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   ՄԵՔԵՆԱՇԻՆ�� ՆԸ

 Մե քե նաշ ի ն�  թյան նշա նա կ�  թյ�  նը երկ րի տն տե սա կան կյան ք� մ շատ մե ծ 
է: Չկա մար դ�  գոր ծ�  նե �  թյան մի  բնա գա վառ, որ տեղ չկի րառ վի մե  քե նաշ ի ն� -
թյան այս կամ այն են թաճ յ�  ղի թո ղար կած ար տադ րան քը: Գլ խա վո րա պես մե -

քե նաշ ի ն#  թյան շնոր հիվ է, որ կա տար վ# մ են տն տե ս#  թյան տեխ նի կա կան 

վե րա զի ն# մ, ար տադ ր#  թյան ավ տո մա տա ց# մ #  կոմպ յ#  տե րա ց# մ: 
Շնորհիվ մե  քե նաշ ի ն�  թյան վճ ռա կան դե րի տն տե ս�  թյան բո լոր ճյ�  ղե րի 

հա մար` այդ ճյ�  ղի աճի տեմ պը սո վո րա բար ավե լի բարձր է լի ն� մ, քան մյ� ս 
ճյ�  ղե րի նը: 

Եթե որևէ երկ ր# մ կա զար գա ցած մե  քե նաշ ի ն#  թյ# ն, դա նշա նա կ# մ է, որ 

բարձր են այդ երկ րի տն տե սա կան զար գաց ման մա կար դա կը և ար տադ րա-

կան մշակ# յթը: 

Մինչխորհրդային Հայաստան� մ մե քենաշին� թյան ճյ� ղն ըստ է� թյան 
բացակայ� մ էր:  Խորհրդային տարիներին այն  դարձավ արդյ� նաբեր� թյան 
առաջատար և ամե նաարագ զարգացող ճյ� ղը: Այն առա ջին տեղն էր գրա-

վ# մ բո լոր հիմն  ա կան տն տե սա կան ց#  ցա նիշ նե րով: Նրան բա ժին էր ընկ ն� մ 
հանրապե տ� թյան արդ յ�  նա բե ր�  թյան հա մա խառն ար տադ րան քի 1/3-ից ավե-
լին, ար տադ րան քն ար տա հան վ� մ էր ար տա սահ ման յան տասն յակ երկր ներ:

 Մե քե նաշ ի նա կան առաջին խոշոր գոր ծա րան նե րը մե ր երկր� մ  հիմն  ադր վել են 
1940-ա կան թվա կան նե րին: Դրանց հա ջոր դող ըն դա մե  նը 3-4 տաս նամ յակ նե րի 
ըն թաց ք� մ մե  քե նաշ ի ն�  թյան ճյ� ղն այն քան զար գա ցավ, որ երկ ր� մ տի րա-
պե տող դիրք գրա վեց: Ի՞նչ պայ ման ներ նպաս տե ցին խորհր դա յին տա րի նե րին 
մե  քե նաշ ի ն�  թյան այդ պի սի արագ թռիչ քին: Չէ՞ որ այն պի սի կարևոր պայ ման, 
ինչ պի սին սև մե  տաղ նե րի ար տադ ր�  թյ� նն է, Հա յաս տա ն� մ գրեթե բա ցա կա-
յ� մ էր: «Գաղտ նիքն» այն է, որ մյ� ս` նպաս տա վոր պայ ման նե րը շատ ավե լի 
զո րեղ գտն վե ցին:

 Դրանք  էին. 
Առա ջին` արագ աճող աշ խա տան քա յին ռե ս# րս նե րը, որոնք աչ քի էին ընկ-

ն� մ հա մե  մա տա բար բարձր կր թա կան մա կար դա կով: Իսկ դա հեշ տաց ն� մ էր 
մե  քե նաշ ի ն�  թյանը ինժեներա տեխ նի կա կան �  որակ յալ բան վո րա կան կադ րե-
րով ապա հո վե լը:

Երկ րորդ` հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ թո ղարկ վ# մ էին գրե թե բո լոր հիմն  ա կան 

նյ#  թե րը, որոնք անհ րա ժեշտ են մե  քե նա ներ ար տադ րե լ#  հա մար` պղինձ �  
ալ յ�  մի ն, էլեկտ րա լա րեր, պլաստ մաս սա, ապակ յա թե լեր �  այլ մե  կ�  սիչ նյ� -
թեր, տեխ նի կա կան բյ�  րե ղա քա րեր, լա քեր, ներ կեր և այլն:

Եր րորդ` մե  քե նաշ ի նա կան ար տադ րան քի նկատ մամբ մե ծ պա հան ջարկ էր 

ներ կա յաց ն# մ ոչ մի  այն տե ղա կան, այլև նախ կին ԽՍՀՄ տար բեր հան րա պե-
տ�  թյ� ն նե րի և ար տա սահ ման յան բազ մա թիվ երկր նե րի տն տե ս#  թյ#  նը: 

Այս պայ ման ներն էլ հենց որոշ ել են մե ր երկրի մե  քե նաշ ի նա կան հա մա լի րի 
ար տադ րա կան դի մա գի ծը և ճյ�  ղա յին կա ռ� ց ված քի գլ խա վոր առանձ նա հատ-
կ�  թյ� ն նե րը:

Մեր երկրի մե  քե նաշ ի ն#  թյան ճյ#  ղա յին կա ռ# ց ված քի գլ խա վոր առանձ-
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նա հատ կ#  թյ#  նը ոչ մե  տա ղա տար, գի տա տար #  աշ խա տա տար, ար տադ-

րա կան բարձր մշակ# յթ պա հան ջող են թաճ յ#  ղե րի գե րակշ ռ#  թյ# նն էր: 

Այդ են թաճ յ�  ղե րի` էլեկտ րա տեխ նի կա կան արդ յ�  նա բե ր�  թյան, հաս տո ցա-
շ ի ն�  թյան և սար քաշ ի ն�  թյան ար տադ րան քի ծա վալ նե րով Հա յաս տա նը նախ-
կին ԽՍՀՄ -� մ  գրա վ� մ էր առա ջին տե ղե րից մե  կը: Զգա լի թիվ էին կազ մ� մ 
նաև այն գոր ծա րան նե րը, որոնք սերտ կա պե րի մե ջ էին ԽՍՀՄ-ի պաշտ պա-

նա կան նշա նա կ#  թյան ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րի հետ և մաս նակ ց� մ էին զեն քի �  
զի նամ թեր քի ար տադ ր�  թյ� ն նե րին:

Էլեկտ րա տեխ նի կա կան արդ յ#  նա բե ր#  թյ#  նը ՀՀ-ն մե  քե նաշ ի նա կան հա-
մա լի րի ամե  նա զար գա ցած են թաճ յ� ղն էր: Մինչ ճգ նա ժա մը դրան բա ժին էր 
ընկ ն� մ ամ բողջ մե  քե նաշ ի ն�  թյան հա մա խառն ար տադ րան քի կե սը:

Բազ մա զան էր Հա յաս տա նի էլեկտ րա տեխ նի կա կան արդ յ�  նա բե ր�  թյան 
ար տադ րան քը: Հատ կա պես մե ծ ծա վալ էին կազ մ� մ տար բեր հզոր� թյան 
շար ժա կան էլեկտ րա կա յան նե րը, �  ժա յին տրանս ֆոր մա տոր նե րը, գե նե րա-
տոր նե րը, էլեկտ րաշ ար ժիչ նե րը, էլեկտ րա զոդ ման սար քե րը,  էլեկտ րա լամ պե-
րը, էլեկտրական հաշվիչները և կաբելները, որոնք ամբողջ ԽՍՀՄ տարածք� մ 
� նեին մե ծ պահանջարկ: 

Այս են թաճ յ�  ղի ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րից հատ կա պես լայն ճա նա չ� մ �  նե ին 
Երևանի էլեկտ րա մե  քե նաշ ի նա կան, էլեկտ րա լամ պե րի, կա բե լի և էլեկտ րա տեխ-
նի կա կան գոր ծա րան նե րը: Համե մատաբար փոքր ձեռնարկ� թյ� ններ � նեին 
Գյ� մրի, Վանաձոր, Կապան, Գորիս և Գավառ քաղաքները:

 Նշված ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րն այժմ  չեն գոր ծ� մ, կամ գործ� մ են մա սամբ, 
խիստ նվա զել են դրանց ար տադ րան քի ծա վալ նե րը, փոխ վել են նաև թո ղարկ-
վող ար տադ րա տե սակ նե րը:

 Հաս տո ցաշ ի նա կան-գոր ծի քաշ ի նա կան են թաճ յ#  ղը թո ղար կ� մ էր տար-
բեր տե սա կի մե  տա ղա հատ և քարհատ հաս տոց ներ,  ալ մաս տե հա տիչ ներ, 
կտրիչ գործիքներ և այլն:

Խոշ որ ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րից հայտ նի էին հատ կա պես Երևանի հաս տո ցա-
շի նա կան, ֆրե զե րա յին հաս տոց նե րի, «Ալ մաստ» (ար հես տա կան ալ մաստ նե րի 
և ալ մաս տե գոր ծիք նե րի), Չա րեն ցա վա նի հաս տո ցաշ ի նա կան �  գոր ծի քաշ ի նա-
կան և Վա նա ձո րի ճշգ րիտ հաս տոց նե րի գոր ծա րան նե րը, որոնք այժմ գոր ծ� մ 
են մաս նա կի ո րեն:

Կարևոր �  հե ռան կա րա յին են թաճ յ� ղ է սար քաշ ի ն#  թյ#  նը, ավ տո մա-

տաց ման մի  ջոց նե րի #  կա ռա վար ման հա մա կար գե րի ար տադ ր#  թյ#  նը: 

Այս են թաճ յ�  ղի ձեռնարկ� թյ� ններ� մ թողարկվ� մ էին ժամաց� յցներ (3-
րդ տեղը նախկին ԽՍՀՄ-� մ), պոմպեր, չափման մի ջոցներ, կառավարման 
ավտոմատացված համակարգեր և այլն (Երևան,Գյ� մրի, Վանաձոր): Այս 
ենթաճյ� ղի ձեռնարկ� թյ� նների մե ծ մասը ն� յնպես չեն գործ� մ:             

ՀՀ մե  քե նաշ ի նա կան հա մա լի րի ամե  նա ե րի տա սարդ են թաճ յ�  ղը ռա-

դի ո է լեկտ րո նա յին արդ յ#  նա բե ր#  թյ# նն է: Այն թո ղար կ� մ է գլ խա վո րա-
պես էլեկտ րո նա յին հաշ վիչ մե  քե նա ներ, ռա դի ո սար քեր, կա պի մի  ջոց ներ, 
կիսահաղորդիչներ: Այս բնա գա վա ռի խոշ ո րա գ� յն ձեռ նար կ�  թյ� ն ներն են 
«Հրազ դան- մե  քե նա», Երևանի «Տրան զիս տոր», «Մարս» գոր ծա րան ներն �  մի -
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ա վո ր� մն  ե րը: 
ՀՀ մե  քե նաշ ի ն#  թյան տե ղա բաշ խ# մն  �  նի իր յ�  րա հատ կ�  թյ� ն նե րը: Այն 

են թա ճյ�  ղե րը, որոնք բնո րոշ են մե ր հան րա պե տ�  թյա նը (հիշ ե՛ք դրանք), սո վո-
րա բար տե ղա բաշխ վ� մ են ոչ թե հ� մ քի կամ էներ գի ա յի աղբ յ� ր նե րի մոտ, այլ 
այն վայ րե ր� մ, որ տեղ շատ են աշ խա տան քա յին ռե ս� րս նե րը: Իսկ դ� ք գի տեք, 
որ մե ր քա ղաք նե ր� մ �  խոշ որ գյ�  ղե ր� մ մի շտ էլ աշ խա տան քա յին ազատ ռե-
ս� րս ներ են եղել:

 Նշենք ՀՀ մե  քե նաշ ի ն�  թյան տե ղա բաշխ ման մի  քա նի առանձ նա հատ կ� -
թյ� ն ներ: 

Առա ջին` ճյ� ղն �  նի ցր ված տե ղա բաշ խ# մ: Ի տար բե ր�  թյ� ն էներ գե տիկ, 
մե  տա լ� ր գի ա կան �  քի մի  ա կան արդ յ�  նա բե ր�  թյան ճյ�  ղե րի, որոնք տե ղա-
բաշխ ված են մի  քա նի հզոր կենտ րոն նե ր� մ` մե  քե նաշ ի ն�  թյ�  նը ցր ված է հան-
րա պե տ�  թյան տար բեր քա ղաք նե ր� մ և ն� յ նիսկ մի  շարք խոշ որ գյ�  ղե ր� մ:

Երկ րորդ` մե  քե նաշ ի ն�  թյան ցր ված տե ղա բաշխ ման ընդ հա ն� ր պատ կե ր� մ 
առանձ նա ն# մ  է Երևանը, որն �  նի գրե թե բո լոր այն ճյ�  ղերն �  են թաճ յ�  ղե-
րը, որոնք առ կա են ընդ հան րա պես ամ բողջ հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ: Մյ� ս խոշ-
որ, բազ մաճ յ� ղ կենտ րոն նե րն են` Գյ# մ րին, Վա նա ձո րը, Հրազ դա նը, Աբով յա-

նը, Չա րեն ցա վա նը: 

Ներ կա յ# մս շ#  կա յա կան տն տե ս#  թյան զար գաց ման, մե  քե նաշ ի նա կան 

ձեռ նար կ#  թյ# ն նե րի սե փա կա նաշ նորհ ման և ապա պե տա կա նաց ման պայ-

ման նե ր# մ դրանց մի  մա սը չի գոր ծ# մ, իսկ մի  մասն էլ աշ խա տ# մ է փոքր 

հզո ր#  թյամբ: Դրա գլ խա վոր պատ ճա ռը սպառ ման շ#  կա յի բա ցա կա յ# -

թյ# նն է և այլ երկր նե ր# մ գտն վող ձեռ նար կ#  թյ# ն նե րի հետ ար տադ րա կան 

կա պե րի խզ#  մը: Ճյ#  ղի բա ժի նը ՀՀ-ն տն տե ս#  թյան մե ջ և ար տա հան ման 

ծա վալ նե ր# մ էա պես նվա զել է:

Այս ճյ#  ղի հե տա գա զար գա ց#  մը պա հան ջ# մ է կա ռ# ց ված քա յին լ# րջ 

վե րա փո խ# մն  եր: Շ#  կա յի պա հանջ նե րից ել նե լով` հան վ# մ են մի  շարք հին 

ար տադ րա տե սակ ներ, ներդր վ# մ են նո րե րը:




