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ՎԱՆԱՁՈՐԻՎԱՆԱՁՈՐԻՎԱՆԱՁՈՐԻՎԱՆԱՁՈՐԻ    ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ    ՄԻԳՐԱՑԻՈՆՄԻԳՐԱՑԻՈՆՄԻԳՐԱՑԻՈՆՄԻԳՐԱՑԻՈՆ    ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ    
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ        

Ղարաքեշիշյան Ղարաքեշիշյան Ղարաքեշիշյան Ղարաքեշիշյան Մելինե Մելինե Մելինե Մելինե     
    

 ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... միգրացիոն հոսք, միգրացիոն ցանց, միգրացիոն հոս-
քերի պատմական ձևավորման մեխանիզմներ, միգրացիոն ցանցերի ժամանակա-
կից ձևավորման մեխանիզմներ: 

 
Աշխատանքը նվիրված է Վանաձորի՝ որպես նախկին հզոր արդյունաբերա-

կան քաղաքի միգրացիոն հոսքերի առանձնահատկությունների ուսումնասիր-
մանը: Միգրացիոն հոսքերի ուղղությունները և ձևավորման մեխանիամները վեր 
են լուծվում 2013թ.-ի գարնանը իրականացված քանակական հարցման և համա-
լիր որակական հարցման տվյալների հիման վրա: Աշխատանքում առանձնաց-
վում են նաև միգրացիոն հոսքերի ձևավորման «պատմական» և «ժամանակակից» 
մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, տարբերությունները, ինչպես նաև 
միգրացիոն ցանցեր ձևավորող «լատենտ» և «բացահայտ» ենթակառուցվածքների 
տարբերությունները: 

ԽՍՀՄ-ը, որն ավելի քան յոթանասուն տարի փակ է եղել գլոբալ միգրացիոն 
գործընթացներից «երկաթյա վարագույրով», իր փլուզումով առաջացրեց միգրա-
ցիոն լիովին նոր իրավիճակ: Ազգայնականությունը և անջատողականությունը 
ծնեցին բազմաթիվ էթնիկ կոնֆլիկտներ, քաղաքացիական պատերազմներ, որոնք 
իրենց հերթին հիմք հանդիսացան միգրացիայի տարբեր ձևերի առաջացման, 
միգրացիոն հոսքերի արագացման, այդ թվում՝ փախստականների մեծ հոսքերի 
ստեղծման: 1990-ականներին հարկադրված փախստականները սկսեցին միգրա-
ցիայի դիմել ԱՊՀ երկրների շրջանակներում՝ վերադառնալով իրենց պատմական 
հայրենիք: Նախկին սովետական տարածաշրջանի ազգայնական քաղաքականու-
թյունը ստիպում էր տարբեր էթնիկ խմբերի (հայեր, թաթարներ, ուկրաինացիներ 
և այլն) վերադառնալ իրենց հայրենի երկիր: Սակայն այս քաղաքական ծրագիրը 
շատ կարճ ժամանակահատված տևեց և հիմնված էր տնտեսական և քաղաքա-
կան գործոններով: ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո միգրացիայի ամենակարևոր գոր-
ծոններից էին անհատների անապահովությունը և նախկին սովետական ազգայ-
նականների ճնշումը: Այս ժամանակաշրջանում ԱՊՀ երկրների արդյունաբերա-
կան արտադրանքը գրեթե կիսով չափ նվազեց, ներդրումները պակասեցին երեք 
անգամ, պաշտոնական գործազրկության թիվը հասավ 3,5 միլիոնի, և կտրուկ 
նվազեցին աշխատավարձերը [4]: Տնտեսական վատթարացումը հիմք հանդիսա-
ցավ հետագա միգրացիոն հոսքերի ձևավորման համար: Մարդիկ սկսեցին միգ-
րացիայի դիմել և՛ ԱՊՀ երկրների շրջանակներում, և՛ դրանցից դուրս՝ առավել 
լավ կենսապայմաններ փնտրելու նպատակով: Արմատական հասարակական 
փոփոխությունները հիմք հանդիսացան աշխատանքային միգրացիոն հոսքերի 
աճի: Սոցիալապես ակտիվ և շարժունակ անհատները սկսեցին նոր փոփոխու-
թյուններ կատարել: Արդյունքում աշխատանքային միգրացիան նախկին ԽՍՀՄ 
տարածքում դարձավ ամենակարևոր կարգավորիչ գործոններից մեկը, որը կրճա-
տեց աղքատությունը և կրթված ու մասնագիտացված անհատների համար ստեղ-
ծեց նոր հնարավորություններ:  



– 195 – 

Խորհրդային Միությունում կենտրոնացված պլանավորված տնտեսության 
հետևանքով ապրանքների և ծառայությունների արժեքները, ինչպես նաև տվյալ 
տարածքում բնակչության կենսամակարդակի բարվոքության աստիճանը պետա-
կանորեն էին որոշվում: ԽՍՀՄ կառավարման համակարգը, որոշակի բացառու-
թյուններ հաշվի չառնելով, ձգտում էր հավասար կենսապայմաններ ստեղծել: 
Արդյունաբերությունը ևս կենտրոնացված չէր մի տարածքում. այնպես էր բաշ-
խումն իրականացված, որ կապ ստեղծվեր տարբեր տարածաշրջանների միջև, 
քանի որ մի քանի տարածքներում գործող գործարանների ապրանքների միավոր-
ման արդյունքում կարող էր ստեղծվել մեկ ապրանք, ինչպես նաև մի գործարանի 
արտադրանքը բաշխվեր գրեթե ողջ ԽՍՀՄ-ի տարածքով: 1992 թ.-ից միասնական 
կառավարման համակարգը տապալվեց՝ ծնելով գործազրկության բարձր մակար-
դակ, տարածաշրջանների միջև խորը անհավասարություն, որն էլ միգրացիոն 
բազմաթիվ հոսքերի աջառացման հիմք հանդիսացան [3, 76-79]: 

 Նմանատիպ արդյունաբերական քաղաքներից էր նաև Վանաձորը (նախկին 
Ղարաքիլիսա, Կիրովական), որտեղ 1978թ.-ին գործում էին 27 ձեռնարկություն-
ներ («Ավտոգենմաշ», «Ավտոմատիկա», «Քիմպրոմ», «Պոլիմերասոսինձ», «Տրիկո-
տաժ») և մի շարք այլ գործարաններ և գիտաարտադրական միավորումներ, 
որոնց մեծ մասը վերը նշված գործընթացների հետևանքով փակվեց: Այս ամենին 
միավորվեց նաև 1988թ.-ի Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը և Ղարաբաղյան հա-
կամարտությունը, որոնք Վանաձորից հսկայական միգրացիոն հոսքերի առա-
ջացման հիմք հանդիսացան: Այսօր Լոռու մարզը դասվում է միգրացիոն ամենա-
բարձր ակտիվություն ունեցող տարածաշրջանների շարքին [1,24]: 

Վանաձորյան աշխատանքային միգրացիոն հոսքերի վերաբերյալ պատկե-
րացում կազմելու համար 2013թ.-ի գարնանը իրականացվել է համալիր սոցիոլո-
գիական հետազոտություն, ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական մեթոդ-
ների կիրառմամբ: Հետազոտության նպատակն էր պարզել վանաձորյան միգրա-
ցիոն հոսքերի ձևավորման մեխանիզմները և առանձնահատկությունները: 

Ինչպես վկայում են հետազոտության տվյալները, Վանաձորում առկա են մի 
շարք կայուն հոսքեր, որոնք ունեն ձևավորման պատմական արմատներ, և այդ 
հոսքերը աստիճանաբար սկսում են ստանալ տրանսազգային բնութագրեր: Նմա-
նատիպ հոսքերը անվանենք «պատմականորեն ձևավորված միգրացիոն հոսքեր»: 
Այդ հոսքերը ուղղված են հիմնականում Մոսկվա (40.8%), Կրասնոդար (3.8%), 
Ռոստով (4.2%), Վորոնեժ (1.5%), Օմսկ (0.7%), Օդեսա (1.1%), Սուրգութ (1.5%), 
Կրասնոյարսկ (2.8%), Սարատով (1.2%), Տուլա (1%), Կալուգա (1.3%), Իվանովո 
(0.9%): Խորհրդային Միության ժամանակաշրջանում Վանաձորում գործող ձեռ-
նարկությունները, որոնք զբաղվել են նավթաքիմիական, նավթավերամշակման 
գործունեությամբ, մեքանաշինությամբ, տեքստիլ արտադրությամբ, պոլիմերային 
սոսնձի, լամպերի արտադրությամբ և մի շարք այլ արտադրական և գիտահետա-
զոտական գործընթացներով, կապ են ունեցել վերը նշված քաղաքների հետ: Օրի-
նակ՝ Վանաձորի «Ավտոգենմաշ» գործարանի արտադրանքը արտահանվել է Վո-
րոնեժ, Օդեսա, Օմսկ և մի շարք այլ քաղաքներ, տեքստիլի արտադրության գոր-
ծարանը մշտական կապ է ունեցել Իվանովո, Ռամենսկոյե, Կրասնոդար, Սուր-
գութ և մի շարք այլ քաղաքների հետ, «ԳԻՊԿ»-ի գործարանը՝ Կրասնոյարսկի, 
«Ավտոմատիկա» գործարանը՝ Նալչիկ, Օրենբուրգ, Տվեր, Կրասնոյարսկ և մի 
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շարք այլ քաղաքների հետ: Ինչպես վկայում են հետազոտության տվյալները, այս 
քաղաքները համարվում են վանաձորյան միգրացիոն ամենամեծ հոսքերի ուղ-
ղությունները: Այս ամենը խոսում է այն մասին, որ Խորհրդային Միության ժամա-
նակաշրջանից ձևավորված սոցիալական ցանցերը և ներքին միգրացիան ԽՍՀՄ-
ի փլուզումից հետո ձևավորեց կայուն արտաքին միգրացիոն հոսքեր, որոնք պահ-
պանվում են մինչև օրս: ԽՍՀՄ-ի փլուզումը հիմք հանդիսացավ նաև ներքին միգ-
րացիայի վերածմանը արտաքին միգրացիայի, քանի որ մինչև 1991 թ.-ը ՌԴ-ի և 
ԱՊՀ երկրների միջև միգրացիան համարվում էր ներքին միգրացիա, որը 1991թ-ից 
դարձավ արտաքին միգրացի [2, 40-46]: Այս ամենի հետ մեկտեղ բնակչության 
մոտ դեռևս պահպանվում են Խորհրդային Միության ժամանակաշրջանից միաս-
նականության գաղափարները, և շատ միգրանտներ, «արտասահման» ասելով, 
հասկանում են եվրոպական երկրները և ԱՄՆ՝ ՌԴ միգրացիան դիտարկելով 
որպես ներքին միգրացիա: 

Հետաքրքրության է արժանի այն հանգամանքը, որ «պատմականորեն ձևա-
վորված միգրացիոն հոսքերում» ընդգրկված հարցվող միգրանտների կեսից ավե-
լին նշել են, որ արտերկրում իրենց աշխատանքը գտել են տվյալ երկրում ապրող 
ծանոթների և բարեկամների միջոցով, իսկ մի զգալի մասն էլ՝ հայրենիքում առկա 
ենթակառուցվածքների միջոցով, որոնք ապահովում են համապատասխան երկ-
րում աշխատանքով, բնակության վայրով և այլն: Այս քաղաքաների միջև կապը 
պահպանվում է նաև համապատասխան երկրներում առկա ենթակառուցվածքնե-
րի միջոցով, որոնք ստեղծում են նոր միգրացիոն հոսքեր՝ առավել «էժան աշխա-
տուժ» ձեռք բերելու նպատակով: 

Վանաձորյան միգրացիոն հոսքերի հաջորդ տեսակը անվանենք «ժամանա-
կակից միգրացիոն հոսքեր»: Նմանատիպ ուղղություններ են հատկապես ԱՄՆ, 
Կանադա, Ֆրանսիա և Գերմանիա ուղղված միգրացիոն հոսքերը: 

«ժամանակակից միգրացիոն հոսքերում» ընդգրկված միգրանտների զգալի 
մասը ունի բարձրագույն կրթություն, իսկ «պատմականորեն ձևավորված միգրա-
ցիոն հոսքերում» ընդգրկված միգրանտները՝ միջնակարգ և միջին մասնագիտա-
կան կրթություն: Հարկ է նաև նշել, որ միգրացիոն հոսքերի այս երկու տեսակների 
ձևավորման գործընթացները ևս տարբեր կերպ են ընթանում: «ժամանակակից 
միգրացիոն հոսքերը» մեծամասամբ ի սկզբանե կազմված են լինում երկարաժամ-
կետ միգրանտներից, իսկ «պատամականորեն ձևավորված միգրացիոն հոսքերը»՝ 
ճոճանակային և սեզոնային միգրանտներից, որոնք Վանաձորում մշտական միգ-
րացիայի վերածման միտում են ձեռք բերել: Վանաձորյան «ժամանակակից միգ-
րացիոն հոսքերի» լայնացման վրա ևս մեծ ազդեցություն ունեն իրավական 
դաշտի փոփոխությունները, սոցիալական ծրագրերը, որոնք միգրացիան դարձ-
նում են իրավական, ինչպես նաև մեխանիզմներ են մշակում հոսքերը ապահովե-
լու համար: Օր.՝ ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Պրահայի, Չեխիայի և մի շարք այլ երկրների 
կողմից Վանաձորում իրականացվող ծրագրերը, որոնց շնորհիվ լավագույն աշա-
կերտները և ուսանողները մեկ կամ մի քանի ամսով ընդգրկվում են կրթական 
համապատասխան ծրագրերի մեջ: Հետագայում ՀՀ վերադառնալուց հետո համա-
պատասխան երկրներից ստանում են տվյալ երկրում աշխատելու հրավեր և արդ-
յունքում ձևավորում «ուղեղների» և «մասնագետների» արտահոսք: 

Խոսելով Վանաձորի՝ որպես արդյունաբերական քաղաքի միգրացիայի ուղ-
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ղությունների մասին՝ չենք կարող չանդրադառնալ հսկայական հոսքին դեպի Թուր-
քիա: Գործարանների մեծ մասի փլուզման հետևանքով Վանաձորի բնակչության 
մեծամասնության հիմնական եկամտի աղբյուրը դարձավ առևտուրը: Այն, որ Հա-
յաստան- Թուրքիա առևտրային կապը գոյություն ունի, դա գաղտնիք չէ , սակայն 
այն, որ սկսել են մշտական միգրացիայի դիմել Վանաձորից դեպի Թուրքիա, հա-
մարվում է նոր միտում: Ընտանիքներով մեկնում են մշտական բնակության, ստա-
նում քաղաքացիություն և ստեղծում միգրացիոն ցանցեր: Հետաքրքրության է ար-
ժանի այն հանգամանքը, որ այս ցանցերը շատ հաճախ ձևավորվում են վանաձոր-
յան կին միգրանտերի կողմից, որոնք սկզբնական շրջանում որպես ճոճանակային 
միգրանտներ են սկսում հանդես գալ, հետագայում մշտական բնակություն են հաս-
տատում Թուրքիայում և ընտանիքի անդամներին տեղափոխում այնտեղ: Ընդ 
որում՝ շատ հաճախ այդ ցանցերի ձևավորմանը նպաստում են հենց Վանաձորում 
գործող ենթակառուցվածքները, որոնց շնորհիվ կին միգրանտները գտնում են աշ-
խատանք և կացարան՝ այնտեղ բնակություն հաստատելու համար: Դեպի Թուրքիա 
մշտական միգրացիայի մեկնում են մեծամասամբ երիտասարդները և երիտասարդ 
ընտանքիները, որոնք ունեն միջին և միջինից ցածր կրթական մակարդակ, և որոնց 
մեծամասնությունը այնտեղ կատարում է ցածրակարգ աշխատանք: Միգրացիայի 
այս ուղղության պարագայում կրկին գործում է սոցիալական ցանցերի, մասնավո-
րապես՝ բարեկամական կապերի դերը, և այլս հոսքը կրկին կարելի է դասել «պատ-
մականորեն ձևավորված միգրացիոն հոսքերի» շարքին: 

«Ժամանակակից միգրացիոն հոսքերը» և «պատմականորեն ձևավորված 
միգրացիոն հոսքերը» տարբերվում են նաև իրենց ուժգնության մակարդակով: 
Խորհրդային միության փլուզումից որքան շատ ժամանակ է անցնում, այնքան 
ԱՊՀ երկրների և ՌԴ-ի միջև տարբերությունները, միասնական գաղափարախո-
սությունը ավելի են թուլանում, սակայն մինչև օրս էլ «պատմականորեն ձևավոր-
ված միգրացիոն հոսքերը» ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ Վանաձորում չեն կորցնում 
իրենց ուժգնությունը: Այս հոսքերը այնքան խորը արմատներ ունեն և այնքան մեծ 
թվով միգրացիոն ցանցեր են ստեղծել, որ միգուցե անհրաժեշտ է կա՛մ կտրուկ 
փոփոխություններ, կա՛մ շատ ավելի հզոր մեխանիզմներ, կա՛մ ավելի երկար ժա-
մանակահատված նորերի ուժգնացման համար: 

«ժամանակակից միգրացիոն հոսքերը» ավելի ինտենսիվ են ազդում երիտա-
սարդ սերնդի վրա: Եթե անգամ այն չի դրսևվորովում անմիջական միգրացիայի 
տեսքով Վանաձորից դեպի ՌԴ, ապա կարող է դրսևորվել «տրանզիտային» միգրա-
ցիայի տեսքով՝ «Վանաձոր – Երևան – համապատասխան երկրներ» կամ «Վանա-
ձոր – ՌԴ – այլ երկրներ» երթուղով: Միևնույն ժամանակ «ժամանակակից միգրա-
ցիոն հոսքերի» կողմից ձևավորված միգրացիոն ցանցերը այդքան էլ մեծ թվաքա-
նակ չեն կազմում և հետևաբար դեռևս այդքան ուժգին չլինելով Վանաձորում, թվա-
քանակով քիչ լինելով՝ ավելի փոքրաթիվ մարդկանց են ներգրավում այդ հոսքերի 
մեջ: Սակայն պետք է նշենք նաև, որ այս հոսքերը փոքրաթիվ, բայց կրթված և վերա-
արտադրող սերնդին են ավելի շատ ընդգրկում միգրացիոն հոսքերի մեջ, որը կա-
րող է շատ ավելի հզոր ազդեցություն ունենալ ծավալների մեծացման հետևանքով: 

Այսպիսով՝ Վանաձորը, լինելով նախկին հզոր արդյունաբերական քաղաք, 
ժամանակի ընթացքում ձևավորել է միգրացիոն ցանցեր դեպի ՌԴ արդյունաբե-
րական քաղաքներ: Այդ միգրացիոն ցանցերը շարժման մեջ են դրվել դեռևս 
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Խորհրդային Միության ժամանակաշրջանում և շարունակում են գործել մինչև 
օրս՝ ներքին միգրացիայից վերածվելով արտաքին միգրացիայի: Ըստ այդմ՝ կարող 
ենք առանձնացնել միգրացիոն հոսքերի երկու հիամնական տեսակներ՝ ըստ 
ձևավորման ժամանակաշրջանի. 

• «Պատմականորեն ձևավորված միգրացիոն հոսքեր» 
• «Ժամանակակից միգրացիոն հոսքեր» 
 Ձևավորման մեխանիզմների տեսանկյունից կարող ենք առանձնացնել 

հետևյալ տեսակները. 
• Ներքին ենթակառուցվածքների միջոցով ձևավորվող միգրացիոն հոսքեր: 

Տվյալ միգրացիոն տեսակին պատկանում են երկրի ներսում գործող ոչ ֆորմալ կազ-
մակերպությունները, անհատ ձեռներեցները, որոնք ձևավորում են բրիգադներ, 
կազմակերպում են անհատների՝ միգրացիոն հոսքերի մեջ ընդգրկման մեխա-
նիզմներ, լուծում են տեղափոխման, աշխատանքի հետ առնչվող, բնակության և մի 
շարք խնդիրներ՝ համապատասխան երկրում միգրացիոն հոսք ապահովելու համար:  

• Արտաքին ենթակառուցվածքների միջոցով ձևավորվող միգրացիոն հոս-
քեր: Միգրացիայի այս տեսակին պատկանում են այն միգրացիոն հոսքերը, որոնք 
ձևավորվում են արտերկրյա կազմակերպությունների և անհատ ձեռներեցների 
կողմից, որոնք նպաստում են Վանաձորից «աշխատուժի», «մասնագետների» և 
«ուղեղների» արտահոսքին:  

Երբեմն այս երկու տեսակները փոխկապակցված են լինում: 
Կարելի է առանձնացնել նաև միգրացիոն հոսքերի ձևավորմանը նպաստող 

ենթակառուցվածքներ. 
• Լատենտ ենթակառուցվածքներ, որոնց հիմնական նպատակը չի համար-

վում միգրացիոն հոսքերի ստեղծումը, սակայան իրենց գործունեությամբ դրդում 
են այդ հոսքերի առաջացմանը: Օր.՝ կրթական որոշ ծրագրեր, ծառայություններ, 
որոնք տեղափոխումը դարձնում են առավել մատչելի, կրճատում են միգրացիոն 
ռիսկերը: 

• Բացահայտ ենթակառուցվածքներ, որոնց հիմնական նպատակն է միգրա-
ցիոն հոսքերի առաջացումը: Օր.՝ արտերկրյա կազմակերպությունների և Վանա-
ձորում գործող կազմակերպությունների միջև պայմանագրերի առկայությունը, 
որով ձեռք են բերում «էժան աշխատուժ», «միջնորդների ինստիտուտի» առկայու-
թյունը, որոնք մարդկանց ընդգրկում են միգրացիոն գործընթացների մեջ, իրավա-
կան դաշտում փոփոխությունները, որոնք ավելի են հեշտացնում իրավական ար-
տագաղթի հնարավորությունները, մի շարք սոցիալական ծրագրերի առկայու-
թյունը և այլն: 

Այսպիսով՝ գալիս ենք այն եզրակացության, որ Վանաձրում առկա են միգ-
րացիայի և՛ պատմականորեն ձևավորված, և՛ ժամանակակից միգրացիոն հոս-
քեր, որոնք ցանցային բնույթ են ստացել, տարբեր ենթակառուցվածքների միջոցով 
ապահովում են միգրանտների և ոչ միգրանտների արտահոսքը: Այդ միգրացիոն 
ցանցերը ձևավորվում են տարբեր մեխանիզմներով և պահանջում են համապար-
փակ, խորը և ժամանակակից մեթոդներով ուսումնասիրություններ՝ այն որոշ չա-
փով կառավարելի և կանխատեսելի դարձնելու համար: 
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бенности, а также различия «латентных» и «явных» инфраструктур, которые обра-
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The article touches upon some considerations on the study of the Vanadzor 

migration city storms pecularities. The migration storms directions and formation 
mechanisms have been analysed on the base of the quantitative and qualitative complex 
inquiries, organized in spring, 2013. Migration flows formation so-called historical and 
contemporary mechanisms, pecularities, differences, as well as differences of the "latent" 
and "obvious" structures formeing migration nets are especially focused on the given 
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