնտեսական մրցակցությանն
առնչվող
հարցերի
մասին
եզրակացություն ստանալու վերաբերյալ
դիմում
ներկայացնելու
օրինակելի
ձևերը։

Ուղեցույցների մշակում
2021 թվականի մարտի 23-ին Հանձնաժողովի կողմից հաստատվել և հրապարակվել է
«Առևտրային ցանցերի և մատակարարների
միջև բարեխիղճ վարքագծի կանոնների
վերաբերյալ» ուղեցույցը, որը հասանելի է
հետևյալ հղմամբ`  
http://competition.am/wp-content/
uploads/2022/03/Ughecuyc_Arevtrayin_
canceri_ev_matakararneri-4.pdf:
Ուղեցույցի հաստատումը Հանձնաժողովի
կողմից նպատակ է հետապնդում հավասարակշռելու առևտրային ցանցերի և
մատակարարների շահերը, զսպելու հնարավոր ռիսկերը և ապահովելու բարեխիղճ,
արդար և մրցակցային միջավայր, քանի
որ խոշոր առևտրային ցանցերի արագ
տեմպերով զարգացումը և ընդլայնումը,  
մյուս կողմից առևտրային ցանցերի ու
մատակարարների միջև գոյություն ունեցող
բանակցային դիրքերի անհամաչափությունն առաջ են բերում այնպիսի երևույթներ, ինչպիսիք են՝ առևտրային ցանցերի
կողմից մատակարարների ընտրության
հարցում
խտրական
մոտեցումները,
մրցակցության պայմանների խաթարումը,
շուկայից միջին և փոքր բիզնեսի դուրս
մղումը, նոր տնտեսավարող սուբյեկտների
մուտքի սահմանափակումը, գների անհիմն
տատանումները, ինչպես նաև հավասար
պայմանների այլ խախտումներ։
Հաստատված ուղեցույցը քննարկվել է
առևտրային ցանցերի և մատակարարում
իրականացնող խոշոր, միջին և փոքր
տնտեսավարող սուբյեկտների հետ, որոնց
կողմից ներկայացված առաջարկությունները և դիտարկումները ևս քննարկման
առարկա
են
դարձել
և
ներառվել
ուղեցույցում։

Հանձնաժողով ներկայացվող փաստաթղթերի ձևանմուշները հասանելի են հետևյալ
հղմամբ՝  
https://ef.competition.am/#/ep/clientcontrol/
permit-list:
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Հավասար
մրցակցային
պայմաններ
և բարեխիղճ մրցակցության համար
անհրաժեշտ միջավայր ապահովելու համար
Հանձնաժողովն իր լիազորությունների
շրջանակում
Օրենքով
նախատեսված
դեպքերում տնտեսավարող սուբյեկտների,
պետական մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց գործողության, գործարքի կամ իրավական ակտի նախագծի
վերաբերյալ ընդունում է եզրակացություն։
2021 թվականի ընթացքում տրամադրվել
է եզրակացություն «Ֆիլիպ Մորիս
Փրոդակտս
Էս.
Էյ.»
ընկերության
մասնակցությամբ կնքվող պայմանագրի
վերաբերյալ:
Հանձնաժողովը 2021 թվականի մարտի
4-ին ընդունել է եզրակացություն «Ավենյու
Քոնսալթինգ
Գրուպ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերության
կողմից գրությամբ Հանձնաժողով ներկայացված «Ֆիլիպ Մորիս Փրոդակտս
Էս. Էյ.» ընկերության մասնակցությամբ
կնքվող դիստրիբյուցիայի պայմանագրի
տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության համապատասխանության վերաբերյալ։
Պայմանագրով «Ֆիլիպ Մորիս Փրոդակտս
Էս. Էյ.» ընկերությունը նշանակվել է որպես
պայմանագրով սահմանված արտադրատեսակների բացառիկ դիստրիբյուտոր։
Հանձնաժողովի եզրահանգմամբ՝   պայմանագիրը
համապատասխանում
է
տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրությանը։
Հանձնաժողովի կողմից 2021 թվականի
ընթացքում
տրամադրվել
է
եզրակացություն ««Գովազդի մասին»
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի (այսուհետ նաև՝ Նախագիծ)
վերաբերյալ։
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Մասնավորապես՝ Հանձնաժողովը 2021
թվականի նոյեմբերի 5-ի   ««Գովազդի
մասին» օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի
նախագծի
վերաբերյալ»
թիվ
321-Ա
եզրակացությամբ բարձրացրել էր հետևյալ
հարցերը.
1. Արդյո՞ք
գովազդի
առնչությամբ
Նախագծով առաջարկվող սահմանափակումները կարող են հանգեցնել տնտեսական
մրցակցության
կանխմանը,
սահմանափակմանը, արգելմանը կամ
անբարեխիղճ մրցակցությանը, ինչպես
նաև վնասել սպառողների շահերը:
2. Արդյո՞ք
գովազդի
առնչությամբ
Նախագծով առաջարկվող սահմանափակումները բխում են հանրային շահի
պաշտպանության անհրաժեշտությունից։
3. Արդյո՞ք գովազդի առնչությամբ Նախագծով առաջարկվող սահմանափակումները բավարար և համաչափ (պիտանի
և անհրաժեշտ) են ոլորտում հանրային
շահի պաշտպանության համար։
Արդյունքում Հանձնաժողովը գտել է, որ
ՀՀ տարածքից դուրս կազմակերպվող
ինտերնետ շահումով խաղերի գովազդը
«Գովազդի մասին» գործող օրենքի իմաստով չի համարվելու ինտերնետ շահումով
խաղի գովազդ և դրա իրականացումը
չի արգելվելու, որպիսի կարգավորումը
հակասում է Նախագծի հիմնավորմամբ
ամրագրված նպատակին և ըստ էության
սահմանում
խտրական
մոտեցում
նույն ոլորտում գործող տնտեսավարող
սուբյեկտների նկատմամբ։   Ընդ որում,
խնդրահարույց է նաև այն հանգամանքը,
որ ներպետական օրենսդրությամբ նախատեսված չեն մեխանիզմներ օտարերկրյա
տնտեսավարող սուբյեկտներին պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ։
Ավելին՝ առկա և Նախագծով  առաջարկվող
կարգավորումների կիրառման դեպքում,
ըստ Հանձնաժողովի, կունենանք մի իրավիճակ, երբ սուբյեկտները շահագրգռված
կլինեն իրականացնել ինտերնետ շահումով
խաղերի կազմակերպում և գովազդ
արտասահմանյան կայքերի և այլ ոչ

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, 2021

տեղական միջոցներով, ինչը բացասական
ազդեցություն կունենա ՀՀ գովազդի
շուկայի վրա՝ հանգեցնելով ֆինանսական
միջոցների արտահոսքի։
Այսպիսով՝ Հանձնաժողովն արձանագրել
է, որ օրենսդիրը պետք է նախատեսի
համապատասխան կառուցակարգեր և
ընթացակարգեր Նախագծի հիմնավորման
հիմքում ընկած նպատակներին հասնելու
համար, մասնավորապես՝ սահմանելով
արգելքի միատեսակ կարգավորումներ,
ինչպես նաև վերահսկողական անհրաժեշտ
մեխանիզմներ։
Հակառակ դեպքում ամբողջապես իմաստազրկվում է Նախագծի՝ տնտեսական մրցակցության սահմանափակման հանրային շահի
պաշտպանությամբ արդարացված լինելու
հանգամանքը։
Ավելին սահմանափակում նախատեսող
միջոցների ընտրությունը պետք է լինի
համաչափ
Նախագծի
հիմնավորմամբ

սահմանված
նպատակին
հասնելու
և հանրային շահի պաշտպանության
համար: Մասնավորապես, Հանձնաժողովի
գնահատմամբ, հասարակությանը մոլախաղերով հրապուրվելու վտանգից զերծ
պահելու համար միայն նշված ոլորտում
գովազդի արգելմանն ուղղված քայլերի
իրականացումը կարող է բավարար չափով
պիտանի և անհրաժեշտ չլինել հանրային
շահի պաշտպանության տեսանկյունից։
Վերոգրյալի հաշվառմամբ՝ Հանձնաժողովը
գտել է, որ Նախագիծը խմբագրման և
լրամշակման կարիք ունի անհրաժեշտ
վերահսկողական մեխանիզմներ ներդնելու,
ինչպես
նաև
հանրային
շահի
պաշտպանության համար լրացուցիչ համաչափ
կարգավորումներ
(ինտերնետ
շահումով խաղերի մասնակիցների տարիքի
բարձրացում, ինտերնետ շահումով խաղերի
և տոտալիզատորների կազմակերպիչների
խաղասրահների թվի կրճատում և այլն)
նախատեսելու տեսանկյունից։

Գծապատկեր 30.

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԹԻՎԸ
2020թ․

2021թ․

28

34
ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏԱԾ ԴԱՏԱԿԱՆ
ԱԿՏԵՐՈՎ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԹԻՎԸ

ԸՆԹԱՑԻԿ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԹԻՎԸ
(2021թ․ դեկտ եմբերի 31-ի դրությա մբ)

23

40

62

11

12

2019թ․

2020թ․

2021թ․

2020թ․

2021թ․

13
31

վարչական

41

8
6

վերաքննիչ

16

7

մնացել են օրինական
ուժի մեջ

ամբողջությամբ
անվավեր են
ճանաչվել

10

2
2

2
վճռաբեկ

3
5

մասնակի անվավեր
են ճանաչվել

2
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ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ,
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ,
ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2021 թվականի ընթացքում ընդհանուր
առմամբ պատրաստվել և հրապարակվել
են ավելի քան 100 մամուլի հաղորդագրություններ,
ծանուցումներ,
հրապարակումներ, կազմակերպվել   են թվով 6
մամուլի ասուլիսներ և ճեպազրույցներ, այդ
թվում՝
‣‣ Մանրամասնորեն լուսաբանվել են
«Տընտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» նոր խմբագրությամբ
օրենքով իրականացված առանցքային
փոփոխությունները, ինչպես նաև օրենքից
բխող նորմատիվ իրավական ակտերով
սահմանված նոր կարգավորումները:
Մասնավորապես Հանձնաժողովի  աշխատակիցները պատրաստել են տնտեսական մրցակցության պաշտպանությանն
առնչվող հանրային հետաքրքրություն
ներկայացնող
հարցերի
վերաբերյալ
հրապարակումների շարք, որը զետեղվել
է Հանձնաժողովի կայքում, ֆեյսբուքյան
էջում, պատրաստվել և տարածվել
են
մամուլի
հաղորդագրություններ:
Թեմայի
վերաբերյալ
պարբերաբար
կազմակերպվել են հարցազրույցներ:
‣‣ Հրապարակվել է «Առևտրային ցանցերի և մատակարարների միջև բարեխիղճ վարքագծի կանոնների վերաբերյալ» ուղեցույց առևտրի ոլորտում
բարենպաստ մրցակցային միջավայրի
ստեղծման մեխանիզմների ներդրման
նպատակով, որի շրջանակում Հանձնաժողովում կազմակերպվել է քննարկում
տնտեսավարող սուբյեկտների մասնակցությամբ և ճեպազրույց, որը լայնորեն
լուսաբանվել է ԶԼՄ-ներով:
‣‣ Հանրային իրազեկման աշխատանքներ
են իրականացվել գովազդի միջոցով,
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կաթնամթերքի շրջանառության, բիո
և հարադիր բառերի օգտագործման,
երշիկեղենի
արտադրության
և
իրացման ոլորտներում անբարեխիղճ
մրցակցության
որոշ
դրսևորումների
կանխարգելման նպատակով:  Այդ թվում՝
կազմակերպվել են տնտեսավարող սուբյեկտների, ՀԿ-ների մասնակցությամբ
քննարկումներ,
հեռուստառեպորտաժներ, հարցազրույցներ, պատրաստվել
և հրապարակվել են շնորհանդեսներ,
մամուլի հաղորդագրություններ և այլն:
‣‣ Նորացված կազմով իր գործունեությունն է սկսել ծավալել Հանձնաժողովին
կից հասարակական խորհուրդը, որը
նախորդ տարում երկու նիստ է գումարել՝  
հանրային
կարևորություն
ունեցող
հարցերի և նախագծերի քննարկման
օրակարգերով:
‣‣ Հանրային քննարկումներ են իրականացվել Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ մշակված զեղչերի և այլ ակցիաների իրականացման ոլորտի օրենսդրական
բարեփոխումների վերաբերյալ: Մասնավորապես այն քննարկման է դրվել
Հանձնաժողովին կից հասարակական
խորհրդի
նիստում,
ինչպես
նաև
Հանձնաժողովում
կազմակերպվել
է
բաց հանդիպում, որին մասնակցել են
տնտեսավարող սուբյեկտներն ու այլ
շահագրգիռ անձինք, թեման լուսաբանվել
է մի շարք լրատվամիջոցներով:

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, 2021

Հանձնաժողովի աշխատակիցների հրապարակումները և ձեռքբերումները

«ՄՊՀ. անցած ուղին և ձեռքբերումները»
խորագրերով հոդվածները։

Բացի Հանձնաժողովի բուն գործառույթներով
պայմանավորված
աշխատանքներից, Հանձնաժողովի   աշխատակիցները
տարվա ընթացքում հանդես են եկել նաև
հոդվածներով, հրապարակումներով, մասնակցություն ունեցել Հայաստանում առաջին
անգամ կազմակերպված Casekey Business
Case Competition 2021 մրցույթին:
Հանձնաժողովը մշտապես խրախուսել է
իր աշխատակիցների մասնագիտական
ձեռքբերումները, որոնք նպաստում են
նաև
կրթական
հաստատությունների
հետ կապերի ու համագործակցության
ամրապնդմանը, ապագա մասնագետների
շրջանում մրցակցության քարոզչությանն
ու առհասարակ հանրության շրջանում
Հանձնաժողովի դերի բարձրացմանը:

2021 թվականին Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության
(ՏՀԶԿ/OECD)
Բուդապեշտում
մրցակցության
հարցերով
տարածաշրջանայի
կենտրոնի
կողմից
պատրաստված մրցակցության հարցերի
վերաբերյալ իրազեկման հոլովակները
թարգմանվել են հայերեն, և այժմ դրանք
հասանելի են հետևյալ հղումներով՝

Հանձնաժողովի աշխատակիցների տնտեսական մրցակցության պաշտպանությանն
առնչվող
տարբեր
թեմաների
շուրջ
հեղինակած
գիտական
հոդվածները
հրապարակվել են Եվրասիական տնտեսական
միության
«Մրցակցությունը
և
հակամենաշնորհային
կարգավորումը
ԵԱՏՄ-ում» մասնագիտացված ամսագրում,
ՀՀ
արդարադատության
ակադեմիայի
«Բանբեր արդարադատության ակադեմիայի»
գիտագործնական
հանդեսում,
Երևանի
պետական
համալսարանի
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն» հանդեսում, «Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում» ՀԿ «Գիտական Արցախ»
պարբերականում և այլն:
2021 թվականին Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության
(ՏՀԶԿ/OECD)
Բուդապեշտում
մրցակցության
հարցերով
տարածաշրջանայի կենտրոնի «Մրցակցության քաղաքականությունը Արևելյան
Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում»
ամսագրում հրապարակվել է «ՀՀ-ում
տնտեսական մրցակցության ոլորտում
օրենսդրական բարեփոխումներ»   և

‣‣ Գնումների գործընթացում գաղտնի
համաձայնությունների և մրցակցության
քաղաքականության բացատրությունը 7
րոպեում https://youtu.be/JSPoHSqtVyY
‣‣    Մրցակցային չեզոքության բացատրությունը 6 րոպեում,
https://youtu.be/h_wKdmbr4Pc
‣‣
Հակամրցակցային պարտավորությունների բացատրությունը 5 րոպեում,  
https://youtu.be/40B3QiO9OSE
‣‣ Շուկայի արդյունավետ ուսումնասիրություններ, https://youtu.be/01mgPv42cP8
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի
աշխատակիցների
«Օրիոն»
թիմը մասնակցել և հաղթող է ճանաչվել
Հայաստանում առաջին անգամ կազմակերպված
Casekey
Business
Case
Competition 2021 մրցույթում: ՄՊՀ թիմի
առաջարկած բիզնես խնդրի լուծումը
լավագույնն
է
համարվել:
Մրցույթի
նպատակն է բիզնես էկոհամակարգի և
կրթական հաստատությունների համագործակցությունը,
ինչպես
նաև
մեծ
պոտենցիալ ունեցող երիտասարդների
բացահայտումը:
Հուշագրեր
2021 թվականին կնքվել են.
‣‣ Մրցակցության
պաշտպանության
հանձնաժողովի և Հունաստանի մըրցակցության
հանձնաժողովի
միջև
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մրցակցային
քաղաքականության
և
մրցակցության օրենսդրության կիրարկման ոլորտում համագործակցության
վերաբերյալ հուշագիրը,
‣‣ Մրցակցության
պաշտպանության
հանձնաժողովի և Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
միջև համագործակցության մասին հուշագիրը։
Միջազգային համագործակցություն
Հանձնաժողովը 2020 թվականից հանդիսանում է ՄԱԿ-ի առևտրի և զարգացման
հարցերով համաժողովի անդրսահմանային
հակամրցակցային
համաձայնագրերի
(կարտելների)
աշխատանքային
խմբի
անդամ,
որի
հիմնական
նպատակն
անդրսահմանային
հակամրցակցային
համաձայնագրերի (կարտելների) նկատմամբ
օրենսդրության
արդյունավետ
կիրարկումը, մրցակցային մարմինների
միջև տեղեկատվության փոխանակման և
խորհրդատվությունների
իրականացման
խթանումն է։
2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ին
Երևանում կայացել է ԵԱՏՄ անդամպետությունների մրցակցային մարմինների
ղեկավարների և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մրցակցության և
հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով կոլեգիայի անդամի (նախարարի)
մակարդակով անցկացվող խորհրդակցությունը:
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Աղյուսակ 7.
31.12.2021թվականի դրությամբ ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրեր

Ծրագիր

Կազմակերպություն

Բյուջե

Տևողություն

Սկիզբ

մարտ,
2021թ.

ապրիլ,
2021թ.

1

Վերակառուցման
և զարգացման
եվրոպական բանկ
(EBRD)

Եվրոպական
միություն,
Վերակառուցման
և զարգացման
եվրոպական բանկ,
Համաշխարհային
բանկ

470 000
եվրո

27
ամիս

ապրիլ,
2021թ.

ապրիլ,
2021թ.

Բաղադրիչ

Գործողություն 1
Օրենսդրության
համապատասխանեցում

Գործողություն 2
Մեթոդական 4  
ուղեցույցների
մշակում

Գործողություն 3
Գործիքակազմերի
դասընթացներ

Գործողություն 4
3 ապրանքային
շուկաների
ուսումնասիրություն

նոյեմբեր
2021թ.

Գործողություն 5
Իրազեկվածության
բարձրացում

ապրիլ,
2022թ.

Գործողություն 6
Աշխատակիցների
ուսումնական այցեր

Արդյունք

Մրցակցության
օրենսդրության
վերաբերյալ  
ներկայացվել է
առաջարկություն
1-ին ուղեցույց՝
Տուգանքների
հաշվարկման և
պատասխանատվության
միջոցից ազատելու
վերաբերյալ - ավարտված,  
2-րդ  ուղեցույց՝
Չհիմնավորված բարձր և
չհիմնավորված ցածր գին ընթացիկ

Էկոնոմետրիկայի,  
տվյալների
տեսություններ, շուկաների
ուսումնասիրությունների
մեթոդաբանության
վերաբերյալ
դասընթացներ ավարտված,
վերապատրաստվել է 31
աշխատակից
Գերիշխող դիրքի
գնահատում- ընթացիկ

«Դեղերի շրջանառության
ոլորտի ապրանքային
շուկաների ուսումնասիրություն» - ավարտված
Իրազեկվածության
ռազմավարության
հարցաթերթ
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2.

3.

89

Համաշխարհային
բանկի խումբ - ԵՄ
գործընկերության
առաջարկ.
2017-2020թթ.
Հայաստանին
միասնական
աջակցության
շրջանակ.
տնտեսական
կառավարում
ծրագիր

«Հետքովիդային
շրջանում ՓՄՁ-ների
վերականգնումը
և մրցակցության
քաղաքականությունը» ծրագրի
շրջանակում
տեխնիկական
աջակցության
ծրագիր

Համաշխարհային
բանկ

ՄԱԿ-ի առևտրի
և զարգացման
հարցերով
համաժողով

250 000
եվրո

սեպտեմբեր
–
հոկտեմբեր,
2021թ.

Պետական
օժանդակության
վերահսկման
նպատակով
իրավական և
տնտեսական
աջակցություն

վերապատրաստվել է
12 աշխատակից

դեկտեմբեր,
2021թ.

Օրենքի՝ պետական
մարմինների և դրանց
պաշտոնատար
անձանց կողմից
հակամրցակցային
գործողություններին
վերաբերող  
դրույթների
կիրարկման համար
անհրաժեշտ
մեխանիզմների
մշակմանն ու
իրականացմանն
ուղղված
աջակցություն

վերապատրաստվել է
27 աշխատակից

նոյեմբեր,
2021թ.

Հանձնաժողովի և
միկրո, փոքր ու միջին
ձեռնարկատիրության
ներկայացուցիչների
միջև երկխոսության
զարգացում, առկա
հիմնախնդիրների
բացահայտում ու
մրցակցության
քաղաքականության
ամրապնդման
միջոցով ՄՓՄՁների շուկա մուտք
գործելու հավասար
պայմանների
ապահովմանն
ուղղված
առաջարկների
ներկայացում

Կազմակերպվել է առցանց
համաժողով՝ ՄՓՄՁների բարձրացրած
խնդիրները քննարկելու
նպատակով, որի
արդյունքում  ՄԱԱԶՀ-ի
կողմից կներկայացվեն
դրանց լուծմանն ուղղված
առաջարկություններ

մինչև        
  36
ամիս

6 ամիս
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Աղյուսակ 8.
31.12.2021 թվականի դրությամբ ավարտված ծրագրեր

1.

2.

Սպառողների շահերի
պաշտպանության
համակարգի
ստեղծման գործում
Հայաստանի
Հանրապետության
ինստիտուցիոնալ
հզորացում

ԹԱՅԵՔՍ
ԵՄ փորձագիտական
առաքելության
ծրագիր

Լեհաստանի
Հանրապետության
արտաքին գործերի
նախարարության
Լեհական
զարգացման
համագործակցություն

սեպտեմբեր
–
հոկտեմբեր,
2021թ.

Սպառողների շահերի
պաշտպանության
համակարգի և
Հանձնաժողովի
աշխատակիցների
կարողությունների,
գիտելիքների
կատարելագործում
- 10 լեհ
փորձագետների այց
ՀՀ

25 աշխատակից
վերապատրաստվել է

հոկտեմբեր
- նոյեմբեր,
2021թ.

ԵՄ-ում սպառողների
շահերի
պաշտպանության
գործնական
գիտելիքների
ձեռքբերում - 10 ՄՊՀ
աշխատակցի այց
Լեհաստան

10 աշխատակից
վերապատրաստվել է

դեկտեմբեր,
2021թ.

Հասարակության
մոլորեցման և դրա
գնահատման, ինչպես
նաև տնտեսավարող
սուբյեկտի կամ նրա
գործունեության
վերաբերյալ
շփոթության
առաջացման և
դրա գնահատման
վերաբերյալ կարգերի
և ուղեցույցների
մշակում

Մշակվել են ՀՀ-ում
սպառողների շահերի
պաշտպանության
օրենսդրությունը
ԵՄ օրենսդրությանը
համապատասխանեցնելու հնարավորությունների, տնտեսավարող
սուբյեկտների՝
սպառողներին
շփոթության մեջ
գցող գործունեության
բացառման վերաբերյալ  
վերլուծությունները
և ««Տնտեսական
մրցակցության
պաշտպանության» մասին
ՀՀ օրենք.  սպառողների
շահերի պաշտպանության օրենսդրության
և համապատասխան
կանոնակարգերի
մոնիտորինգ
ԵՄ իրավական
տեսանկյունից»  
վերլուծական նյութը

01-05.
մարտի,
2021թ.

Անբարեխիղճ
մրցակցության
դրսևորումների,
մասնավորապես`
զեղչերի կիրառման
ընթացքում
տնտեսավարողների
կողմից
հասարակության
մոլորեցման
դեպքերի և
սպառողների շահերի
պաշտպանության  
ուղղված
միջոցառումներ

6 ամիս

Լեհաստանի
մրցակցության
և սպառողների
պաշտպանության
գրասենյակ

Եվրոպական
միություն     
   ՀԸԳՀ/CEPA
շրջանակում

5օր

ԵՄ փորձագետները ներկայացրել
են հաշվետվություն՝
առաջարկելով
օրենսդրական
փոփոխություններ, որը հնարավոր
կլինի իրականացնել
Հանձնաժողովի կողմից
սպառողների շահերի
պաշտպանության մոդելը
փոխելուց հետո։
Վերապատրաստվել է 20
աշխատակից
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3.

ԱՄՆ Առևտրի
դեպարտամենտի
Առևտրային օրենքի
զարգացման ծրագիր
(CLDP)

ԱՄՆ դաշնային
առևտրի
հանձնաժողով

3օր

29-31
մարտի,
2021թ.

Գերիշխող դիրքի
չարաշահման
բացահայտման,
կանխման հիմնական
սկզբունքների և
լավագույն փորձի,
գերիշխող դիրքի
չարաշահմանն
առնչվող ՀՀ
մրցակցության
օրենսդրության
կիրարկումը
խաթարող
օրենսդրական
բացերի
բացահայտում

20 աշխատակից
վերապատրաստվել է

1. Արտաքին կայքի
մշակում

Կայքը գործարկվել է

2. Գործերի
կառավարման ներքին
համակարգի մշակում

4.

Հայաստան.
պետական հատվածի
արդիականացման
երրորդ ծրագիր

Համաշխարհային
բանկ

308 400
ԱՄՆ
դոլար

20 ամիս

մայիս,
2020թ.

3. Տվյալների
շտեմարանների
ձևավորում և
այլ պետական
մարմինների
տվյալների
շտեմարանների հետ
փոխգործելիության
ապահովում

— բիզնես գործընթացների
թվայնացում,                              
— այլ պետական
մարմինների տվյալների
շտեմարանների հետ փոխգործելիություն,               
— e-filing, արտաքին
աշխարհի հետ կապ
կայքի միջոցով,                                       
— անալիտիկ
գործիքակազմի ներդրում։

4. Արտաքին
օգտատերերի հետ
էլեկտրոնային կապի
ապահովում

Աղյուսակ 9.
2021 թվականի տարեկան ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Տնտեսագիտական
հոդված
1034.-11001 «Տնտեսական
մրցակցության պաշտպանություն»
ծրագրի «ՀՀ տնտեսական
մրցակցության պաշտպանության
բնագավառում քաղաքականության
մշակում և վերահսկողություն»
միջոցառում
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Ճշտված պլան
հազ. դրամ

537,795.1

Փաստացի
դրամարկղային ծախս
հազ. դրամ

Բյուջեի
կատարման %

529,476.7

98.5

