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 տՐԱՆսՊՈՐտ եվ կԱՊ

Տնտեսության նյութական արտադրության ճյուղերի շարքում տրանսպորտն ու կապն 
առանձնանում են նրանով, որ նյութական բարիքներ չեն ստեղծում: Տրանսպորտի միջոցով 
պարզապես իրականացվում է արտադրության ճյուղերի ու ձեռնարկությունների միջև հումքի 
փոխադրումը, ինչպես նաև պատրաստի արտադրանքը սպառողին հասցնելը: Եվ, քանի որ 
փոխադրումների վրա կատարվում են ծախսեր (փոխադրողների աշխատավարձ, վառելիքի 
ծախս և այլն), ապա դրանք մտնում են ապրանքների արժեքների մեջ, այսինքն «ստեղծում» են 
նյութական արժեք: Այդ իսկ պատճառով բեռնատար տրանսպորտը համարվում է նյութական 
արտադրության ճյուղ: 

Կապն իր հերթին ապահովում է մարդկանց, տնտեսության տարբեր ճյուղերի ու ար-
տադրությունների միջև որոշակի հեռավորության վրա տեղեկատվության փոխանցումը 
տարբեր տեխնիկական միջոցներով: 

տրանսպորտը և կապը միասին հաղորդակցության միջոցներ են: Եթե տրանսպորտի 
պարագայում հաղորդակցությունն իրականացվում է տրանսպորտի միջոցներով (ավտոմոբիլ, 
նավ, գնացք և այլն), ապա կապն ապահովում են կապի միջոցները (հեռախոս, ռադիո, 
հեռուստացույց, համակարգիչ և այլն): Տրանսպորտի և կապի միջոցները հումքը, արտադրանքը 
և տեղեկատվությունը տեղափոխում են հաղորդակցության ուղիներով (ճանապարհներ, 
էլեկտրահաղորդման գծեր, համացանց և այլն): 

Տրանսպորտը և կապը կարևոր դեր են կատարում ոչ միայն սահմանափակ տարածքում 
(բնակավայր, շրջան, երկիր, տարածաշրջան), այլև ամբողջ աշխարհում հասարակական 
կյանքի կազմակերպման համար։ Բացի այդ, երկրագնդի որևէ մասում (տարածքում) որքան 
զարգացած են հաղորդակցության միջոցները, այնքան մեծ են այդ տարածքի զարգացման 
հնարավորությունները։ Այդ է պատճառը, որ ամեն մի պետություն, մեծ թե փոքր, ստեղծել և 
շարունակում է զարգացնել տրանսպորտի և կապի միջոցների սեփական ցանցը։

Տրանսպորտի միջոցով են իրականացվում ներպետական և միջպետական փոխադրում-
ները, որոնք ինչպես առանձին երկրների, այնպես էլ համաշխարհային տնտեսության 
զարգացման և տեղաբաշխման նախադրյալներից են: Զարգացած տրանսպորտի շնորհիվ 
առանձին տարածաշրջաններ մասնագիտանում են որոշակի ապրանքների արտադրության 
գծով՝ ներկրելով դրանք արտադրելու համար անհրաժեշտ հումքն ու արտահանելով 
պատրաստի ապրանքների ավելցուկը:

Տրանսպորտի զարգացման մակարդակը և աշխատանքի արդյունքները բնութագրելու 
համար սովորաբար օգտագործում են մի քանի ցուցանիշներ։ Այդ ցուցանիշներն են՝ 
• ճանապարհային	ցանցի	երկարությունը	(կմ)	(Նկ…..),
• փոխադրված	բեռների	կշիռը	(տոննա),	ուղևորների	թվաքանակը	(հազ.	մարդ),
• բեռնաշրջանառությունը	 (բեռների	 կշիռը	 բազմապատկած	 փոխադրման	 միջին	 հեռա-

վորությունով) (տոննա/կմ),
• ուղևորաշրջանառությունը	 (ուղևորների	 թիվը	 բազմապատկած	 փոխադրման	 հեռա-

վորությունով (ուղևոր/կմ)։
Առանձնացնում են տրանսպորտի երեք տեսակ՝ ցամաքային, ջրային և օդային։
ցամաքային տրանսպորտը իր հերթին բաժանվում է երկաթուղայինի, ավտոմոբիլայինի,

խողովակաշարայինի, էլեկտրոնայինի։
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Նկ. Աշխարհի տրանսպորտային ուղիները, հազ. կմ, 2010թ.

երկաթուղային տրանսպորտի տնտեսական ցուցանիշները վերջին տասնամյակում 
նվազում է: Տրանսպորտի մրցակից՝ արագ և էժան փոխադրում կատարող տեսակների 
զարգացման շնորհիվ կրճատվել է երկաթուղիների ընդհանուր երկարությունը, ինչպես նաև 
փոքրացել է նրա բաժինը համաշխարհային ապրանքափոխադրումների և հատկապես ուղևո-
րափոխադրումների մեջ: Այդուհանդերձ, երկաթուղային տրանսպորտը շարունակում է մնալ 
որպես համաշխարհային տրանսպորտի շատ կարևոր ճյուղ, ու դրանով է կատարվում համաշ-
խարհային	բեռնաշրջանառության	11%-ը	և	ուղևորաշրջանառության	9%-ը	(Նկ…..):

Անընդհատ արդիականացվող շարժակազմը, գնացքների արագության մեծացումը 
(300-500կմ/ժ) և էլեկտրիֆիկացման1 մակարդակի բարձրացումը նպաստում են տրանսպորտի 
այս տեսակի մրցունակության մեծացմանը: Ցամաքով մեծածավալ բեռների, հատկապես մեծ 
հեռավորության վրա, փոխադրման գործում երկաթուղային տրանսպորտի դերն անփո խա-
րինելի է: 

Երկաթուղիների զարգացումը բնութագրող կարևոր ցուցանիշ է դրանց ցանցի խտությունը: 
Այս ցուցանիշով է որոշվում, թե ինչպիսին է երկաթուղային տրանսպորտով երկրի ապա-
հովվածությունը: 

Տրանսպորտային ցանցի խտությունը (Խ) հաշվարկում են որոշակի տարածքում (աշխարհ, 
տարածաշրջան, երկիր, շրջան) տրանսպորտի տվյալ տեսակի հաղորդակցության ուղիների 
ընդհանուր երկարության (Ե) և տարածքի մակերեսի (Տ) հարաբերությամբ: 

Բայց, քանի որ այդ հարաբերությունը շատ փոքր՝ տասնորդական, հարյուրերորդական թիվ 
է, նպատակահարմար է այդ ցուցանիշը հաշվարկել հիմնականում՝ 1000կմ2 հաշվով:

Խ = ե
տ

Աշխարհում երկաթուղիներով ամենաապահովված երկիրը Գերմանիան է, որտեղ 
խտության ցուցանիշը հավասար է 125 կմ/1000կմ2: Առաջավորների շարքում են նաև 
Ճապոնիան, Ֆրանսիան:

Երկաթուղիների էլեկտրիֆիկացման բարձր մակարդակով առանձնանում են Ճապոնիան և 
Արևմտյան Եվրոպայի երկրները, որտեղ էլեկտրաքարշերով են աշխատում երկաթգծերի շուրջ 
50 %-ը: Այդ ցուցանիշով աշխարհի ռեկորդակիրը Շվեյցարիան է, որտեղ էլեկտրիֆիկացված է 
երկաթգծերի 100%-ը:

1 Թանկ դիզելային վառելիքով աշխատող ջերմաքարշերի փոխարինումը ավելի էժան, բարձր արդյունավետ ու 
հզոր էլեկտրաքարշերով:
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Ավտոմոբիլային տրանսպորտը ժամանակակից աշխարհում արագ զարգացող տրանս-
պորտի ճյուղ է: Ավտոմոբիլային ճանապարհների կառուցումը երկաթուղիների համեմատ ավելի 
էժան և ընդգրկուն է: Եթե երկաթուղիների կառուցումը հնարավոր և էժան է հարթա վայրերում 
և մեղմաթեք ռելիեֆ ունեցող տարածքներում, ապա ավտոճանապարհներ կառուց վում են 
նույնիսկ դժվարամատչելի լեռնային շրջաններում՝ հիմք ստեղծելով այդ տարածքների 
տնտեսական յուրացման համար: Ավտոմոբիլային տրանսպորտը կարճ տարածությունների 
վրա բնակվայրերի, արտադրական ձեռնարկությունների միջև ուղևորափոխադումների և 
բեռնափոխադրումների գործում անփոխարինելի է: 

Ցամաքային հաղորդակցության «արյունատար անոթների» ամենախիտ ցանցը կազմում են 
ավտոճանապարհները, որոնց ընդարձակման ու բարելավման, ավտոմեքենաների բեռնատա-
րողության ավելացման շնորհիվ աստիճանաբար մեծանում է ավտոտրանսպորտի դերը նաև 
հեռավոր տարածությունների վրա բեռնափոխադրումների գործում:

Ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարության քանակական աճը համապատասխանաբար 
չի ուղեկցվում ճանապարհների որակի բարձրացմամբ: Բարձրորակ ճանապարհները 
ավտոճանապարհային համաշխարհային ցանցի դեռևս չնչին մասն են կազմում: Զարգացած 
երկրներից (ԱՄՆ, արևմտաեվրոպական երկրներ, Ճապոնիա) բացի վերջին տասնամյակում 
բարձրորակակ ավտոճանապարհներ ինտենսիվորեն սկսվել են կառուցվել նաև նոր 
արդյունաբերական երկրներում (Բրազիլիա, Թուրքիա և այլն): Ավտոտրանսպորտով է 
կատարվում աշխարհի ուղևորաշրջանառության 80%-ը:

Ավտոմոբիլային պարկն աշխարհում անհավասարաչափ է տեղաբաշխված: Աշխարհի 
ավտոմեքենաների 2/3-ը կենտրոնացած է Եվրոպայում և Հյուսիսային Ամերիկայում: 

Նկ. Աշխարհի տրանսպորտի ուղևորաշրջանառությունը և բեռնաշրջանառությունը, 2010 թ.

Խողովակաշարային տրանսպորտը արագ զարգացող ենթաճյուղ է և նրա դերը բացառիկ 
է հեղուկ և գազային վառելիքային ռեսուրսների (նավթ, բնական գազ) հանքավայրերից և 
դրանց ներկրման նավահանգիստներից փոխադրման գործում: Խողովակաշարերով, հեղուկ 
վառելիքից բացի, հատուկ փաթեթավորման միջոցով տեղափոխվող փոքր ծավալներով 
փոխադրում են նաև քիմիական նյութեր, սննդամթերք, չոր բեռներ: Խողովակաշարերը 
բեռնափոխադրման հուսալի միջոցներ են, դրանցով բեռների փոխադրումն անընդհատ, 
անխափան և ավելի էժան է, և, բացի այդ, դրանց վրա չեն ազդում եղանակային պայմանների 
փոփոխությունները: Վերջին ժամանակներս ավելի ու ավելի շատ խողովակաշարեր կառուցվում 
են նաև ծովերի հատակին (օրինակ՝ Հյուսիսային, Միջերկրական, Բալթիկ, Սև):

Խողովակաշարային տրանսպորտով կատարվող բեռնաշրջանառության կեսը պատկանում 
է ԱՄՆ-ին:
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Նավթամուղների և գազամուղների հզոր ցանց ունեն նաև Ռուսաստանն ու Կանադան, իսկ 
գազամուղների՝ նաև Գերմանիան և Ֆրանսիան:

Միջազգային նշանակության հզոր նավթամուղներ Պարսից ծոցի նավթով հարուստ 
շրջանները կապում են Միջերկրական ծովի արևելյան նավահանգիստների հետ: 

Նավթամուղների խիտ ցանց կա նաև Մեքսիկական ծոցի հյուսիսային` ԱՄՆ-ին պատ-
կանող, ափամերձ շրջաններում:

Էլեկտրոնային տրանսպորտը բարձր լարման էլեկտրահաղորդման գծերն են, մալուխային 
(կաբելային) կապը և հեռակապի մյուս միջոցները։ Հավանաբար, ձեր աչքից չեն վրիպել 
բնակավայրերում, ճանապարհներին ու լեռնալանջերին որոշակի համաչափ դասավորությամբ 
միմյանց հաջորդող էլեկտրասյուների քարավանը, որոնց վրայով անցկացված 
էլեկտրահաղորդման գծերով էլեկտրակայանների արտադրած էլեկտրական էներգիան 
հասցվում է սպառողին: 

Շատ երկրներում բարձր լարման էլեկտրահաղորդման գծերը կազմում են մեկ միասնական 
ցանց և հաճախ միացվում են հարևան պետությունների համանման ցանցի հետ: 

ջրային տրանսպորտը դեռևս հնագույն ժամանակներից կաևոր դեր է կատարել տարբեր 
տարածքների միջև գետերով, լճերով և Համաշխարհային օվկիանոսի ջրերով էժան և 
մեծածավալ բեռնափոխադրումների գործում: 

Ջրային տրանսպորտը բաժանվում է երկու ճյուղի՝ ծովային և ներքին ջրային 
(գետալճային)։ Ծովային տրանսպորտի դերը ավելի մեծ է միջազգային, իսկ գետալճայինի 
դերը՝ ներքին փոխադրումներում։

Ծովային տրանսպորտի կարևորությունը և արագ զարգացումը արդի աշխարհում 
պայմանավորված է առաջին հերթին աշխատանքի միջազգային բաժանման առանձնա-
հատկություններով։

Դուք արդեն գիտեք, որ էներգակիրների և հումքի արդյունահանման համաշխարհային 
նշանակություն ունեցող շրջանները և մշակող արդյունաբերության գլխավոր կենտրոնները 
հաճախ տեղաբաշխված են իրարից շատ հեռու, նույնիսկ տարբեր աշխարհամասերում ու 
երկրներում։ Դրանք մեծածավալ բեռներ են, իսկ ծավալուն բեռների փոխադրումը ձեռնտու է 
կատարել խոշոր, մեծ տարողության նավերով։ Այդ իսկ պատճառով միջազգային 
բեռնափոխադրումների 4/5-ը իրականացվում է ծովային տրանսպորտի միջոցով։

Տեղափոխվող բեռների ծավալով առանձնանում են մինչև 550 հազ. տ բեռնատարողությամբ 
նավթատար նավերը, որոնք լինելով էժան փոխադրամիջոցներ, միաժամանակ էկոլոգիապես 
վտանգավոր են: Երբեմն այս նավերի վթարները Համաշխարհային օվկիանոսի հազարավոր 
քառակուսի կիլոմետր մակերեսներ ծածկում են նավթային թաղանթով՝ առաջացնելով 
էկոլոգիական աղետներ օրգանական աշխարհի, մերձափնյա երկրների լողափերի համար: 

Ծովային տրանսպորտում արագորեն աճում է հատուկ բեռնախցիկներով (կոնտեյներ) 
մեծածավալ չոր բեռների փոխադրման ծավալը։ Բեռնախցիկներով փոխադրումն առանձնանում 
է բեռնաբարձման և բեռնաթափման արագությամբ, հետևաբար ցածր արժեքով: Աշխարհի 
ամենամեծ նավը միանգամից կարող է տեղափոխել 7.5 հազ բեռնախցիկ: 

Հարկեր քիչ վճարելու, նավի շահագործման համար էժան աշխատուժ վարձելու 
նպատակահարմարությունից ելնելով՝ աշխարհի նավերի մոտ կեսը լողում է օտար երկրների 
դրոշների ներքո: Դրա հետևանքով աշխարհի ամենահզոր ծովային առևտրային նավատորմ 
ունեն ոչ մեծ երկրներ Պանաման և Լիբերիան։

Ներքին ջրային (գետալճային) տրանսպորտի դերը մեծ է ներքին բեռնափոխադրումների 
գործում։ Հարթավայրային գետերի մեծ մասով լճերի հետ բնական կապի, ինչպես նաև 
ջրանցքների շնորհիվ մեծանում է բեռնափոխադրումների հեռավորությունները։ Գետային 
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տրանսպորտով բեռների փոխադրումը ավելի էժան է, քան երկաթուղով կամ ավտո-
տրանսպորտով։ 

Օդային տրանսպորտը տրանսպորտի նոր սրընթաց զարգացող ճյուղ է։ Այն 
անփոխարինելի է համեմատաբար մեծ հեռավորությունների վրա թանկարժեք ու «շտապ» 
բեռների և ուղևորների փոխադրումների գործում: Ներքնոլորտի ստորին շերտով անցնող 
օդային ուղիների ցանցը, երկրագնդի ինչպես խիտ, այնպես էլ նույնիսկ նոսրաբնակ կետերից 
չվերթերի հաճախականությունն անընդհատ ընդլայնվում է: Տրանսպորտի այս տեսակը երբեմն 
միակն է Ռուսաստանի Սիբիրի, կանադական արկտիկայի ցամաքային ուղիներից գրեթե զուրկ 
հսկայական տարածքների համար: 

Օդային տրանսպորտով ներկայումս տարեկան տեղափոխվում է ավելի քան 1,5 մլրդ 
ուղևոր, ընդ որում այս ցուցանիշը տարեցտարի աճում է:

Օդային տրանսպորտի դերը մեծանում է բնական աղետների (անտառային հրդեհներ, 
երկրաշարժեր, տեխնածին աղետներ) շրջաններ մարդասիրական բեռների, անհրաժեշտ 
տեխնիկայի տեղափոխման գործում: 

Օդային տրանսպորտի զարգացումը պայմանավորված է նաև աշխարհի օդանավերի 
հիմնական արտադրող «Բոինգ», «Էյրբաս» և այլ ընկերությունների կողմից քիչ ծախսատար 
խոշոր օդանավերի և ժամանակակից ծառայություններով հագեցած միջազգային կարգի 
օդանավակայանների կառուցմամբ:




