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17 հոկտեմբերի, 2016թ. 

 

Երկրորդ առաջադրանքի արդյունքները 
 
Առաջադրանքին մասնակցել են 

- Հրաչյա Զաքարյանը, 
- Օֆելյա Սահակյանը, 
- Աննա Բեժանյանը, 
- Սերինե Դավթյանը, 
- Իլոնա Քալանթարյանը, 
- Հռիփսիմե Լպուտյանը, 

ու բոլորն էլ շնորհակալ աշխատանք են կատարել: 
 

Յուրաքանչյուր ամփոփում նախ և առաջ մեկնաբանություն է, իսկ ամեն 
մեկնաբանություն անհրաժեշտաբար սուբյեկտիվ է: Ուստի ամփոփումը չի կարող լինել 
սխալ կամ ճիշտ: Բացի այդ, կախված նպատակից ամփոփումը կարող է ունենալ 
տարբեր կառուցվածք և տարբեր շեշտադրում:  

Բայց կան ակադեմիական ամփոփում գրելու ընդհանուր սկզբունքներ, որոնք 
շարադրել եմ 2-րդ և 3-րդ առաջադրանքների նկարագրությունում:  

Այդ սկզբունքներն առաջադրանքի բոլոր մասնակիցներն ընդհանուր առմամբ 
պահպանել են, թեպետ ներկայացված ամփոփումները կարելի է լրամշակել: 

Որպեսզի արդյունավետ եղանակով ցուցադրեմ, թե ինչ ուղղությամբ և ինչ 
չափով եմ անհրաժեշտ համարում ներկայացված աշխատանքների լրամշակումը, գրել 
եմ ամփոփման իմ տարբերակը, որը ներկայացնում եմ ստորև: Յուրաքանչյուրը կարող 
է իմ և իր տարբերակի համադրման միջոցով պարզել, թե իմ կարծիքով ինչպիսին 
պետք է լինի խնդրո առարկա հոդվածի ամփոփումը: 

Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում իմ ամփոփման ոչ միայն վերջնական, 
այլև միջանկյալ տարբերակը: 
 
Իմ ամփոփման առաջին միջանկյալ տարբերակը 

 
«Առևտրի ուղեցույց Թրամփի համար» հոդվածի հեղինակը նշում է, որ ԱՄՆ 

նախագահի երկու հիմնական թեկնածուները ամբոխի քվեն շահելու համար դեմ 
են արտահայտվում առևտրին: Ուստի հոդվածագիրը փաստերի միջոցով 
հերքում է Թրամփի պնդումները Ճապոնիայի հետ ԱՄՆ-ի առևտրի վերաբերյալ: 

Մասնավորապես՝ Թրամփը հայտարարել էր, թե Ճապոնիայի հետ ԱՄՆ-ի 
առևտրի պակասորդը 100մլրդ դոլ. է, թե ԱՄՆ-ն գրեթե ոչինչ չի արտահանում 
Ճապոնիա, թե ճապոնացիաների պատճառով ամերիկյան աշխատատեղերը 
զանգվածաբար կրճատվում են, թե իենի արժեզրկումը վնասում է ճապոնական 
արտադրողների ամերիկյան մրցակիցներին, օրինակ՝ Կաթերփիլլարին: 

Հոդվածագիրը սակայն փաստում է, որ իրականում առևտրի պակասորդը 
եղել է 68մլրդ դոլ., որ ԱՄՆ-ի արտահանումը Ճապոնիա կազմել է 116մլրդ դոլ., և 



որ Ճապոնիան չորրորդ խոշորագույն շուկան է ամերիկյան արտահանողների 
համար: 

Հոդվածագիրը նշում է, որ 68մլրդ դոլ. առևտրի մնացորդը մեծ չափով 
պայմանավորված է ավտոմեքենաների ներմուծմամբ, ինչը հետևանք է նրա, որ 
ճապոնական ավտոարտադրողներն ավելի մրցունակ են: Դրա փոխարեն, ԱՄՆ-ն 
համեմատական առավելություն ունի այլ ոլորտներում, օրինակ՝ 
ծառայություններում և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներում: Միևնույն 
ժամանակ, ճապոնական ավտոարտադրողներն ընդլայնում են արտադրությունը 
ԱՄՆ-ում, օրինակ՝ Նիսսանը ԱՄՆ-ում իրացվող ավտոմեքենաների երեք 
քառորդն արտադրում է ԱՄՆ-ում: 

Ինչ վերաբերում է իենի արժեզրկմանը, ապա հոդվածագրի գնահատմամբ, 
Ճապոնիայի կենտրոնական բանկը այդ կերպ ձգտում է խրախուսել ներքին 
պահանջարկը և ոչ թե արտահանումը: Բացի այդ, Կաթերփիլլարի վերջին 
շրջանի դժվարությունները գլխավորաբար պայմանավորված են առաջնային 
հումքի միջազգային գների անկմամբ: 

Հոդվածագրի եզրահանգմամբ ԱՄՆ-ի արտահանումը խթանելու լավագույն 
եղանակը ազատ առևտրի նոր համաձայնագրերի կնքումն է, և մասնավորապես՝ 
Անդրխաղաղօվկիանոսյան գործընկերության վավերացումը: 

 
Իմ ամփոփման երկրորդ վերջնական տարբերակը 

 
«Առևտրի ուղեցույց Թրամփի համար» հոդվածի հեղինակը հերքում է 

Թրամփի պնդումները ԱՄՆ-Ճապոնիա առևտրի վերաբերյալ: 
Թրամփը հայտարարել էր, թե ԱՄՆ-ի արտահանումը Ճապոնիա աննշան է, 

թե Ճապոնիայից ներմուծումը մեծ հարված է հասցնում ամերիկյան 
աշխատատեղերին, թե իենի արժեզրկումը անմրցունակ է դարձնում ամերիկյան 
արտադրողներին: 

Հոդվածագիրը Թրամփին հակադարձում է, որ Ճապոնիան չորրորդ 
խոշորագույն շուկան է ամերիկյան արտահանողների համար, իսկ առևտրի 
պակասորդը հիմնականում ավտոմեքենաների ոլորտում է, որում ճապոնական 
արտադրողներն ավելի մրցունակ են: Դրա փոխարեն, ԱՄՆ համեմատական 
առավելություն ունի օրինակ ծառայությունների և ինֆորմացիոն 
տեխնոլոգիաների ոլորտներում: Ավելին, ճապոնական ավտոմեքենաների զգալի 
մասն արտադրվում է հենց ԱՄՆ-ում: 

Իսկ իենի արժեզրկումը, հոդվածագրի գնահատմամբ, միտված է 
Ճապոնիայի ներքին պահանջարկի, ոչ թե արտահանման խրախուսմանը: Իսկ 
ամերիկյան արտադրողների դժվարությունները գլխավորաբար 
պայմանավորված են համաշխարհային տնտեսությունում պահանջարկի 
անկմամբ: 

Հոդվածագրի եզրահանգմամբ ԱՄՆ-ի արտահանումը խթանելու համար 
անհրաժեշտ է ընդլայնել, ոչ թե սահմանափակել ազատ առևտուրը: 


