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Հաջողությունները հիմնականում հեշտ չեն տրվում. դրանց հասնելու համար անընդհատ պայքար է պետք, 

ձգտում, բավականին հստակ թիրախ ու պատկերացում, թե ուր կամ ինչի ես ուզում հասնել, որպեսզի այդ 

ուղղութամբ համապատասխան աշխատաքներ տանես: Հատկապես բիզնեսում պետք է երբեք 

չհիասթափվել, համբերատար լինել, հաստատուն գնալ դեպի նպատակակետը՝ հաղթահարելով բոլոր 

խոչընդոտները: Հենց այս սկզբունքներին դավանելով էլ իր բիզնեսը Հայաստանում առաջ է տանում 

սիրիահայ գործարար Մոսես Հալաջյանը՝ «Մոսինի սփորթ ֆեյշն» ապրանքանիշի ստեղծողը: 

Նրա ընտանիքը սիրիական իրադարձությունների պատճառով 2013 թ. սկզբին տեղափոխվեց Հայաստան: 

Որոշ ժամանակ էլ անհրաժեշտ եղավ հարմարվելու, բոլոր ցնցումներից ձերբազատվելու, տեղափոխության 

խնդիրները հարթելու համար: Բայց Հայաստան տեղափոխվելու առաջին իսկ օրվանից հստակ որոշումով, 

որ այստեղ ոչ թե ձեռքները ծալած նստելու են ու սպասեն ավելի լավ օրերի, այլ փորձելու են նոր բիզնես 

պատմություն կերտել: 

Հալաջյանները Սիրիայում հայտնի դեպքերի պատճառով կորցրեցին իրենց 30 տարվա բիզնեսը, 

գործարանը, ամեն ինչ, բայց իրենց մեջ ուժ գտան ու արդեն Հայաստանում նորից ամեն ինչ զրոյից սկսեցին: 

Եվ արդեն 2016թ. սկզբին Հայաստանում վերաբացվում է Հալաջյանների 30 տարվա բիզնեսը, որ Մոսեսի 

հայրն էր սկսել Սիրիայում: Այնտեղ Հալաջյանների գործարանը մինչև 400 աշխատող և տարեկան 1 մլն 200 

հազար միավոր արտադրանք ունեցող գործարան է եղել, և դա կորցնելուց հետո եկել ու Հայաստանում 

զրոյից նոր «Մոսինի» են հիմնել, որն իր ծավալներով Սիրիայի գործարանի հետ համեմատելի չէ, բայց 

Հայաստանի համար ամենևին էլ փոքր արտադրամաս չէ. 25-30 աշխատող ունեն, արդեն 2 խանութ, շուտով 

երրորդն էլ կբացվի: Մի խոսքով՝ այստեղ էլ եղածից չեն դժգոհում: Արտադրում են տղամարդու, կանացի ու 

շուտով նաև մանկական տրիկոտաժեղեն, սպորտային ու ամենօրյա հագուստ սեփական՝ «Մոսինի» 

ապրանքանիշով: Ամեն շաբաթ էլ որոշակի նորույթ են ներկայացնում շուկային` նվազագույնը 1-2 նոր 

տեսակի հագուստ: 

 
 



Հիմնական դժվարությունը, Մոսես Հալաջյանի խոսքով, Հայաստանի տեղական հումքի բացակայությունն է: 

Այս առումով նա համեմատություններ է անցկացնում Սիրիայի հետ, որտեղ, սկսած բամբակ և այլ 

թելատուներ ցանելուց մինչև վերջին հանգրվանը, ամեն ինչ տեղում արտադրվում էր: Իրենք էլ, որպես 

տեղի արտադրող, տեղական հումքից էին օգտվում, որը բավական բարձր որակի էր: Բայց Հայաստանի 

պարագայում դա բացակայում է, ինչը լուրջ դժվարություններ է առաջացնում, քանի որ եթե տեղական 

հումք լիներ, նշում է Մոսեսը, ավելի լավ կլիներ, իրենց արտադրանքն ավելի էժան, հետևաբար ավելի 

մրցունակ կլիներ: Հումքի առումով մեկ այլ անհարմարության ու լուրջ խնդրի մասին էլ է նշում Մոսես 

Հալաջյանը, օրինակ՝ Թուրքիայից Հայաստան ներմուծվող թե՛ հումքի, թե՛ պատրաստի արտադրանքի 

կարգոյական մաքսազերծման արժեքը նույնն է: Այսինքն` յուրաքանչյուր 1 կգ ներմուծվող հագուստի ու 

յուրաքանչյուր 1 կգ ներմուծվող հումքի, օրինակ` կտորի մաքսազերծման արժեքը նույնն է: Դա ամենևին չի 

նպաստում Հայաստանում արտադրություն զարգացնելուն ու բացասաբար է անդրադառնում 

մրցունակության վրա: 

Ցանկացած ոլորտում բիզնես սկսելու և կայացնելու համար, ինչպես նշում է Մոսես Հալաջյանը, պետք է 

նախապես լավ ուսումնասիրել շուկան, ունենալ զարգացնելու հեռանկարը և նախատեսել միջոցները, թե 

ինչպե՛ս կարելի է զարգացնել, ինչպես կարելի է հարմարեցնել տարբեր պայմանների, երբ բիզնեսը 

ենթարկվում է վայրիվերումների, որպեսզի բացասական միտումների դեպքում բիզնեսը գոյատևի, ինչպես 

բիզնեսն ադապտացնել, որ հաջողության դեպքում ձևավորված պահանջները կարողանա բավարարել և 

այլն: Այսինքն` դա մշտական ու հարափոփոխ գործընթաց է, յուրաքանչյուր պահի բիզնեսմենը պետք է 

պատրաստ լինի փոփոխությունների: 

Բիզնեսում հաջողության հասնելու պատրաստի դեղատոմսերի կամ գաղտնիքների Մոսես Հալաջյանը չի 

տիրապետում ու այդ առումով նշում է` պետք է ճիշտ ուսումնասիրել և ուսումնասիրության արդյունքում էլ 

ճիշտ տակտիկա, քաղաքականություն պլանավորել ու հետևողականորեն իրագործել, ճիշտ աշխատել, 

ջանասիրաբար ու սիրով անել աշխատանքը և ամենակարևորը` համբերատարությամբ: 

Իսկ «Մոսինիի» ապագան Հալաջյանը պատկերացնում է դեպի այլ երկրներ ու շուկաներ 

արտահանումների հեռանկարով, ավելին՝ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ էլ է տանում: Հիմա փոքր 

քանակներով «Մոսինի» հագուստ արտահանվում է դեպի Ռուսաստան, բայց դա միայն սկիզբն է… 

 

Տեղ. աղբյուր`  

http://ankakh.com/article/59898/%E2%80%8Bsksyel-nvorits-amyen-inch-kvortsnyeluts-hyetvo--hayastanum-

vyerendzyughvats-biznyes%D5%9D-siriahay-dzyerrnyeryetsi-katarmamb   
 

Նայել նաև` 

«Մոսինի» ընկերություն 
http://www.mosinifashion.com/  
https://www.facebook.com/pg/Mosinifashion/about/  
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