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Սոս Խաչիկյան, տ. գ. թ., դոցենտ  
 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԴԵՐԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

 
Հիմնաբառեր – սոցիալական կապիտալ, տարածքային տնտեսություն, 

ձեռնարկատիրություն, նորարարություն, քաղաքացիական 
կրթություն 

 
Տարածքային տնտեսությունների զարգացման դերն ու նշա-

նակությունը հասարակական կյանքում և հանրային կառավարման 
համակարգում աստիճանաբար դառնում է ավելի մեծ: Դա պայմա-
նավորված է թերևս այն հանգամանքով, որ զարգացած տնտեսա-
կան կենտրոնների և թույլ զարգացած տարածքների միջև փոխ-
հարաբերություններն այժմյան գլոբալ տնտեսության պայմաննե-
րում պահանջում են առավել համակարգված գործողություններ, 
որի համար տարածքային տնտեսությունները պետք է ապահովեն 
համապատասխան չափանիշներ: Հետևաբար անհրաժեշտություն 
է առաջանում պետության հանրային կառավարման համակար-
գում տնտեսության տարածքային զարգացումը դնել ավելի բարձր 
մակարդակի վրա: Մյուս կողմից, ակնհայտ է, որ նույնիսկ գլոբալ 
տնտեսության պայմաններում որոշակի տարածքում գտնվող 
տնտեսական սուբյեկտները փոխհարաբերություններ են ձևավո-
րում հիմնականում միմյանց միջև: Այդ հարաբերությունների հիմ-
քում գտնվում են ոչ միայն տնտեսական կամ աշխարհագրական, 
այլև մարդկային և սոցիալական գործոններ: Այսինքն` տնտեսա-
կան հարաբերությունների հիմքում տնտեսական գործոններից 
բացի կարևոր նշանակություն ունեն մարդկանցով պայմանավոր-
ված փոխհարաբերություններ` հիմնված որոշակի արժեհամա-
կարգերի վրա: Իսկ տարբեր տարածքներում քանի որ գործում են 
տարբեր արժեհամակարգեր, ապա որոշակի տարածքի զարգաց-
ման համար կարևոր նշանակություն է ստանում սոցիալական 
կապիտալի դերը: 

Սոցիալական կապիտալի բնորոշումները բազմաթիվ են, որոն-
ցից սույն հոդվածի շրջանակներում առանձնացվել են երկուսը: Առա-
ջին բնորոշման համաձայն, սոցիալական կապիտալը դա իրական 
կամ պատկերացումների վրա հիմնված ռեսուրսների ամբողջություն 
է, որը դրսևորվում է անհատի կամ խմբի կողմից, փոխադարձ ճա-
նաչողության հիման վրա ինստիտուցիոնալացված հարաբերություն-
ների արդյունքում` հիմնարար արժանիքների տիրապետման միջո-
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ցով1: Ըստ էության այս բնորոշման հիմքում դրված է մարդկային 
գործոնը` խմբի կամ անհատի գործունեություն, փոխադարձ ճանաչո-
ղություն և արժեքային համակարգ, որոնք բնութագրական կարող են 
լինել հատկապես որոշակի տարածքի խմբերի, կազմակերպություն-
ների կամ ինստիտուցիոնալ միավորների համար: 

Սոցիալական կապիտալի հաջորդ բնորոշումը սահմանվում է 
նրա գործառույթների միջոցով, ըստ որի այն տարբեր կառուցված-
քային միավորների ամբողջություն է` երկու հիմնական բաղադ-
րիչների նմանությամբ. նրանք բոլորը բաղկացած են սոցիալական 
կառուցվածքային միավորների որոշակի ասպեկտներից և դյու-
րացնում են կառուցվածքային միավորների առանձին գործողու-
թյուններ ամբողջ կառուցվածքի մեջ2: Այս դեպքում շեշտադրում է 
կատարվում ոչ թե անհատի, այլ կառուցվածքային միավորի վրա` 
սակայն այդ միավորը պետք է լինի որևէ համակարգի մաս, փոխ-
ազդեցության մեջ մտնելով համակարգի այլ տարրերի հետ: 
Սոցիալական կապիտալի այս բնորոշումը նույնպես, ինչպես առա-
ջին սահմանման դեպքում, առավել բնութագրական է որոշակի 
տարածքի համար: Այսինքն անկախ այն հանգամանքից, թե սո-
ցիալական կապիտալն ինչ ձևով է բնութագրվում` անհատի թե 
կառուցվածքային միավորի տեսանկյունից, այնուամենայնիվ այն 
դրսևորվում է որոշակի տարածքում և կարող է ազդեցություն ունե-
նալ տվյալ տարածքի տնտեսական զարգացման վրա:  

Բազմաթիվ հետազոտողներ նշել են, որ տարածքային տնտե-
սությունների զարգացման3 հիմնական պայմաններից մեկը մրցու-
նակությունն է4: Դա բնորոշ է տնտեսության զարգացման բոլոր 
ոլորտներին, սակայն տարածքային տնտեսության մեջ առանձնա-
հատկությունը կայանում է նրանում, որ տարածքային շուկաներում 
սպառումը սահմանափակ է, իսկ այլ շուկաներ մուտք ունենալու 
համար պահանջվում են լրացուցիչ ռեսուրսներ, որոնք սակայն 
բարձրացնում են ապրանքի արժեքը և նվազեցնում մրցակցային 
առավելությունները: Իսկ ինչպես կարող են զարգացման կենտրոն-
ներից հեռու տարածքային տնտեսությունները բարելավել իրենց 
                                                                 
1 Bourdieu, P. and L. Wacquant (1992), An Invitation to Reflexive Sociology, The 

University of Chicago Press, Chicago, IL, p. 119 
2 Coleman, J.S. (1988), Social Capital in the Creation of Human Capital, American 

Journal of Sociology XCIV, p. 98 
3 Ohme, K (1995), The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies, 

Free Press, New York 
4 Porter, M.E. (1990), The Competitive Advantage of the Nations, MacMillan, 

New York 
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մրցակցային դիրքերը: Տնտեսական հարաբերությունների այսօրվա 
պայմաններում տարածքային տնտեսությունների համար մրցակ-
ցային առավել նպաստավոր հնարավորություններ կարող է ապա-
հովել մարդկային կապիտալը: Հասկանալի է, որ զարգացման 
առավել բարձր մակարդակ ունեցող կենտրոնները նույնպես կա-
րող են մրցակցային գործոն դիտարկել մարդկային կապիտալին, 
սակայն այդ ռեսուրսների առանձնահատկությունն այն է, որ բնու-
թագրվում է արժեհամակարգային այնպիսի գործոններով, ինչպի-
սիք են` գիտելիքը, կրթությունը, վստահությունը և միջանձնային 
հարաբերությունները: Պետք է նշել, որ այս գործոնները հանդիսա-
նում են սոցիալական կապիտալի կարևոր բաղադրիչներ և տա-
րածքային տնտեսությունների զարգացման հնարավորությունների 
դիտարկումը սոցիալական կապիտալի միջոցով նշանակում է ներ-
դնել ձեռնարկատիրական հարաբերությունների նոր` մարդկային 
գործոնով պայմանավորված մոտեցումներ, որոնք կարող են բնորոշ 
լինել տվյալ տարածքին: Եթե տվյալ տարածքում կան զարգացած 
հասարակական կազմակերպություններ, հետազոտական կենտ-
րոններ, ակտիվ և նախաձեռնող համայնքներ, ապա դրանց մարդ-
կային ներուժը, որոնք ներկայացնում են տվյալ տարածքի սոցիա-
լական կապիտալը, կհանդիսանա տվյալ տարածքի մրցակցային 
առավերություն ձեռնարկատիրական նոր հարաբերություններում: 

Ինչպես արդեն նշվեց, սոցիալական կապիտալի կարևոր բնու-
թագրիչներ են հանդիսանում գիտելիքը և կրթությունը: Դա նշանա-
կում է, որ ձեռնարկատիրական նոր հարաբերությունների ար-
տադրող և սպառող սուբյեկտներ են հանդիսանում մի կողմից 
մասնագիտական բարձր պատրաստվածություն ունեցող աշխատ-
ուժը, մյուս կողմից քաղաքացիական կրթության բարձր մակար-
դակ ունեցող անհատը: Այս հատկանիշները բնութագրական են 
քաղաքացիական հասարակության համար, հետևաբար որևէ տա-
րածքի զարգացած քաղաքացիական հասարակությունը կարևոր 
պայման է մրցակցության ապահովման տեսանկյունից: 

Սոցիալական կապիտալով բնութագրվող ձեռնարկատիրա-
կան հարաբերությունների զարգացումը կարող է ապահովել արդ-
յունավետություն երկու ուղղություններով. 

1.  զբաղվածության մեծացում, որն ունի սոցիալական ազդե-
ցություն, 

2.  արտադրողականության աճ, որն ունի տնտեսական ազ-
դեցություն: 

Երկու դեպքում էլ սոցիալական կապիտալն ունի նորարարա-
կան նշանակություն` առաջին դեպքում բարձր որակավորում ունե-
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ցող աշխատուժի, երկրորդ դեպքում սպառողական բարձր հատկա-
նիշներ ունեցող արտադրանքի տեսքով: Ըստ էության գիտակրթա-
կան բարձր մակարդակ ունեցող սոցիալական կապիտալն ապահո-
վում է նորարարական բնութագրիչներով արտահայտված արտադ-
րանք, որի մրցունակությունը շուկայում ավելի մեծ է: Սակայն պետք 
է նշել, որ քաղաքականություն մշակողները տարածքային տնտե-
սությունների զարգացման համատեքստում հաճախ շեշտադրում 
են կատարում վերոնշյալ ուղղություններից առաջինի վրա, քանի որ 
զբաղվածության մեծացումը, եթե նույնիսկ դա չի ապահովում 
տնտեսական մեծ արդյունավետություն, նպաստում է սոցիալական 
խնդիրների լուծմանը, որը տարածքներում ավելի բարդ խնդիր է, 
քան զարգացած կենտրոններում: Այսինքն` տարածքային տնտե-
սություններում զբաղվածության մեծացման դեպքում ավելի է 
կարևորվում միջանձնային հարաբերությունները, որը սոցիալական 
կապիտալի արժեհամակարգային կարևոր բաղադրիչ է: 

Կառավարման և սոցիալական կապիտալի փոխկապվածու-
թյան վերաբերյալ բազմաթիվ հեղինակներ5 արտահայտվել են ի 
օգուտ տնտեսական և ժողովրդավարական կառավարման բարձր 
արդյունավետության, որը հիմնված է միջանձնային վստահության6 
և քաղաքացիական հասարակության7 չափանիշների վրա: Վստա-
հության ձևավորումը և իրավունքների ու պատասխանատվության 
շրջանակների հստակ տարանջատումը կարող է ձևավորել այն-
պիսի սոցիալական միջավայր, որը կապահովի բարձր մրցունա-
կություն: Կառուցելով վստահություն և փոխհամաձայնեցված կեր-
պով տարանջատելով սեփականության իրավունքը, կստեղծվեն 
այնպիսի չափանիշներ, որոնք կարժևորվեն տնտեսական գործա-
կալների կողմից – չափանիշներ որոնք հանդիսանում են կարևոր 
գործոններ ապրանքների, ծառայության և աշխտուժի փոխանակ-
ման համար8: 

Մեր հանրապետությունում տարածքային տնտեսությունների 
զարգացումը գտնվում է առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիր-
ների շարքում: Սոցիալական կապիտալի տեսանկյունից մարզերի 
                                                                 
5 Karlsson, Charlie (2012), Entrepreneurship, Social Capital, Governance and 

Regional Economic Development, CSIR electronic working paper series, Paper 
No. 2012/6, p. 6  

6 Westlund, H. (2006), Social Capital in the Knowledge Economy: Theory and 
Empirics, Springer, Berlin 

7 Nahapiet, J and S. Ghosal (1998), Social Capital, Intellectual Advantage and the 
Organizational Advantage, The Academy of Management Review 23, 242-266 

8 Miller, G (1992), Managerial Dilemmas: The Political Economy of Hierarchy, 
Cambridge University Press, New York 
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ներուժի մեծացումը կարող է լինել այն կարևոր գործոններից մեկը, 
որի արդյունքում մարզերում գործող տնտեսական սուբյեկտները 
կարող են ապահովել գործունեության բարձր արդյունավետու-
թյուն: Այսօր կան հասարակական կազմակերպություններ, ինչպես 
նաև ակտիվ նախաձեռնող խմբեր և համայնքներ, որոնք ներկա-
յացնում են սոցիալական առանձին կառուցվածքային միավորներ 
և պատրաստ են ընդգրկվելու նորարարական սկզբունքներով կա-
ռավարվող ձեռնարկատիրական հարաբերությունների մեջ: Սո-
ցիալական ձեռնարկատիրությունը այն հիմնական ուղղություննե-
րից է, որի զարգացումը ՀՀ մարզերում հնարավոր է իրականաց-
նել, հիմնվելով սոցիալական կապիտալի վրա: Ձեռնարկատիրա-
կան այսպիսի հարաբերությունների հիմքում ընկած է այն գաղա-
փարը, որ ձեռնարկատիրության արդյունքում ստացվող շահութը 
նպատակաուղվում է տվյալ սոցիալական խմբի` այլ ոչ թե առան-
ձին անդամների, շահերի սպասարկմանը:  
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Obviously, even in present conditions of global economy the economic 
agents of a region establish relationship generally between each other. 
These relationships based not only economic or geographical, but also in 
human and social factors: which represent social capital. As in different 
regions existing different virtues, the role of social capital becoming 
important for development of a region.  

In the present conditions of economic relations the human capital could 
provide the opportunity of more competitiveness for regional economic 
development. If there are developed non-governmental organizations, 
research centers, active and engaged communities in a region, then those 
human resources: which forms social capital of the region – will be more 
competitive in new entrepreneurship relations.Social entrepreneurship and 
innovations in economic relations will be key factors of the development of 
regional economy in RA. 
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В настоящее время стало очевидным, что даже в ныне существую-

щих условиях глобальной экономики находящиеся в определенном 
регионе экономичекие субъекты в основном формируют отношения 
между собой. В основе этих отношений лежат не только экономии-
ческие или географические, но и человеческие и социальные факторы. 
А так как в разных регионах функционируют разные системы цен-
ностей, то для развития определенного региона важное значение 
приобретает роль социального капитала.  

В нынешних условиях экономических отношений для региональ-
ных экономик более благоприянтые условия может обеспечить челове-
ческий капитал. Если в данном регионе имеются развитые обществен-
ные организации, исследовательские центры, активные и инициатив-
ные общины, то их человеческий потенциал, который является 
социальным капиталом данного региона, в новых предприниматель-
ских отношениях даст данному региону конкуретные преимущества. 
Социальное предпринимательство и инновации в экономических отно-
шениях могут стать важными факторами регионального развития 
экономики РА. 
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Արփինե Հովակիմյան, տ.գ.թ., ասիստենտ 
ՀՊՏ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 

 
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ  

ՄԱՐԶԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Հիմնաբառեր – բարձրագույն կրթություն, մարդկային կապիտալ, 
կրթական համակարգ, տարածքային համաչափ զարգացում, 
աղքատության հաղթահարում, գիտահետազոտական 
կենտրոններ, աշխատաշուկա, ազգային համալսարաններ: 

 

Մարդկային զարգացման ապահովման քաղաքականության 
հիմնական գերակայությունը կրթության առաջանցիկ զարգացման 
ապահովումն է` կրթության որակի, արդյունավետության և մատչե-
լիության բարձրացման միջոցով: Հայաստանում կրթության ոլոր-
տը կարևորվում է որպես երկրի կայուն զարգացման, ինչպես նաև 
մարդկային կապիտալի պահպանման ու վերարտադրության նա-
խապայմաններից մեկը:  

Ցանկացած ժամանակակից հասարակության նորմալ գործու-
նեությունն անհնար է դառնում առանց կրթական համակարգի ամ-
բողջականության: Կրթությունը վաղուց դարձել է տնտեսական և 
քաղաքական համակարգի առաջնային գործոններից մեկը, ցան-
կացած պետության քաղաքականության կարևորագույն գործիք: 
Կրթական համակարգը ունի մեծ, եթե ոչ որոշիչ ազդեցություն հա-
սարակության զարգացման վրա, քանզի այն իր մեջ ներառում է 
այլ հասարակական համակարգեր, ինչպիսիք են՝ գիտությունը, 
տնտեսությունը, մշակույթը: Կրթության մակարդակը բնորոշում է 
ոչ միայն երկրի հասարակության զարգացման օրինաչափություն-
ները, այլ նաև առանձին անհատների գործունեությունը: Պատա-
հական չէ, որ երկրների կենսամակարդակները բնութագրող մարդ-
կային ներուժի զարգացման համաթիվը հաշվարկելիս կարևոր 
ցուցանիշ է համարվում կրթության մակարդակը և տևողությունը: 

Կրթությունը կապված է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտ-
ների հետ: Ի համալրում նրան, որ տնտեսության մյուս ոլորտները 
ստեղծում են նյութական և հոգևոր բարիքներ կամ մատուցում 
ծառայություններ, կրթական համակարգը դաստիարակում է մար-
դուն` ազդելով նրա գիտական, մշակութային և հոգևոր զարգաց-
ման վրա: Այլ կերպ ասած, կրթությունը կոչված է զարգացնել և 
բազմապատկել մարդկային կապիտալը և ձևավորել ապագա 
հասարակության անդամներ: 
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Հայաստանում, ինչպես և բազմաթիվ այլ երկրներում, բարձ-
րագույն կրթության ծառայությունների մատչելիությունը անհավա-
սար է: Բարձրագույն կրթություն ստանալու ցածր եկամուտ ունե-
ցող ընտանիքներից ու գյուղական բնակավայրերից ուսանողների 
հնարավորությունները շատ ավելի սահմանափակ են, քան առա-
վել բարեկեցիկ ու քաղաքաբնակ ընտանիքների երեխաներինը։ 

Պետականության կայացման ճանապարհին մեր հանրապե-
տությունը ստիպված է լուծել մի շարք սոցիալական խնդիրներ` 
նպատակ ունենալով ապահովել քաղաքացիների կայուն բարեկե-
ցությունը: Առավել առաջնային է աղքատության հաղթահարումը, 
որում կրթությունը դիտարկվում է հիմնական գերակայությունների 
շարքում: Հաշվի առնելով Հայաստանի տնտեսական զարգացման 
միտումները` այս բնագավառում ևս առաջնային է դառնում որակ-
յալ մասնագիտական կրթություն ստանալու հնարավորությունների 
ընդլայնումը սոցիալական անհավասարությունն ու տարածքային 
անհամաչափ զարգացումը մեղմելու հրամայականով: 

Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության զարգացման 
հեռանկարն անհրաժեշտ է դիտարկել երկրի ընդհանուր, տարած-
քային զարգացման, ազգային և պետական անվտանգության 
ապահովման համատեքստում:  

Այս առումով հատկապես կարևորվում է կրթության դերը մար-
զերում: Պետական մակարդակով բարձրագույն ուսումնական հաս-
տատությունների վրա դրված է գիտելիքը ստեղծողի, պահպանողի և 
տարածողի պարտականություններ, իսկ մարզերի կտրվածքով 
ԲՈՒՀ-երը հանդես են գալիս որպես կազմակերպություններ, որոնք 
մեծ ներդրում են ունենում մարզի զարգացման բնագավառում, որպես 
կառույցներ, որոնք մատուցում են ծառայություններ, ինչը հարստաց-
նում է մարզի սոցիալական, մշակութային և տնտեսական կյանքը: 
Շատ հաճախ մարզի հետագա զարգացումը պայմանավորված է 
նրանով, թե ինչպիսի ծառայություններ է մատուցում բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունը( տես` գծապատկեր 1)1:  

  

                                                                 
1 Տես` Милова Ю.Ю, «Роль высших учебных заведений в развитии регионов», 
Актуальные вопросы экономоческих наук: материалы III междунар.науч. 
конф.(г.Уфа, июнь 2014г.)-Уфа: 2014.-с. 9-11.  
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Գծապատկեր 1. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

կողմից մատուցվող ծառայությունները 
 

Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, բարձրագույն ուսում-
նական հաստատությունների կողմից մատուցվում են հետևյալ 
ծառայությունները. 

 Ծառայությունների մատուցում կրթության ոլորտում: Այդ-
պիսի ծառայությունների շարքին կարելի է դասել նոր 
մասնագիտությունների ստեղծումը, որակավորան բարձ-
րացման կուրսերի բացումը, կրթության անընդհատութ-
յան իրականացումը:  

 Ծառայությունների մատուցում գիտաարտադրական և 
նորամուծական ոլորտում: Դրանց շարքին դասվում են՝ 
ֆունդամետալ, հետազոտությունները, ուսանողական 
գիտական հետազոտությունները, նորարարական նա-
խագծումը, նոր տեխնոլոգիաների ստեղծումը: 

 Ծառայություններ՝ տեղեկատվության ոլորտում: Այդ 
թվում՝ գիտական հետազոտությունների, գիտական հոդ-
վածների, ուսումնական ծրագրերի տպագրում, համա-
ցանցի զարգացում և տարածում: 

 Ծառայություններ` միջազգային կապերի ընդլայնման ոլոր-
տում: Դրանք ներառում են` աջակցություն օտարերկրյա 
ուսանողներին, ԲՈՒՀ-երի մասնակցություն միջազգային 
ծրագրերին և նախագծերին և միջազգային պաշտոնա-

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ 

ԳԻՏԱԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ և 
ԵՎ ՆՈՐԱՄՈՒԾԱԿԱՆ 

ՈԼՈՐՏՈՒՄ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ՈԼՈՐՏՈՒՄ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, 
ՈՐՈՆՔ ՄԱՏՈՒՑՎՈՒՄ 

ԵՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ  
ԲՈՒՀ -ԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ 

ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՈԼՈՐՏՈՒՄ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝

ՍՈՑԻԱԼ-
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

ՈԼՈՐՏՈՒՄ 
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կան պատվիրակությունների ընդունելության կազմակեր-
պում: 

 Ծառայություններ` սոցիալ-մշակութային ոլորտում: Հա-
սարակության սոցիալ-մշակութային զարգացում: 

ԲՈՒՀ-երի և մարզային կառույցների միջև համագործակցութ-
յան հիմական ուղղություները հետևյալներն են. Գիտատեխնիկա-
կան քաղաքականություն, տարածքի համալիր զարգացում, կրթա-
կան քաղաքականություն, գիտարատադրական քաղաքականութ-
յուն, քաղաքականություն զբաղվածության ոլորտում (տես գծա-
պատկեր 2):  

Աշխարհի շատ երկրներում գործատուներն ակտիվորեն հա-
մագործակցում են բուհերի հետ, եւ վերջիններս հանդես են գալիս 
իբրեւ գիտահետազոտական կենտրոներ: Հայկական բուհերի 
դեպքում այս համագործակցությունը բավական սահմանափակ է: 

 

Գծապատկեր 2. ԲՈՒՀ-երի և մարզային կառույցների միջև 
համագործակցության հիմնական ուղղությունները 

 

Ժամանակակից պայմաններում որակյալ մասնագետների 
նկատմամբ պահանջարկը հանգեցնում է ԲՈՒՀ-երի և գործատու-
ների միջև բնականոն համագործակցության ծավալման: Վերջին-
ներիս միջև համագործակցությունը թույլ է տալիս գործատուներին 
ակտիվ մասնակցություն ունենալ կրթական ծրագրերի ստեղծման 
աշխատանքներին, հնարավորություն է տալիս ուսանողների մաս-
նագիտացման պրոցեսում օգտագործել իր տեխնիկական և տեխ-
նոլոգիական հնարավորությունները՝ ներգրավելով նրանց տար-
բեր ծրագրերում և կազմակերպելով նրանց համար արտադրա-
կան և գիտահետազոտական պրակտիկաներ: Այս առումով մար-
զերում ԲՈՒՀ-երի համար հավասարազոր գործընկերներ կարող են 
հանդիսանալ ոչ միայն ձեռնարկատետերը, այլ նաև պետական և 

ԿՐԹԱԿԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱ-
ՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒ-
ԹՅՈՒՆ  

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 
ՈԼՈՐՈՏՒՄ 

ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒ-

ԹՅՈՒՆ 

 

ՏԱՐԱԾՔԻ 
ՀԱՄԱԼԻՐ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

ԲՈՒՀ
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տեղական ինքնակառավարման մարմինները, տարբեր տիպի 
մասնագիտական հաստատությունները (տես՝ գծապատկեր 3)2: 

 

 

Բարձրագույն կրթության և աշխատաշուկայի միջև համապա-
տասխանության պակասը նույնպես լուրջ մտահոգության պատ-
ճառ է Հայաստանում։ Չնայած ներկայումս զբաղվածության ու 
շրջանավարտների աշխատանքի հեռանկարները փոքր-ինչ բարե-
լավվել են, շրջանավարտների մասնագիտացման ու աշխատա-
շուկայի պահանջների միջև կառուցվածքային անհապատասխա-
նությունն ակնհայտ է։ 

Աշխատաշուկայի և կրթական համակարգի փոխադարձ կապի 
ապահովման համատեքստում, որպես բնակչության, հատկապես` 
երիտասարդների զբաղվածության հեռանկարային երաշխիք, մեծ 
նշանակություն ունի մասնագիտական կողմնորոշումը, որի հիմնա-
կան նպատակն է դեռահասներին և երիտասարդներին ուղղորդել 
դեպի աշխատաշուկա` բացահայտելով նրանց անհատական 
առանձնահատկություններն ու նախասիրությունները և աջակցել 
աշխատաշուկայում նրանց մրցունակության բարձրացմանը: Մաս-
նագիտական կողմնորոշման համակարգի նպատակն ու խնդիր-
ներն իրագործելու համար անհրաժեշտ է ամբողջ կյանքի ընթաց-
                                                                 
2 Տես՝ Максимова Е.Н., ‘'Механизм взаимодействия высших учебных заведе-
ний и промышленных предприятий региона'', «Экономика и Право», № 3-
2012, c.40. 

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐ 
 

ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹ-
ՅՈՒՆՆԵՐ 
ԲԻԶՆԵՍ- 

ՄԻԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ԱՅԼ ՀԱՍՏԱ-

ՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

ԲՈՒՀ-ԵՐԸ ԵՎ 
ՄԱՐԶԱՅԻՆ 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
և ՏԵՂԱԿԱՆ 
ԻՆՔՆԱԿԱ-
ՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 
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քում տարիքային տարբեր խմբերում և սոցիալ-աշխատանքային 
տարբեր իրավիճակներում գտնվող անձանց համար մասնագի-
տության արդյունավետ ընտրության, փոփոխության և կարիերայի 
շարունակական զարգացման հնարավորությունների ապահովու-
մը` նկատի ունենալով մարդու անձնային հատկանիշները, ինչպես 
նաև աշխատաշուկայի պահանջարկի փոփոխվող իրավիճակը: 

Ներկայիս կրթական քաղաքականության նպատակներից են 
համայնքային, մարզային և հանրապետական մակարդակներում 
որոշումներ կայացնելու գործընթացին երիտասարդների մասնակ-
ցության խթանումը, երիտասարդների մարդկային և ինստիտու-
ցիոնալ կարողությունների զարգացումը, հոգեպես և ֆիզիկապես 
առողջ, կրթված և հայրենասեր երիտասարդություն ունենալը: 

Ուսումնական հաստատությունների ներգրավումը և մասնակ-
ցությունը համայնքային գործողությանը կնպաստի այդ պայման-
ների ստեղծմանը` զարգացնելով ակտիվ համագործակցությունը 
հաստատությունների և համայնքների միջև: Այս պայմաններում 
գլխավոր նպատակը սովորողներին ոչ միայն կայուն, հիմնարար 
գիտելիքներ հաղորդելն ու ուսուցանելն է, այլև արագ որոշումներ 
կայացնելու, ակտիվ հաղորդակցվելու և ողջ կյանքի ընթացքում 
սովորելու ունակ քաղաքացի ձևավորելը: 

Այս առումով ուսանել է զարգացած երկրների փորձը, մասնա-
վորապես Ֆինլանդիայի բարձրագույն կրթության համակարգում 
ոլորտի զարգացումը ընթանում է կարևորագույն ուղղվածությամբ, 
որը կարելի է նկարագրել որպես «դեպի շրջաններ» համալսարան-
ների տարածում: Կրթության համար հավասար իրավունքներ և 
պայմաններ ստեղծելու հիմնահարցը առաջ էր քաշվում տարածա-
շրջանային լոբբիստական խմբավորումների կողմից (ներառյալ` 
իրենց առանձին շրջանները ներկայացնող խորհրդարանի անդամ-
ները, տարածաշրջանային համայնքների ներկայացուցիչները, 
ինչպես նաև արդյունաբերական և ձեռնարկատիրական ընկերու-
թյունները): Արդյունքում, սկսած 1960 թվականից, Ֆինլանդիայի 
բոլոր շրջաններին թույլ տրվեց հիմնադրել իրենց սեփական հա-
մալսարանը: Համալսարանների հիմնադրումը կրում էր ոչ միայն 
խորհրդանշական բնույթ, այլև ուներ մշակութային և տնտեսական 
կարևորություն տվյալ տարածաշրջանի զարգացման համար: 
Չնայած զգալիորեն ավելացան պետության ծախսերը, սակայն 
դրանք տեղաբաշխվեցին մեծ թվով հաստատությունների, այլ ոչ 
թե կենտրոնացվեցին փոքրաթիվ ազգային համալսարաններում: 
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АННОТАЦИЯ 

Арпине Овакимян, к.э.н., ассистент 
АГЭУ Ехегнадзорский филял  

РОЛЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ  
РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

 
В современных условиях особое значение имеет развитие системы 

образования, прежде всего вузы, которые готовят дипломированных 
специалистов, ориентированных на потребности общества и личности. 
Роль университета в регионе отнюдь не ограничивается подготовкой 
специалистов. Можно рассматривать университеты как социальное 
явление, характеризующееся двойственностью проявления своих форм. С 
одной стороны, университеты продолжают оставаться производствен-
ными организациями, целевой функцией которых государство опреде-
лило производство образовательных продуктов (научных и образова-
тельных товаров и услуг). С другой стороны, университеты все более 
превращаются в субъект социального и культурного развития региона, 
выступая центром научно-производственно-образовательного потен-
циала региона, центром непрерывного образования, обеспечивая 
качество предоставления образовательных услуг. 

 
ANNOTATION 

Arpine Hovakimyan, PhD 
ASUE Yegegnadzor branch  

 
THE ROLE OF UNIVERSITIES IN THE CONTEXT  

OF DEVELOPMENT OF THE REGION 

In modern conditions the development of educational system plays a great 
role first of all in higher educational institutions which prepare degreed 
specialists oriented on the needs of society and personality. In the region the 
role of the university is not only limited with the preparation of specialists. We 
can consider universities as social phenomenon characterized by duality 
manifestations of its forms. From the one hand universities continue to stay as 
productive organizations which target functions the government has separated 
as the production of educational products (scientific and educational products 
and services.)From the other hand universities has transformed more into a 
subject of social and cultural development of the region representing as the 
center of scientific production and the educational potential of the region, the 
center of continual education providing quality of educational services.  
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Կարեն Գրիգորյան, տ.գ.թ., դոցենտ  
ՀՊՏՀ 

 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԸ ՀՀ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր – կրթություն, մարդկային ներուժ, կայուն տնտեսական 
զարգացում, ինդեքս, ենթաինդեքսներ, որակի ապահովում 

 

Ներածություն: ՀՀ կրթության ոլորտը կարևորվում է որպես 
երկրի կայուն տնտեսական զարգացման, ինչպես նաև մարդկային 
կապիտալի պահպանման ու վերարտադրության նախապայման-
ներից մեկը: Ուստի, այս ոլորտի զարգացումը ներկայում երկրի 
տնտեսական զարգացման առաջնային գերակայություններից է: 

Հարկ է ընդգծել, որ տնտեսական զարգացման ռազմավարա-
կան ելակետը գիտելիքի ստեղծումն է, յուրացումն ու արդյունավետ 
կիրառումը: Պետական քաղաքականության արդյունավետ իրակա-
նացումը հանգում է գիտական ներուժի նպատակային վերարտադ-
րությանը, գիտական և գիտահետազոտական աշխատանքների 
արդյունքների ներդրման արդյունավետ համակարգի կազմակերպ-
մանը: Արդիական տեխնոլոգիաների ներդրման ընդլայնումը պետք 
է հիմնվի մարդկային կապիտալի զարգացման վրա՝ որպես նոր 
որակի մրցակցության և ձեռներեցության առանցք: 

Միևնույն ժամանակ պետք է շեշտել, որ գործընթացի կարևո-
րագույն ելքը բնական ռեսուրսների ռազմավարական դերի նվա-
զեցումն ու ստեղծվող նոր արժեքի մեջ մարդկային գործոնի դերի 
մեծացումն է, բարձր մասնագիտացված ու տեխնոլոգիատար վերջ-
նական արդյունքների թողարկման ու արտահանման ծավալների 
ընդլայնումը: 

Ինչպես հայտնի է, «Մարդկային ներուժի զարգացման ինդեքսը» 
չափում է երկրի` մարդկային ներուժի զարգացման միջին առաջըն-
թացը: Այլ խոսքով, ինդեքսը ներկայացնում է մարդկային զարգաց-
ման հետևյալ երեք հարթությունների բաղադրյալ գնահատականը. 
ապրել երկար և առողջ կյանքով (չափվում է կյանքի տևողությամբ), 
լինել կրթված (չափվում է գրագիտությամբ) և ունենալ արժանավայել 
կենսամակարդակ (չափվում է գնողունակության համարժեքությամբ, 
եկամտի մակարդակով):1 Փաստորեն մարդկային ներուժի զարգաց-

                                                                 
1 ²ÕμÛáõñÁ` ØÇ³óÛ³É ³½·»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý, Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ý»ñáõÅÇ ½³ñ-

·³óÙ³Ý 2013 Ã. ÇÝ¹»ùë, 2014 Human Development Report, Sustaining Human 
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ման ինդեքսը երեք առանձին ենթաինդեքսների ամփոփ գնահատա-
կանն է: Դրանք են` կյանքի տևողության, կրթության և համախառն 
ազգային եկամտի (ՀԱԵ) ենթաինդեքսները: 

Ուշագրավ է այն, որ կրթության ինդեքսի գնահատման ժամա-
նակ նախկինում կիրառվող չափահասների գրագիտության ցուցա-
նիշը փոխարինվել է չափահասների ուսման միջին տարիների ցու-
ցանիշով, որը 25 տարեկանից բարձր չափահասների սովորած 
տարիների միջինն է (ներառում է դպրոցում և/կամ միջին մասնա-
գիտական ուսումնական հաստատություններում սովորելու տարի-
ները): Բացի այդ, կրթության ինդեքսում նախկինում կիրառվող մյուս` 
համախառն (դպրոցական, բակալավրիատի, մագիստրատուրայի 
և ավելի բարձր մակարդակի) գրագիտության ցուցանիշը փոխա-
րինվել է ուսման սպասվող տարիների ցուցանիշով, որն արտացո-
լում է այն տարիների թիվը, որն անցնելով դպրոցական տարիքի 
հասած երեխան կունենա ԲՈՒՀ ընդունվելու համար անհրաժեշտ 
գրագիտության մակարդակ: Երկրում չափահասների ուսման 
տարիների ցուցանիշի աղբյուր են ծառայել ՄԱԿ-ի վիճակագրու-
թյան ինստիտուտի տվյալները:  

Մատնանշենք, որ 2013թ. կրթության ենթաինդեքսը գնահատե-
լիս հաշվարկվել են երկու առանձին ցուցանիշներ` չափահասների 
ուսման միջին տարիները և դպրոցական տարիքի երեխաների 
ուսման սպասվող տարիները: Առաջինը, չափահասների ուսման 
միջին տարիների գնահատականը հաշվարկվել է (Vi-Vmin)/(Vmax-
Vmin) բանաձևով, որտեղ Vi-ը տվյալ երկրի դպրոցներում և/կամ 
միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում 
սովորելու տարիների միջինն է: Vmax-ը սահմանված է 15.0 տարի, 
իսկ Vmin-ը սահմանված է 0 տարի: Երկրորդը` դպրոցական տա-
րիքի երեխաների ուսման սպասվող տարիների գնահատականը 
հաշվարկվել է նույն բանաձևով: Vmax-ը սահմանված է 18.0 տարի, 
որը համարժեք է մագիստրոսի կոչում ձեռք բերելու համար ան-
հրաժեշտ ուսման տարիներին, իսկ Vmin-ը սահմանված է 0 տարի: 
Վերոնշյալ երկու ցուցանիշների միջինացված գնահատականի հի-
ման վրա հաշվարկվում է կրթության ենթաինդեքսը:2 

                                                                                                                                        
Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, UN, 2014. 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf: 

2 Աղբյուրը` Միացյալ ազգերի կազմակերպության, Մարդկային ներուժի զարգաց-
ման 2013 թ. ինդեքս, 2014 Human Development Report, Sustaining Human 
Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, UN, 2014. 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf: 
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Հարկ է նշել, որ վերջում, «Կյանքի տևողության», «Կրթության» 
և «ՀԱԵ»-ի ենթաինդեքսների միջին երկրաչափականի հիման վրա 
(նախորդ տարիներին օգտագործում էին նշված ենթաինդեքսների 
միջին թվաբանականը) գնահատվում է երկրի ամփոփ «Մարդկա-
յին ներուժի զարգացման ինդեքսը»:3 

Նկատենք, որ «Մարդկային ներուժի զարգացման ինդեքս 
2013»-ում երկրները, ըստ ամփոփ ինդեքսի մակարդակի, դասա-
կարգվել են «շատ բարձր» (1.0-ից մինչև 0.800), «բարձր» (0.799-
ից մինչև 0.700), «միջին» (0.699-ից մինչև 0.550) և «ցածր» (0.549 և 
ցածր) մակարդակ ունեցող երկրների: Ըստ ամփոփ ինդեքսի 
մակարդակի` Հայաստանը ներկայում դասվում է մարդկային ներ-
ուժի զարգացման «բարձր մակարդակ» ունեցող երկրների թվին և 
զբաղեցնում է 87-րդ տեղը աշխարհի 187 երկրների թվում: Ինչ 
վերաբերում է այս ինդեքսի հիմքում ընկած առանձին ենթաինդեք-
սներին, ապա, նկատենք, որ կյանքի տևողության 2013 թ. Ենթաին-
դեքսը Հայաստանում կազմել է 0.840, կրթության ենթաինդեքսը` 
0.702 և ՀԱԵ ենթաինդեքսը` 0.661:4  

Ինչպես ցույց է տալիս ՀՀ «Մարդկային ներուժի զարգացման» 
ինդեքսի հիմքում ընկած ցուցանիշների դինամիկան, 1990-2013 
թթ. ընթացքում ՀՀ «Մարդկային ներուժի զարգացման ինդեքսը» 
աճել է 15.5%-ով կամ յուրաքանչյուր տարի միջին հաշվով աճել է 
0.63%-ով` 0.632-ից հասնելով 0.730-ի: 1980-2013թթ. ընթացքում 
կյանքի միջին տևողությունն ավելացել է շուրջ 3.7 տարով, ուսման 
միջին տևողությունն ավելացել է 1.6 տարով: 1990-2013թթ. ընթաց-
քում մեկ շնչի հաշվով եկամուտն ավելացել է 122.1%-ով:  

Իսկ հարավկովկասյան տարածաշրջանային համապատկե-
րում Հայաստանը մարդկային ներուժի զարգացման մակարդակով 
2013թ.-ին զիջում է իր հարևան երկու երկրներին: Այդ ցուցակում 
Վրաստանը 79-րդ տեղում է, իսկ Ադրբեջանը` 76-րդ:5 

Ավելացնենք, որ Հայաստանի մասնագիտական կրթությունը 
վերջին քսան տարվա ընթացքում զգալի փոփոխությունների է են-
թարկվել: Մեծ թվով օրենքների, կարգերի և այլ նորմատիվ ակտե-
րի ընդունումը փոխել է կրթական համակարգի վարչարա-
րությունը: Սակայն էական փոփոխությունները դեռևս առջևում են:  

Այսպիսով, ՀՀ մասնագիտական կրթությունը ընդհանուր 
առմամբ բնութագրվում է հետևյալ հատկանիշներով.  
                                                                 
3 î»ë` http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14_technical_notes.pdf: 
4 î»ë` http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf: 
5 ²ÕμÛáõñÁ` http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf: 
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 որպես մշակութային արժեք, որը բարձրացնում է մաս-
նագիտական կրթության պահանջարկը,  

 մոտավորապես 3 միլիոն բնակչություն ունեցող պետու-
թյան համար ԲՈՒՀ-երի չափազանց մեծ քանակով,  

 ինստիտուցիոնալ կառավարման և պլանավորման 
խնդիրներով,  

 միջազգային միտումների ոչ համարժեք մեկնաբանու-
թյամբ և  

 գիտության և աշխատաշուկայի միջև թույլ կապերով: 
Այդուհանդերձ, փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտու-

թյունը առաջնահերթ է դարձնում հաշվետվողականության, որակի 
ապահովման և, հետևաբար, որակի մշակույթի ձևավորման ուղ-
ղությամբ արվող քայլերը, որպեսզի մասնագիտական ուսումնա-
կան հաստատություններում կատարվող փոփոխությունները 
լինեն արդյունավետ: 

Բացի այդ, համակարգի վերականգնման նպատակով որակի 
ապահովումը պետք է ուղղված լինի բարելավմանը, և այն պետք է 
դիտվի որպես բարեփոխում` կազմակերպչական մակարդակում 
փոփոխություններ իրականացնելու նպատակով, ինչը կհանգեցնի 
սովորող մշակույթի ձևավորմանը, որը շատ կարևոր է գիտելիքա-
հենք տնտեսության ձևավորման համար:6 

Եզրակացություն: Ժամանակակից պայմաններում անցումը 
դեպի կրթության արդյունահենք մոդել կարող է հնարավոր դառնալ 
միայն գլոբալ կրթական համակարգի հետ լայն և ինտենսիվ համա-
գործակցության շրջանակներում: Այն կարող է իրականացվել 
սոցիալական և տնտեսական մարտահրավերներին արձագանքելու 
բնականոն գործընթացի միջոցով: Այդպիսի մոտեցումը հնարավոր 
կդարձնի առաջնային արձագանքը գլոբալ շուկայի առաջադրած 
պահանջների նկատմամբ՝ մինչև որ ապահովվի տեղական շուկայի 
զարգացումն ու կայացումը: Այդ առումով, ՀՀ շրջանավարտների 
համար առկա և ձևավորվող շուկայի ոլորտների աջակցումն ու 
բարելավումը ձեռք են բերում կարևոր նշանակություն: 

                                                                 
6 î»ë` Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ 

¥à²²Î¤ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·Çñ, 2010-2015, ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³-
ßñç³Ý, 5.6.2010, ¿ç 11-12 
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АГЭУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РА 

Анализирован сектор образования в качестве основы устойчи-
вого экономического развития страны и воспроизводства человече-
ского капитала. Исследованы индекс развития человеческого потен-
циала, а также три отдельных субиндекса: ожидаемая продолжи-
тельность жизни, образование и валовой национальный доход 
(ВНД). Развитие сектора образования должно быть направлено на 
повышение качества. 

 

ANNOTATION 
Karen Grigoryan, PhD, Assoc. Prof.  

ASUE 

THE EDUCATION COMPONENT IN RA HUMAN DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE 
ECONOMIC DEVELOPMENT EVALUATION SYSTEM 

The education sector of RA is highlighted as a basis for sustainable 
economic development and as maintenance and reproduction of human 
capital. The human development index, as well as three separate sub-
indices: life expectancy, education and gross national income (GNI) were 
studied. Development of the education sector should be aimed at improving 
the quality assurance. 
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Նարեկ Սարատիկյան, հայցորդ 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության ինստ. 

 
ԳԻՏԵԼԻՔԱՀԵՆՔ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

Հիմնաբառեր – գիտելիքահենք տնտեսություն, կրթություն, գիտելիքի 
օգտագործում, գիտելիքի ինդեքս, սահմանափակ ռեսուրսներ, 
զարգացման խնդիր, գիտելիքի տնտեսության ինդեքս 

Տնտեսական ներուժ, հզորություն, ակտիվություն, գործոններ, 
որոնք բնութագրում են յուրաքանչյուր պետության զարգացվածու-
թյունը և կայունությունը: Գաղտնիք չէ, որ այսօր առավել կայուն և 
զարգացած են համարվում այն երկրները, որոնք ունեն առավել 
զարգացած տնտեսություն, տնտեսություն, որի միջոցով կարողա-
նում են բավարարել բնակչության կարիքները: Այսինքն, սահմա-
նափակ ռեսուրսներով բավարարել մարդկային անսահմանափակ 
պահանջմունքները /տնտեսագիտության հիմնական խնդիրը/: 

Տնտեսությունն ամենատարբեր ժամանակահատվածներոմ 
ունեցել է ամենատարբեր ուղվածությունները, այլ կերպ ասած 
մարդկային կարիքները բավարարելու համար օգտագործել են 
ամենատարբեր մեթոդներն ու միջոցները:  

Տնտեսությունը ամենասկզբնական շրջանում ուներ գյուղա-
տնտեսական բնույթ, գյուղատնտեսությունը իր տեղը զիջեց մա-
նուֆակտուրային, որին էլ հաջորդեց արդյունաբերական հեղա-
շրջումը, կարճ ժամանակ անց անցում կատարվեց դեպի նորա-
գույն տեխնոլոգիաներ և ավտոմատացված համակարգերին: 

Այս օրինաչափության մեջ կարելի է առանձնացնել մի քանի 
դրույթներ. 

1. Յուրաքանչյուր փուլից փուլ ընկած ժամանակահտված 
ավելի կարճ էր, իսկ տված արդյունքները մի քանի 
անգամ ավելի շատ քան նախորդ փուլում: 

2. Յուրաքանչյուր փուլում արտադրվում էր ավելի շատ 
սպառողական ապրանքներ, դրանց զուգահեռ ավելի 
արագ աճում էր մարդկային պահանջմունքները: 

3. Յուրաքանչյուր փուլում սպառվում էին ռեսուրսներ, 
որոնք հանգեցնում էին նոր խնդիրների: 

Հարկ է նշել, որ վերոնշյալ բոլոր փուլերում փոփոխություն-
ները ուղեկցվել են գիտատեխնիկական հեղափոխությունների 
հաշվին կամ նրանց անմիջական ազդեցության ներքո: 

Տեղի ունեցած գիտատեխնիկական հեղափոխությունների 
շնորհիվ համաշխարհային տնտեսությունը սկսեց էլ ավելի արագ 
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զարգանալ` տարեց տարի արձանագրելով առավել մեծ հաջողու-
թյուններ քան նախորդ հարյուրամյակներում կամ հազարամյակ-
ներում: 

XIX-XX դարերում արագացան համաշխարհային արտադրո-
ղական ուժերի զարգացման տեմպերը, ինչի շնորհիվ ավելացավ 
արդյունաբերական արտադրանքի ծավալւ շատ երկրներում: Քա-
նակական փոփոխություններն ուղեկցվում էին տեխնիկայի բուռն 
զարգացմամբ, որի նորույթներն ընդգրկում էին տրանսպորտի, 
կենցաղի, արտադրության տարբեր ոլորտները: Առաջացան արդ-
յունաբերության բազմաթիվ նոր ճյուղեր, տեղաշարժեր տեղի ունե-
ցան արտադրողական ուժերի տեղաբաշխման գործում: Նման 
թռիչքը կապված էր նշված շրջանում իրագործվող գիտատեխնի-
կական հեղափոխության հետ1: 

Վերոնշվածից կարել է ենթադրել, որ տնտեսության մեջ 
հետզհետե սկսում էր ամրապնդվել և իր դիրքերը ընդգծել տնտե-
սություն, որը պետք էր հիմնվեր գիտելիքի վրա: Հետագայում 
նման տնտեսությունը անվանվեց գիտելիքահենք տնտեսություն 
կամ գիտելիքի տնտեսություն: 

Գիտելիքի տնտեսության տեսական հիմքերը դրել են ավստ-
րիական տնտեսագիտական դպրոցի ներկայացուցիչներ Յոզեֆ 
Շումփեթերը, Ֆրիդրիխ Հայեկը և Ֆրից Մեչլուփը2: 

Գիտելիքն առաջին անգամ աչքի ընկնող դիրք գրավեց տնտե-
սագիտությունում Ֆրիդրիխ Հայեկի` 1945թ. «Գիտելիքի օգտագոր-
ծումը հասարակությունում»3 հրապարակմամբ, որում գիտելիքի՝ 
որպես ապրանք դիտարկելու երկչոտ փորձ արվեց: 

Այսօր էլ կատարվում են ամենատարբեր հետազոտություն-
ներ, հրապարակվում ամենատարբեր աշխատություններ, որոնք 
փորձ են անում բացահայտելու գիտելիքահենք տնտեսության 
էությունը, տալու նրա ստույգ և սպառիչ բացատրությունը: Սակայն 
մի բան անհերքելի է, գիտելիքահենք տնտեսությունը տնտեսու-
թյան այն մոդելն է որը կարող է որոշակի չափով նպաստել մարդ-
կային բարեկեցության և բավարարվածության մակարդակի աճին: 
Գիտելիքահենք տնտեսությունը այն եզակի միջոցն է, որը հնարա-
վոր է օգտագործել անսահամանափակ, և որի օգտագործումը ոչ 
թե նվազեցնում է նրա քանակը և որակը այլ հակառակը, ավելի է 
հզորացնում նրա ներուժը: 
                                                                 
1 îÝï»ë³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, È. ²Ý³ÝÛ³Ý, È. ä»ïñáëÛ³Ý, ºñ¨³Ý 2008Ã., ¿ç 130 
2 ¶Çï»ÉÇù³Ñ»Ýù ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ¶. ì³ñ¹³ÝÛ³Ý, ºñ¨³Ý 2008Ã., ¿ç 27 
3 Hayek, F (1945) The Use of knowledge in Society. American Economic Review, 

XXXV, No. 4; September, 519-30 
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Այստեղ հարկ է նշել, որը գիտելիքը տվյալ պարագայում դի-
տարկվում է որպես ապրանք, որից հնարավոր է տնտեսական 
օգուտներ ստանալ: 

Իզուր չէ, որ ակնառու տնտեսագետ Փ. Դրաքերը, ում վե-
րագրվում «գիտելիքի տնտեսություն» բառեզրի տարածումը, հա-
մարում է, որ գիտելիքի տնտեսությունը վերաբերվում է գիտելիքի 
օգտագործմանը՝ տնտեսական օգուտներ քաղելու համար4: 

Գիտելիքահենք տնտեսության էությունը և ներուժը հասկանա-
լու համար բավական է ընդամենը հպանցիկ հայացք գցել վերջին 
ժամանակաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններին և 
ամեն ինչ պարզ կլինի: 

Գիտելիքի դերի մեծացման և նրա օգտագործման ծավալների 
մեծացման մասին առավել ստույգ պատկերացում է տալիս ԱՄՆ-ի 
արտոնագրերի և առևտրային նշանի գրասենյակը /ԱԱՆԳ U.S. 
PATENT AND TRADEMARK OFFICE/, համաձայն հրապարակում-
ների ԱԱՆԳ ընդհանուր առմամբ տրամադրել է 5087834 արտո-
նագիր որից 2188787 մինչև 2000թ.5 /գծապատկեր 1/: Այսինքն 
ընդհանուր տրված արտոնագրերի 55 տոկոսը տրվել է վերջին 
տասը տարվա ընթացքում: 
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Հատկանշական է այն փաստը, որը ի տարբերություն այլ 

ոլորտների, գիտության ոլորտը անկախ ճգաժամից տարեցտարի 
                                                                 
4 Druccer P (1969) “The Age og Discontinuity”, Heinemann, London 
5 Patents By Country, State, and Year - All Patent Types (December 2013) Granted: 

01/01/1977 - 12/31/2013 A Patent Technology Monitoring Team Report, 
www.uspto.gov 
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արձանագրել է աճ, ինչը խոսում է տվյալ ոլորտի կայունության և 
արդյունավետության մասին: 

Առավել մանրամասն ուսումնասիրելով ներկայացված վիճա-
կագրությունը, այն է ըստ առանձին երկրների /գծապատկեր 2/, 
հստակ երևում է, որ ստացած արտոնագրերի թվաքանակով 
անվիճելի առաջատարներ են համարվում այն երկրները, որոնք 
ունեն զարգացած և կայուն տնտեսություն: 
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Ցավալի է այն փաստը, որ այսօր Հայստանը ներկայացված 

աղյուսակում զբաղեցնում է անհամեմատ ցածր դիրք, և ընդհա-
նուր արտոնագրերի մեջ ՀՀ-ի բաժին կազմում է մոտ 0.001 տոկոս, 
ինչը վկայում է մեծ բացթողումների ու թույլ զարգացած գիտության 
մասին: 

Վերոնշյալի մասին են վկայում նաև համաշխարհային բանկի 
կողմից ներկայացված գիտելիքի տնտեսության ինդեքսի /ԳՏԻ/ և 
գիտելիքի ինդեքսի /ԳԻ/ վերաբերյալ հրապարակումները, որտեղ 
Հայաստանը ևս զբաղեցնում են անհամեմատ ցածր դիրք, իսկ 
առաջատարներն են կրկին զարգացած տնտեսություն ունեցող 
երկրները/աղ.16/ 

                                                                 
6 http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp 
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Երկիր ԳՏԻ ԳԻ 
Նորա-
րարո-
ւթյուն 

Կրթու-
թյուն 

Տեղեկատ-
վական 
տեխնոլո-
գիաներ 

1 Շվեդիա 9.43 9.38 9.74 8.92 9.49 

2 Ֆիլանդիա 9.33 9.22 9.66 8.77 9.22 

8 Գերմանիա 8.9 8.83 9.11 8.2 9.17 

22 Ճապոնիա 8.28 8.53 9.08 8.43 8.07 

55 Ռուսաստան 5.78 6.96 6.93 6.79 7.16 

71 Հայաստան 5.08 4.84 4.21 6.96 3.35 

 
Նման իրավիճակում զարգացնել գիտելիքահենք տնտեսու-

թյուն կլինի ավելի դժվար, սակայն, եթե իրականացվեն որոշակի 
քայլեր ապա գիտելիքահենք տնտեսություն ունենալու տեսլակա-
նը կարելի է պատկերացնել նաև ՀՀ համար: 

Գիտելիքիքահեն տնտեսության զարգացման դերի մասին է 
խոսում նաև այն հանգամանքները, որ վերջին տարիների ընթաց-
քում զգալիորեն մեծացել են գիտատար ոլորտի թողարկած ար-
տադրանքները, մեծացել է դրանց նկատմամբ պահանջարկը և 
այդ տենդենցն ունի աճման միտում: 

Այսինքն, հաշվի առնելով միայն վերոնշյալները /գիտելիքի 
տնտեսության զարգացման մասին կարելի է ներկայացնել մի շարք 
փաստեր/, կարող ենք փաստել, որ ապագան լինելու է գիտությա-
նը: Գիտելիք-տնտեսություն-ուժ եռամիությունը տալու իր դրական 
ազդեցությունը: Այն պետությունը, որը կարողացավ տիրապետի 
գիտելիքին, առաջ անցնի գիտության ոլորտում, կունենա հզոր և 
զարգացած տնտեսություն: 

Մյուս կողմից գիտելիքի անսհաման օգտագործումը տնտե-
սության մեջ, ինչպես արդեն նշել էինք, բոլորովին էլ չի պակասեց-
նում նրա որակական և քանակական հատկությունները, ինչպես 
այլ ռեսուրսների պարագայում: 

Առաջ անցնելով, պետք է նշել, որ սա այն հիմնական լուծումն 
է, որը կարող է ռեսուրսներով ոչ այնքան հարուստ Հայաստանի 
տնտեսությանը առաջ մղել և ապահովել կայուն ու դինամիկ աճ: 
Գիտելիքահենք տնտեսությունում ծախսումներ հասկացությունը 
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փոխարինվում է ներդրումներ հասկացությունով, որը ունի ավելի 
երկարաժամկետ բնույթ և որի արդյունքում ավելանում է նաև 
մարդկային բարեկեցության մակարդակը: 

Գիտելիքահենք տնտեսության էությունը ավելի լավ ըմբռնելու 
համար հարկ է նշել համաշխարհային բանկի ինստիտուտի մաս-
նագետների կողմից «գիտելիքի տնտեսությանը» տրված առավել 
լայն սահմանումը, համաձայն որի՝ Գիտելիքահենք տնտեսությունն 
այն է, որում կառույցները և մարդիկ ավելի արդյունավետորեն են 
ձեռք բերում, ստեղծում, տարածում և օգտագործում գիտելիքը՝ 
տնտեսական և սոցիալական ավելի մեծ զարգացման հասնելու 
նպատակով: Գիտելիքահենք տնտեսության վերոնշյալ բաղադրիչ-
ները կամ չորս հիմնասյուներն են7.  

 Տնտեսական և ինստիտուցիոնալ ռեժիմ, որն ապահովում է 
խթաններ՝ գոյություն ունեցող ու նոր գիտելիքի արդյունա-
վետ օգտագործման և ձեռնարկատիրության բարգավաճ-
ման համար 

 Կրթություն և հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են բնակ-
չությանը գիտելիք ստեղծելու, տարածելու և լավ օգտագոր-
ծելու համար 

 Ընկերությունների, հետազոտական կենտրոնների, համալ-
սարանների, ուղեղային կենտրոնների, խորհրդատվական և 
այլ կազմակերպությունների արդյունավետ նորաստեղծա-
կան համակարգ, որն ունակ կլինիբացահայտելու գլոբալ 
գիտելիքի աճող պաշարը, այն վերափոխելու և հարմարաց-
նելու սեփական կարիքներին և ստեղծելու նոր տեխնոլոգիա 

 Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցյին ենթակառուցվածք, 
որն անհրաժեշտ է արդյունավետ հաղորդակցության, տեղե-
կատվության տարածման ու մշակման դյուրացման համար8: 

Սրանք այն հիմանական ուժերն են որոնք անմիջապես ազ-
դում են գիտելիքահենք տնտեսության ձևավորման և զարգացմն 
վրա:  

Որպեսզի պարզ լինի այն ուղին որով այժմ շարժվում է Հայաս-
տանի Հանրապետությունը բավարար է հղում կատարել վիճա-
կագրական թվերին և հասկանալ թե ինչ վիճակում է գտնվում ՀՀ 
«գիտելիքահենք տնտեսությունը» և ինչ առանձնահատկություն-
ներ ունի այն: 

                                                                 
7 ¶Çï»ÉÇù³Ñ»Ýù ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ¶. ì³ñ¹³ÝÛ³Ý, ºñ¨³Ý 2008Ã., ¿ç 31 
8 The Knowledge-bassed Economy. OECD, Pars, 1996, p.7 
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Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Գ. Վարդանյանը իր 
«Գիտելիքահենք տնտեսություն» գրքի մեջ նշում է 6 հիմնական 
շարժիչ ուժեր գիտելիքահենք տնտեսության համար՝ գլոբալացում 
և մրցակցություն, տեղեկատվական հեղափոխություն, գիտելիքի 
հեղափոխություն, համակարգչային ցանցավորում և միացման 
հնարավորության մեծացում, տեխնոլոգիական փոփոխություններ, 
փոփոխության երկար ալիքներ: 

Սրանք այն հիմնական գործոններ են, որնք առաջ են տանում 
գիտելիքի տնտեսությունը, նպաստում նրա զարգացմանը: Սա-
կայն, ցավոք պետք է նշել որ այդ գործոնները ՀՀ-ում դեռևս չունեն 
զարգացման բարձր աստիչան և չեն կարողանում էականորեն 
նպաստել տնտեսության զարգացման վրա: Բավարար է հղում 
կատարել աղյուսակ 1-ին և պարզ է դառնում, որ Հայստանի Հան-
րապետությունում վերոնշյալ գործոնների զարգացման համար 
կան շատ անելիքներ: Սակայն այս ամենի մեջ կարելի է փնտրել 
այնպիսի դրական կողմեր ինչպիսիք են. 

 Օգտագործել այլ երկրների փորձը 
 Չկրկնել այլ երկրների սխալները 
 Օգտագործել արդեն իսկ կատարված ուսումնասիրություն-

ները 
 Փորձել լրացնել շուկայում առկա խորշերը /սկզբնական 

շրջանում/ 
 Արտասահմանում վերապատրաստված մասնագետների 

փորձը ր գիտելիքները օգտագործել ի նպաստ Հայաստանի 
Ի վերջո, պատմության մեջ քիչ չեն այն դեպքերը, երբ մի 

պետություն մյուս պետություններից ուշ է թևակոխում զարգացման 
որևէ փուլ և առաջ անցնում բոլորից՝ Ինչպիսիք են ԱՄՆ կապիտա-
լիզմի ժամանկ, Գերմանիան 2-րդ համաշխարհայինից հետո, 
Ֆրանսիական արդյունաբերական հեղաշրջումը և այլն: 

Այսպիսով, Գիտելիքահենք տնտեսությունը ներկայումս այն 
միակ մոտեցումն է, որը կարող է տնտեսությանը ապահովվել կա-
յուն և դինամիկ աճ: Ստեղծելու նոր աշխատատեղեր, նոր արժեք-
ներ: Միևնույն ժամանկ բարելավելով շրջակա միջավայրը, նվա-
զեցնելով վնասակևր գործոնների ազդեցությունը, խնայելով բնա-
կան ռեսուրսենրը: 

Իսկ ՀՀ-ի համար ստեղծել անսահման հնարավորություններ 
զարգանալու, առաջխաղացման ինչու չէ նաև աշխարհին այլ կող-
մերին ներկայանալու համար: 
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ՀՀ-ում բարձրագույն մասնագիտական կրթության, այդ թվում 
ուսուցման որակի գնահատման, համակարգը դեռևս կայացած չէ: 
Մենք ունենք խորհրդային ավանդույթների և ժամանակակից 
արևմտյան /բոլոնյան/ համակարգի առանձին բաղադրիչների մե-
խանիկական միացում կամ կրթական կոնգլոմերատ: Այն մի կող-
մից պահպանում է ուսումնական գործընթացում որոշակի վարչա-
րարական միջամտությունների հնարավորությունը, մյուս կողմից 
բազմակիորեն հեշտացնում է ձևական կրթության ստացումը /դիպ-
լոմի ձեռքբերումը/: Չնայած, կրթության մասին պետական հայե-
ցակարգի և համապատասխան օրենքի առկայությանը, այնուամե-
նայնիվ, բացակայում են կրթության գնահատման իրական, գոր-
ծուն չափանիշները: Այսպես, հաճախ որպես կրթության որակի 
գնահատման չափանիշ ներկայացվում են սահմանված կրթական 
չափորոշիչները, ԲՈՒՀ-ի կադրային ներուժի, առկա գիտատեխնի-
կական հնարավորությունների օգտագործման արդյունավետու-
թյունը, առաջադիմության գնահատման պաշտոնապես սահման-
ված ձևաչափերը /միջանկյալ քննություններ, ստուգարք, անհա-
տական աշխատանք, ընթացիկ ակտիվություն/, կամ շուկան ներ-
կայացնող գործատուների պահանջները /որոնք ոչ միշտ են բխում 
տվյալ մասնագետի պրոֆեսիոնալ գործառույթներից/: Թվարկված-
ները, մեր կարծիքով, ոչ թե կրթության որակի չափանիշներ են, այլ 
կրթության որակի գործոններ, որոնք ձևավորում, ապահովում կամ 
խթանում են այդ որակը: Արդյունքում մասնագիտական կրթությու-
նը դառնում է համապատասխանաբար` կամ ինքնանպատակ, 
կամ` ձևական կամ էլ` ընդամենը շուկայի կցորդ: Մեր կարծիքով, 
բուհական կրթության իրական որակը գնահատելու համար պետք 
է, նախևառաջ, հստակեցնել կրթության որակ հասկացությունը` 
առաջնորդվելով որակի բնագավառում հասկացությունների` ԻՍՕ 
ստանդարտացման միջազգային հեղինակավոր կազմակերպութ-
յան կողմից առաջարկվող մեկնաբանություններով: 

 Երկրորդ. ուսուցումը պետք է դիտել որպես ծառայություն, 
բուհը` ծառայություն մատուցող, իսկ ուսանողին` որպես սպառող: 

Երրորդ. որպես ուսուցման որակի գնահատման կարևորագույն 
չափանիշ պետք է ընդունել ուսանողի բավարարվածությունը: 

 Այս դեպքում, ԻՍՕ-ի վերջին վարկածին համահունչ, կրթու-
թյան որակը կարելի է սահմանել որպես պահանջներին առկա 
կրթական բնութագրերի համապատասխանության աստիճան, իսկ 



 44 

կրթության որակի գնահատման գլխավոր չափանիշը` ուսանողների 
բավարարվածություն: Վերջինս, դարձյալ ըստ ԻՍՕ-ի, կարելի է 
սահմանել որպես ուսանողների կողմից սեփական պահանջների 
կատարման ընկալման աստիճան: Կրթության որակի վերաբերյալ 
ուսանողի սեփական կարծիքը կամ բավարարվածության աստի-
ճանը կարելի է որոշել սոցիոլոգիական հարցման տարբեր` ուղղա-
կի և անուղղակի մեթոդներով, որոնք լուսաբանված են մասնագի-
տական գրականության մեջ և մասամբ կիրառվում են նաև բուհա-
կան համակարգում: Նպատակահարմար է թվում ուսանողի բա-
վարարվածության աստիճանի որոշման մեջ, այսպես կոչվող, 
«ինքնագնահատման» /ռուսերեն` самооценка, անգլերեն` self-
assessment/ մեթոդի կիրառումը, երբ կազմակերպությունը որոշա-
կի չափանիշներով գնահատում է շահագրգիռ կողմերի պահանջ-
ների կամ սպասելիքների կատարման աստիճանը: Այս մեթոդը 
լայնորեն կիրառվում է որակի կառավարման համաշխարհային 
պրակտիկայում, հատկապես, որակի գծով ազգային, միջազգային 
մրցանակների շնորհման ժամանակ: Ինքնագնահատման արդ-
յունքները հաջողությամբ կարող են կիրառվել նաև բուհի գործու-
նեության, այդ թվում` դասախոսի աշխատանքի գնահատման և 
վերանայման նպատակներով /«Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում` օգտագործ-
ված է «ինքնավերլուծություն բառեզրը»/: Ուսուցման որակի գնա-
հատման մեջ այս մեթոդի արդյունավետությունը և արդյունքների 
հավաստիությունը երաշխավորվում է շնորհիվ երկու կարևոր հան-
գամանքի` առաջին. հարցման արդյունքները կամ գնահատական-
ները առաջադիմության պաշտոնապես հաստատված ձևաչափե-
րում չեն ներառվում, և երկրորդ` հարցումն անցկացվում է անա-
նուն կամ ծածկագրված: Կարծում ենք, ուսանողի ինքնագնահատ-
ման միջոցով պետք է վեր հանել, ի թիվս այլոց, երկու կարևոր 
հարցադրման պատասխաններ. 

 սեփական պահանջների, սպասելիքների կատարման կամ 
բավարարվածության աստիճանը,  

 չբավարարվածության կամ մասնակի բավարարվածու-
թյան պատճառները, այդ թվում` նաև բուն ուսանողի ան-
ձով պայմանավորված: 

 Բնականաբար, ինքնագնահատման մեթոդի արդյունավետ 
կիրառումը ենթադրում է կազմակերպական, մեթոդական, տեխնի-
կական բնույթի լուրջ աշխատանքների իրականացում, ինչը սա-
կայն կփոխհատուցվի ստացվող արդյունքների գիտա-գործնական 
նշանակությամբ:  
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 Մեր կողմից անցկացվել է ուսանողի ինքնագնահատման 
պարզունակ փորձ, յուրատեսակ ճեպընթաց հարցում` Մարքեթինգ 
մասնագիտության 1-ին կուրսում «Ապրանքագիտության հիմունք-
ներ» առարկայի յուրացման որակի վերաբերյալ: Առաջին պարապ-
մունքին ուսանողներին առաջարկվել է գրավոր ձևով համառոտ 
ներկայացնել ապրանքագիտության հիմնական հասկացություննե-
րը /ապրանք, պահանջմունք, ապրանքների սպառողական արժեք, 
որակ, դասակարգում, տեսականի, ապրանքային կոդ, ստան-
դարտ, սերտիֆիկատ, մրցունակություն/ իրենց պատկերացմամբ: 
Լրացված պատասխանները` որպես սկզբնական արդյունքներ, 
հավաքվել և պահվել են մինչև դասընթացի ավարտը: Վերջին պա-
րապմունքին դարձյալ նույն սցենարով կրկնական հարցման միջո-
ցով ստացվել են վերջնական արդյունքները: Այնուհետև ուսանող-
ներին վերադարձվել են սկզբնական արդյունքները և առաջարկ-
վել գնահատել երկու պատասխանները /0-անբավարար, 1-բավա-
րար, 2-լավ, 3-գերազանց սանդղակով/, դրանք համեմատելով 
տրամադրված ճիշտ պատասխանի հետ: Տվյալների համապա-
տասխան մշակման և ամփոփման հիման վրա ուսանողը գնահա-
տել է նշված հասկացություններից յուրաքանչյուրի և ընդհանուրի 
գծով իր նախադասընթացային, հետդասընթացային գիտելիքները, 
ինչպես նաև իմացության աճի դինամիկան կամ նյութի յուրացման 
աստիճանը:  

 Ինքնագնահատման տվյալները մեր կողմից մշակվել և օգ-
տագործվել են դասավանդման որակը գնահատելու և բարելավե-
լու նպատակով: Մասնավորապես, պարզվել է, որ ապրանքի 
«սպառողական արժեք», «որակ», «մրցունակություն» հասկացու-
թյունները ուսանողները համեմատաբար ավելի դժվար են յուրաց-
նում, քան «տեսականի», «ապրանքային կոդ», «ստանդարտ», 
«սերտիֆիկատ» հասկացությունները, ինչը հաշվի ենք առել 
նշված առարկայի ուսումնական ծրագրով նախատեսված ժամա-
քանակների վերաբաշխման ժամանակ: 
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АННОТАЦИЯ 

Спартак Саратикян, канд. тех. наук 

О ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

При оценке качества вузовского образования, в.т.ч. обучения, 
автор рекомендует руководствоваться прежде всего определениями 
ИСО основныx понятий в области качества. Сделана попытка пере-
формулировать эти понятия применительно к образованию. Предла-
гается в процессе оценки качества обучения часто использовать метод 
самооценки, а среди критериев, основным считать удовлетворенность 
студентов. Представлен также простейший пример экспрес-метода 
самооценки, проведенного автором.  

 
ANNOTATION 

Spartak Saratikyan  

ABOUT EVALUATION OF HIGHER EDUCATION QUALITY 

In assessing the quality of higher education, incl training, the author 
recommends the primarily definitions ISO of basic concepts in the field of 
quality. An attempt was made to reformulate these concepts in relation to 
education. It is proposed to assess the quality of training often to use the 
self-assessment method, and among the basic criteria considered student 
satisfaction. Also presented a simple example of express-method of self-
assessment conducted by the author. 
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Արմեն Քթոյան, տ. գ. թ., դոցենտ 
 ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

Արմինե Խառատյան, իրավագիտության թեկնածու  
ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի անդամ 

 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ԽՆԴՐԱԴՐՈՒՄԸ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Հիմնաբառեր – սահմանադրական տնտեսագիտություն, տնտեսության 
սահմանադրական կարգավորում, տնտեսական իրավունքներ և 
ազատություններ, մասնավոր սեփականության իրավունք 

 

Տնտեսության սահմանադրական հիմքերի հետազոտություն-
ներով սկզբնական շրջանում զբաղվում էին բացառապես տնտե-
սագետները, որոնց շարքում առանձնանում է Ջեյմս Բյուքենենը, 
ով 1986թ. տնտեսագիտության Նոբելյան մրցանակի արժանա-
ցավ` որպես հասարակական ընտրության տեսության համահիմ-
նադիր և մեծաթիվ ուշագրավ աշխատությունների (ինչպես, օրի-
նակ` ՙԱզատության սահմանները՚, ՙՏնտեսական քաղաքակա-
նության սահմանադրությունը՚) հեղինակ: Տնտեսագետների կող-
մից սահմանադրական տնտեսագիտության` որպես ամբողջական 
համակարգի և գիտական ինքնուրույն ուղղության ձևավորման 
փաստն ինքնին կարելի է մեկնաբանել որպես սահմանադրական 
տնտեսագիտության ծագման օբյեկտիվ անհրաժեշտության վկայու-
թյուն: Այլապես կարելի էր սահմանադրական տնտեսագիտության 
հետազոտության առարկայական շրջանակը դիտարկել որպես 
իրավաբան-սահմանադրագետների բացառիկ հետաքրքրություն-
ների տիրույթ և տնտեսագիտության տեսությունում իրենց ՙներկա-
յության՚ ապահովման սուբյեկտիվ, ինչ-որ առումով` ՙարհեստա-
կան՚ գիտական հարթակ: Մյուս կողմից, սահմանադրական տնտե-
սագիտության զարգացումն անհնարին կլիներ առանց տնտեսա-
գետների և իրավաբան-սահմանադրագետների սերտ համագոր-
ծակցության: 

Հարկ է նկատել, որ մասնագիտական գրականությունում 
շրջանառվում են տնտեսական հարաբերությունների սահմանադ-
րական կարգավորումն ուսումնասիրող գիտական ուղղության 
տարբեր ձևակերպումներ` տնտեսական սահմանադրություն, սահ-
մանադրական տնտեսագիտություն, տնտեսական սահմանադրա-
կան իրավունք: Այնուհանդերձ, տնտեսական հարաբերություննե-
րի սահմանադրական հիմքերի հետազոտության համար առավել 
համահունչ է ՙսահմանադրական տնտեսագիտություն՚ եզրույթը, 
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որը շեշտադրում է գիտական սույն ուղղվածության առարկայա-
կան տիրույթի և ճանաչողության մեթոդաբանական ուղղվածու-
թյան առանձնահատկություններն ու տարբերությունները: Ըստ 
այդմ, սահմանադրական տնտեսագիտության առարկայական տի-
րույթը կազմում են տնտեսական երևույթները` իրենց դրսևորման 
բազմակողմանիության մեջ (տնտեսական, քաղաքական, սոցիա-
լական, սոցիոլոգիական և այլն), իսկ դրանց հետազոտության 
մեթոդաբանության հիմքում սահմանադրական ուղղվածությունն է, 
այլ կերպ` դրանց սահմանադրականությունը: Այսպիսով, սահմա-
նադրական տնտեսագիտությունը ՙգիտական ուղղություն է, որը 
հետազոտում է տնտեսական նպատակահարմարության` պետու-
թյունում տնտեսական և քաղաքական գործունեությունը կանոնա-
կարգող սահմանադրական իրավունքի նորմերում արտացոլված 
սահմանադրական զարգացման մակարդակի հետ օպտիմալ հա-
մակցության սկզբունքները՚1: Այս համատեքստում, հարկ է խուսա-
փել սահմանադրական տնտեսագիտության պարզունակ ընկալու-
մից. այն սահմանադրական իրավունքի տնտեսական կամ 
տնտեսագիտության իրավական-սահմանադրական ուղղագիծ 
դիտարկում չէ միայն, այլ նաև, ու առաջին հերթին` երկրում տեղի 
ունեցող հասարակական գործընթացների տնտեսական և իրավա-
կան տեսլականների միավորման փորձ, որը հնարավորություն է 
ստեղծում հանրային բարդ ու բազմազան խնդիրների հետազո-
տություններում խուսափել միակողմանիությունից, ինչով պայմա-
նավորված առաջնահերթ նշանակություն ունի երկրի Սահմանադ-
րության վերլուծությունը` տնտեսական հարաբերությունների կար-
գավորման տեսանկյունից: 

Զարգացած շուկայական տնտեսությամբ երկրներում տնտե-
սական հարաբերությունների կարգավորման սահմանադրական 
նորմերն աչքի են ընկնում իրենց ծագումնաբանական բազմա-
շերտությամբ: Արդ, կարելի է առանձնացնել դրանց ավանդական և 
ժամանակակից խմբերը2: Տնտեսական կարգավորման ավանդա-
կան սահմանադրական նորմերից են. 

 առաջին սահմանադրություններում ընդգրկված, տնտեսա-
կան հարաբերությունների սահմանադրական կարգավոր-
ման առանցքը կազմող նորմերը (սեփականության իրա-

                                                                 
1 Баренбойм П.Д., Гаджиев Г.А., Лафитский В.И., Мау В.А. Конституционная 
экономика. М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. С. 10. 

2 Андреева Г.Н. Экономическая конституция в зарубежных странах. М.: Наука, 
2006. С. 147 - 162. 
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վունքը, աշխատանքի ընտրության իրավունքը, արհեստի 
իրավունքը, հարկադրական աշխատանքի արգելքը և այլն), 

 ֆեոդալական հարաբերությունների վերածնման կանխ-
մանն ուղղված նորմերը, որոնք նախկինում բավականին 
լայն տարածում ունեին, հետո աստիճանաբար անհետա-
ցան զարգացած տնտեսությամբ երկրների սահմանադրու-
թյուններից` պահպանվելով դրանցից միայն մի քանիսում 
(օրինակ` այդպիսի որոշ դրույթներ պահպանվել են Ավստ-
րիայի, Բելգիայի, Նորվեգիայի, Դանիայի սահմանադրու-
թյուններում): Պետք է համարել, որ գործող սահմանադրու-
թյուններում դրանց պահպանումը պարզապես տուրք է 
ավանդույթին, 

 սովորական իրավունքը պահպանող նորմեր. խոսքը սովո-
րական իրավունքի նորմերի սահմանադրական ամրա-
գրման մասին է, երբ չնայած առկա է իրավական երկվու-
թյուն, ինչը, սակայն, պատմականորեն դիտարկվել է 
որպես սովորական իրավունքի նորմերի կենսագործման 
երաշխիք կամ վերջին հնարավորություն3, 

 ստրկատիրության վերացմանը վերաբերող նորմեր (որոշ 
երկրների սահմանադրություններում դրանք դեռևս պահ-
պանվում են, օրինակ` Կիպրոսի սահմանադրությունում): 

Տնտեսական հարաբերությունների սահմանադրական կար-
գավորման ժամանակակից նորմերը կապված են տնտեսությու-
նում պետության ակտիվ դերակատարությունն արտացոլող ժա-
մանակակից սահմանադրականության երևույթների հետ: Դրանք 
ևս բազմաշերտ են: 

Ավելի վաղ ընդունված (հիմնականում հետպատերազմյան կար-
գավորմանն առնչվող) նորմերը առնչվում են ագրարային ռեֆորմ-
ների, ազգայնացման, պլանավորման իրականացմանը: Դրանք ուղղ-
ված են տնտեսությունում որոշակի կարգուկանոնի սահմանմանը 
կամ նույնիսկ ենթադրում են պետության ակտիվ միջամտություն 
տնտեսական հարաբերություններում: Այս ենթախմբին կարելի է դա-
սել նաև մենաշնորհները արգելող կամ սահմանափակող նորմերը: 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դարաշրջանում առաջին 
պլան են մղվում մտավոր սեփականության, հեղինակային իրա-
վունքի պաշտպանության հարցերը, ընդ որում, դրանց սահմա-
նադրական կարգավորումը դեպքերի մեծամասնությունում ապա-

                                                                 
3 Бенда-Бекман фон К. Правовой плюрализм // Человек и право: Книга о 
летней школе по юридической антропологии. М.: Стратегия, 1999. С. 10. 
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հովվում է սեփականության իրավունքի և այլ տնտեսական իրա-
վունքների մասին դրույթները նաև այդ ոլորտի վրա տարածելու 
միջոցով: Այդուհանդերձ, կան երկրներ, որոնց սահմանադրություն-
ներում նմանատիպ առանձին հարցերի կարգավորման վրա հատուկ 
շեշտադրման համար նոր, համարժեք ձևակերպումներ են ներ-
մուծվել (օրինակ` Շվեդիայում, Շվեյցարիայում, Հունաստանում): 

Վերջին տարիներին տնտեսական հարաբերություններում նոր 
երանգներ են ավելացել` գլոբալացման գործընթացների ակտի-
վացմամբ, բնապահպանական խնդիրների խորացմամբ պայմա-
նավորված, սակայն այս հարցերը սահմանադրական կարգավոր-
ման հարթությունում դեռևս համարժեք ուշադրության չեն արժա-
նացել, ինչը առաջին հերթին պետք է բացատրել սահմանադրա-
կան կարգավորման նորմատիվային համակարգի ոչ բավարար 
ճկունությամբ: Ըստ այդմ, այս ոլորտի սահմանադրական կարգա-
վորումը կարելի է դիտարկել որպես սահմանադրական իրավուն-
քի զարգացման ուղղություններից մեկը:  

Տնտեսագիտության սահմանադրական համատեքստը հնա-
րավորություն է տալիս տնտեսական որոշումներին հաղորդել 
երկարաժամկետ ռազմավարական տրամաբանություն, որը հիմն-
ված է իրավական պետության, արդարության և մարդկանց բարե-
կեցության սահմանադրական գաղափարների վրա: Սահմանադ-
րական տնտեսագիտությունը փորձում է հաշվի առնել գիտելիքի 
այլ բնագավառների և առաջին հերթին` տնտեսագիտության ձեռք-
բերումները` սահմանադրական իրավունքի արժեքների հաստատ-
ման, բացատրման և զարգացման համար: Դրա առջև դրված է ինչ-
պես տեսական, այնպես էլ գործնական խնդիրների լայն շրջանակ: 

Գործնական խնդիրների շարքում է տնտեսության արդյունա-
վետ զարգացման իրավասահմանադրական նախադրյալների բա-
ցահայտումը: Բացի այդ, սահմանադրական տնտեսագիտության 
կարևոր ուղղություններից է հանդիսանում սահմանադրական 
սկզբունքների և արժեքների մեկնաբանության համար տնտեսա-
գիտական մոդելների, գործիքների, օրինաչափությունների օգտա-
գործումը: Պետությունների մեծ մասի սահմանադրությունները 
երաշխավորում են տնտեսական գործունեության ազատությունը, 
մրցակցության, մասնավոր սեփականության պաշտպանությունը: 
Սակայն այդ երաշխիքների իրական գործադրման համար ան-
հրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչպես է աշխատում շուկան, ինչ է 
մրցակցությունը և ինչու է պետությանն անհրաժեշտ սեփականու-
թյան իրավունքի պաշտպանությունը: Օբյեկտիվ տնտեսագիտա-
կան օրինաչափությունները մեծապես կանխորոշում են սահմա-
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նադրական սկզբունքների և նորմերի բովանդակությունը, իսկ 
դրանց անտեսումը բերում է տնտեսական անկման, տնտեսական 
գործունեության արդյունավետության նվազման4: 

Սահմանադրական տնտեսագիտության շրջանակներում հե-
տազոտական հետաքրքրություն ներկայացնող խնդիրների մեկ 
այլ խումբ վերաբերում է տնտեսական հարաբերություններում 
պետության մասնակցության, տնտեսական խնդիրների պետական 
կարգավորման սահմանների հստակեցմանը: Սահմանադրական 
իրավունքի զարգացման պատմությունը վկայում է, որ առաջին 
(այսպես կոչված` ՙհին՚) սահմանադրություններում գլխավոր 
խնդիրներից մեկը, եթե ոչ` ամենագլխավորը, հասարակական, և 
մասնավորապես` տնտեսական հարաբերություններում (հարկա-
յին, սեփականության, ֆինանսական հարաբերություններ) պետա-
կան (արքունական, թագավորական) իշխանության սահմանափա-
կումն էր: Օրինակ` Անգլիայի պառլամենտի կողմից ինքնուրույնու-
թյան ձեռքբերումը հարկերի սահմանման իրավասությունը նվաճե-
լու համար պայքարի արդյունք հանդիսացավ: Արդի պայմաննե-
րում սահմանադրությունը վերստին կատարում է պետության 
սահմանափակման դերը: Հատկանշական է, որ մի կողմից սահմա-
նադրությունը կարգավորիչ ներգործություն ունի պետության, 
հասարակության և անհատի վրա, իսկ մյուս կողմից, պետությունն 
իր հերթին հանդիսանում է հասարակական հարաբերությունները 
կարգավորող առանցքային ինստիտուտ: Ընդսմին, պետությունը 
հանդես է գալիս թե որպես հանրային հարաբերությունների սուբ-
յեկտ, թե որպես կարգավորիչ: Այս առումով, սահմանադրական 
նորմերի միջոցով պետության իշխանության սահմանների հստա-
կեցումը առանցքային նշանակություն ունի երկրում տնտեսական 
հարաբերությունների զարգացման համար: 

Տնտեսական հարաբերությունների սահմանադրական կար-
գավորման հետազոտություններում խնդիրների մեկ այլ խումբ 
առնչվում է սեփականության իրավունքի ինստիտուտի հետ: Այս 
հարաբերությունների սահմանադրական կարգավորումն, ըստ 
էության, պայմանավորում է տնտեսության տիպը: Այսպես, պետա-
կան սեփականության գերիշխանությունն ամրագրող սահմանադ-
րական կարգավորումից բխում է երկրի տնտեսության ՙկենտրո-
նացված-պլանային՚, որոշ իմաստով` ՙհանրային՚ ու ՙհամայնա-
վարական՚ տիպը: 
                                                                 
4 Гаджиев Г.А., Баренбойм П.Д., Лафитский В.И., Мау В.А., Захаров А.В., 
Мазаев В.Д., Кравченко Д.В., Сырунина Т.М. Конституционная экономика. 
М.: ЮСТИЦИНФОРМ, 2010. С. 22. 
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Սահմանադրական տնտեսագիտության հետազոտության մեկ 
այլ կարևոր ուղղություն են հանդիսանում տնտեսական իրավունք-
ներն ու ազատությունները, որոնց սահմանադրական կարգավոր-
ման հիմքը կազմում են, մասնավորապես, տնտեսական գործու-
նեության ազատության, միասնական տնտեսական տարածու-
թյան, սեփականության բազմաձևության և տարբեր ձևերի իրավա-
հավասարության, մրցակցության պաշտպանության, պետության 
սոցիալական բնույթի, ձեռնարկատիրության սահմանադրական 
երաշխիքների, հիմնական տնտեսական ազատությունների սահ-
մանափակման հնարավորության մասին դրույթները: 

Տնտեսական հարաբերությունների սահմանադրական կար-
գավորման խնդիրների շարքում առանձին տեղ են գրավում ֆի-
նանսական ոլորտին առնչվող հարցերը: Ավելին, արդի պայմաննե-
րում ֆինանսական հարաբերությունների առանձնակի նշանակու-
թյամբ և հարաբերական ինքնուրույնությամբ պայմանավորված, 
որոշ հետազոտողներ առանձնացնում են ՙֆինանսական սահմա-
նադրություն՚ հասկացությունը5: Ընդհանուր առմամբ, հետազո-
տական այս ուղղությունը ընդգրկում է հարկաբյուջետային հարա-
բերությունների, ֆինանսաբանկային համակարգի սահմանադրա-
իրավական կարգավորման հարցերը: Այստեղ հատուկ կարևորու-
թյուն ունեն պետության կողմից հարկերի գանձման, իսկ հասարա-
կության կողմից` հարկերի վճարման պարտավորության սահմա-
նադրական ամրագրումը, բյուջետային գործընթացի սահմանադ-
րական և տնտեսական կարգավորումների արդյունավետ զուգակ-
ցումը, Կենտրոնական բանկի տնտեսական դերի առանձնահատ-
կություններից բխող իրավական կարգավիճակի ամրագրումը, 
բանկային համակարգի կայունությունն ապահովող սահմանադ-
րաիրավական նորմերի կիրառումը: 

Սահմանադրական տնտեսագիտության հետազոտական մեկ այլ 
ուղղությունն է հանդիսանում տնտեսության հակաճգնաժամային կա-
ռավարման սահմանադրաիրավական սկզբունքների և մեխանիզմնե-
րի մշակումն ու կիրառումը: Հետազոտական այս ուղղությունն առանձ-
նակի իմաստ ու արդիականություն է ստանում 2007-2009թթ. Համաշ-
խարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքների հաղթա-
հարման, նաև` հետագա ճգնաժամերի կանխարգելման կամ դրանց 
հնարավոր բացասական ազդեցությունների մեղմման իրավական կա-
յունարարների սահմանադրական ներկառուցման համատեքստում:  

Այսպիսով, տնտեսական հարաբերությունների սահմանադրա-
կան կարգավորման մեխանիզմների ու սկզբունքների կենսագոր-
                                                                 
5 Андреева Г.Н. О месте концепции «экономической конституции» в евро-
пейском дискурсе // Журнал российского права. 2007. № 12. 
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ծումը, տնտեսական գործունեության արդյունավետության բարձ-
րացման նպատակադրումից ելնելով սահմանադրաիրավական 
նորմերի կատարելագործումը արդիական խնդիր են հանդիսա-
նում, ինչը պայմանավորում է սահմանադրական տնտեսագիտու-
թյան օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը և դրա առարկայական բազ-
մաշերտ ու բազմերանգ տիրույթի շրջանակներում հետազոտու-
թյունների խորացման կարևորությունը:  
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Конституционная экономика относится к конституционному регулиро-
ванию экономических отношений, ее предметная область составляют консти-
туционные принципы и нормы, направленные на регулирование разнообраз-
ных экономических отношений. В статье проанализирована сущность конс-
титуционной экономики, исследованы ее основная проблематика и содержа-
ние. Также представлена классификация норм конституционного регулирова-
ния экономических отношений, в контексте их происхождения.  
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The constitutional economy belongs to the constitutional regulation of the 
economic relations, its subject framework consists of constitutional principles 
and norms directed on regulation of the various economic relations. In article 
the essence of the constitutional economy, its main issues and contents are 
analysed. Classification of norms of the constitutional regulation of the 
economic relations, in the context of their origin is also presented. 
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Արմեն Քթոյան, տ. գ. թ., դոցենտ  
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

Հերմինե Հակոբյան, տ. գ. թ., դոցենտ 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

 
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆ ՈՒ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր – մասնագիտացում, դիվերսիֆիկացիա, տարածքային 
տնտեսություն, տարածքային զարգացում 

 

Մասնագիտացումը տարածքի տնտեսական զարգացման 
կարևոր բնութագրիչներից է, տարածքային տնտեսության մրցու-
նակությունը պայմանավորող գործոն, որի համակողմանի հետա-
զոտությունը առանցքային նշանակություն ունի տարածքի զար-
գացման հնարավորությունների վերհանման և համապատասխան 
ռազմավարության թիրախների հստակեցման համար:  

Ընդհանուր մոտեցմամբ, մասնագիտացումը կարելի է սահմա-
նել որպես տարածքային միավորի տնտեսական գործառույթ, որը 
նրա կողմից կատարվում է տարածքային վերարտադրության գործ-
ընթացի և միջտարածքային կապերի զարգացման հիման վրա 
աշխատանքի տարածքային բաժանման արդյունքում1: Միևնույն 
տարածքային տնտեսության սահմաններում տարբեր գործառույթ-
ներ կատարող ճյուղերի միջև կախվածությունը կարելի է բնութա-
գրել ճյուղային մասնագիտացման աստիճանի գնահատման ցուցա-
նիշների միջոցով, որոնցից առավել լայն կիրառություն ունի մասնա-
գիտացման գործակիցը: Այն հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. 
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i :  

որտեղ` r
iS -ն i-րդ ճյուղի (ոլորտի, տնտեսության հատվածի) r-րդ 

ռեգիոնում մասնագիտացման գործակիցն է, ըստ որում, եթե 
1r

iS , ապա i-րդ ճյուղը համարվում է տվյալ տարածքային տնտե-
սության համար շուկայական մասնագիտացման ճյուղ, r

iP -ն i-րդ 
ճյուղի (ոլորտի, տնտեսության հատվածի) թողարկումն է r-րդ ռե-
գիոնում, rP -ն համախառն թողարկումն է r-րդ ռեգիոնում, rP -ն 
համախառն թողարկումն է երկրում, r

iP -ն i-րդ ճյուղի (ոլորտի, 
տնտեսության հատվածի) համախառն թողարկումն է երկրում: 
                                                                 
1 Россейкина Е.Л. Региональная экономика и управление: Учебное пособие. 
Часть II, Воронеж, ВГУ, 2003. - С. 12. 



  55

Այս բանաձևի կիրառմամբ իրականացվել է Երևանի և ՀՀ 
մարզերի տնտեսական մասնագիտացման աստիճանի հաշվարկ` 
ըստ տնտեսության հիմնական ճյուղերի և ոլորտների: Դիտարկվել 
են արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության 
ճյուղերը, մանրածախ առևտուրը և ծառայությունների ոլորտը: 
 

Աղյուսակ 12  
ՀՀ մարզերի արդյունաբերական մասնագիտացումը (1998-2012թթ.) 

 

  1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 
Երևան 1,05 0,87 0,85 0,76 0,72 0,74 0,73 0,70
Արագածոտն 0,38 0,64 0,54 0,54 0,52 0,80 0,57 0,56
Արարատ 0,71 0,97 1,63 1,55 1,79 1,64 1,51 1,61
Արմավիր 0,93 1,13 1,16 1,00 1,01 0,90 0,91 0,75
Գեղարքունիք 0,46 0,61 0,53 0,84 0,49 0,39 0,34 0,44
Լոռի 0,87 1,07 0,97 1,23 1,48 1,87 1,82 1,81
Կոտայք 2,27 2,06 1,96 1,87 1,90 2,46 1,89 2,00
Շիրակ 0,64 0,66 0,62 0,66 0,62 0,70 0,71 0,82
Սյունիք 1,29 1,55 1,85 2,52 2,82 2,98 2,94 2,72
Վայոց Ձոր 0,57 0,88 0,64 0,59 0,61 0,90 1,03 0,93
Տավուշ 0,53 0,59 0,39 0,41 0,39 0,51 0,39 0,30

 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են ՀՀ մարզերի արդյունաբե-
րական մասնագիտացման աստիճանի հաշվարկման արդյունք-
ները 1998-2012թթ. ժամանակահատվածի համար: Ստացված 
արդ-յունքները վկայում են, որ ՀՀ-ում արդյունաբերական մասնա-
գիտացման առավել բարձր մակարդակ ունեն Սյունիքի, Կոտայքի, 
Լոռու և Արարատի մարզերը: Ընդհանրապես, հետաքրքրական է 
հետճգնաժամային ժամանակահատվածում արդյունաբերական 
մասնագիտացման գործակցի արժեքների վարքագիծը: Մարզերի 
մեծ մասում ցուցանիշի արժեքները նվազում են գրանցել, ինչը 
մարզային տնտեսություններում արդյունաբերական դիվերսիֆի-
կացիայի հակառակ գործընթացի` կենտրոնացման խորացման 
վկայություն պետք է համարել:  

Շիրակի մարզում արդյունաբերական մասնագիտացման 
գործակցի արժեքը փոքր է 1-ից, ինչը նշանակում է, որ մարզային 
տնտեսությունում արդյունաբերությունն ավելի թույլ դերակատա-
րություն ունի, քան միջինում հանրապետության բոլոր մարզերում: 

ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում մշակող արդյունաբերության 
ճյուղերի դիվերսիֆիկացիան ցածր մակարդակի վրա է: Ստորև գծա-
                                                                 
2 Ð³ßí³ñÏí³Í ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó` ՙÐÐ Ù³ñ½»ñÁ Ãí»ñáí՚, 2001-2013ÃÃ. ÐÐ ²ìÌ 

ï³ñ»Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, 
www.armstat.am: 
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նկար 1-ում ներկայացված են ՀՀ մարզերում և ք. Երևանում մշակող 
արդյունաբերության ճյուղերի համար հաշվարկված Հերֆինդալ-
Հիրշմանի ինդեքսի արժեքները, որոնք կարելի է դիտարկել որպես 
մշակող արդյունաբերության ճյուղերի դիվերսիֆիկացիայի մակար-
դակի գնահատական: Ըստ այդմ, որքան մեծ են ինդեքսի արժեք-
ները, այնքան ցածր է մարզի մշակող արդյունաբերության դիվեր-
սիֆիկացիայի մակարդակը: 

 

 
Գծանկար 1. Հերֆինդալ-Հիրշմանի ինդեքսը մշակող արդյունաբերության 

ոլորտում, ըստ ՀՀ մարզերի և ք. Երևանի, 2012թ.3 
 

Գծանկար 1-ի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ՀՀ տարած-
քային տնտեսությունների շարքում միայն Երևանում, Արարատի և 
Կոտայքի մարզերում է, որ մշակող արդյունաբերությունը փոքր-ինչ 
դիվերսիֆիկացված է, իսկ մյուս մարզերի պարագայում կարելի է 
խոսել մշակող արդյունաբերության գերկենտրոնացման մասին` 
այստեղ գործում են մշակող արդյունաբերության 1-2 ենթաճյուղերի 
հատուկենտ ձեռնարկություններ: Այսպես, ՀՀ մարզերի մեծամաս-
նությունում սննդամթերքի և խմիչքների արտադրությունն ապահո-
վում է մշակող արդյունաբերության արտադրանքի թողարկման 
կեսից ավելին, իսկ մարզերից 8-ում մշակող արդյունաբերության 5 
հիմնական ճյուղերի թողարկման տեսակարար կշիռը մշակող արդ-
յունաբերության թողարկման կառուցվածքում գերազանցում է 90%-ը 
(աղյուսակ 2): 
                                                                 
3 Ð³ßí³ñÏí³Í ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó` ՙÐÐ Ù³ñ½»ñÁ Ãí»ñáí՚, 2013ÃÃ. ÐÐ ²ìÌ 

Ññ³å³ñ³ÏáõÙ³Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, www.armstat.am: 
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Աղյուսակ 2. Առանձին ճյուղերի թողարկման մասնաբաժինը մշակող 
արդյունաբերության թողարկման կառուցվածքում, 2012թ.4 
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Երևան 50,1 1,6 25,0 3,1 2,8 82,6 
Արագածոտն 76,9 0,0 0,0 0,1 20,4 97,3 
Արարատ 32,6 21,0 22,5 16,4 0,0 92,4 
Արմավիր 74,8 0,0 0,6 0,3 0,0 75,7 
Գեղարքունիք 99,4 0,0 0,0 0,0 0,0 99,4 
Լոռի 21,5 0,0 70,5 0,9 0,0 92,9 
Կոտայք 58,4 0,0 12,9 19,9 2,3 93,5 
Շիրակ 90,4 0,0 0,0 3,6 0,0 94,0 
Սյունիք 66,2 0,0 0,0 20,1 0,0 86,4 
Վայոց Ձոր 97,7 0,0 0,0 0,9 0,0 98,6 
Տավուշ 84,8 0,0 0,0 14,2 0,0 98,9 

 

ՀՀ մարզերի մեծ մասն ունեն գյուղատնտեսական մասնագի-
տացման բարձր մակարդակ: Դիտարկվող ցուցանիշն ամենա-
բարձրն է Գեղարքունիքի (4.08), Արագածոտնի (3.34) և Արմավիրի 
(3.16) մարզերում: Հատկանշական է, որ մարզերի մեծամասնու-
թյունում գյուղատնտեսական արտադրանքի թողարկման մասնա-
բաժինը արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարու-
թյան և ծառայությունների ոլորտների ընդհանուր թողարկման կա-
ռուցվածքում ունի ամենամեծ տեսակարար կշիռը (գծանկար 2): 
Այսպես, գյուղատնտեսության թողարկման հարաբերական ցուցա-
նիշով առաջատարը Գեղարքունիքն է` 78.3%, որին հաջորդում են 
Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերը` 60%-ից բարձր տեսակա-
րար կշռով: Եվ ընդհանրապես, 7 մարզերում գյուղատնտեսական 
արտադրանքի թողարկման տեսակարար կշիռը վերը նշված 4 
ոլորտների ընդհանուր թողարկման կառուցվածքում գերազան-
ցում է 40%-ը, այն դեպքում, երբ հանրապետության միջինը կազ-
մում է 24.6%: 

 

                                                                 
4 Հաշվարկված է հեղինակների կողմից` ՙՀՀ մարզերը թվերով՚, 2013թթ. ՀՀ ԱՎԾ 
հրապարակուման վիճակագրական տվյալների հիման վրա, www.armstat.am: 
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Գծանկար 2. Գյուղատնտեսական արտադրանքի թողարկման 

տեսակարար կշիռը 4 ոլորտների (արդյունաբերություն, 
գյուղատնտեսություն, շինարարություն, ծառայություններ) ընդհանուր 

թողարկման կառուցվածքում, տոկոսներով, 2012թ.5 
 

Ծառայությունների ոլորտում մասնագիտացման գործակցի ար-
ժեքն ամենաբարձրն է Երևան քաղաքում (աղյուսակ 3): Մարզերում 
նկատելի է դիտարկվող ժամանակահատվածում ցուցանիշի նվազ-
ման միտումը, ինչը կարելի է համարել որպես ծառայությունների 
ոլորտի գերկենտրոնացման միտումների խորացման վկայություն: 

 
Աղյուսակ 3 . Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի մասնագիտացումը ըստ 

ծառայությունների ոլորտի (1998-2012թթ.)6 
 

  1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 
Երևան 1,90 1,48 1,46 1,46 1,41 1,36 1,45 1,52 
Արագածոտն 0,26 0,41 0,39 0,25 0,31 0,22 0,30 0,27 
Արարատ 0,33 0,45 0,40 0,31 0,23 0,19 0,24 0,23 
Արմավիր 0,19 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,33 0,33 
Գեղարքունիք 0,37 0,50 0,34 0,38 0,29 0,24 0,22 0,19 
Լոռի 0,49 0,60 0,51 0,35 0,38 0,38 0,45 0,38 
Կոտայք 0,31 0,40 0,44 0,38 0,39 0,31 0,54 0,45 
Շիրակ 0,66 0,68 0,79 0,79 0,66 0,56 0,47 0,43 
Սյունիք 0,31 0,33 0,31 0,13 0,13 0,15 0,17 0,18 
Վայոց Ձոր 0,32 0,52 0,35 0,20 0,29 0,22 0,52 0,52 
Տավուշ 0,35 0,56 0,45 0,41 0,39 0,31 0,40 0,24 

                                                                 
5 Ð³ßí³ñÏí³Í ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó` ՙÐÐ Ù³ñ½»ñÁ Ãí»ñáí՚, 2013ÃÃ. ÐÐ ²ìÌ 

Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, www.armstat.am: 
6 Ð³ßí³ñÏí³Í ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó` ՙÐÐ Ù³ñ½»ñÁ Ãí»ñáí՚, 2001-2013ÃÃ. ÐÐ 

²ìÌ ï³ñ»Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, 
www.armstat.am: 
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Ծառայությունների թողարկման կառուցվածքում գրեթե բոլոր 
մարզերում գերակշռող մասնաբաժին ունեն տեղեկատվության և 
կապի, տրանսպորտի, նաև` ֆինանսական և ապահովագրական 
գործունեության ոլորտները (աղյուսակ 4): 

 

Աղյուսակ 4. 
Առանձին ոլորտների թողարկման մասնաբաժինը ծառայությունների 

թողարկման կառուցվածքում, 2012թ., տոկոսներով7 
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Երևան 21,9 22,1 19,8 63,7 4,2 3,4 
Արագածոտն 36,8 12,0 13,3 62,1 0,7 7,2 
Արարատ 47,7 11,0 20,6 79,3 2,6 4,7 
Արմավիր 43,7 11,1 20,1 74,9 1,5 1,8 
Գեղարքունիք 40,5 26,4 12,6 79,6 7,9 3,4 
Լոռի 43,7 18,6 17,3 79,5 8,0 4,7 
Կոտայք 32,4 15,8 13,1 61,2 1,3 2,8 
Շիրակ 28,8 18,4 22,0 69,2 6,4 6,3 
Սյունիք 32,2 13,8 41,3 87,3 2,9 1,5 
Վայոց Ձոր 28,8 16,9 18,8 64,5 1,1 25,4 
Տավուշ 32,6 18,5 14,8 66,0 7,6 2,4 

 

Այսպես, ՀՀ բոլոր մարզերում և Երևան քաղաքում ծառայու-
թյունների թողարկման ընդհանուր ծավալի ավելի քան 60%-ը բա-
ժին է ընկնում վերը դիտարկված երեք ոլորտներին, այն դեպքում, 
երբ կրթության և առողջապահության մասնաբաժինը շատ քիչ 
թվով մարզերում է գերազանցում 5%-ը: 

Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ տարածքային տնտեսությունների 
մասնագիտացման մակարդակի գնահատման արդյունքների վեր-
լուծությունը ցույց է տալիս, որ ՀՀ տարածքային տնտեսություննե-
րի մեծ մասում մասնագիտացման առաջնային ճյուղը շարունա-
կում է մնալ գյուղատնտեսությունը, նկատելի է մշակող արդյունա-
բերության և ծառայությունների ոլորտի դիվերսիֆիկացիայի ցածր 
                                                                 
7 Ð³ßí³ñÏí³Í ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó` ՙÐÐ Ù³ñ½»ñÁ Ãí»ñáí՚, 2013ÃÃ. ÐÐ ²ìÌ 

ï³ñ»Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, 
www.armstat.am: 
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մակարդակն ու ճյուղային գերկենտրոնացումը: Արդյունաբերական 
մասնագիտացման ցուցանիշով դիտարկվող ժամանակահատվա-
ծում Երևանը որոշակիորեն զիջել է իր դիրքերը, ինչը զուգակցվել 
է մանրածախ առևտրի և ծառայությունների ոլորտներում մայրա-
քաղաքի մասնագիտացման մակարդակի նշանակալի աճով: 

 
АННОТАЦИЯ 

Армен Ктоян 
Эрмине Акопян 

 
УРОВЕНЬ И ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ГОРОДА 

ЕРЕВАНА И МАРЗОВ РА 
 

Ключевые слова – специализация, диверсификация, региональная 
экономика, региональное развитие 

 

Специализация является важным фактором конкурентноспособ-
ности региональных экономик. В статье оценены уровни специализа-
ции в Ереване и марзах Армении по основным сферам экономической 
деятельности, проанализирована динамика этих показателей. Получен-
ные результаты указывают на низкий уровень промышленной диверси-
фикации в марзах РА и на высокую степень централизации сферы 
услуг в Ереване. 

 

ANNOTATION 
Armen Ktoyan 

 Hermine Hakobyan 
 

THE LEVEL AND TENDENCIES OF ECONOMIC SPECIALIZATION  
OF THE CITY OF YEREVAN AND MARZES OF RA 

 

Keywords – specialization, diversification, regional economy, regional 
development 

 

Specialization is an important factor of competitiveness of regional 
economies. In article specialization levels in Yerevan and the marzes of 
Armenia on the main spheres of economic activity are estimated, dynamics 
of these indicators is analysed. The received results indicate the low level of 
industrial diversification in the marzes of RA and on high extent of 
centralization of a services sector in Yerevan. 
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Ատոմ Մարգարյան, տ.գ.թ., դոցենտ, ՀՊՏՀ 
 

Ազա Միհրանյան, տ.գ.դ., պրոֆեսոր,  
ՌԴ ԳԱԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտ  

 

Անի Հունանյան, մագիստրանտ 
 ՀՊՏՀ 

 

ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆԸ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  

Հիմնաբառեր – Ինովացիոն տնտեսություն, գիտատեխնիկական 
գործունեություն,գիտելիքի արտադրություն, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ, Ազգային ինովացիոն համակարգ, 
գիտատեխնիկական ներուժ 

  

Ժամանակակից աշխարհում հասարակության և տնտեսության 
զարգացման կարևոր հիմնապայմաններից մեեկը գիտական և գի-
տատեխնիկական, այդ թվում` ինովացիոն գործունեությունն է: Հա-
մաշխարհային զարգացման ժամանակակից փուլը բնութագրվում 
է նոր` ինովացիոն տիպի տնտեսությունների ձևավորմամբ, որտեղ 
գիտելիքների ազդեցությունը ունի որոշիչ դեր, իսկ գիտելիքների 
արտադրությունը տնտեսական աճի կարևորագույն աղբյուր է:  

Ինովացիոն տնտեսություններին բնորոշ են մի շարք հիմնարար 
հատկանիշներ, ինչպիսիք են՝ հասարակության մեջ գիտելիքների 
առանձնահատուկ դերը, ծրագրային հենքի վրա կառավարման և 
արտադրության բոլոր ոլորտների և ճյուղերի թվայնացումը, զարգա-
ցած ինովացիոն ենթակառուցվածքների ձևավորումը, սոցիալական 
կառույցների արմատական փոփոխությունները, նորաստեղծություն-
ների բնագավառում մասնագիտական կադրերի պատրաստման և 
վերապատրաստման առաջանցիկ համակարգը1:  

Վերոնշյալները վկայում են, որ գիտելիքների վրա հիմնված 
տնտեսության ձևավորման կարևորագույն հիմնապայմանը բարձր 
ինովացիոն ակտիվությունն է տնտեսության բոլոր մակարդակնե-
րում։ Հասարակական, պետական, ձեռնարկատիրական, ինչպես 
նաև հասարակության ինովացիոն ներուժի հիմնարար բաղադրչը, 
ինովացիոն տնտեսության հիմքը արդյունավետ ինովացիոն ենթա-
կառուցվածքի առկայությունն է2: 

                                                                 
1 http://www.ssau.ru/resources/ump/kiselev_spio/2/ 
2 А. М. Мухамедьяров Инновационный менеджмент: учебное пособие, Москва; 

2008, с 46 
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ՀՀ-ում ազգային ինովացիոն համակարգի ձևավորման ան-
հրաժեշտությունը պայմանավորում է նաև դրա սոցիալական ուղղ-
վածության շեշտադրումը: Նման տնտեսության առկայությունը 
միաժամանակ կնպաստի միմյանց հետ փոխկապակցված հիմնա-
խնդիրների լուծմանը՝ մարդկային ներուժի զարգացմանը, մրցակ-
ցային ինստիտուցիոնալ միջավայրի ստեղծմանը, նորամուծական 
տեխնոլոգիական զարգացման հիմքով տնտեսության կառուց-
վածքի զանազանակերպումը և այլն:  

Տնտեսական զարգացման վերլուծությունները վկայում են, որ 
նորամուծական գործընթացների հիմնական գրավականը ոչ թե 
ստեղծված նոր տեխնիկական միջոցների քանակն է, այլ դրանց 
կիրառման շրջանակները տնտեսական շրջանառության տարբեր 
փուլերում: Հենց այստեղ էլ առաջ է գալիս զարգացած ինովացիոն 
ենթակառուցվաքների անհրաժեշտության խնդիրը: Նշված ենթա-
կառուցվածքները վերաբերում են նաև սոցիալական ոլորտներին՝ 
կառավարմանը, կրթությանը, առողջապահությանը, մշակույթին և 
այլն: Նշված հիմնախնդիրների լուծումն անհնարին կլինի առանց 
պետական միջամտության:  

Գիտատեխնիկական գործունեությունը գիտելիքի նյութակա-
նացումն է, արտադրողական ուժերի տարրերի վերածումը և ար-
տադրության մեջ դրանց ներառումն ու արդյունավետ օգտագոր-
ծումը: Այն իրենից ներկայացնում է արտադրության գործոնների 
որակական կատարելագործումը գիտության ու տեխնիկայի զար-
գացման ու դրա նորագույն նվաճումների կիրառման հիման վրա:  

Գիտատեխնիկական ներուժը մի կողմից բնութագրում է երկրի 
հնարավորությունները կիրառելու գիտատեխնիկական առաջըն-
թացի (ԳՏԱ) ձեռքբերումները, իսկ մյուս կողմից` ԳՏԱ-ին պետու-
թյան անմիջականորեն մասնակցության աստիճանը: Գիտական 
հետազոտություններն ավելի ու ավելի են վերածվում նյութական 
արտադրության անբաժանելի մասի, իսկ նորարարությունների 
ներդրումն արդյունաբերության ոլորտ դարձել է մրցունակության 
կարևոր գործոն: Արդի համաշխարհային տնտեսությունում ներ-
դրումների մեծ մասն իրականացվում է գիտահետազոտական և 
փորձակոնստրուկտորական (ԳՀՓԿ) աշխատանքների ոլորտում: 
Միաժամանակ բարձրանում է պետական գիտատեխնիկական, 
նորարարական և կրթական քաղաքականության դերը: Որպես 
գիտատեխնիկական ներուժի հիմնական բաղկացուցիչ, որը բնու-
թագրում է դրա վիճակն ու զարգացման միտումները, առաջին 
հերթին շեշտադրվում է երկրի ապահովվածությունը գիտատեխ-
նիկական կադրերով և համապատասխան նյութական բազայով:  
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Գիտատեխնիկական գործունեության բավական բարդ և 
ամբողջական համակարգում առանձնահատուկ կարևոր ցուցանիշ 
է ԳՀՓԿ աշխատանքների ծավալը: Դրանք որևէ ապրանքի պատ-
րաստման և փորձարկման համար կատարվող մշակումներն են: 
Ամբողջ աշխարհում իրականացվող ԳՀՓԿ աշխատանքների 85%-ը 
իրականացվում է ԱՄՆ-ում, Ճապոնիայում, Գերմանիայում, Ֆրան-
սիայում և Մեծ Բրիտանիայում, ընդ որում այլ ոլորտում առաջա-
տարն ԱՄՆ-ն է3:  

Ազգային ինովացիոն համակարգի ձևավորման ճանապարհին 
կարևորվում են մի քանի բաղկացուցիչներ: Նախ, գիտությունը, 
որը համարվում է գիտելիքների բարդ համակցված ամբողջու-
թյուն, ներկայացնելով մարդկային գործունեության առանձին բա-
վականին ընդգրկուն ոլորտ։ 2013 թ. ՀՀ 62 գիտական կազմակեր-
պություններում զբաղված աշխատողների թավաքանակը կազմել 
է 5230 մարդ, իսկ գիտատեխնիկական աշխատանքների ծավալը՝ 
10,2 միլիարդ դրամ4, որի գերակշիռ մասը կազմել են կիրառական 
հետազոտությունները: Այսօր Հայաստանի գիտության ոլորտը 
ստանում է ՀՆԱ-ի 0,26%-ի չափով ֆինանսավորում: Մինչդեռ կա-
յուն զարգացում ունեցող երկրները գիտատեխնիկական ոլորտի 
վրա ծախսում են իրենց ՀՆԱ-ի 2-3%-ից ոչ պակաս: Օրինակ, 
Իսրաելը 2012թ. Գիտության ոլորտի վրա ծախսել է ՀՆԱ 4,4 տոկոսը, 
Ֆինլանդիան՝ 3,88, Հարավային կորեան՝ 3,74, Շվեդիան՝ 3,4, ԱՄՆ-ը 
2,9 տոկոսը5։ Երկիրը որքան շատ է ծախսում գիտատեխնիկական 
ոլորտի վրա, այնքան բարձր են նրա տնտեսական զարգացման 
մակարդակը և բնակչության կենսամակարդակը: Գիտության 
գնահատման և զարգացման մակարդակի մասին հետևություններ 
կարելի է անել՝ գնահատելով այն պայմանավորող ցուցանիշները, 
ինչպիսին օրինակ գիտատեխնիկական գործունեության ցուցա-
նիշները: Մյուս կարևոր ցուցանիշը, որը վկայում է գիտության 
զարգացման մասին գիտական հրապարակումներն են, որոնք 
բովանդակում են գիտահետազոտական աշխատանքների կարևոր 
արդյունքները: 

Տեխնիկան և տեխնոլոգիան, որոնք ներառում են գիտական 
հայտնագործություններն ու գիտելիքները: Նոր տեխնիկայի և 
տեխնոլոգիայի օգտագործման հիմնական նպատակն է ար-

                                                                 
3 www.gtmarket.ru 
4 ²½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ, î³ñ»·Çñù 2014, ·ÇïáõÃÛáõÝ, 

http://www.armstat.am/file/doc/99489198.pdf 
5 http://gtmarket.ru/ratings/research-and-development-expenditure/info 
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տադրության և աշխատանքի արտադրողականության արդյունա-
վետության բարձրացումը: Արտադրության կատարելագործման 
ավանդական ուղիների հետ մեկտեղ, ներկայումս զարգացում են 
ապրում նաև ժամանակակից ուղղությունները: Դրանցից հիմնա-
կաններն են՝ էլեկտրոնացումը, էներգետիկ տնտեսության վերա-
կառուցումը, էներգիայի նոր աղբյուրների օգտագործումը, նոր 
նյութերի արտադրությունը, կենսատեխնոլոգիայի զարգացումը: 

Ժամանակակից տնտեսությունը բնութագրվում է նոր պա-
հանջներով նաև կառավարման նկատմամբ: Այս պայմաններում 
մեծ նշանակություն է ձեռք բերում էլեկտրոնային կառավարման 
ներդրումը: Հայաստանի Ազգային մրցունակության զեկույցում ևս 
կարևորվում է տեխնոլոգիաների և կառավարման համակարգերի 
արդիականացման խնդիրը և նշվում, որ դա ենթադրում է ժամա-
նակակից ՏՀՏ լուծումների և ճկուն կառավարման համակարգերի 
որդեգրում6: 2012թ-ի դրությամբ Հայաստանի Ծրագրային ապահո-
վում և ծառայություններ ոլորտի 16 կազմակերպությունների 
շրջանառությունը կազմել է շուրջ 244.3 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ ին-
տերնետ ծառայություններ տրամադրող ընկերությունների շրջա-
նառությունը` 76.6 մլն ԱՄՆ դոլար: Հայաստանում տեխնիկական 
աշխատուժը ՏՀՏ խոշոր ընկերությունների և վերազգային կազմա-
կերպությունների համար ստեղծում է շահավետ ներդրումային 
պայմաններ: Ըստ «Հայաստանի տեղեկատվական և հեռահաղոր-
դակցության ոլորտի 2012 թ-ի հաշվետվության»՝ հաշվարկվել է, որ 
այս մրցունակ մասնագետները միջին հաշվով ապահովում են 
իրենց ընկերությունների համար 37,000 ԱՄՆ դոլար տարեկան 
արտադրողականություն7: 

ՀՀ-ում հիմնարար գիտության որոշակի ոլորտներ տարեց-
տարի զարգանում են: Դա են վկայում միջազգային հեղինակավոր 
հանդեսներում գիտնականների հրապարակված հոդվածները, 
սակայն դա չի բավարարում կիրառական գիտությանը՝ ինովա-
ցիոն տեխնոլոգիաների ներդրման առումով: Ուրեմն անհրաժեշտ 
է գնահատել գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորա-
կան ինստիտուտների ու կազմակերպությունների` տարիների ըն-

                                                                 
6 Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ½»ÏáõÛó 2013-2014 ¥Æ-ìÇ øáÝë³ÉÃÇÝ·, 

§îÝï»ëáõÃÛáõÝ ¨ ³ñÅ»ùÝ»ñ¦ Ñ»ï³½áï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ, 2014£ http://ev.am/hy 
/competitiveness/armenia-competitiveness-report 

7 Ò»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÝÏáõμ³ïáñ ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù, §Ð³Û³ëï³ÝÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
¨ Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ¦ 2012Ã: 
www.mineconomy.am/State-of-Industry-Report-2012-EDITED-ARM 
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թացքում ձևավորված գիտական ժառանգությունը և անցում կա-
տարել առևտրայնացման գործընթացի կազմակերպմանը: 

Առհասարակ ներդրումներ իրականացնելու համար խիստ 
կարևոր է համապատասխան ներդրումային մթնոլորտի առկայու-
թյունը, քանի որ ներդրումները կապված են մեծ ռիսկերի հետ, 
հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է գիտության և հետազոտու-
թյունների ոլորտում կատարվող ներդրումներին, քանի որ վերջին-
ներս աչքի են ընկնում անորոշության բարձր մակարդակով:  

 Ազգային տնտեսությունների գիտատեխնիկական ռեսուրս-
ները բնութագրող կարևորագույն ցուցանիշներից են ԳՀՓԿ աշխա-
տանքների վրա կատարվող ծախսերը: ՀՆԱ-ում, նշված ծախսերը 
բնակչության մեկ շնչի հաշվով, ԳՀՓԿ աշխատանքներին տրվող 
բյուջետային հատկացումների բաժինը պետական բյուջեի ընդհա-
նուր ծախսերում, գիտության և գիտական սպասարկման ոլորտում 
զբաղված մասնագետների թիվը, առաջավոր գիտական նվաճում-
ների համար տրվող պարգևատրումների քանակը, գիտատար 
արտադրանքի բաժինը ՀՆԱ-ի և արդյունաբերական արտադրու-
թյան մեջ, տվյալ երկրի բաժինը բարձրագույն տեխնոլոգիաների 
համաշխարհային շուկայում8: 

 Ակնհայտ է մի բան, որ նոր գիտելիքների ստեղծման ու 
դրանց հիման վրա մրցունակ տեխնոլոգիական մշակումների 
գործընթացները կարող են հաջողության հասնել միայն համապա-
տասխան ինստիտուցիոնալ ենթակառուցվածքի և արդյունավետ 
պետական քաղաքականության միջոցով։  

  

                                                                 
8 А. С. Булатов «Мировая экономика», Москва 2005, стр. 240-24.1 
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SCIENTIFIC AND TECHNICAL FACTORS IN THE FORMATION OF THE NATIONAL 
INNOVATION SYSTEM 

Keywords – Innovative economy, scientific and technical activities, 
knowledge production, information technology, national innovation 
system, scientific and technical potential 

The issues about the development of scientific and technical activities 
have been discussed in the formation of innovative economy. It has been 
grounded that the scientific production is the rapid developing segment of 
economy and scientific studies are becoming an integral part of material 
production more and more. It has been emphasized the necessity of social-
oriented formation of national innovation system in the Republic of 
Armenia, the main indicators and components characterizing the scientific 
and technical resources have been separated. 
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Ծովինար Կարապետյան, տ. գ. թ., դոցենտ 
ՀՊՏՀ 

Անի Ավետիսյան, մագիստրանտ 
 ՀՊՏՀ 

 

ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

Հիմնաբառեր – ազգային ինովացիոն համակարգ, տեխնոլոգիական 
զարգացում, տնտեսական աճ, գիտատեխնիկական 
առաջադիմություն, բարձր տեխնոլոգիաներ, արտահանում  

  

Տեխնոլոգիաների բացահայտման, ստեղծման և բարելավման 
գործընթացը` տեխնոլոգիական զարգացումը, ՀՀ ազգային ինո-
վացիոն համակարգի ձևավորման նախընտրելի ուղիներից է: Դա 
ապահովում է արտադրական հնարավորությունների աճ և ռե-
սուրսների օգտագործման առավել մեծ արդյունավետություն, 
ինչը, վերջին հաշվով, հանգեցնում է ընդհանուր հասարակական 
արդյունքի աճի, որն էլ, իր հերթին արտահայտվում է ՀՆԱ-ի ցու-
ցանիշի միջոցով: 

 ՀՀ տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացման հետազոտման և 
վերլուծությունների նպատակով` այն պայմանականորեն կարելի է 
բաժանել 4 փուլի: Նախկին տնտեսական համակարգի փլուզումից 
հետո, երբ բոլոր տնտեսական, գիտական, հետազոտական կապե-
րը խզվել էին, սկսվել էր մեծ արտագաղթ` ձևավորվեց հետազո-
տությունների և մշակումների արտապատվիրման ծառայություն-
ների գործընթացը: Հայաստանը նախկին համակարգի այն քիչ 
երկրներից էր, որտեղ զարգացած էին արդյունաբերության բարձր 
տեխնոլոգիական ճյուղերը, մասնվորապես` հզոր համակարգիչ-
ների, էլեկտրական սարքավորումների մշակումն ու արտադրու-
թյունը: Այսինքն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և բարձր 
տեխնոլոգիական արտադրությունների զարգացման համար երկ-
րում դեռ մնացել էր անհրաժեշտ գիտատեխնիկական և կադրային 
ներուժ: Դա մի փուլ էր, երբ Հայաստանից հեռացած գիտատեխնի-
կական կրթությամբ մասնագետները փորձում էին իրենց ընկերնե-
րին մատչելի, էժան, փոքր պատվերներ ուղարկել: Այդպիսի պատ-
վերներով և ցածր աշխատավարձով աշխատող ծրագրավորող-
ների թողարկած արտադրանքի հիման վրա էլ դանդաղորեն սկսեց 
զարգանալ տեղեկատվական արդյունաբերությունը:  

Հաջորդ փուլը, միջազգային ընկերությունների աութսորսինգի 
հիման վրա Հայաստանի «հայտնաբերումն» էր: Շատ կազմակեր-
պություններ սկսեցին հետազոտությունների, մշակումների իրենց 
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գործակալությունները կամ դրանց մասնաճյուղեր փոխադրել Հա-
յաստան: Դրա լավագույն օրինակներից մեկը Հայաստանի միկրո-
էլեկտրոնիկայի ոլորտում հայտնված սուբյեկտներն են («Լեդա 
Սիսթեմս», «Մոնթերեյ Արսեթ» և «էյջ Փի էլ» և այլն1): Սա ենթադ-
րում էր ավելի բարձր մակարդակի մշակումներ և մասնագետներ: 
Սակայն, միևնույն է, այստեղ դեռևս չկային անհրաժեշտ ինովա-
ցիոն մեխանիզմներ և իհարկե` շուկայական տնտեսությանը հա-
տուկ ձեռներեցություն: Այս երկու փուլերում ՀՀ-ն ընդամենը սպա-
սարկող էր գլոբալ արժեշղթաներում:  

Ներկայում ՀՀ-ն հետազոտությունների մշակումից արտադ-
րանքի մշակմանն անցման փուլում է: Սա ենթադրում է, որ գա-
ղափարը առաջադրվում ու ձևավորվում է Հայաստանում, այստեղ է 
կազմակերպվում արտադրությունը, արդյունքը ստեղծվում ու մշակ-
վում է այստեղ, և կատարվում է շուկայահանում դրսում: Ներկայում 
ՀՀ տեխնոլոգիական ոլորտը այս փոխակերպման շեմին է:2 

Հաջորդ փուլը վերաբերում է առևտրային գործառույթներին, 
որոնք պետք է տեղակայվեն տվյալ երկրում: Խոսքը գնում է մաս-
նավորապես` ՀՀ-ում գլխամասային գրասենյակների գործունեու-
թյան և մտավոր սեփականության գործընթացների կազմակերպ-
ման շուրջ: Սակայն այսօր սկսնակ ընկերությունների` startup-ների 
գերակշիռ մասը գերապատվությունը տալիս է մտավոր սեփակա-
նությունը դրսում գրանցելուն: Այս բացասական գործընթացը կապ-
վում է Հայաստանում դատական համակարգի անկախության 
ընկալման շատ ցածր մակարդակի, ծրագրահենության բարձր 
մակարդակի, պայմանագրերի կատարման ապահովման համար 
պահանջվող գործընթացի խրթինության հետ, որի արդյունքում էլ 
դժվար է ընկերություններին ստիպել իրենց մտավոր սեփակա-
նությունը պահել Հայաստանում:  

ՀՀ տնտեսական ռազմավարության կարևորագույն հենակետը 
գիտությունն է, գիտության զարգացումը, որը ենթադրում է պետա-
կան արդյունավետ քաղաքականության իրականացում` ուղղված 
գիտական ներուժի նպատակային վերարտադրությանը, գիտական 
և գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքների ներդրման 
արդյունավետ համակարգի կազմակերպմանը, գիտության ու 
կրթության ինտեգրմանը և այլ կարևոր խնդիրների լուծմանը: Այս 
իմաստով, առաջընթացի առանցքային շեշտադրումը Հայաստա-
                                                                 
1 http://hy.wikipedia.org/wiki ¾É»ÏïñáÝÇÏ³Ý ¨ ÙÇÏñá¿É»ÏïñáÝÇÏ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 
2 §îÝï»ëáõÃÛáõÝ ¨ ³ñÅ»ùÝ»ñ¦ Ñ»ï³½áï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ,§Æ-ìÇ øáÝë³ÉÃÇÝ·¦, 

Ø³ÙÉá Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝ §2013Ã î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ß-
Ë³ñÑ³ÛÇÝ ½»ÏáõÛó¦-Ç í»ñ³μ»ñÛ³É , ¿ç 2: 
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նում մարդկային կապիտալի զարգացումն է, ինչի արդյունքում 
մրցակցությունն առավելապես հենվում է արդիական տեխնոլոգիա-
ների ներդրման կարողությունների վրա, ինչն իր հերթին հանգեց-
նում է առանձին բնական ռեսուրսների ռազմավարական դերի 
նվազեցման և, միաժամանակ, նոր արժեք ստեղծելու մեջ մարդ-
կային գործոնի դերի մեծացմամբ տնտեսական առավել արդյու-
նավետ գործունեության ծավալման: Գիտական և նորարարական 
մտքի արդյունքները կարող են սահուն ներդրվել տնտեսության մեջ` 
ապահովելով տնտեսությունում տեխնոլոգիական արդիականաց-
ման և արտադրողականության մշտական աճ:  

Տեխնոլոգիական զարգացումը բնութագրվում է բազմաթիվ 
գործոններով: Ըստ համաշխարհային բանկի այդպիսի գործոններ 
են ինտելեկտուալ սեփականության, բարձր տեխնոլոգիաների ար-
տահանման, պատենտավորման հայտերի, գիտելիքահենք զար-
գացման, գիտելիքի արդյունքի (հրատարակված հոդվածներ և 
այլն) ցուցանիշները3: 

ՀՀ տեխնոլոգիական զարգացման ցուցանիշները (2000-2012 թթ.)4 

 
 

Տարի 

Բարձր Տեխնո-
լոգիաների 

արտահանում 
(մլն ԱՄՆ դոլար)

Պատենտա-
վորման 
հայտեր 

R&D 
Ծախսեր

(%) 

Գիտ. և 
տեխ. 

հոդվածներ

Ապրանքա-
նիշի 

գրանցման 
հայտեր 

2000 3,966,685 127 0.2 175 922 
2001 6,167,674 155 0.3 157 922 
2002 3,442,977 207 0.2 173 620 
2003 4,703,718 157 0.2 184 927 
2004 4,226,900 6 0.2 191 1854 
2005 3,457,721 208 0.3 180 1452 
2006 5,101,971 193 0.2 180 1440 
2007 3,992,200 140 0.2 175 1447 
2008 6,476,229 230 0.2 191 1443 
2009 3,937,441 127 0.3 164 1707 
2010 3,759,946 142 0.2 183 1959 
2011 5,737,622 140 0.3 185 1717 
2012 7,045,295 158 0.2 182 1886 

 

                                                                 
3 http://data.worldbank.org/topic/science-and-technology 
4 ²ÕμÛáõñ`Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ μ³ÝÏ, WDI -online 
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Ներկայում Հայաստանի տնտեսական զարգացումը մուտք է 
գործել այնպիսի ժամանակահատված, որտեղ արտահանումը 
դառնում է հետագա աճի շարժիչ ուժ, ուստի տեխնոլոգիական 
զարգացման ցուցանիշներից Հայաստանի համար առավել նշա-
նակալի է բարձրտեխնոլոգիական արտադանքի արտահաման 
ծավալները, որը ազդում է ՀՆԱ-ի բաղադրիչներից ՝ արտահան-
ման ծավալի վրա, ինչն էլ պայմանավորում է նրա ազդեցությունը 
տնտեսական աճի ցուցանիշի վրա: 

ՀՀ տնտեսության համար բարձր տեխնոլոգիական արտադ-
րանքը հետազոտման և ստեղծման բարձր ինտենսիվությամբ և 
գիտելիքի մեծ պաշար պարունակող ապրանքներն են՝ համակար-
գիչները, դեղագործությունը, գիտական սարքավորումները, ծրագ-
րային արտադրանքը, տվյալների մշակման սարքավորումները, 
հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաները և այլն: Ընդհանուր առ-
մամբ, բարձր տեխնոլոգիաների առևտուրը համաշխարհային 
շուկայում ամենաարագ զարգացողն է՝ ներկայումս ընդհանուր 
առևտրի մեկ հինգերորդից ավելին: 

Գիտատեխնիկական առաջադիմության ներկա պայմաննե-
րում, արտահանման կառուցվածքում պատրաստի ապրանքների 
բաժնեմասի ավելացումն է միայն պայմանավորում ազգային շու-
կաների փոխլրացման բարձր մակարդակը, որն էլ իր հերթին 
տանում է բնակչության բարեկեցության և երկրների տեխնոլոգիա-
կան զարգացման մակարդակների փոխկապվածությանը: Բնակ-
չության բարձր կենսամակարդակը ապահովում է առավել մեծ 
պահանջարկ բարձրորակ ապրանքների նկատմամբ: 

Մշակված և վերջնական արտադրանքի արտահանման դեպ-
քում օգուտը մեծանում է 2-3 անգամ: Ներկայում ՀՀ-ն կորցնում է 
մեծ գումարներ առաջնային հումքի և ցածր ավելացված արժեքով 
արտադրանքի արտահանման պատճառով:  

ՀՀ արտահանման կառուցվածքն ըստ տեխնոլոգիատարու-
թյան մակարդակի դիտարկելիս առանձնացվում է երեք ապրան-
քախումբ՝ ռեսուրսատար, ցածր տեխնոլոգիատար և միջին ու 
բարձր տեխնոլոգիատար ապրանքներ: Ըստ Մաքսային ծառայու-
թյան տվյալների` ՀՀ-ում ռեսուրսատար ապրանքների արտահա-
նումը 2013թ.-ին կազմել է ողջ արտահանման 43%-ը, ինչը թեև 
այնքան էլ մեծ ցուցանիշ չէ, սակայն, հաշվի առնելով, որ մեր 
երկիրը բավական աղքատ է բնական պաշարներով, այս թիվը 
մտահոգիչ է: Ընդ որում, պայմանավորված հանքարդյունաբերու-
թյան աճով, այս ցուցանիշն աճի միտում ունի: Ցածր տեխնոլոգիա-
տար ապրանքների արտահանումը կազմում է արտահանման 
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շուրջ 51%-ը, իսկ միջին և բարձր տեխնոլոգիատար ապրանք-
ներինը` 6 %-ը:5 

ՀՀ ռազմավարական առևտրային քաղաքականության նպա-
տակը պետք է լինի հենց տեղեկատվական և բարձր տեխնոլո-
գիաների զարգացումը, որը պահանջում է չափավոր լրավճարների 
տրամադրման միջոցով գիտահետազոտական և փորձա-կոնստ-
րուկտորական աշխատանքների իրականացման աջակցում: Գի-
տատար ապրանքների արտադրության խթանման անհրաժեշ-
տությունը պայմանավորված է նրանով, որ նրանց արտադրական 
բազան համարվում է ոչ թե հումքային տնտեսությունը, որի առումով 
Հայաստանը չունի մեծ մրցունակություն և որի արտահանման 
համար անհրաժեշտ են տրանսպորտային զարգացած ենթա-
համակարգեր, այլ գիտելիքահենք տնտեսությունը, որի ներուժը 
Հայաստանի հանրապետությունում բավականին բարձր է և 
համարվում է կայուն տնտեսական զարգացման գերակայություն:  
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экспортно-ориентированной экономики РА, были признаны наиболее 
целесообразным рассмотреть изменение объемов экспорта высокотех-
нологичной продукции. Было обусловлено необходимость производст-
во научно-технологической продукции для развитии экономики РА. 
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The main technological parameters have been presented and analyzed 
by particular sorting of development stages of Armenian technological area. 
Based on the export orientation of Armenian economic development, the 
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Մարիամ Խաչատրյան, մագիստրոս 
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Հիմնաբառեր. – գիտակրթական համակարգ, բարձրագույն կրթություն, 
բուհ 

Համալիր կրթության համակարգում մեծ նշանակություն ունի 
բարձրագույն կրթությունը, որը ուղղակի կամ անուղղակի ձևով 
կապված է տնտեսության, գիտության, տեխնոլոգիայի և մշակու-
թային հասարակության հետ։ Այդ իսկ պատճառով գիտակրթական 
համակարգի զարգացումը հանդիսանում է ընդհանուր ազգային 
տնտեսության զարգացման ռազմավարության ամենակարևոր 
տարրերից մեկը։ 

21-րդ դարում անհրաժեշտ է հստակ և գիտակից ձևով պատ-
կերացնել, թե ինչպիսին պետք է լինի բարձրագույն մասնագիտա-
կան կրթությունը և թողարկված մասնագետները ապագայում։ 

Հայտնի է, որ մասնագետների պատրաստման հանդեպ պա-
հանջները չեն ձևավորվում գիտակրթական համակարգում, այլ 
դրանք առաջանում են ընդհանուր պետության տնտեսական և 
հասարակական նպատակներից ելնելով։ 

Բարձրագույն կրթության լավագույն գործարկումը պայմանա-
վորված է այդ ոլորտի զարգացմամբ։ 

Համաձայն Յունեսկոյի 20-րդ համաժողովի բնորոշման կրթու-
թյուն ասելով հասկանում ենք անհատի ունակությունների և 
վարքագծի կատարելագործման գործընթաց և արդյունք։ 

Հայաստանի Հանրապետությունը, լինելով մի քանի տարածա-
շրջանային տնտեսական միավորումների անդամ երկիր, արդեն 
իսկ որոշակի չափով մասնակցում է երկրների գլոբալացման գործ-
ընթացին։ Գլոբալացման գործընթացը իրենից ենթադրում է տվյալ 
երկրի տնտեսության, կրթության, առողջապահության, անվտանգու-
թյան և բոլոր այլ ոլորտների ստանդարտացում և համաձայնեցում 
միջազգային ստանդարներին։ Երրորդ կարգի երկրների համար, 
որոնք գխավորապես չունեն բնական ռեսուրսներ և նպաստավոր 
տնտեսաաշխարհագրական դիրք, գլոբալ շուկային ինտեգրվելու 
ամենաարդյունավետ տարբերակը գիտակրթական համակարգի 
կատարելագործումն է։ Մարդկային ռեսուրսները համարվում են 
անսպառ ռեսուրս, և քանի որ ՀՀ-ում առկա են բոլոր անհրաժեշտ 
նախապայմանները մարդկային կապիտալի զարգացման և կատա-
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րելագործման համար, ուստի գիտակրթական համակարգը այն 
ամենակարևոր ոլորտներից մեկն է, շնորհիվ որի կարելի է զարգաց-
նել երկրի տնտեսությունը, առաջացնել այլ երկրների հետաքրքրու-
թյունը դեպի ՀՀ կրթական ոլորտ, «արտահանել» կրթական և գի-
տական արդյունքը, կապեր և համագործակցություն հաստատել այլ 
երկրների կրթական ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ 

ՀՀ-ում գործում է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության 
և գիտության նախարարություն, որն իրականացնում է ամբողջ 
երկրի (ներառյալ ՀՀ մարզերը) կրթական ոլորտի համակարգում, 
բարելավում, ազգային և միջազգային կրթական ծրագրերի և միջո-
ցառումների պլանավորում և դրանց իրականացման վերա-
հսկողություն։ 

ՀՀ կրթական ոլորտի բաղկացուցիչ մաս են կազմում հետևյալ 
հաստատությունները․ 

 Մանկապարտեզները 
 Նախակրթարանները 
 Հանրակրթական դպրոցները 
 Միջին մասնագիտական հաստատությունները 
 Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները 
 Գիտական դպրոցները 
Կրթական ոլորտի բոլոր հաստատությունները ունեն հստակ 

սահմանված ծրագրեր, որոնց իրականացումով պայմանավորված է 
ընդհանուր կրթական համակարգի արդյունավետ գործունեությունը։ 
Վերոնշյալ հաստատություններից յուրաքանչյուրն ունի կարևոր 
նշանակություն, սակայն առավել մանրամասն անդրադառնանք 
բարձրագույն կրթության ոլորտին, քանի որ այն կրթական համա-
կարգի առանցքային տարրն է, որից անմիջապես կախված է երկրի 
մասնագիտական և գիտական ներուժը։ Բարձրագույն կրթությունը 
ապահովում է որակյալ մասնագետների պատրաստում համապա-
տասխան աշխատաշուկայում առկա պահանջարկին։ Այս տեսանկ-
յունից մեծապես կարևորվում է բուհերի դերը: ՀՀ ում տարբերում 
ենք բուհերի հետևյալ տեսակները․ պետական բուհեր իրենց մաս-
նաճյուղերով (թվով՝ 30), ոչ պետական՝ մասնավոր բուհեր (թվով` 
26), միջպետական բուհեր (թվով՝ 4), չհավատարմագրված` հավա-
տարմագրված մասնագիտություններով բուհեր (թվով` 6), չհավա-
տարմագրված բուհեր (թվով՝ 31) և արտերկրի բուհերի մասնա-
ճյուղեր (թվով՝ 9)1: Չնայած այն հանգամանքին, որ ՀՀ-ում գործում 
են մի քանի տեսակի բուհեր, կարևոր նշանակություն ունեն 
                                                                 
1 Տես՝ http://hy.wikipedia.org 
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հատկապես պետական բուհերը, որոնք լիցենզավորված են պե-
տության կողմից՝ կրթելու, վերապատրաստելու և դաստիարակելու 
որակյալ մասնագետներ։ Սակայն կարևոր հանգամանք է նաև, 
որպեսզի բուհերը համաչափ տեղաբաշխված լինեն ՀՀ մարզերում 
ևս․ դա տարածաշրջանային համաչափ զարգացման խնդրի լուծ-
ման առաջնային լուծումներից մեկը կարող է լինել։ Այսօր արդեն 
մարզերում գործում են որոշ պետական բուհերի մասնաճյուղեր, 
որոնք իրենց շուրջ կարողանում են համախմբել մարզի երիտա-
սարդներին, ինչն էլ իր հերթին նպաստում է հնարավորինս մինիմալ 
ծախսերով ստանալ որակյալ կրթություն, և միաժամանակ թուլա-
նում է մայրաքաղաքի բուհերի ծանրաբեռնվածությունը։ Մարզե-
րում բուհերի առկայությունը ունի նաև տնտեսական մեծ նշանակու-
թյուն․ այն հնարավորություն է տալիս մարզի գործատուներին 
գտնել պատրաստի որակյալ կադրեր, որոնք կլինեն մարզից։  

Որպես օրինակ այս աշխատանքում կքննարկենք ՀՀ Վայոց 
ձորի մարզում գործող Հայաստանի պետական տնտեսագիտա-
կան համալսարանի Եղեգնաձորի նորաստեղծ մասնաճյուղի գոր-
ծունեությունը, նպատակը և կառաջարկենք զարգացման նոր 
միտումներ։  

ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 2007 թ․ ՀՀ 
կառավարության որոշմամբ։ Իր գործունեության 7 տարիների 
ընթացքում այս բուհը հասցրել է ունենալ բավականին մեծ հեղի-
նակություն և արդյունավետ գործունեություն, և սկսած 2012 թվա-
կանից թողարկում է իր բակալվրիատի առաջին շրջանավարտ-
ներին, իսկ 2014 թվականին՝ առաջին մագիստրատուրայի շրջա-
նավարտներին։ Կատարելով վերլուծություն մասնաճյուղի շրջա-
նավարտների շրջանում, կարելի է աղյուսակի տեսքով ներկա-
յացնել բուհի շրջանավարտների թիվը սկսած 2012 թվականից։ 
(Տես՝ աղյուսակ 1)։  

Աղյուսակ 1 
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի շրջանավարտների թիվը ըստ 

տարեթվերի (ուսանող) 

Տարեթիվ 
Առկա 

բակալավրիատ
ուսանող 

Առկա 
մագիստ-
րատուրա 
ուսանող 

Հեռական 
բակալավրիատ

ուսանող 
Ընդհանուր

2012 26 0 0 26 
2013 25 0 0 25 
2014 41 28 0 69 

Ընդամենը` 120 
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Աղյուսակից պարզ է դառնում, թե որ տարեթվին քանի շրջանա-
վարտ է ունեցել բուհը և ելնելով այս տվյալներից՝ կարելի է տոկո-
սային հարաբերակցությամբ ներկայացնել, թե բուհի շրջանավարտ-
ների քանի տոկոսն է տեղավորվել աշխատանքի բուհն ավարտե-
լուց անմիջապես հետո և հատկապես տնտեսության որ ոլորտում 
են աշխատում այդ շրջանավարտները (Տես` աղյուսակ 2)2։  

Աղյուսակ 2 
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի շրջանավարտների դասակարգում ըստ 

տարեթվերի և ոլորտների (տոկոս) 

Տարեթիվ Ֆինանս. 
ոլորտ 

Զբոս․ 
ոլորտ

Կրթ․ 
ոլորտ

Պետ․ 
ոլորտ 

Մասն․ 
ոլորտ

Այլ 
ոլորտ

Չեն 
աշխատում

2012 57 3.8 3.8 0 7.6 15.3 11.5 
2013 4 8 4 4 12 48 20 
2014 21.7 8.6 2.8 7.2 11.5 24.6 23.1 

Աղյուսակ 2-ում մանրամասն ներկայացվել է, թե հատկապես 
որ ոլորտում են աշխատում շրջանավարտները, և անդրադարձ է 
կատարվել հենց այդ ոլորտներին, քանի որ բուհը պատրաստում է 
կադրեր ֆինանսական (մարզում գործում են մի քանի բանկերի և 
վարկային, ապահովագրական կազմակերպությունների մասնա-
ճյուղեր), զբոսաշրջության (Վայոց ձորի մարզը ՀՀ Կառավարու-
թյան ծրագրով հանդիսանում է զբոսաշրջոության զարգացման 
կենտրոն՝ հատկապես Ջերմուկ քաղաքը, Վայք քաղաքում գործում 
է զբոսաշրջության կենտրոն, մարզում գործում են առողջարան-
ներ, հյուրանոցներ, B&B-ներ), հաշվապահական հաշվառման, 
կառավարման ոլորտների համար, ուստի, վերլուծելով վերոնշյալ 
թվերը, կարելի է ենթադրել, որ բուհը որոշակի չափով ապահովել 
է շրջանավարտների գիտելիքների համապատասխանությունը 
պահանջվող աշխատատեղերին։ Սակայն այս գործընթացը կրում 
է շարունակական բնույթ, և որպեսզի ավելի մեծ թվով շրջանա-
վարտներ կարողանան աշխատանք գտնել իրենց մասնագիտու-
թյանը համապատասխան, անհրաժեշտ է, որ բուհը պլանավորի և 
իրականացնի նոր կրթական, գիտական, վերապատրաստողա-
կան ծրագրեր։  

Այդպիսի ծրագրերից կարող են լինել․ 

                                                                 
2 ²ÕÛáõë³ÏÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ í»ñóí³Í »Ý ÐäîÐ ºÕ»·Ý³ÓáñÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ïÝûñÇ-

ÝáõÃÛáõÝÇó 
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 Ուսումնական պլաններում` համապատասխան անցկացվող 
դասընթացի թեմայի, անցկացնել գործնական դասեր մար-
զում գործող հաստատություններում 

 Բուհական ծրագրերում ավելի խորապես անցկացնել օտար 
լեզուների և համակարգչային գիտելիքների ուսուցումը 

 Մշտապես կազմակերպել աշխատանքի տոնավաճառներ, 
որտեղ մարզի գործատուները կկարողանան ներկայացնել 
թափուր աշխատատեղերը և գտնել համապատասխան 
մասնագետների 

 Իրականացնել օնլայն արտալսարանային դասեր այլ հայաս-
տանյան և արտասահմանյան բուհերի հետ 

 Ակտիվորեն համագործակցել մասնավոր և պետական հատ-
վածի գործատուների հետ, նրանց տրամադրելով տեղե-
կատվություն շրջանավարտների քանակի, և նրանց ունեցած 
գիտելիքների որակի մասին՝ համապատասխան համա-
կարգչային տեղեկատվական բազա ստեղծելու միջոցով 

 Իրականացնել գործատուների վերապատրաստման դասըն-
թացներ` հրավիրելով առաջատար մասնագետներ արտասահ-
մանից (այս հանգամանքը կարևորվում է նրանով, որ ՀՀ-ում 
գործող մասնավոր և պետական ոլորտի գործատուների մեծ 
մասը միջին տարիքի է և քանի որ նրանք մեծ մասամբ ունեն 
սոցիալիստական մտածելակերպ և հնացած գիտելիքներ 
կազմակերպության գործունեության ճիշտ և արդյունավետ 
կազմակերպման ոլորտում, ապա վերապատրաստումները 
կօգնեն նրանց զինվել թարմ գիտելիքներով և իրենց կազմա-
կերպության զարգացման հիմքը համարել կրթական 
մակարդակը) 

Ամփոփելով այն գործունեությունը, որն իրականացնում է 
բուհը և այն գործոնները, որոնք կարելի է կիրառել զարգացման 
համար, կարելի է եզրակացնել, որ բուհի ռազմավարությունը 
պետք է առավելապես համապատասխանի տարածաշրջանում 
առկա աշխատատեղերի նկատմամբ պահանջարկին, ինչպես նաև 
հնարավորություն տա բուհի շրջանավարտին ստանալու այնպիսի 
կրթություն, որը կարելի է կիրառել ոչ միայն ՀՀ տարածքում, այլ 
նաև միջազգային ասպարեզում։ 
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ANNOTATION 

Mariam Khachatryan, magistr 
ASUE Yeghegnadzor branch  

 
THE DEVELOPMENT FEATURES OF SCIENTIFIC AND EDUCATION SYSTEM  

IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 

The Republic of Armenia is one of the countries, which have limited 
resources and are looking for alternative ways for economic development. 
Currently such resource is knowledge and our country has all the necessary 
conditions, resources and infrastructure for the development and improvement 
of this sphere. Correctly and effectively use of all the ingredients of 
educational sphere will lead to the development of almost all sectors of the 
economy of Republic of Armenia and integration in global market. 
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Արմինե Բալասյան 
 

 ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ  

²Ûëûñ ÐÐ μáõÑ»ñáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ó»É áõÝ»Ý³Éáõ 
μ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ÛÝåÇëÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·, 
áñÁ ÏÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý áõ å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³ÛÇë 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
Ñ³í³ë³ñ³å»ë Ñ³ë³Ý»ÉÇ ÏÉÇÝÇ μáÉáñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ: àõëïÇ, ³Ûë 

Ñá¹í³ÍÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ÏñÃáõÃÛ³Ý μáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý, 
ÏñÃ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ, ÏñÃ³Ï³Ý áÉáñïÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ, 

Ï³¹ñ³ÛÇÝ Ý»ñáõÅÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¨ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ýáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÙÇç¨ 
ûñ»óûñ Ëáñ³óáÕ μ³óÁ Éñ³óÝ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ¨ Ùß³Ï»É 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ` μ³ñÓñ áñ³Ï³íáñáõÙ áõÝ»óáÕ 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ μ³í³ñ³ñ å³ß³ñ ëï»ÕÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ê³ ¿É Çñ 

Ñ»ñÃÇÝ Ý»ñÏ³ ÷áõÉáõÙ μ³ñÓñ áñ³Ï³íáñáõÙ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ 
å³ïñ³ëïáõÙÁ ¹³ñÓÝáõÙ ¿ ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ËÝ¹Çñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ 

å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç: ÆëÏ ¹ñ³ ÉáõÍÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÇù 
¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ μ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ 

Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óáõÙÁ: 
 «Կառավարումն անհրաժեշտ է որակի 

հասնելու համար»: 
Ու. Է. Դեմինգ 

Հիմնաբառեր – որակի կառավարում, գիտելիքահեն տնտեսություն, 
գլոբալ ու տարածաշրջանային կրթական համակարգեր, 
բարձրորակ կադրեր, կրթության կառավարում 

 
Ներկա դարաշրջանում Հայաստանը քայլեր է ձեռնարկում` 

ինտեգրվելու համաշխարհային տնտեսական, քաղաքական ու 
մշակութային տիրույթ: Գլոբալիզացիան, շուկայական մրցակցու-
թյունը, սոցիալ-տնտեսական կյանքի բոլոր ոլորտների գիտատեխ-
նիկական զարգացումը պայմանավորում են անցումը գիտելիքա-
հեն տնտեսության: Այդ ռազմավարական խնդրի հաջող լուծման 
առաջնային միջոցներից մեկը տվյալ երկրում գիտության, մշակույ-
թի և կրթության համապատասխան մակարդակն է` որպես Հայաս-
տանում սոցիալ-տնտեսական զարգացումն ու բարգավաճումը 
կանխորոշող կարևորագույն գործոն:  

Հայաստանը, որպես համաշխարհային գործընթացներին ակ-
տիվ մասնակցող և գիտելիքների տնտեսություն ունենալու անհրա-
ժեշտությունը գիտակցող երկիր, պետք է նաև քայլեր ձեռնարկի` 
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բարձրագույն որակյալ կրթական համակարգի ձևավորման ուղղու-
թյամբ: Այդուհանդերձ, պետք է հաշվի առնել այդ ոլորտում կու-
տակված համաշխարհային փորձը, գնահատել սեփական կարո-
ղություններն ու բարձրագույն կրթական համակարգի ազգային 
առանձնահատկությունները` այս ամենի վրա կառուցելով բարձ-
րագույն դպրոցի որակի քաղաքականության արդյունավետ և 
նպատակասլաց համակարգ:  

Բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակի կառավար-
ման համակարգի ձևավորման ու զարգացման խնդրի արդիակա-
նությունը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով: Այսօր 
արդեն կասկածից վեր է այն, որ XXI դարում պետության տնտեսա-
կան ու սոցիալական աճի որոշիչ գործոն է հանդիսանում ինտե-
գրված գլոբալ ու տարածաշրջանային կրթական համակարգերի 
ստեղծումը, տեղեկատվական-կրթական տեխնոլոգիաների զար-
գացումը, որոնք առավելագույնս նպաստում են անձի հոգևոր ներ-
ուժի, հասարակության ու պետության զարգացմանը: Մեծագույն 
խնդիր է բուհական ոլորտում բարձրորակ կադրերի պատրաստու-
մը, գիտատեխնիկական ձեռքբերումների զարգացման աստիճա-
նը, ինչի հիմքում ընկած է որակյալ կրթությունը: Ուստի, այսօր, 
ավելի քան երբևէ, արդիական է դառնում կրթական գործունեու-
թյան որակի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրը: 
Վերջինիս հանդեպ հետաքրքրության աճն էլ մեծապես պայմա-
նավորված է 1998 թ. Սորբոնյան Հռչակագրով ամրագրված եվրո-
պական երկրների բարձրագույն կրթության որակի համակարգի 
ներդաշնակեցման գործընթացով, ինչպես նաև Բոլոնյան Հռչակա-
գրով, որի միջոցով որակի ապահովումը դարձավ այդ գործընթա-
ցին մասնակից երկրների առաջնային խնդիրը:  

1990-ական թվականներին Հայաստանի Հանրապետությու-
նում տեղի ունեցած արմատական փոփոխություններն իրենց մեծ 
ազդեցությունն են ունեցել կյանքի բոլոր ոլորտների` այդ թվում և 
կրթական համակարգերի վրա: Գործող հասարակական-քաղա-
քական ինստիտուտների փլուզումն ու նորերի բացակայությունը 
ժամանակի ընթացքում բերել է նրան, որ ներկայումս Հայաստանի 
Հանրապետությունում առկա չէ համապատասխան որակի կառա-
վարման միասնական գաղափար, կրթական ծառայությունների 
որակի արդյունավետ մեխանիզմների ապահովում, վերահսկողու-
թյուն, գնահատում ու մշտական բարելավում: Եվ չնայած վերջին 
տասնամյակում նկատվում է դրական աճ, այնուամենայնիվ, 
բարձրագույն մասնագիտական կրթության ոլորտում պետական 
ֆինանսավորման կրճատումն ու մի շարք այլ խնդիրներ պատճառ 
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են հանդիսացել կրթության որակի զգալի նվազման: Այս ամենի 
արդյունքում Հայաստանում անհրաժեշտություն է առաջացել վերա-
կազմավորելու բարձրագույն կրթության որակի կառավարման արդ-
յունավետ համակարգ` միաժամանակ սահմանելով «որակի կառա-
վարում» հասկացությունը, տալով վերջինիս առանցքային գործ-
ընթացների ու տարրերի պարզաբանումը բուհական ոլորտում: 

Ըստ Մարքսի` որակն օբյեկտին բնորոշ հատկանիշների ամ-
բողջությունն է, որն առնչվում է վերջինիս` սահմանված և ենթադրյալ 
պահանջմունքները բավարարելու կարողությանը: Ջ. Ջուրանը սահ-
մանում է այն որպես ապրանքի հատկանիշ, որն ուղղված է վերջինիս 
գործառույթները ճշգրիտ իրականացնելուն: [3] Որակի համակարգը 
կազմակերպության կառուցվածքի, մեթոդաբանության, գործընթաց-
ների ու ռեսուրսների այն ամբողջությունն է, որն անհրաժեշտ է 
որակի կառավարումն իրականացնելու համար: Իսկ որակի կառա-
վարումը կառավարման ընդհանուր գործառույթի իրականացման 
այն ասպեկտն է, որը կանխորոշում է որակի, նպատակների ու 
պատասխանատվության ոլորտի քաղաքականությունը, ինչպես 
նաև իրականացնում դրանք այնպիսի միջոցներով, ինչպիսիք են 
որակի պլանավորումն ու դրա օպերատիվ կառավարումը, ապա-
հովումն ու բարելավումը որակի համակարգի շրջանակներում: [5] 

Լ. Հարվին ու Դ. Գրինը առանձնացնում են բարձրագույն կրթու-
թյան որակի 5 հիմնական մոտեցում` բացառիկություն, գերազան-
ցություն, կատարելություն, նպատակներին հասնելու աստիճան, 
արժութային համապատասխանություն, վերափոխում (կատարե-
լագործում, ուսանողների գիտելիքների ձեռքբերում կամ ավելա-
ցում): [8] Ըստ Կ. Քեմփբելի և Կ. Ռոզսնայի` որակը բնութագրվում 
է որպես կատարելություն, նպատակներին հասնելու աստիճան, 
նորմերի կամ չափանիշների շեմ, համապատասխանեցում արժեք-
ներին, բարելավում կամ կատարելագործում: [6] 

Հայաստանում բարձրագույն կրթության որակի ապահովման 
գործընթացները (լիցենզավորում, հավատարմագրում և ընթացիկ 
ատեստավորում) և դրան առնչվող մարմինների լիազորություն-
ները այդ բնագավառում կարգավորվում են Կրթության մասին ՀՀ 
օրենքներով, ինչպես նաև Լիցենզավորման և հավատարմագրման 
կարգով: [9, 10] 

Որակի ապահովման քաղաքականության նպատակն է բարձ-
րացնել բուհի ուսումնական, հետազոտական և կառավարման գործ-
ընթացների արդյունավետությունը: Այն ընդգրկում է բուհի գործու-
նեության բոլոր հիմնական ասպարեզները` նշանակետ ունենալով 
համապատասխանեցնելու դրանք բուհի ստրատեգիական նպա-
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տակներին և ապահովելու ուժերի առավելագույն ներդրում այդ 
նպատակների իրականացման համար: [11] 

Բուհի համար որակի ժամանակակից կառավարման համակարգ 
ունենալու անհրաժեշտության չափորոշիչ է հանդիսանում ինտեգրու-
մը համաշխարհային պահանջներին, սպառողի ու հասարակության 
կողմից ճանաչելիությունը, համալսարանի զարգացմանը նպաստող 
ներդրողների առկայությունը, բարձրագույն ուսումնական հաստա-
տությունում հուսալի ու շարժուն կոլեգա փնտրելու հայ ու օտար-
երկրյա գործընկերների ակտիվ գործունեությունը, հենց իր` ուսա-
նողի նախաձեռնությունը` ընտրելու այնպիսի բուհ, որտեղ նա 
ինքը կկամենար սովորել: Ուստի որակի կառավարման ոլորտի 
ուսումնասիրություններում ուշագրավ է դառնում գլոբալ վերափո-
խումների ազդեցությունը ազգային ուսումնական համակարգերի 
վրա: Հարկ է նշել, որ այստեղ որակի ապահովումը կարևոր է ոչ 
միայն համալսարանների, այլ նաև կրթության գլոբալացման պարա-
գայում, և եթե առաջին դեպքում խնդիրն ավելի տեղային բնույթ է 
կրում, երկրորդ դեպքում կարող է կրթության բովանդակությունը 
փոխվել, ինչը կնպաստի ժամանակի ընթացքում ազգային արժեք-
ներից և ավանդույթներից հեռանալուն: 

 «Գլոբալիզացիա» հասկացության հետ շատ հաճախ նույնա-
կանացնում են «միջազգայնացում» տերմինը, սակայն կարծիք-
ները սկզբունքայնորեն տարբեր են: Օրինակ` այն սահմանվում է 
որպես «միջազգային ոլորտում կրթական տիրույթի կազմավորում, 
ինչը ուսանողների, դասախոսական անձնակազմի միջպետական 
փոխանակման, բուհերի համագործակցության, համատեղ հետա-
զոտական աշխատանքների կատարման հիմք է հանդիսանում...»: 
[2] Այսպիսով, ի տարբերություն գլոբալիզացիայի, որի նպատակը 
կրթական համակարգերի միավորումն է, բարձրագույն կրթության 
գլոբալ համակարգի ստեղծումը, միջազգայնացումն ընդամենը 
կանխորոշում է միջազգային որոշ տարրերի մուտքը բուհերի գոր-
ծունեության մեջ` այդուհանդերձ պահպանելով բարձրագույն 
կրթության ազգային արժեքները: Բարձրագույն կրթության միջազ-
գայնացման գործընթացի կարևորությունը որակի կառավարման 
ասպարեզում այն է, որ ուսանողների և դասախոսների շարժունու-
թյան աճը, միջբուհական համագործակցությունն ու այդ ոլորտում 
առկա այլ միտումները պահանջ են ներկայացնում որակի ապա-
հովման ընթացիկ բարեփոխումների հանդեպ: Եվ եթե միջազգայ-
նացման շնորհիվ միջազգային կրթական շուկան իրոք մրցունակ 
դառնա, այդ շուկայում առկա բուհերը կփորձեն մրցունակ դառնալ 
հենց բարձրագույն կրթության որակի հաշվին: [9] 
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Սակայն, մյուս կողմից էլ Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական 
վերափոխումների անհետևողականության ու անավարտության, 
սոցիալ-քաղաքական ինստիտուտների, քաղաքացիական հասա-
րակության կայացման խնդիրների հետևանքով բարձրագույն 
մասնագիտական կրթության համակարգում լուրջ ձևախախտում-
ներ են նկատվում, ինչպես օրինակ, դրա կառուցվածքում, բո-
վանդակության մեջ, գործառույթներում, գիտամանկավարժական 
կադրերի պատրաստման, մի շարք մասնագիտությունների վար-
կանիշների նվազման արդյունքում: Դա էլ «ուղեղների արտահոս-
քի»` բարձր որակավորում ունեցող կադրերի անբավարարության 
պատճառ է դառնում` որակապես փոխված սոցիալական պայ-
մաններում աշխատելու ընդունակ ու պատրաստ որակյալ մասնա-
գետներին թույլ տալով արտասահմանյան երկրներ մեկնելու:  

Ստեղծված իրավիճակը շտկելու, և Հայաստանում պետական 
մարմինների օժանդակությամբ գիտատեխնիկական և սոցիալ-
տնտեսական աճ ապահովելու նպատակով` հասարակական տար-
բեր կազմակերպությունների կողմից պետք է ձեռք առնվեն բազմա-
կողմ միջոցառումներ` բարձրագույն կրթական համակարգի արդիա-
կանացման, արդյունավետության ու որակի` հանրության կողմից 
ընդունելի չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ: 

Բուհը գիտական ներուժ ունի, որը թույլ է տալիս իր սեփական 
կառավարման համակարգը կառուցելու, սակայն նման բացառի-
կությունը թույլ չի տալիս նույն համակարգը կիրառելու մյուս բուհե-
րում, դինամիկ զարգացնելու և ճանաչելի դարձնելու մյուս կազմա-
կերպություններում: Այստեղ անհրաժեշտություն է առաջանում 
կիրառելու որակի կառավարման հայտնի մոդելը: 

1986 թ. Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպությունը 
(ISO) ձևակերպեց, իսկ 1994 թ. հստակեցրեց «որակ» հասկացու-
թյունը: Որակը օբյեկտի բնութագրիչների ամբողջությունն է, որը 
համապատասխանում է սահմանված կամ ենթադրյալ պահանջնե-
րին: [4] Ներկայումս համաշխարհային ստանդարտների կիրա-
ռումը, դրանց համապատասխան սերտիֆիկատների առկայու-
թյունը համարվում է կազմակերպության հաջող գործունեության 
երաշխիքը` ընձեռելով կազմակերպություններին որոշակի մրցակ-
ցային առավելություններ: [1] 

Բարձրագույն կրթության որակի կառավարման ժամանակա-
կից համակարգը ամբողջությամբ չի նպաստում բուհական շատ 
ոլորտների որակի բարձրացմանը, չնայած վերջին տարիներին 
դրական միտում է նկատվում այդ գործընթացում, ինչի հետևան-
քով էլ առաջանում է բարձրագույն կրթության որակի կառավար-
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ման համակարգի այնպիսի մոդելի մշակման անհրաժեշտություն, 
որը թույլ կտար բարձրացնելու դրա գործունեության արդյունա-
վետությունը, սոցիալական պահանջարկը, նորարարական ուղղ-
վածություն կհաղորդեր ու ժամանակակից հայ հասարակության ու 
պետության բարդ սոցիալ-մշակութային զարգացման պայմաննե-
րում ամբողջապես կիրականացներ կրթության օպտիմալացումն 
ու դրա հետ կապված առաջնահերթ ուղղությունները: Ընդ որում, 
բարձրագույն կրթության որակի կառավարման համակարգի օպ-
տիմալացման առանցքային ուղղությունը բարձրագույն կրթության 
որակի կառավարման համակարգի տարրերի միջև առկա կապերի 
կատարելագործումն է, քանի որ հենց այդ ուղղությամբ է իրակա-
նացվում տվյալ համակարգի` իրարից անջատ տարրերի միավո-
րումը մեկ միասնական, կայուն մեխանիզմի մեջ: 

Այնուամենայնիվ, հայ հասարակության գործունեության նյու-
թատնտեսական ոլորտում կարելի է ինտելեկտուալ, իրազեկ, 
ստեղծագործական ու մասնագիտական կարողություններով օժտ-
ված կառավարիչների հանդիպել, ովքեր խորապես տիրապետում 
են շուկայական տնտեսության առանձնահատկություններին, 
կարող են աշխատել մրցակցության պայմաններում, ծայրահեղ 
ճգնաժամային իրավիճակներում, ստեղծագործաբար լուծել երկի-
րը նորարարական զարգացման տանող բարդ խնդիրները: Իսկ 
բարձրագույն կրթության որակի կառավարումն էլ կարող է խթանել 
սոցիալական ոլորտում որակյալ մասնագետների պատրաստման 
աճին, ինչը հետագայում կհանգեցնի հասարակության սոցիալա-
կան կառուցվածքի նոր որակական «հեղափոխության»` դեպի կա-
յունացումն ու օպտիմալացումը, դրական ուղղվածություն կհաղոր-
դի բնակչության սոցիալական շարժունությանը, կտանի առողջա-
պահական խնդիրների, ժողովրդագրության, կրթության, զբաղվա-
ծության, սոցիալական աշխատանքի, հոգեբանական օժանդակու-
թյան և այլնի գիտական հանգուցալուծման: Բարձրագույն կրթու-
թյան որակի բարելավումն ամեն կերպ բարերար ազդեցություն 
կունենա հայ հասարակության հոգևոր, մշակութային, կրթական 
ոլորտի զարգացման վրա, քանի որ միայն պրոֆեսիոնալ պատ-
րաստվածություն ունեցող կադրերը կարող են լուծել այդ ոլորտ-
ներին հատուկ այնպիսի կարևոր խնդիրներ, ինչպիսիք են հայ 
ազգի հոգևոր վերածնունդը, նրա գիտական էլիտայի ձևավորումը, 
մշակույթի, տեխնիկայի, արվեստի, նոր ինֆորմացիոն տեխնոլո-
գիաների զարգացումը և այլն: 

Վերջապես, հարկ է նշել, որ, չնայած, Հայաստանի Հանրապե-
տության բարձրագույն մասնագիտական կրթության ոլորտում 
ներկա պահին ընթացող բարեփոխումները մասշտաբային բնույթ 
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են կրում, այնուամենայնիվ առկա է գործոնների մի համախումբ, 
որոնք արգելք են հանդիսանում Հայաստանում բարձրագույն մաս-
նագիտական կրթության ոլորտում որակի արդյունավետ կառա-
վարման, ինչպես օրինակ` բարձրագույն մասնագիտական կրթու-
թյան անհավասար բաշխումը երկրի ողջ տարածքում և դրա հետ 
կապված անհասանելիությունը շատ վայրերում, բարձրագույն մաս-
նագիտական կրթության կադրային քաղաքականության շատ ցածր 
արդյունավետությունը, ֆինանսավորման պատշաճ համակարգի 
բացակայությունը, անհամապատասխանությունը բուհի շրջանավար-
տի մասնագիտական մակարդակի և գործատուի կողմից առաջա-
դրված պահանջների միջև, բուհերի ուսանողների և դասախոսների 
պարբերական վերապատրաստման ու վարկանիշային գնահատ-
ման անլիարժեքությունը, և այլն: Այս ամենը առանցքային լուծում է 
պահանջում, այլապես ավելորդ կլինի խոսել Հայաստանում բարձ-
րագույն կրթության որակյալ համակարգի առկայության մասին: 

Ընդհանրացնելով աշխատանքը` գալիս ենք այն եզրահանգ-
ման, որ բարձրագույն կրթության որակի ապահովմանն առնչվող 
խնդրի ուսումնասիրությունը առկա է բուհական գործընթացների 
բոլոր ոլորտներում, ինչպես նաև բարձրագույն կրթության կառա-
վարման բոլոր մակարդակներում, քանի որ որակը համընդգրկուն 
կատեգորիա է դարձել և կախված է բուհական բոլոր գործառույթ-
ների արդյունավետ իրականացումից, սակայն դեռ վաղ է տվյալ 
ոլորտի ձեռքբերումների առնչությամբ որևէ դատողություն անել. 
ներկայումս բարձրագույն կրթության որակի կառավարմամբ 
զբաղվող ազգային մարմինները, երկրի ղեկավարությունը, միջազ-
գային կազմակերպությունները, ինչպես նաև հենց բուհերը պետք է 
շատ ջանքեր ներդնեն բարձրագույն կրթության որակն ապահովող 
հասկացությունների, ռազմավարության ու քաղաքականության 
կիրառման և կատարելագործման հարցում: Ցանկացած բարեփո-
խում պետք է համապատասխան մշակում անցնի, հիմնավորվի 
ազգային առանձնահատկությունների տեսանկյունից: Պետք է 
հաշվի առնել ինչպես ավանդական տեսակետները, այնպես էլ, 
որպես մեկ միասնություն, կրթության, տնտեսության և հասարա-
կության ներկայիս պայմաններն ու կրթական համակարգի առջև 
ծառացած ապագա պահանջները:  
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АННОТАЦИЯ 
Армине Баласян 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ  
КАЧЕСТВА В ВУЗАХ РА 

Сегодня, для обеспечения высшего образования, соответствую-
щего требованиям современности и перспективам развития социума и 
государства, его равной доступности для всех граждан, необходима 
оптимизация системы образования на основе своевременного и 
эффективного учёта всеми субъектами управления качеством высшего 
образования. Для преодоления углубляющегося разрыва между содер-
жанием образования, образовательными технологиями, структурой 
образовательной сферы, уровнем ее кадрового потенциала и задачами 
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новой экономики необходимо создать соответствующие механизмы 
воспитания достаточного резерва высококвалифицированных специа-
листов, что и является целью изучения этой статьи. Следовательно, на 
современном этапе подготовка высокопрофессиональных кадров 
становится приоритетной задачей в деятельности общества и госу-
дарства. А главным инструментом её решения является развитие сис-
темы управления качеством высшего профессионального образования. 

 

ANNOTATION 
Armine Balasyan 

THE NECESSITY OF MODERN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
IN UNIVERSITIES OF RA 

 

Today in Armenian universities it is necessary to have such a quality 
management system of higher education that will meet the current demands 
and development perspectives of the society and the state, and will be 
equally available to all citizens. Hence, the aim of this article is to examine 
the growing need of the deepening gap between content of education, 
educational technologies, structure of educational sphere, the potential of 
the staff and new economic problems and develop appropriate mechanisms 
to create sufficient reserves for highly qualified professionals. In turn, the 
preparation of highly qualified personnel becomes a priority problem in the 
society and the state. And the primary tool of its solution is the development 
of quality management system of higher education. 
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Մանուկ Մովսիսյան, տ. գ. թ., դոցենտ 
 

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱՅՈՒՆ  
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 
Հիմնաբառեր – ագրարային ոլորտ, ցուցիչ, ընդհանրական ինդեքս, 

տարածաշրջան, գնահատական, սոցիալական կայունություն, 
կայուն զարգացում, տնտեսական կայունություն, էկոլոգիական 
կայունություն: 

Հոդվածը նվիրված է տարածաշրջանային ագրարային ոլոր-
տի կայուն զարգացման գնահատման մեթոդիկային: Հոդվածում 
սահմանվել են տարածաշրջանի ագրարային ոլորտի կայուն զար-
գացումը բնութագրող ցուցիչները և գնահատման փուլերը: Ներ-
կայացվել է նաև կայուն զարգացման ընդհանրական ցուցանիշի 
կառուցման մեթոդիկան: Հոդվածում սահմանվել են տարածա-
շրջանային ագրարային ոլորտի ընդհանրական ինդեքսի շեմային 
նշանակությունները: 

 
Մարդկության հասարակության ողջ ընթացքում ագրարային 

ոլորտը հանդիսանում է նյութական արտադրության ճյուղի հենքը 
և որոշում է բնակչության գերակշիռ մասի կյանքի պատկերը: 
Ագրարային ոլորտի զարգացման մակարդակից է կածված երկիր 
մոլորակի բնակչության կյանքը: 

Տարածաշրջանի (մարզի կամ երկրամասի) ագրարային ոլորտը 
անհրաժեշտ է դիտարկել որպես տարածքային կազմավորումներ` 
իրենից ներկայացնելով ամբողջական բնաաշխարհագրական և 
սոցիալ-տնտեսական համակարգ, որում իրականացվում է իրեն 
հատուկ աշխատանքի միջտարածաշրջանային բաժանմանը, ենթա-
կառաուցվածքների զարգացմանը և շրջական միջավայրի պաշտ-
պանությանը համապատասխան գյուղատնտեսական արտադրանքի 
հավասարակշված վերարտադրություն, ինչն էլ նախապայմաններ է 
ստեղծում բնակչության նորմալ աճի համար: 

Ագրարային ոլորտի կայուն զարգացման չափման և գնահատ-
ման հիմնախնդիրը հանդիսանում է խիստ արդիական, հատկա-
պես համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի հետևանքների 
հաղթահարման պայմաններում: Կայուն զարգացումն ենթադրում է 
բազմաբովանդակ և որոշ դեպքերում` մարդու կենսագործունեու-
թյան միջավայրի որակի պահպանման պարագայում, տնտեսա-
կան աճին հակասող խնդիրների միաժամանակյա լուծում: 
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Ներկայումս մի շարք գիտնականների (Վ. Գ. Գարկով, Ա. Ն. Իս-
տոշին, Տ. Վ. Ուսկովա և այլք) կողմից փորձեր են արվում կայուն 
զարգացման չափման և գնահատման մեթոդաբանության ստեղծ-
ման ուղղությամբ, որոնցում հաշվի են առնվում ոչ միայն տնտեսա-
կան, այլ նաև սոցիալական և էկոլոգիական գործոնների ազդե-
ցությունը:  

Մեթոդիկայի ստեղծման ժամանակ պահպանվել են հետևյալ 
պահանջները. 

 Ցուցանիշների համակարգը պետք է ընդգրկի ագրարա-
յին ոլորտի բոլոր բաղկացուցիչները.տնտեսական, 
սոցիալական և էկոլոգիական, 

 Ցուցանիշների թիվը պետք է լինի սահմանափակ, 
 Ցուցանիշները պետք է լինեն համադրելի, 
 Գնահատման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը 
պետք է լինի հասանելի, 

 Ցուցանիշները պետք բերվեն մեկ միասնականության, 
որպեսզի ապահովվեն տարածաշրջանների կայունու-
թյան գնահատման համադրելիությունը, 

 Տարածաշրջանի ագրարային ոլորտի կայուն զարգաց-
ման ընդհանրական (ինտեգրալ) գնահատականի մեկ-
նաբանության համար անհրաժեշտ է սահմանել շեմային 
նշանակություններ: 

Տարածաշրջանային ագրարային ոլորտի կայուն զարգացման 
գնահատման մեթոդաբանությունը պետք է ներառի հետևյալ 
փուլերը. 

Առաջին փուլ՝ ցուցիչների կազմի հիմնավորում: Կայուն զար-
գացման ցուցիչները այնպիսի ցուցանիշներ են, որոնք բնութա-
գրում են որոշակի  ժամանակի ընթացքում սոցիալական ոլորտի, 
շրջակա միջավայրի և վերջապես տնտեսության վիճակի փոփո-
խությունները: Ջանքեր գործադրելով մարդկանց կյանքի որակի 
բարձրացման համար և հասարակությունն առավել կայուն դարձ-
նելով, անհրաժեշտ է  հավասարակշռություն գտնել սոցիալական 
պահանջմունքների, տնտեսական խնդիրների և շրջակա միջա-
վայրի հնարավորությունների միջև: Գործնականում շատ դժվար է 
գտնել այդ հավասարակշռությունը: Ցուցիչները թույլ են տալիս 
որոշել այս կամ այն ոլորտի փոփոխության միտումները և դրանով 
իսկ նախանշելով հետագա գործունեության հնարավոր ուղիները: 

Ցուցիչները զարգացման հիմնախնդիրների չափման և վերլու-
ծության կարևոր գործիք են: Դրանք բնութագրում են հիմնախնդրի 
քանակական և որակական կողմերը և թույլ են տալիս գնահատել 
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իրավիճակը` դրական կամ բացասական փոփոխություններով 
հանդերձ:  

Կայուն զարգացման ցուցիչների մշակման համաշխարհային փոր-
ձի ընդհանրացումը թույլ է տալիս առանձնացնել երկու մոտեցում1. 

1. Ցուցիչների համակարգի կառուցում, որոնցից յուրաքանչ-
յուրը արտացոլում է կայուն զարգացման առանձին կողմերը` էկո-
լոգիական, տնտեսական, սոցիալական, ինստիտուցիոնալ: 

2. Ընդհանրական ցուցիչի կառուցում, որի հիման վրա կարելի 
է դատել սոցիալ-տնտեսական զարգացման կայունության աստի-
ճանի մասին: Ընդհանրական ցուցիչը որպես կանոն կառուցվում է 
հետևյալ խումբ ցուցանիշների հիման վրա՝ էկոլոգո-տնտեսական, 
էկոլոգո-սոցիալական և էկոլոգիական: 

Մեթոդաբանական խնդիրների պատճառով, կապված մեծ 
քանակի ցուցանիշների համադրելիության ապահովման հետ, 
առայսօր գոյություն չունի համընդանուր ճանաչման արժանացած 
ընդհանրական ցուցիչ: Ցուցանիշների համակարգի կառուցման 
մոտեցումն ունի առավել լայն տարածում: Ցուցանիշների միջազ-
գային համակարգերը բաղկացած են առավելապես ապախոշո-
րացված չագրեգատացված ցուցանիշներից ըստ զարգացման 
առանձին ոլորտների և  ըստ առանձին հիմնախնդիրների, ինչպի-
սիք են` եկամուտների անհավասարությունը, գործազրկությունը, 
կրթությունը, բժշկական ծառայությունների մատչելիությունը և այլն: 
Ցուցանիշների համալիր համակարգի օգտագործումը անհրաժեշտ 
պայմանն է հանդիսանում կայուն զարգացման  ցուցանիշների 
ազգային համակարգի ստեղծման հետ կապված աշխատանքների 
մեկնարկի համար: Հարկ է նշել, որ ցուցանիշներն ինքնին միշտ չէ, 
որ պատկերացում են տալիս տեղի ունեցող գործընթացների 
կայունության մասին: Պատասխանը կարելի է ստանալ միայն 
ստացված արդյունքների ճիշտ մեկնաբանումից հետո: 

Տարածաշրջանի ագրարային ոլորտի կայուն զարգացման 
ցուցիչները չեն համարվում անփոփոխ և ոչ էլ մեկընդմիշտ սահ-
մանված: Դրանք որոշվում են ելնելով ներքին գործոններից, որոնք 
բնութագրում են տարածաշրջանի ագրարային ոլորտի տնտեսա-
կան, սոցիալական և էկոլոգիական զարգացումը: Տարածաշրջա-
նային ագրարային ոլորտի կայուն զարգացման ընդհանրական 
ցուցիչի հաշվարկման համար կարող են օգտագործվել հետևյալ 
ցուցանիշները (տես` աղյուսակ 1): 

                                                                 
1 Шимова О. С. Устойчивое развитие. Учеб. Пособие. Стр. 199, Минск 2010г. 
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Աղյուսակ 1 
Տարածաշրջանի ագրարային ոլորտի կայուն զարգացման 

գնահատման ցուցանիշների հավաքածու 
Տնտեսական ցուցանիներ Սոցիալական 

ցուցանիշներ 
Էկոլոգիական 
ցուցանիշներ 

- Մեկ շնչի հաշվով գյու-
ղատնտեսական 
արտադրանքի ծավալ, 
հազ. դրամ 

- Մեկ հեկտար գյուղա-
տնտեսական հողերից 
արտադրանքի ծավալը, 
հազ. դրամ 

- Տարածաշրջանի ինքնա-
ապահովումը գյուղա-
տնտեսական արտադ-
րանքով,% 

- Մեկ շնչի հաշվով հիմնա-
կան կապիտալում ներ-
դրումների ծավալը, հազ. 
դրամ 

- Համախառն տարածքա-
յին արդյունքի մեջ գյուղա-
տնտեսության տեսա-
կարար կշիռը,  %  

- Նորարարությամբ զբաղ-
վող ագրարային ոլորտի 
կազմակերպությունների 
մասնաբաժինը, %, 

- Աշխատանքի արտադրո-
ղականությունը գյուղա-
տնտեսությունում, հազ. 
դրամ 

- Հիմնական կապիտալի 
համալրման գործակից, 

- Շահութաբեր կազմակեր-
պությունների 
տեսակարար կշիռը, %, 

- տարածաշրջանի ամբողջ 
բնակչության մեջ գյուղա-
կան բնակչության տեսա-
կարար կշիռը, % 

- բնակչության բնական հա-
վելաճը, մարդ 

- բնակչության մեխանի-
կական հավելաճի գոր-
ծակից, 

- տնտեսապես ակտիվ 
բնակչության գործակից, %

-Կենսաապահովման 
նվազագույն մեծությունից 
ցածր եկամուտ ունեցող 
բնակչության տեսակա-
րար կշիռը ամբողջ բնակ-
չության մեջ, % 

- Մեկ բնակչի հաշվով ընդ-
հանուր բնակարանային 
մակերսը, քառ. մետր, 

- ջրագծով ապահովված 
բնակարանային մակերե-
սի տեսակարար կշիռը 
ընդհանուր բնակարա-
նային ֆոնդի մեջ, % 

- գյուղական բնակավայ-
րերում հանրակրթական 
հիմնարկների թիվը. 1000 
մարդու հաշվով, 

- գյուղական բնակավայ-
րերում բուժհիմնարկնե-
րի թիվը, 1000 մարդու 
հաշվով  

- Էռոզիայի ենթարկ-
ված հողերի տեսա-
կարար կշիռը, % 

- հիգիենիկ նորմա-
տիվներին չհամա-
պատասխանող 
(ըստ սանիտարա-
քիմիական ցուցա-
նիշների) ջրի հե-
տազոտված փոր-
ձանմուշների տե-
սակարար կշիռը %,

- հողի, ջրամբար-
ների, ազատ օդի 
աղտոտման սահ-
մանային թույլատ-
րելի նորմերի 
գերազանցումների 
քանակը  ըստ հիմ-
նական աղտոտող 
նյութերի՝ փորձա-
նմուշների ընդհա-
նուր քանակի մեջ 
% , 

- չմշակվող հողերի 
մակերեսի տեսա-
կարար կշիռը % 

 
 

 

Երկրորդ փուլը՝ տարածաշրջանի ագրարային ոլորտի զար-
գացման աստիճանի գնահատում ըստ յուրաքանչյուր ցուցանիշի: 
Ցուցանիշների նշանակալիության և ըստ տարածաշրջանների 
տարբերակման աստիճանի հաշվարկման համար, ինչպես նաև 
զարգացման մակարդակի միասնական համալիր ցուցիչի հաշ-
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վարկման համար նպատակահարմար է կիրառել հարաբերական 
տարբերությունների մեթոդը: Հարաբերական տարբերությունների 
մեթոդը ենթադրում է, որ մասնավոր ցուցանիշների գնահատման 
ժամանակ օգտագործվում են ոչ միայն տարածաշրջանների լա-
վագույն ցուցանիշները, այլ նաև՝ վատթարագույնները: Հաշվարկը 
կատարվում է հետևյալ բանաձևի միջոցով՝ 

minmax

min

ii

ii
i xx

xxK



  

որտեղ` iK – ըստ i ցուցանիշի տարածաշրջանի ագրարային ոլոր-
տի զարգացման մակարդակի գնահատականն է, 
       ix տարածաշրջանում i րդ ցուցանիշի արժեքն է, 

      maxmin, ii xx համապատասխանաբար ix  ցուցանիշի նվա-
զագույն և առավելագույն արժեքներն են: 

Երրորդ փուլը իրենից ներկայացնում է կայունության համալիր 
ցուցանիշի հաշվարկ ըստ խմբերի: Բացասական արժեքներից խու-
սափելու համար կիրառվել է միջին քառակուսային մեծությունից: 

n
K

Ij i
2

  

որտեղ` Ij – ըստ յուրաքանչյուր խումբ ցուցանիշների կայունու-
թյան համալիր ցուցանիշն է: 

Չորրորդ փուլը ընդհանուր ցուցանիշի ձևավորումն է: Այս 
փուլում շատ կարևոր է տարածաշրջանի ագրարային ոլորտի 
կայուն զարգացման ընդհանրական ինդեքսի  կառուցման ձևի 
ընտրությունը: 

Տ.Վ. Ուսկովայի կարծիքով, սոցիալ-տնտեսական և էկոլոգիա-
կան համակարգի ընտրված յուրաքանչյուր բաղադրիչների նշա-
նակալիության արտացոլման համաչափությանն առավելապես 
համապատասխանում է միջին երկրաչափական մեծությունը: Յու-
րաքանչյուր մասնավոր ցուցիչի փոփոխությունը հանգեցնում է 
ընդհանրական ցուցանիշի նշանակության մոդելավորմանը և ար-
ձանագրում է տարածաշրջանի կայուն վիճակի փոփոխությունը: 

Կայունության ընդհանրական ինդեքսը կարելի է հաշվարկել 
հետևյան բանաձևի միջոցով2՝ 
                                                                 
2 Ускова Т. В. Управление устойчивым развитием региона. Монография, стр. 

100, Вологда 2009г. 
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3
.. экологсоциалэконуст IIII   

որտեղ` .эконI - տնտեսական կայունությունն է 

..социалI  - սոցիալական կայունությունն է 

..экологI - էկոլոգիական կայունությունն է: 
Ցուցանիշի կառուցումը թույլ է տալիս արտացոլել սոցիալ-

տնտեսական և էկոլոգիական համակարգի ընտրված յուրաքանչ-
յուր բաղադրիչների նշանակալիությունը: Յուրաքանչյուր մասնա-
վոր ցուցիչի փոփոխությունը հանգեցնում է ընդհանրական ցու-
ցանիշի փոփոխության և արձանագրում է տարածաշրջանի ագրա-
րային ոլորտի կայունությունը: 

Հինգերերդ փուլը` տարածաշրջանային ագրարային ոլորտի 
զարգացման կայունության ընդհանրական ցուցանիշի մեկնաբա-
նումն է: Դրա համար անհրաժեշտ է սահմանել կայունության ինդեք-
սի շեմային նշանակություններ, որոնք կարող են տատանվել 0-ից 1 
սահմաններում: Հետևաբար, կարելի է առանձնացնել տարածա-
շրջանի ագրարային ոլորտի կայունության հինգ մակարդակներ 
(տես` աղյուսակ 2):  

Աղյուսակ 2 
Տարածաշրջանային ագրարային ոլորտի զարգացման 
կայունության ընդհանրական ինդեքսի սահմանային 

նշանակությունների մեկնաբանությունները 
Կայունության 
մակարդակ 

Ցուցիչի միջակայքի 
սահմանները 

Կայունության աստիճան 

1 0.8  устI  1.0 Կայունության բարձր մակարդակ

2 0.6  устI  0.8 Կայուն զարգացում 

3 0.4  устI  0.6 Կայունությանը մոտ զարգացում 

4 0.2  устI  0.4 Անկայունություն 

5 0  устI  0.2 Ճգնաժամային իրավիճակ 

Մշակված մեթոդը թույլ է տալիս ստանալ տարածաշրջանի 
ագրարային ոլորտի զարգացման կայունության հարաբերական 
գնահատականը` արտացոլելով նրա տեղը   տարածաշրջանների 
ամբողջության մեջ:  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ  
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Данная статья посвящена методике оценки устойчивости развития 
региональной аграрной сферы. В работе определены этапы оценки, 
указаны индикаторы, характеризующие устойчивость развития аграр-
ной сферы региона. Представлена методика построения обобщающего 
показателя (интегрированного индекса) устойчивости развития. В 
статье установлены пороговые значения интегрального индекса регио-
нальной аграрной сферы. 
 

 
 

ANNOTATION 

Manuk Movsisyan, PhD 
 

METHODOLOGY OF ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT SUSTAINABILITY  
IN THE REGIONAL AGRARIAN SECTOR 

Keywords – agrarian sphere, indicator, integral index, assessment, region, 
social sustainability, sustainable development, economic 
sustainability, environmental sustainability 

This article is devoted to the methodology of assessingof the 
sustainable development of the regional agrarian sector. The author defines 
the stages of the development sustainability assessment in the regional 
agrarian sector and states the signs typical for the sustainable development 
of the agrarian industry of the region. The article presents the methodology 
for building of the summarizing indicator (integral index) of the 
development sustainability of the regional agrarian sphere. The thresholds 
values of the integral index for the development sustainability of the 
regional agrarian industry are set. 
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АГРАРНЫЙ КРИЗИС. ФАКТОРЫ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Ключевые слова – кризис, аграрный кризис, финансовый кризис, 
экономический кризис, модель, математические методы, 
рефлексивность, внешние факторы, внутренние факторы. 

Кризисные явления это неотъемлемая часть любой сис-
темы. Кризисы возникают с разной периодичностью в различ-
ных сферах человеческой деятельности, к настоящему моменту 
сформировалась широкая классификация кризисов характери-
зующаяся разнообразными факторами. Понятие кризис полу-
чило свое название (от греч. krisis — поворотный пункт) — резкое 
ухудшение экономического состояния страны, которое проявляется 
в значительном сокращении производства, нарушении производст-
венных связей, банкротство ряда предприятий, увеличение уровня 
безработицы и в итоге — в снижении жизненного уровня, благо-
состояния населения. Природа кризисов остается одной из самых 
спорных и малоизученных проблем. Наибольший урон наносят 
кризисы, которые случаются неожиданно, и теоретики по факту их 
свершения доказывают их неизбежность. 

В настоящее время очень важным является владение актуальной 
информацией о кризисных явлений в экономике. Необходимо 
понять, что можно извлечь полезного из сложившейся ситуации, и 
какие решения стоит принять, чтобы правильно и вовремя среаги-
ровать на изменения, которые происходят в политике, экономике и 
обществе. 

При возникновении кризиса в первую очередь встает вопрос о 
необходимости выявления факторов, позволяющих предсказывать 
кризисы, а также найти варианты преодоления его негативных пос-
ледствий. Развитые страны уделяют особое внимание изучению кри-
зисов, а также разработке антикризисных мероприятий. Основной 
проблемой в настоящее время является трудность предсказания 
появления кризисов, и его характеристик как долго продлиться, и 
какой характер он примет.  
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Достаточно трудно выявит события, которое могут спровоци-
ровать кризис, к их числу относится взаимодействие целого ряда 
экономических, политических и психологических факторов. Любой 
из внешних и внутренних факторов может послужить возникнове-
нию кризиса. Поэтому можно сделать вывод, что присутствует пос-
тоянная угроза появления кризиса, следовательно, существует 
необходимость предвидеть и прогнозировать их. Математические 
моделирование для целей прогнозирования появления кризисов во 
многом зависит от исходных параметров, оттого каковы основные 
причины их возникновения.  

Сами причины кризиса также могут подразделяться на внеш-
ние и внутренние. Внешние связанны с действиями макроэконо-
мических показателей, а также показателей действующих из вне на 
экономику страны. К внутренним причинам относят микроэконо-
мические показатели.  

В настоящее время первоочередной экономической задачей 
является определение основных признаков возникновения кризиса 
и объединение их в систему, которая позволит достоверно оценить 
ситуацию, своевременно спрогнозировать приближение кризиса, 
оценить возможные негативные последствия и разработать прог-
рамму выхода из кризиса. Необходимо обращать внимание, на то, 
что вероятность появления кризиса существует всегда, поскольку в 
любой системе существуют непредсказуемые факторы, которые 
снижают достоверность прогноза кризиса. Важно учитывать, что 
кризис имеет двоякое влияние, он не только может оказывать нега-
тивное воздействие на развитие экономической системы, но и быть 
толчком качественного перехода на следующий, более высокий 
уровень ее развития. 

Большинство ученных задаются вопросом, на какие признаки 
необходимо обращать внимание, чтобы достоверно предвидеть 
кризис, а созданная система прогнозирования позволит четко опре-
делить их, в том числе направление действия, и какие сферы 
областей экономики будут поражены.  

Разработка модели, позволяющей своевременно определять 
начальный этап, позволит снизить его последствия. Последствия 
кризиса могут определяться не только его природой возникно-
вения, но и какие антикризисные меры были предприняты для его 
снижения, а также могут привести к резким изменениям или 
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мягкому выходу. В антикризисном управлении стратегия управ-
ления имеет решающее значение. В стратегии антикризисного 
управления особое внимание уделяется основным проблемам 
выхода из кризиса. 

Автор предлагает в качестве базовой классификации, исполь-
зовать разделение 3 вида кризисов на: аграрный, экономический и 
финансовый. Для составления развернутой классификации кризисов 
необходимо подробно рассматривать каждый вид из базовой класс-
сификации. Каждый из этих кризисов необходимо изучать в отдель-
ности, так как имеет свою природу возникновения, направления 
развития и различные последствия. Из всех менее изучен аграрный 
кризис. 

Это подтверждает актуальность исследования динамику кри-
зисных явлений, выявления причин их возникновения и выделение 
основных показателей и направлений распространения, а также 
разработки системы прогнозирования, позволяющей выявить нега-
тивные последствия для формирования путей выхода экономики 
страны из кризисного состояния.  

Поскольку разделение кризисов на базовых вида в некоторой 
степени носит неопределенный характер, поэтому необходимо 
более точнее определение аграрного, экономического и финансо-
вого кризисов, позволяющее их разделить. 

Аграрные кризисы — кризисы перепроизводства в сельском 
хозяйстве. Проявляются, прежде всего, в относительном перепроиз-
водстве сельскохозяйственной продукции, накоплении огромных 
нереализованных ее запасов. Одновременно растет задолженность 
крестьянских хозяйств (в современных условиях это задолженность 
прежде всего ипотечным банкам), происходит массовое разорение 
мелких и средних производителей. 

Первый аграрный кризис начался в первой половине 70-х 
годов и продолжался до второй половины 90-х годов XIX в., 
следующий — 1920 г. до второй мировой войны. После второй 
мировой войны (1948 г.) начался новый аграрный кризис, продол-
жавшийся до начала 70-х годов.  

Внешнее проявление кризиса — кризис перепроизводства, 
вызывающие сильное падение выручки сельского хозяйства от 
продажи своих товаров и массовое банкротство. 
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Аграрные кризисы не носят такого периодического характера, 
как экономические История знает только два всеобщих, длитель-
ных аграрных кризиса: европейский аграрный кризис 1873—
1895 гг. и мировой аграрный кризис (более ранние аграрные 
кризисы, вроде английского после наполеоновских войн, носили 
местный характер; до постройки железных дорог не существовало 
мирового рынка для сельскохозяйственных продуктов, были только 
отдельные, ограниченные в связи с отсутствием средств сообщения 
рынки).  

В целом описать аграрный кризис можно на следующем при-
мере в начале 1880-х гг., благодаря развитию пароходного сооб-
щения, в Европу хлынул поток дешевого заокеанского зерна из 
Северной Америки, Аргентины и Южной Африки. Произошло 
резкое падение хлебных цен, что привело к европейскому аграрно-
му кризису. Россию аграрный кризис затронул самым непосредст-
венным образом, поскольку в 1880-е гг. она занимала первое место 
среди стран-экспортеров зерна и на ее долю приходилось свыше 
35% мирового вывоза.  

После 1895 г. цены на зерно стали расти, и оскудение деревни 
приостановилось. Стабилизации положения способствовал промыш-
ленный подъем 1890-х гг., сопровождавшийся развитием железнодо-
рожного транспорта, ростом денежного обращения, повышением 
спроса на внутреннем рынке. Развитие промышленного капитализма 
прямо влияло на положение дел в сельском хозяйстве. Новые 
технические возможности привели к постройке сети элеваторов и 
постоянных зернохранилищ, что давало возможность производи-
телям хлеба дожидаться выгодной рыночной конъюнктуры. Выход 
из аграрного кризиса сопровождался скачкообразным ростом спроса 
на сельскохозяйственные машины и улучшенные орудия. За 1890-
1915 гг. их потребление увеличилось в 26 раз, при этом более поло-
вины сельскохозяйственных машин производилось в России [4].  

Особенность аграрных кризисов состоит в том, что они не 
являются строго периодическими и отличаются своей длитель-
ностью, затяжным характером. Главная причина длительного, 
затяжного характера аграрных кризисов заключается в монополии 
частной собственности на землю, существовании земельной ренты, 
ее росте, что удорожает сельскохозяйственную продукцию и 
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затрудняет ее реализацию, а непредсказуемость связана с неопреде-
ленностью климатических явлений.  

Установленный высокий уровень земельной ренты приводит к 
оттоку огромных капиталов из сельского хозяйства. Это препятствует 
интенсивному массовому обновлению основного капитала, следова-
тельно, к снижению производительности труда, увеличению издержек 
производства, а в итоге к увеличению себестоимости продукции, что 
снизило бы ее реализацию. Затяжному характеру кризисов способст-
вует также наличие массы мелких фермеров, которые не могут искать 
выхода из кризиса в сокращении производства. В силу всех этих 
причин объем сельскохозяйственной продукции в связи с кризисным 
падением цен сокращается медленнее, чем в промышленности, а в ряде 
случаев не сокращается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Схема 1. Факторы, оказывающие на возникновение аграрного кризиса 
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На основании выше изложенного можно выделить внешние и 
внутренние факторы, которые могут оказать возникновению аграр-
ного кризиса (Схема 1). Аграрный кризис может послужит толчком 
возникновению как финансового кризиса, так и экономического 
кризиса. 

Аграрный кризис может перейти в экономический кризис, а 
экономический в финансовый либо аграрный кризис может пе-
рейти в финансовый кризис.  

Одним из факторов перехода аграрного кризиса в финансовый 
могут послужить следующие факторы, которые спровоцируют 
виток кризиса: 

 влияние природных условий может привести к перепроиз-
водству пшеницы, следовательно, происходит превышение 
предложения над спросом, образуются излишки; 

 влияние природных условий может привести к не урожаю, 
следовательно, происходит повышение цены; 

 установленная высокая рента на землю, приводит к увели-
чению затрат у фермерских хозяйств; 

 импорт дешевой пшеницы; 
 отсутствие современного технологического оборудования, 
не позволяет получить хороший урожай пшеницы. 

Переход аграрного кризиса в финансовый представлен в 
схеме 2. 

 
 
 

 

 

 

Схема 2. Переход аграрного кризиса в финансовый кризис 

Выше перечисленные факторы приведут к снижению выручки. 
Дальнейший этап приведет к снижению платежеспособности фер-
мерских хозяйств перед банками, то есть не возврат кредитов и ссуд, 
следовательно, происходит снижение платежеспособности одного 
банка перед другим, так как банки между собой взаимосвязаны, 
разорение оного банка приводит к разорению другого. А в даль-
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нейшем рефлексивный процесс может привести к колебаниям цен 
акции на фондовом рынке. Котировки акции известных компаний 
упадут. 

Рефлексивность понимается как процесс, при котором цены 
формируются в основном представлениями участников биржи о 
будущей тенденции к их росту и падению. При этом уровень 
доходности ценных бумаг, проектов или размер активов, которые за 
ними стоят, практически не влияют на цены[5].  

Впервые рефлексивные процессы были изучены российскими 
учеными В. Лефевра и Г.Щедровицким, но наиболее полно 
рассмотрены применительно к экономике Дж. Соросом в его книге 
«Алхимии финансов». Основная идея, высказанная учеными, заклю-
чается в том, что ценовые суждения участников всегда основаны на 
предпочтениях, а превалирующее предпочтение влияет на рыночные 
котировки[6, C. 30-39].  

Одним из факторов, провоцирующий переход от аграрного 
кризиса в финансовый кризис, также являются факторам провоци-
рующие экономический кризис, которые являются промежуточным 
звеном при переходе в финансовый кризис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Схема 3. Переход агарного кризиса в экономический кризис 
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Рис. 1 Цена на зерновые и зернобобовые культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Технологический парк (период с 2007 по 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Число прибыльных организаций 
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На рисунке 1 представлена динамика цен на зерно за 8 лет, если 
проанализировать рисунок 1 и рисунок 2, то можно увидеть, что 
высокий уровень обновления технопарка создает условия для 
снижения цен на зерно. 

Природные условия, которые могут привести к не урожаю к 
ряду зерновых культур, провоцирует такие условия, что отрасли 
легкой, пищевой и текстильной промышленности не смогут при-
обрести сельскохозяйственную продукцию для своего производства. 
Снижается реализация продукции в смежных отраслях. Также не 
урожай способствует тому, что фермеры из-за низкой прибыли или 
ее отсутствия не смогут приобрести технологическое оборудование, 
также не приобретаются материалы у химической промышленности 
необходимые для получения высокого урожая. На рисунке представ-
лено снижение прибыль у фирм, занимающейся сельскохозяствен-
ной отраслью.  

Выше названные последствия приведут к снижению выручки, 
заработной платы, следовательно, к сокращению рабочих и увели-
чению безработицы. Все эти признаки отражают начало возникно-
вения экономического кризиса. Экономический кризис перейдет в 
финансовый кризис, поскольку отрасли промышленности пройдут 
тот же этап, что и сельскохозяйственные фермеры при снижении 
платежеспособности перед банками.  

По данным Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации в результате ранневесенней и летней засухи в 2012г. 
гибель посевов сельскохозяйственных культур отмечена в 22 субъек-
тах РФ. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был 
введен в 20 субъектах страны, среди них республики Калмыкия, 
Татарстан, Башкортостан, Чеченская, Тыва и Хакасия, Ставрополь-
ский и Алтайский края, Волгоградская, Ростовская, Оренбургская, 
Саратовская, Курганская, Челябинская, Омская, Ульяновская, Томс-
кая, Новосибирская, Кемеровская и Брянская области. Площадь 
гибели - 5,99 млн га, что составляет 7,9% от общей посевной 
площади.  

Снижение урожая овса и ухудшение качества оставшегося 
зерна уже привело к заметному росту оптовых цен на овсяную 
крупу.  

В текущем году, несмотря на рост площадей, валовый сбор 
овса может значительно понизиться из-за неблагоприятных 
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погодных условий в ряде регионов Сибири, Урала, Поволжья, 
Центрально-Черноземного региона. Его урожай, по оценкам Инс-
титута Конъюнктуры аграрного рынка, составит около 4 млн т 
против 5,3 млн т в прошлом году. Кроме того, из-за засухи качества 
овса значительно снизится. [2] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 Валовый сбор зерна. 
 
Из-за нехватки зерна переработчики начали конкурировать 

между собой, что привело к значительному росту оптовых цен 
на продовольственный овес. В итоге переработчики постепенно 
начали повышать отпускные цены для ретейлеров.  

В октябре 2012г. потребительские цены в России выросли, по 
данным Росстата, в среднем на 0,5%, с начала года — на 5,6%. При 
этом стоимость пшеничной муки увеличилась в октябре 2012г. на 
4,8%, манной крупы - на 3,3%, овсяной и перловой круп, овсяных 
хлопьев, гороха, фасоли и пшена - на 2,4-2,8% [2].  

Внимания заслуживает и то, что неблагоприятная конъюнк-
тура сложилась в целом на мировом аграрном рынке. В особеннос-
ти дорогой становится мука. Ее стоимость с начала года повыси-
лась на 55% из-за засухи в странах-производителях зерна, включая 
США и Россию [1].  

По статистическим данным можно сделать следующий вывод, 
неурожай и повышение цен на зерновые культуры привели к 
возникновению аграрного кризиса. 

В связи с обострением вопросов обеспечения населения 
всего мира необходимыми продуктами сельского хозяйства. 
Проблема исследования и прогнозирования аграрных кризисов 
имеет высокий уровень актуальности. 
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Նարեկ Հարությունյան, աշխ. գ. թ., դոցենտ  
ԵՊՀ 

Արաքսիա Սպերցյան 
 Վոլգոգրադի պետական տեխնոլոգիական համալսարան 

 

ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՃԳՆԱԺԱՄ: ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

Հոդվածը նվիրված է ագրարային ճգնաժամի ուսումնասիրությանը: 
Նրանում որոշվում է դրա առաջացման պատճառները և գործոնները: Հե-
ղինակը նկարագրում է ագրարային ճգնաժամից տնտեսական և ֆի-
նանսական ճգնաժամի անցման գործընթացը: Բացահայտված են ճգնա-
ժամի հարաշարժության կանխատեսման գլխավոր հիմնախնդիրները: 
Առաջարկված է ճգնաժամային երևույթների հեղինակային դասակարգում: 
Թեմայի արդիականությունը հիմնավորված է կապված ամբողջ աշխարհի 
բնակչությանը սննդամթերքով ապահովման հիմնախնդրով: 

 
 

ANNOTATION 

Narek Harutyunyan, Ph.D in Geography, Associate Professor YSU 
Araksia Spertsyan, Volgograd State Technical University 

THE AGRARIAN CRISIS. FACTORS AND REASONS OF THE EMERGENCE. 
 

The article deals with the agrarian crisis. The factors and the reasons of 
its appearance are identified in the article. The author describes the process 
of transition of agrarian crisis into the economic and financial crisis. The 
main problems of the study of the forecasting crisis dynamics are identified 
there. The author’s classification of the crisis is given in the article. The 
actuality of the given theme (subject) related with the problems of food 
supply of the whole population is defined in the article. 
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Աշոտ Մարդոյան, տ.գ.թ., դոցենտ 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Ըստ փորձագիտական գնահատումների տարեկան շահագործ-
վող հանքավայրերի բավական մեծ մասն իրացվում է ապօրինա-
բար, բնականաբար գտնվելով հարկման դաշտից դուրս: Հայաս-
տանի Հանրապետությունը որպես ընդերքի միակ և բացառիկ սե-
փականատեր, ներկայումս ունի ֆինանսական դժվարություններ` 
իր սեփականության իրավունքը պատշաճ կերպով իրականացնե-
լու համար: Պետական բյուջեից ֆինանսավորումը, մասնավորա-
պես երկրաբանական ուսումնասիրությունների և ընդերքի կառա-
վարման համար, սահմանափակ է և Հայաստանի Հանրապետու-
թյան ընդերքը պետության աջակցության մեծ կարիք ունի: Ներկա-
յումս երկրաբանահետախուզական աշխատանքներից երկրաֆի-
զիկական, երկրաքիմիական, հիդրոերկրաբանական, ինժեներա-
երկրաբանական, հետախուզական, մանրակրկիտ հետախուզա-
կան, հանքավայրերի գույքագրման կամ մոնիտորինգի վարման 
համար պետական բյուջեից միջոցներ չեն տրամադրվում: Այս 
փաստը ինչ-որ չափով բացատրում է համակարգում գոյություն 
ունեցող տարբեր անօրինականությունները և ապօրինի գործողու-
թյունները: Արդյունքում, երկրաբանության ոլորտը և պետությունը 
կորցնում են նյութական և ֆինանսական միջոցներ:  

Հանքարդյունաբերությունը տնտեսության գերակա ճյուղ հայ-
տարարելուց հետո ՀՀ կառավարությունը մեկը մյուսի հետևից 
սկսեց տարեկան տասնյակ հանքերի շահագործան լիցենզիաներ 
տալ և 2015թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ ՀՀ 29.000 քկմ տարած-
քում տրված օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատա-
կով տրամադրված ընդերքօգտագործման իրավունքները կազ-
մում են 468 և դրանք շարունակում է աճել:1  

Հանքարդունաբերությունը որպես տնտեսական գերակայություն 
ամրագրվեց նաև 2008թ. ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված 
Կայուն զարգացման ծրագրում, որն ըստ էության Հայաստանի 
սոցիալ-տնտեսական պետական ծրագիրն է: Դրան հաջորդեց 
հանքային արդյունաբերության հետ կապված օրենսդրության փո-
փոխությունը, մասնավորապես Ընդերքի մասին նոր ՀՀ օրենսգրքի 
հաստատումը 2010թ-ին, որն իրականացվեց Համաշխարհային Բան-

                                                                 
1 http://minenergy.am/page/422 
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կի օժանդակությամբ (կամ ճնշման ներքո) և Հայաստանում «դրախ-
տային» պայմաններ ապահովեց հանքարդյունահանող ընկերություն-
ների համար` ցածր հարկեր ու բնապահպանական վճարներ, ոչ մի 
պատասխանատվություն թափոնների համար, նվազագույն պետա-
կան վերահսկողություն և այլն: Թափոնների տեղադրման վերաբեր-
յալ կարող ենք նշել, որ «Բնապահպանական վճարների դրույքա-
չափերի մասին» ՀՀ օրենքով թափոնների տեղադրման համար 
վճարները սահմանվում են՝ ըստ վերջիններիս վտանգավորության 
աստիճանի՝ 4-ից մինչև 1-ին դասի, համապատասխանաբար 1500 
դրամից մինչև 48000 դրամ/տոննա դրույքաչափերով, ինչպես նաև ոչ 
վտանգավոր թափոնների համար` 600 դրամ/տոննա և հողածած-
կույթի քանդման և շինարարության հետևանքով առաջացած ոչ 
վտանգավոր թափոնների համար՝ 60 դրամ/տոննա դրույքաչա-
փով: Միևնույն ժամանակ, ըստ Ազգային վիճակագրական ծառա-
յության տվյալների, Հայաստանում 2013 թ. արտադրված թափոն-
ների 99.66 %-ը բաժին է ընկնում Սյունիքի մարզին, որի հիմնա-
կան աղբյուրը հանքարդյունաբերությունն է:2 Սակայն վերը նշված 
«Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ 
օրենքով` լեռնարդյունահանող իրավաբանական անձանց կողմից 
առաջացած թափոնների համար սահմանված է 0 դրամ դրույքա-
չափ: Եթե նույնիսկ հաշվի չառնենք լեռնարդյունաբերության թա-
փոնների վտանգավորության աստիճանը՝ պայմանավորված վեր-
ջիններիս մեջ վտանգավոր միացություններով, և այս ամենը հարկ-
վեր գործող ամենացածր դրույքաչափով, ապա միայն 2010 թ. այս 
մասով պետական բյուջե կմուտքագրվեր առնվազն 10 մլրդ դրամ 
գումար, այսինքն՝ ավելի շատ, քան Հայաստանի Հանրապետութ-
յունում հավաքագրված բոլոր բնապահպանական և բնօգտագործ-
ման վճարները միասին վերցված (մթնոլորտային օդի մեքենանե-
րից և գործարաններից աղտոտում, ջրերի աղտոտում, թափոննե-
րի տեղադրում, շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանք-
ների արտադրում և ներմուծում, կենսառեսուրսների, ջրային ռե-
սուրսների օգտագործում, պինդ օգտակար հանածոների, աղի և 
ստորգետնյա հանքային ջրերի օգտագործում), որն 2013 թվակա-
նին կազմել է 1 մլրդ 930 մլն ՀՀ դրամ: Փաստենք նաև, որ 2013 
թվականին բնական պաշարների օգտագործման դիմաց վճարը 
կազմել է ընդամենը 1 մլրդ 224 մլն ՀՀ դրամ: Բնօգտագործման 
դիմաց ստացված վճարների 69,1%-ը կազմել է օգտակար հանա-

                                                                 
2 http://armstat.am/file/doc/99489218.pdf 
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ծոների արդյունահանման դիմաց գանձվող վճարներից:3 2013 թ.-ին 
արդյունաբերության մեջ հանքագործական արդյունաբերության և 
բացհանքերի շահագործման մասնաբաժինը կազմում է 15.8%-ը:4 

Ընդերքի նոր օրենսգրքով լեռնարդյունաբերության թափոն-
ները փոխարինվել են ոչինչ չասող «Լցակույտեր» բառով՝ «չկա 
թափոն-չկա թափոնի տեղադրման համար վճար» սկզբունքով: 
Սակայն սա միայն հանքարդյունաբերության արտոնյալ կարգավի-
ճակի առաջին բաղադրիչն է: 1998թ. դեկտեմբերի 30-ին ընդուն-
վեց «Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի մասին» ՀՀ կառա-
վարության թիվ 864 Ն որոշումը, որով դրույքաչափեր սահմանվե-
ցին բնական ռեսուրսների օգտագործման համար՝ մասնավորա-
պես ազնիվ և գունավոր մետաղների համար: 

Հաշվի առնելով, որ այն ժամանակ հիմնական հանքարդյունա-
բերական ձեռնարկությունները պետության սեփականությունն էին, 
և սահմանված վճարները պետության մեկ գրպանից մյուս գրպանը 
տեղափոխվող գումարներ էին` վերոհիշյալ մետաղների համար 
սահմանվեց աշխարհում գոյություն ունեցող նվազագույն վճարնե-
րից մեկը՝ շուկայական գնի 1-1.5 %-ի չափով: 

Համեմատելով այս չափը մետաղական հանածոներով հա-
րուստ երկրների հետ` կարող ենք տեսնել, որ Հայաստանը այս 
առումով զիջում է սկզբունքորեն բոլորին: Օրինակ՝ Ռուսաստա-
նում այն կազմում է 3.8-8.3 %, Կանադայում՝ 10-16 %: Չիլիում, որը 
պղնձի արդյունահանման առաջատարներից մեկն է, պետության 
բացառիկ սեփականությունը հանդիսացող ռեսուրսի շահագործ-
ման համար տնտեսվարողները բնօգտագործման վճարի տեսքով 
վճարում են 5-14%, Կոլումբիայում՝ 4-6%, Հարավային Աֆրիկա-
յում՝ 10%, Ավստրալիայում՝ մինչև 4.5%:5 

Ներկայում գործող բնօգատագործման և բնապահպանական 
վճարների համակարգի կատարելագործման ճանապարհով գնա-
լու փոխարեն, ներկայացված օրենսգրքի նախագծով ընդհանրա-
պես հանվել են մետաղական հանածոների համար վճարվող 
բնօգատագործման վճարները, որոնք փոխարինվելու են «ռոյալ-
թիով»՝ հասույթի հիման վրա հաշվարկվող վճարատեսակով: 

Սակայն միջազգային փորձը ցույց է տալիս, ռոյալթիի կիրա-
ռումը արդյունավետ է միայն այն դեպքերում, երբ պետությունը 
կամ պետական մասնաբաժնով ձեռնարկություններն են հանքերի 
                                                                 
3 http://armstat.am/file/doc/99489218.pdf 
4 http://armstat.am/file/doc/99489228.pdf 
5 Шевчук А.В. Экономика природопользования: теория и практика. -М.: НИА-
Природа, 2010, 210 с. 
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շահագործողը: Մնացած դեպքերում բնօգտագործման վճարի կի-
րառումը բոլոր առումներով առավել նպատակահարմար է հա-
մարվում: Բազմաթիվ երկրներում բնօգտագործման վճարը կի-
րառվում է ռոյալթիի հետ մեկտեղ, որտեղ բնօգատագործման 
վճարը համարվում է պետության բացառիկ սեփականություն հա-
մարվող ռեսուրսի օգտագործման վճար, իսկ ռոյալթին՝ գերշա-
հույթներ ապահովող ոլորտից վճարվող լրացուցիչ հարկատեսակ: 

Ներկայացված նոր ընդերքի օրենսգրքի նախագծում նշված է, 
որ ռոյալթիի հաշվարկման բազան՝ հանքաքար, խտանյութ, ձուլ-
վածք կամ վերամշակման արդյունքում ստացված ցանկացած 
վերջնական արտադրանքն է, որը առաջին հերթին ենթադրում է, 
որ հանքարդյունաբերողը կվճարի իրեն հարմար այս չորս տարբե-
րակից մեկով, և երկրորդը՝ այն իրականում խթանում է, որ հանք-
արդյունահանողները վաճառեն առաջին փուլի արտադրանքը՝ 
հանքարարը, հարկման ցածր բազա ունենալու համար, այսինքն՝ 
խթանում է ռեսուրսային մոտեցումը և ոչ վերջնական արտադրան-
քը, քանի որ վերջինիս հարկման բազան ավելի մեծ է ստացվում՝ ի 
հակակշիռ միջազգային փորձի, որտեղ, օրինակ, եթե հանքարդ-
յունաբերողը վաճառում է խտանյութը հանքաքարի փոխարեն, 
ապա բնօգտագործման վճարից կատարվում է 20 % զեղչ: 

Նոր օրենսգրքի նախագծով շահութաբերության համար նա-
խատեսված 25 % նորման հիմնավորված չէ: Ցավալի է փաստել, 
սակայն, ըստ նոր օրենսգրքի նախագծի՝ եթե երկու հանքարդյու-
նաբերողներ արդյունահանում են միևնույն քանակի բնական ռե-
սուրս, որոնցից մեկը, անգրագետ կառավարման կամ հարկերից 
խուսափելու պատճառով, օրինակ, ստանում է նվազագույն հաշ-
վարկման բազա, իսկ մյուսը՝ վերամշակման, արդյունավետ կառա-
վարման և այլ գործոնների հետևանքով, ավելի բարձր բազա, 
ապա նույն ծավալի ռեսուրսի համար առաջինը վճարում է ավելի 
ցածր գին՝ ազդելով նաև մրցակցության վրա: 

Նախագիծը ունի նաև կոնցեպտուալ խնդիր: Եթե բնօգտա-
գործման վճարը տնտեսական խթանման միջոց է և ազդելով 
հանքարդյունաբերողի վարքի վրա՝ ստիպում է նրան առավել 
արդյունավետ արդյունահանել մետաղական հանածոն (ավելի քիչ 
բնօգտագործման վճար վճարելու համար), ապա նոր նախագծով 
շրջակա միջավայրի կառավարման այս տնտեսական մեխանիզմը 
դուրս է գալիս, և գործում է միայն ֆինանսական մեխանիզմը, 
այսինքն՝ էական չէ, թե ինչքան բնական ռեսուրս ես օգտագործում, 
էական է ֆինանսական մեխանիզմը: 
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Օրենսգրքի նախագծով հարկային մարմինների և հանքարդ-
յունաբերողների միջև հարկային բազայի մասին բանակցելու 
հնարավորությունը իրականում կոռուպցիոն հսկայական ռիսկեր է 
պարունակում, առավել ևս որ հաջորդ կետով հարկային մարմին-
ների իրավասությունները սահմանափակվում են հաշվարկման 
բազայի համար պայմանագրերի վրա հիմնվելու անհրաժեշտու-
թյամբ: Սա նշանակում է, որ եթե նույնիսկ պղնձի միջազգային 
գները գտնվեն 10.000 ԱՄՆ դոլար/տոննա սահմաններում, եթե 
տնտեսվարողը, ցանկանալով նվազեցնել իր հարկման բազան, 
վաճառի ռեսուրսը մի քանի անգամ ցածր գնով, միևնույն է` հար-
կային մարմինները հաշվարկման բազայի համար հիմք կարող են 
ընդունել միայն պայմանագրերը: 

Այսօր հանքարդյունաբերությունում առկա են խնդիրներ, որոնք 
լուծման կարիք ունեն. 

1.  Լեռնամետալուրգիայի թափոնները պետք է դասակարգ-
վեն և մտցվեն հարկման դաշտ՝ ապահովելով լրացուցիչ 
ֆինանսական միջոցներ և լինելով ռեսուրսների ռացիոնալ 
օգտագործման գործիք, 

2.  Ռոյալթիները պետք է ոչ թե փոխարինեն բնօգտագործ-
ման վճարներին, այլ լրացնեն. առնվազն առաջիկա տարի-
ների համար այս երկու վճարատեսակները պետք է 
հանդես գան միասին, 

3.  Բնօգտագործման վճարների դրույքաչափերը պետք է 
հիմնված լինեն ռեսուրսների շուկայական գների վրա, իսկ 
դրանց բացակայության դեպքում՝ էկոլոգոտնտեսական 
հաշվարկների հիման վրա, 

4.  Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերը պետք է 
հիմնված լինեն շրջակա միջավայրին, մարդու առողջութ-
յանը հասցված իրական վնասի գնահատման հիման վրա, 

5.  Հանքանյութը, խտանյութը, ձուլվածքը և բնական ռեսուր-
սից ստացված վերջնական ապրանքը արտահանվելիս 
պարտադիր պետք է մաքսազերծվեն, ընդ որում՝ արտադ-
րական ամեն հաջորդ փուլի դեպքում ավելի ցածր դրույ-
քաչափով, 

6.  Ռոյալթիների հարկման բազայի հիմք ընդունել միջազգա-
յին գները և բացառել բանակցությունները հանքարդյունա-
բերողների և հարկային մարմինների միջև: 

Հայաստանում երկրաբանության ոլորտի ֆինանսավորման 
համակարգը պետք է վերանայվի: Այս բնագավառում պետական 
կառավարումը նախկինում իրականացվում էր վարչարարական 
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մեթոդներով ընդունված կարճաժամկետ և զարգացման հեռա-
նկարային պլանների հիման վրա: Ժամանակակից շուկայական 
տնտեսության պայմաններում, երբ բոլոր արդյունաբերական ձեռ-
նարկությունները սեփականաշնորհված են և գործում են որպես 
ինքնուրույն սուբյեկտներ, այդպիսի մոտեցումը ոչ միայն հնարա-
վոր չէ, այլ նաև պետք չէ:  

Պետությունը պետք է ոչ միայն հսկի ընդերքօգտագործման 
գործընթացը, այլ նաև ողղորդի ցանկացած ուղղությամբ ոչ վարչա-
րարական կարգի նպատակասլաց գործողությունների միջոցով` 
իրավական դաշտի և պետական կառավարման մարմինների կա-
ռուցվածքի կատարելագործմամբ, ընդերքի օգտագործման առան-
ձին տեսակների շահագործման պայմաններ ստեղծելով: Բացի 
դրանից մեծ է պետության դերը ընդերքի երկրաբանական ուսում-
նասիրության գործում: 

 Այս գործողությունները կարող են բավարար արդյունավետ 
լինել, եթե դրանք իրականացվեն դիտարկվող բնագավառի հա-
մար սահմանված կարգով մշակված և ընդունված պետական 
կառավարման ռազմավարության համաձայն: 
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Անահիտ Մաշինյան, դասախոս  
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ  

 

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ԱՆՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

Հիմնաբառեր – աղքատության մակարդակ, զբաղվածության 
մակարդակ, էկոտուրիզմ, հոգևոր տուրիզմ, տրանսֆերտ, թաց 
լիզինգ, ֆինանսական ներուժ 

Տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակար-
դակի բարձրացումը, սոցիալական ու տարածքային զարգացման 
անհամաչափությունների համահարթեցումը և աղքատության 
մակարդակների տարածքային տարբերությունների նշանակալի 
կրճատումը հանդիսանում են մեր երկրի տարածքային զարգաց-
ման գերակայություն թե΄ միջնաժամկետ և թե΄ երկարաժամկետ 
հեռանկարում:  

Տարածքային սոցիալ-տնտեսական զարգացման անհամաչա-
փությունների հետագա խորացումը խոչընդոտում է երկրի ինչպես 
ներքին սոցիալական ու տնտեսական կայունությանը այնպես էլ 
անվտանգությանը՝ նպաստելով տնտեսապես թույլ զարգացած 
տարածքներից բնակչության անցանկալի արտահոսքին:  

Տնտեսական զարգացման այսպիսի միտումները պայմանա-
վորել են սոցիալական այնպիսի կարևորագույն ցուցանիշների 
մարզային անհամաչափության աճ, ինչպիսիք են զբաղվածության 
ու աղքատության մակարդակները: 2004-2011 թթ. Զբաղվածութ-
յան մակարդակի մարզային անհամաչափության միջակայքն աճել 
է 1.4, իսկ աղքատությանը՝ 1.7 անգամ1: Այս ցուցանիշների առու-
մով ամենաբարենպաստ վիճակում է գտնվում հանրապետության 
մայրաքաղաքը: Այստեղ կենտրոնացած է երկրի տնտեսական 
ընդհանուր աճի գերակշիռ մասը, ինչն էլ պայմանավորում է ոչ 
գյուղատնտեսական զբաղվածության առավել բարձր ու աղքա-
տության առավել ցածր ցուցանիշներ:  

Համայնքային մակարդակում զարգացման անհամաչափու-
թյունները պայմանավորված են համայնքների օբյեկտիվ (բնակլի-
մայական ու աշխարհագրական) առանձնահատկություններով, և 
այնպիսի հիմնական գործոններով, ինչպիսիք են` համայնքի բնակ-
                                                                 
1 Ð³í»Éí³Í ÐÐÏ³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2014 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 27-Ç N 442 - Ü áñáßÙ³Ý 

§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 2014-2025 ÃÃ. Ð»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý 
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·Çñ¦ 
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չության թիվը և սոցիալ-ժողովրդագրական կազմը, սահմանամեր-
ձությունը, հեռավորությունը տնտեսական զարգացման մոտակա 
կենտրոնից, տնտեսական ու սոցիալական ենթակառուցվածքների 
առկայությունը և վիճակը, դիրքը միջհամայնքային ու հանրապե-
տական նշանակության ճանապարհների նկատմամբ, գյուղա-
տնտեսական նշանակության հողերի քանակն ու որակը, դրանց 
ոռոգման առանձնահատկությունները, համայնքի ֆինանսական 
ներուժը, ներդրումային ակտիվությունը և այլն:  

Չնայած պետության սոցիալական քաղաքականությունը միտ-
ված է բնակչության աղքատացման ռիսկի նվազեցմանն ու աղքատ 
բնակչության հնարավորությունների ընդլայնմանը, սակայն 2008-
2012 թվականներին ՀՀ բոլոր մարզերում տեղի է ունեցել աղքա-
տության մակարդակի աճ, իսկ դրանց միջմարզային շեղումները 
կամ անհամաչափության բնութագրիչներն աճել են /աղյուսակ 1/:  
 

Աղյուսակ 1 
Աղքատության մակարդակի մարզային շարժը  

Հայաստանում 2008-2012 թթ. 

  2008 % 2012 % 
Ընդամենը Հայաստան 27.6 32.4 
Երևան 20.1 25.6 
Արագածոտն 20.3 21.2 
Արարատ 31.3 34.6 
Արմավիր 24.5 34.3 
Գեղարքունիք 32.0 35.5 
Լոռի 34.2 38.7 
Կոտայք 39.5 42.5 
Շիրակ 42.4 46.0 
Սյունիք 20.3 25.6 
Վայոց ձոր 21.1 20.7 
Տավուշ 23.2 27.5 

Անհամաչափության բնութագրիչներ 
Մարզային (ներառյալ՝ Երևանը) միջինը 28.1 32.1 

Ինդեքս, 2008թ. =100 100.0 114.2 
Անհամաչափության միջակայք 22.3 25.3 

Ինդեքս, 2008թ. =100 100.0 113.5 
Միջին բացարձակ շեղում 7.1 7.2 

Ինդեքս, 2008թ. =100 100.0 101.4 
 Աղբյուրը` «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը», ՀՀ ԱՎԾ, 2013թ.: 
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Աղյուսակից երևում է, որ առավել բարենպաստ վիճակում են 
Վայոց Ձորի, Արագածոտնի մարզերը և Երևանը, որտեղ աղքատ-
ները կազմում են բնակչության 20-25 տոկոսը: Միայն Վայոց ձորի 
մարզում է աղքատության մակարդակը իջել/21%-ից` 20.7%/: Առա-
վել աղքատ են աղետի գոտում գտնվող Շիրակի, Կոտայքի, Լոռու 
մարզերը /39-46 տոկոսը/: Հետևաբար, նպատակային տարածքա-
յին զարգացման քաղաքականության մշակումն ու ներդրումը 
անհրաժեշտ է նաև բնակչության կենսամակարդակի մարզային 
տարբերությունների հարթեցման առումով2: ՀՀ ԱՎԾ –ի 2013թ.-ի 
տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտության /ՏՏԿԱՀ/ հիմնական արդյունքների հիման վրա 
հրատարակված զեկույցի համաձայն, որը անդրադարձել է 2008-
2013թթ.-ին ՀՀ-ի սոցիալական վիճակին և կենսամակարդակի փո-
փոխությանը, 2013թ.-ին տնտեսությունը 2008թ.-ի համեմատ աճել 
է 2%-ով, մինչդեռ աղքատների թիվը ավելացել է 4.4%-ով: Աղքա-
տության մակարդակը մայրաքաղաք Երևանում եղել է ամենա-
ցածրը 25.5%, Շիրակի մարզում՝ ամենաբարձրը՝ 46%: 2013թ-ին 
աղքատության մակարդակի ցուցանիշները 2008թ.-ի մակարդակը 
գերազանցել են ինչպես երկրի մասշտաբով, այնպես էլ բոլոր 
մարզերում և քաղաք Երևանում, բացի Վայոց ձորի մարզում3: 

Բնակչության բարեկեցության աճը և աղքատության հաղթա-
հարումը հանդիսանում է ՀԶԾ հիմնական նպատակը: Ծրագիրը 
նպատակադրում է ակտիվ տարածքային զարգացման քաղաքա-
կանության ներդրման միջոցով երկարաժամկետ հեռանկարում 
երկրում հասնել ինչպես տնտեսական զարգացման, այնպես էլ 
բնակչության կենսամակարդակի՝ աղքատության մակարդակների 
տարածքային տարբերությունների նշանակալի կրճատման ու 
հարթեցման: Ծրագրով նախատեսված է աղքատության առավել 
արագ ու նշանակալի կրճատում փոքր ու միջին քաղաքներում և 
գյուղերում, որը կհանգեցնի բնակչության կենսամակարդակի տա-
րածքային տարբերությունների մեղմացման: 

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալով 2013թ.-ին հան-
րապետությունում առաջատարը եղել է ք. Երևանը՝ թողարկվել է 
506 մլրդ 816.1 մլն դրամի (ընթացիկ գներով), իրացվել` 493 մլրդ 
589.5 մլն դրամի (ընթացիկ գներով) արտադրանք: Երկրորդ տեղում 
է Սյունիքի մարզը` համապատասխանաբար 204 մլրդ 911.3 մլն 
                                                                 
2 Ð³í»Éí³Í ÐÐÏ³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2014 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 27-Ç N 442 - Ü áñáßÙ³Ý 

§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 2014-2025 ÃÃ. Ð»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý 
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դրամ և 192 մլրդ 825.4 մլն դրամ ցուցանիշներով, Վերջին տեղե-
րում են Վայոց ձորի մարզը` 12 մլրդ 2.8 մլն դրամ ու 12 մլրդ 
400.9 մլն դրամ և Տավուշի մարզը` 10 մլրդ 298 մլն դրամ ու 10 մլրդ 
56.4 մլն դրամ ցուցանիշներով/աղյուսակ2/4: 

 Աղյուսակ 2 
Արդյունաբերական արտադրանքի արտադրությունն ըստ ՀՀ մարզերի և 

ք. Երևանի, 2013թ. հունվար-դեկտեմբեր 
 

 

                                                                 
4 arm ef.com/nefs/ 
 

 Թողարկված 
արտադրանքի 

ծավալը, 
ընթացիկ 

գներով, մլն. 
դրամ 

Պատրաստի 
արտադրանքի 
իրացումը, 
ընթացիկ 

գներով, մլն. 
Դրամ 

Արդյունաբերական 
արտադրանքի 
ինդեքսը, % 

Ընդամենը ՀՀ 1240578.7 1214412.7 106.8 
այդ թվում`    

ք. Երևան 506816,1 493589,5 106,1 

Արագածոտն 25112,7 21217,6 117,1 
Արարատ 123593,8 137513 114,3 

Արմավիր 50225,6 50891,2 104,8 

Գեղարքունիք 23665,5 14737,8 105,6 

Լոռի 75260,7 74580,5 102,9 
Կոտայք 166063,7 164966,6 104,7 

Շիրակ 42628,5 41633,8 96,6 

Սյունիք 204911,3 192825,4 108,1 
Վայոց ձոր 12002,8 12400,9 122,7 

Տավուշ 10298.0 10056,4 122,1 
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Գծապատկեր1 
Արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ ՀՀ մարզերի և ք. 

Երևանի 2013թ. Հունվար-դեկտեմբեր 
  

 
Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերի արդյունաբերական արտադ-

րանքի ծավալները 2013թ-ին հանրապետությունում կազմել են 1%, 
սակայն 2012թ. նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ծա-
վալի աճի ցուցանիշով առաջատարը հենց Վայոց Ձորի ու Տավուշի 
մարզերն են` համապատասխանաբար 22.7% և 22.1%: Երրորդ 
տեղում Արագածոտնի մարզն է` 17.1%, ապա Արարատը` 14.3%, 
Սյունիքը` 8.1%, Երևանը` 6.1%, Գեղարքունիքը` 5.6%, Արմավիրը` 
4.8%, Կոտայքը` 4.7%, Լոռին` 2.9%: Շիրակի մարզում, սակայն, 
արձանագրվել է արդյունաբերական արտադրության 3.4% անկում: 
Հուսանք, որ այս ցուցանիշը ամեն դեպքում վկայում է, որ ՀՀ-ում 
տարածքային անհամաչափ զարգացումը աստիճանաբար կհաղ-
թահարվի: 

2014թ.-ի հունվար-հունիս ժամանակահատվածում Վայոց 
ձորի մարզի թողարկված արդյունաբերական արտադրանքի ծա-
վալը կազմել է 8220.3մլն դրամ, գրեթե նույնքան, որքան նախորդ 
տարվա հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում/8.2մլրդ 
դրամ/: Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալով հանրապե-
տությունում դարձյալ առաջատարը Երևանն է, նախավերջին տե-
ղում Վայոց ձորի մարզը, իսկ վերջին տեղում՝ Տավուշի մարզը՝ 
4.6մլն դրամ /աղյուսակ3/: 
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Աղյուսակ3 
Արդյունաբերական արտադրանքի արտադրությունն ըստ  

ՀՀ մարզերի և ք. Երևանի, 2014թ. հունվար-հունիս 
 

 
Գծապատկեր 2 

 

Արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ ՀՀ մարզերի և ք. 
Երևանի 2014թ. Հունվար-հունիս 

 

ՀՀ մարզեր 
և ք. Երևան 

Թողարկված 
արտադրանքի 

ծավալը, ընթացիկ
գներով, մլն. դրամ

Պատրաստի 
արտադրանքի 
իրացումը, ըն-
թացիկ գներով, 

մլն. դրամ 

Արդյունաբերական 
արտադրանքի 
ինդեքսը, % 

Ընդամենը ՀՀ 579335.1 572403.4 100.0 
այդ թվում`    
ք. Երևան 237 329.5 237971,4 100,2 
Արագածոտն 11 998.9 10955,8 110,1 
Արարատ 58 518.2 63142,1 115,5 
Արմավիր 26 262.0 2635,6 98,3 
Գեղարքունիք 10 742.6 776 88,5 
Լոռի 34 066.5 33444 92,9 
Կոտայք 68 276.4 68279,4 93,2 
Շիրակ 21 472.7 17703,2 118,9 
Սյունիք 97 880.4 95216,2 93,7 
Վայոց ձոր 8 220.3 8127,4 153,3 
Տավուշ 4 567.6 4452,3 104,2 
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Ինչով է պայմանավորված Վայոց ձորի մարզում թողարկվող 
արդյունաբերական արտադրանքի փոքր ծավալը, սակայն աղքա-
տության ցուցանիշի ցածր մակարդակը, և ինչպիսի սոցիալ-
տնտեսական զարգացման հեռանկարներ ունի Վայոց ձորի մարզը՝ 
պայմանավորված իր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ առանձնահատկու-
թյուններով: 

Վայոց ձորն աղքատ է անտառներով, սակայն այստեղ աճում 
են քաղցրահամ մրգեր և խաղողի տարբեր սորտեր, և այս առումով 
կա բավարար հումքային բազա` պահածոների արտադրություն 
կազմակերպելու համար: 2010թ-ին Վայոց ձորի Սալլիի, Աղավնա-
ձոր, Չիվա, Արփի և Զառիթափ համայնքներուն կառուցվել են 210 
տոննա ընդհանուր տարողությամբ մրգերի և բանջարեղենի պահ-
պանման սառնարաններ, իսկ Ելփինի համայնքում մրգերի և բան-
ջարեղենի չորացման արտադրամաս5:  

Գյուղական բնակչությունը զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, 
անասնապահությամբ, թռչնաբուծությամբ, ոչխարաբուծությամբ, 
այծաբուծությամբ, մեղվապահությամբ, ձկնաբուծությամբ, գինե-
գործությամբ: Մարզում զարգանում է գյուղատնտեսական հումքի 
վերամշակումը, և կա բավարար հումքային բազա վերամշակող 
արդյունաբերություն զարգացնելու համար: Հանրապետության 
սահմաններից դուրս հայտնի են վայոց ձորի պանրի տեսակները, 
հատկապես ՝ այծի պանիրը և գինիների տեսակները՝ «Արենի», 
«Վերնաշեն»: Այժմ մարզում արտադրվում է նաև նռան գինի` Ար-
ցախից ներկրվող նռան հումքով: Մարզի գյուղվերամշակող 
ձեռնարկությունների մի մասը համագործակցում է ԱՄՆ-ի միջազ-
գային Զարգացման Գործակալության Մարկետինգի աջակցության 
ծրագրի հետ և իր բիզնեսը կազմակերպում է միջազգային չափա-
նիշներով: 

Ըստ վերջին վիճակագրական տվյալների Վայոց ձորի մար-
զում արդյունաբերական ոլորտում գործում են 53 արդյունաբերա-
կան ընկերություններ: Հենց միայն Եղեգնաձորի համայնքում 
առկա են հետևյալ արժեշղթաները 

 խաղողի աճեցում գինի շշալցում վաճառք 
 մրգերի աճեցում օղիներ շշալցում վաճառք 
 այծի կաթ պանիր տարայավորում վաճառք  

Վայոց ձորի մարզում աճում է բույսերի 1650 տեսակ, որոնց 
գերակշռող մասը ունի բուժիչ նշանակություն և մեծ պահանջարկ, 
կարող է օգտագործվել դեղագործական արտադրության մեջ: Այս 
                                                                 
5 www.vdzor.gov.am 
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առումով կա բավարար հումքային բազա մարզում առկա արժե-
շղթաների ցանկը համալրելու ևս մեկով՝ 

 դեղաբույսերի հավաքում չորացում փաթեթավորում վաճառք 
Մարզում ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականաց-

նող կազմակերպություններից շատերը մասնակցում են ոչ միայն 
հանրապետությունում, այլ նաև արտերկրում կազմակերպվող ցու-
ցահանդեսներին՝ նվաճելով բարձր մրցանակներ: Դրանցից են 
«Ջերմուկ Գրուպ»-ը, «Ջերմուկի մայր գործարանը», «Մեգա Արա-
րատ», «Գոլդեն Գոութ», «Գետնատուն», «Արենի» ընկերություն-
ները: Կարծում եմ շուտով լայն ճանաչում կստանա «Գետնա-
տան» նռան գինին: 2011թ-ին մարզում ստացվել է խաղողի գրեթե 
նույնքան համախառն բերք, որքան 2001-2003թթ.-ին՝ 3 տարում 
միասին: 

Վայոց ձորի մարզը հարուստ է նաև օգտակար հանածոներով՝ 
ոսկով, արծաթով, կապարով, ցինկով, ուրան, զանազան շինանյու-
թերով՝ կավ, ավազ, ապակու հումք /կվարցային ավազ/, շինարա-
րական քարերով՝ բազալտ, գրանիտ, ֆելզիտ: Վայոց ձորին մեծ 
ճանաչում է բերել Մարտիրոսի ֆելզիտը՝ տարբեր երանգներով, 
որով երեսապատված են շատ նշանավոր կառույցներ ոչ միայն 
Հայաստանում /Մոսկվա, Կիև, Մինսկ, Սոչի, Թբիլիսի, Յալթա/6: 
Մարզում կան նախադրյալներ՝ նաև լեռնահանքային արդյունաբե-
րության զարգացման համար: 

Վայոց ձորի տարածքւմ կան 150-ից ավելի տաք և սառը աղբ-
յուրներ, որոնցից շատերը ունեն բուժիչ նշանակություն: Դրանցից 
իր բաղադրությամբ և բուժիչ նշանակությամբ ամենահայտնին 
«Ջերմուկ» հանքային ջուրն է: Ջերմուկ քաղաքում գործում են մի 
շարք առողջարաններ, որոնցից մի քանիսը ճանաչված են Հայաս-
տանի սահմաններից դուրս: Կառուցվում են նոր հյուրանոցներ և 
առողջարաններ: Ջերմուկը հարուստ է բնական ռեսուրսներով, 
ունի գեղեցիկ ջրվեժ, ըմպելասրահ, ճոպանուղի: Ջերմուկ առողջա-
րանային քաղաքը ունի միջազգային ճանաչում: Կան նպաստավոր 
պայմաններ՝ էկոտուրիզմի և առողջարանային տուրիզմի զարգաց-
ման համար: 

Վայոց ձորի մարզը հանդիսանում է պատմա-մշակութային 
կարևոր հոգևոր կենտրոն: Այդ մասին են վկայում բազմաթիվ 
պատմական հուշարձանները, եկեղեցիները, խաչքարերը, ամրոց-
ները, կամուրջները: Զարգանում է հոգևոր տուրիզմը, կատարվում 
են ծիսակարգեր, հոգևոր տոներ, ուխտագնացություն, պատարագ: 
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Վայոց ձորի մարզում սկսել է զարգանալ տուրիզմի մի նոր տեսակ՝ 
ագրոտուրիզմը: Դա զբոսաշրջիկների ժամանակավոր բնակու-
թյունն է գյուղական վայրերում: Մարզի սոցիալ-տնտեսական զար-
գացման համար կարևոր հեռանկար է հանդիսանում հատկապես 
տուրիզմի զարգացումը, հետևաբար և կարևորվում են այդ ուղղու-
թյամբ կատարվող ներդրումային գերակայությունները: Տուրիզմի 
զարգացման համար մեծ դեր կխաղան նաև հյուրատների և 
հյուրանոցների անհրաժեշտ պայմանների և գրավչության ապահո-
վումը, Երևանից Արցախ և Իրան տանող մայրուղու մի հատվածն 
անցնում է Արփայի կիրճով և ճանապարհին բացվում են գեղեցիկ 
տեսարաններ` Արենիի եկեղեցին, բազմաթիվ քարանձավներ, Նո-
րավանքի ձորը, «Եդեմ» ռեստորանը: Սակայն Երասխի հատվա-
ծում ճանապարհը դառնում է դժվարամատչելի: Կարծում եմ՝ բա-
վականին առաջընթաց կունենա տուրիզմը Վայոց ձորի մարզում՝ 
Հյուսիս-Հարավ մայրուղու աշխատանքները ավարտելուց հետո, 
կվերանա Վայոց ձոր տանող ճանապարհի վտանգավորությունը՝ 
հատկապես ձմռան ամիսներին: Իսկ եթե մայրաքաղաքից մարզ 
տանող ճանապարհի վտանգավոր հատվածը վերացնելու նպա-
տակով իրականացվի թունելային շինարարություն, ճանապարհը 
կդառնա ավելի կարճ, անվտանգ և հետաքրքիր՝ զբոսաշրջիկների 
համար և մարզի համար կապահովի ավելի մեծ ճանաչում ու ավե-
լի շատ եկամուտ: 

Ճիշտ է՝ Վայոց ձորի մարզն ունի սոցիալ-տնտեսական զար-
գացման բավականին մեծ հեռանկարներ, սակայն մարզում դեռևս 
կան բազմաթիվ խոչնդոտներ, խնդիրներ և մարտահրավերներ: 

Անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ հիմնախնդիրները, որոնք առաջ-
նահերթ են մարզի համար` 

 Գյուղատնտեսական տեխնիկայով ապահովվածության 
ցածր մակարդակ և տարբեր պատճառներով չմշակվող վարելա-
հողերի առկայություն, 

 Վերամշակող արտադրամասերի ստեղծում և աշխատա-
տեղերի ավելացում, 

 Տուրիզմի զարգացմանն ուղղված պետական և մասնավոր 
ներդրումների, ծրագրերի իրականացման արդյունավետության 
բարձրացում,  

 Միջհամայնքային համագործակցության ընդլայնման և հա-
մայնքների խոշորացման անհրաժեշտություն, 

 Տարածքային կառավարման և ՏԻՄ-երի ֆինանսական և 
ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացման անհրաժեշտու-
թյուն, 
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  Տարածքային զարգացման անհամաչափության հաղթա-
հարման նպատակով անհրաժեշտ է համայնքների ֆինանսական 
ինքնուրույնության աճ, համայնքների համագործակցություն և 
միավորում՝ սոցիալ-տնտեսական զարգացման տարբեր բնագա-
վառների խնդիրների լուծման շուրջ:  

  Գյուղատնտեսական տեխնիկայով ապահովվածության 
մակարդակը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել 
հարմարավետ պայմաններով ֆինանսական լիզինգ /մեքենաների, 
սարքավորումներիերի երկարատև վարձակալություն/ հատկա-
պես, այսպես կոչված՝ թաց լիզինգ (wet leasing), երբ լիզինգատուն 
է կրում գույքի հետ կապված ծախսերը /վերանորոգում, ապահո-
վագրում/: 

  Տարածքային զարգացման անհամաչափությունները 
մեղմելու նպատակով սահմանամերձ գյուղերում, օրինակ՝ Խաչի-
կում, կարելի է իրականացնել ներդրումային ակտիվության խրա-
խուսում` խաղողի ընդունման և գինու արտադրություն կազմա-
կերպելու նպատակով, օգտագործելով նաև այնտեղ աճող բարձր 
որակի խաղողը: Դա կնպաստի նոր աշխատատեղերի ստեղծ-
մանը և գյուղից բնակչության արտահոսքի նվազեցմանը: 

  Իրականացնել օժանդակության ծրագրեր՝ ուղղված առա-
վել խոցելի համայնքներին և հաշվի առնելով գյուղական վայրերի 
տնտեսական զարգացման ներկա առանձնահատկությունները՝ 
իրականացնել տնտեսական ու ներդրումային ակտիվության խրա-
խուսում: 
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НЕПРОПОРЦИНАЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ВАЙОЦДЗОРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Повышение уровня социально-экономического развития и уравно-
вешение непропорциональностей социального и территориального 
развития региона, сокращение уровня бедности являются ведущими 
проблемами нашего государства. Углубление непропорцинальностей 
территориального социально-экономического развития препятствует 
внутренней и внешней стабильности государства. В статье представ-
лены изменения в социально-экономическом развитии Вайоцдзорской 
области в период 2008-2014 гг, первостепенные задачи и вызовы 
социально-экономического развития. 

  
 

ANNOTATION 
Anahit Mashinyan 

 
DISPROPORTION OF REGIONAL SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT AND 

PERPECTIVES OF SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT OF  
VAYOTS DZOR 

The increase of social economic development in region, social and 
adjustments of disparities of social and regional development, decrease of 
the level of poverty are priority issues of our country. The deepening of 
disproportion of regional social economic development prevents the 
country’s internal and external social economic stability. 

In the article have been represented Vayots Dzor region's changes of 
social economic development during 2008 – 2014, the region's perspectives 
of social economic development, the primary problems and challenges. 
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Նունե Էլիզբարյան, հայցորդ 
 ՀՊՏՀ  

 

ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԿԼԱՍՏԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 

 
Գոյություն ունեն տարածքային տնտեսությունների մրցունա-

կության ապահովման տարբեր հայեցակարգեր, որոնց շարքում 
տեսական և գործնական հիմնավորվածության ու կիրառելիության 
տեսանկյունից կարելի է առանձնացնել կլաստերային մոտեցման 
կիրառումը: Միջազգային փորձը վկայում է, որ կլաստերային մո-
տեցումն ամբողջ աշխարհում ընդունված է որպես տարածքային 
տնտեսությունների մրցունակության բարձրացման արդյունավետ 
քաղաքականության հիմք: Կլաստերների ձևավորման և գործարկ-
ման հաջողված օրինակներ կան ԱՄՆ-ում, Ֆինլանդիայում, Գեր-
մանիայում, Իտալիայում, Ճապոնիայում, Ֆրանսիայում և մի շարք 
այլ երկրներում: 

Կլաստերային մոտեցման ձևավորման համար պատմական 
հիմք են հանդիսացել, մի կողմից, Ա. Մարշալի «արդյունաբերա-
կան շրջան» և «ագլոմերացիաների տնտեսություն» գաղափար-
ները, մյուս կողմից` Յո. Շումպետերի ինովացիաները, որոնք 
դիտարկվում էին որպես ռեգիոնալ ագլոմերացիաների ներսում 
տնտեսական աճին նպաստող առանցքային գործոններ1: Այսպի-
սով, Մարշալի և Շումպետերի տեսությունների հիմնադրույթների 
համակցման արդյունքում ի հայտ է գալիս կլաստերի շրջանակնե-
րում ֆիրմաների գործունեության համակցման գաղափարը, որը 
ենթադրում է մի կողմից, կապակցված ֆիրմաների մոտիկ հարևա-
նության հաշվին ծախսերի նվազեցում և մյուս կողմից, ինովացիա-
ների տարածքում մեկ ֆիրմայից դեպի մյուսը, որն ապահովում է 
կլաստերի ներսում արտադրողականության անընդհատ աճ2: 

Կլաստերային հայեցակարգի նկատմամբ ներկայիս հե-
տաքրքրությունը մեծապես պայմանավորված է Մայքլ Պորտերի 
աշխատանքներով3: Նրա բնորոշմամբ, կլաստերն իրենից ներկա-

                                                                 
1 Наролина, Т. С. Формирование и развитие 8. кластеров как механизм обеспе-
чения конкурентоспособности экономики региона: автореф. дис. … канд. 
экон. наук. / Т. С. Наролина. Воронеж, 2007. C. 4. 

2 Andre Torre, Frederic Wallet, European Planning Studies, Vol 23, P. 650- 277, 16 
februaury, 2015 

3 Портер М. Конкуренция.: Пер. с англ..: – М.: Издательский дом «Вильямс», 
2005. – 608 с. 
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յացնում է փոխկապված, աշխարհագրական տեսանկյունից հարևան 
հանդիսացող ընկերությունների և նրանց հետ կապված կազմա-
կերպությունների այնպիսի խումբ, որի մասնակիցները գործում են 
որոշակի ոլորտում և բնութագրվում են գործունեության ընդհան-
րությամբ ու փոխադարձ լրացնողականությամբ: 

 Տարածքային տնտեսություններում կլաստերների ձևավոր-
ման և զարգացման գործում կարևոր դերակատարություն ունի 
պետությունը: Զարգացած տնտեսությամբ երկրներում կլաստերա-
յին մոտեցման կիրառմամբ տարածքային զարգացման քաղաքա-
կանությունը կառուցվում է հետևյալ կետերի շուրջ . 

 կլաստերներին պետական աջակցության հիմնական մեխա-
նիզմի ընտրությունը (կլաստերի գործարկման պայմանների ստեղ-
ծում կամ անմիջական աջակցության ցուցաբերում), 

 պետական միջոցների ստացմանը հավակնող կլաստերների 
շրջանակի ընտրությունը (հնարավոր է ինչպես տարածքային 
կլաստերների լայն շրջանակի, այնպես էլ սահմանափակ թվով 
առաջատար կլաստերների ընտրությունը), 

 կլաստերների աջակցության հիմնական նպատակի հստա-
կեցումը (աշխատատեղերի ստեղծում, նոր տեխնոլոգիաների 
մշակում և այլն)4: 

Եվրոմիության երկրներում կլաստերների աջակցության ծրագ-
րերը զարգանում են տարածքային, գիտության և տեխնոլոգիաների 
զարգացման, ինչպես նաև արդյունաբերական քաղաքականություն-
ների շրջանակներում: Այսպիսի ծրագրերի զարգացման միտումը 
ցույց է տալիս, որ կլաստերները ԵՄ-ում հանդիսանում են տարած-
քային, գիտական և արդյունաբերական զարգացման հիմնական գե-
րակայություններից մեկը: Այստեղ տարածքային կլաստերային նա-
խաձեռնությունները հիմնականում կենտրոնացված են արդյունաբե-
րական վերակառուցման, ինչպես նաև զարգացման կենտրոններից 
հեռու գտնվող և ճգնաժամ ապրող տարածքներում: Ըստ որում, 
կլաստերների ստեղծման նախաձեռնությունների մոտ 1/3-ը արվում է 
պետության կողմից (ըստ որում պետությունը ֆինանսավորում է 
կլաստերային նախաձեռնությունների 54%-ը), 27%-ը` գործարար 
հանրույթը (ֆինանսավորման 18%-ը), իսկ 35% դեպքերում կլաստեր-
ները ստեղծվում են պետության և բիզնեսի համատեղ նախաձեռ-
                                                                 
Наролина, Т. С. Формирование и развитие 8. кластеров как механизм обес-
печения конкурентоспособности экономики региона : автореф. дис. … канд. 
экон. наук. / Т. С. Наролина. Воронеж, 2007. C. 4. 

4 Портер М. Конкуренция.: Пер. с англ..: – М.: Издательский дом «Вильямс», 
2005. – 608 с. 



  127

նության արդյունքում (ֆինանսավորման 25%-ը)5: Վերլուծելով կլաս-
տերների ձևավորման և զարգացման միջազգային փորձը, կարելի է 
եզրակացություն անել այն մասին, որ արդյունավետ կերպով զարգա-
նում են հենց այն երկրները և տարածաշրջանները, որոնք իրագոր-
ծում են կլաստերային ռազմավարություններ, ինչը, իր հերթին, 
ապահովում է տնտեսական համակարգերի մրցունակությունը և 
կլաստերներ է ներգրավում լրացուցիչ ներդրումներ: 

Հատկանշական է, տարածքային տնտեսություններում կլաս-
տերների աջակցության ծրագրերը, իրենց առավելությունների հետ 
միասին, պարունակում են նաև նշանակալի ռիսկեր, որոնք պետք է 
անպայմանորեն հաշվի առնվեն նմանատիպ ծրագրերի մշակման և 
իրագործման ընթացքում: Այսպես, կլաստերային մոտեցմամբ տա-
րածքային տնտեսությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառում-
ների իրականացումը կարող է բերել տարածքային տնտեսություն-
ների ոչ բավարար դիվերսիֆիկացմանը, այս կամ այն հատվածնե-
րում արվող երկարաժամկետ ներդրումները կարող են հանգեցնել 
գերակայությունների փոփոխման անհնարինության խնդրին, ինչ-
պես նաև տարածքային տնտեսությունը ամբողջությամբ կարող է 
կախվածության մեջ հայտնվել կլաստերի «միջուկը» կազմող 
ընկերությունից: Ընդհանուր առմամբ, ինչպես ցույց է տալիս մի-
ջազգային փորձը, ներկայումս զարգացած, ինչպես նաև զարգա-
ցող և անցումային տնտեսությամբ երկրների մեծ մասում կլաս-
տերային մոտեցման կիրառումը հանդիսանում է տարածքային 
տնտեսության զարգացման քաղաքականության կարևոր ուղղու-
թյուններից մեկը: Այս համատեքստում, ՀՀ-ում տարածքային 
տնտեսությունների մրցունակության բարձրացում և ինովացիոն 
բաղկացուցիչի ակտիվ կիրառում նախատեսող զարգացման արդ-
յունավետ պետական քաղաքականության մշակման և կենսա-
գործման համար կարևոր նշանակություն ունի կլաստերային մո-
տեցման հիման վրա տարածքային տնտեսությունների զարգաց-
ման քաղաքականության իրականացման միջազգային փորձի վեր-
լուծությունը և արդյունքների տեղայնացումը: Որոշելու համար 
գործունեության այն տեսակները, որտեղ հնարավոր է կլաստեր-
ների ստեղծումը, անհրաժեշտ է իրականացնել տարածաշրջան-
ների կլաստերացման ներուժի գնահատում: Տարածաշրջանի 
կլաստերացման ներուժ ասելով հասկացվում է տարածաշրջանում 
գտնվող ճյուղերի, ձեռնարկությունների և ենթակառուցվածքային 

                                                                 
5 Andre Torre, Frederic Wallet, European Planning Studies, Vol 23, P. 650- 

277, 16 february, 2015 
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կազմակերպությունների մրցակցային առավելությունների առկա-
յությունը, այդ առավելությունների միավորման հնարավորությունը 
և տարածաշրջանի մրցունակության բարձրացման նպատակով 
դրանց օգտագործման հնարավորությունը: Տնտեսության ճյուղերը 
հանդես են գալիս որպես շուկայական մասնագիտացման հատ-
վածներ, և դրանցում արդեն առկան են կլաստերներ, կամ էլ 
դրանց ստեղծումը հնարավոր է դիտվում, եթե մասնագիտացման 
և շնչային թողարկման գործակիցները մեծ կամ հավասար են 1-ի: 
Այսպես, մասնագիտացման գործակցի 1,5-ից բարձր արժեքը նշա-
նակում է, որ տվյալ կլաստերը հանդիսանում է (կամ կհանդիսա-
նա) արտահանման կողմնորոշում ունեցող կամ էլ ուղղված է 
ամբողջ երկրի ներսում պահանջմունքների բավարարմանը: Եթե 
մասնագիտացման գործակիցը գտնվում է [1;1,5] միջակայքում, 
ապա կլաստերը նպատակահարմար է դասել տարածաշրջանա-
յինների թվին6: Դիտարկվող գործակիցների դրական շարժընթացը 
ցույց է տալիս ճյուղի և տարածաշրջանի կլաստերացման ներ-
ուժային հնարավորությունների առկայությունը կամ էլ կլաստերի 
հետագա աճի հնարավորությունը: Գործակիցների նվազումը վկա-
յում է թողարկվող արտադրանքի տեսականու ընդլայնման, ար-
տադրության արդիականացման անհրաժեշտության կամ ճյուղի` 
որպես կլաստեր ապագայում անհեռանակարային լինելու մասին: 

Կլաստերացման ներուժի բնութագրիչները դիտարկելով մաս-
նավորապես Տավուշի մարզի համար, կարող են եզրակացություն 
ձևակերպել առ այն, որ մարզում կլաստերացման ներուժը գտնվում է 
միջին մակարդակի վրա, ինչը ենթադրում է մարզում 2-3 կլաստերների 
ձևավորման հնարավորություն: Ըստ որում, այստեղ կլաստերային 
կառուցվածքների մրցունակության որոշիչներից առկա են միայն 
երկուսը` գործոնային պայմանները (ինչը ենթադրում է նախևառաջ 
գյուղատնտեսության վարման և զբոսաշրջության համար նպաստա-
վոր բնակլիմայական պայմանների առկայություն) և պահանջարկի 
պայմանները: Ինչպես արդեն վերևում նշվեց, մարզում թերզարգա-
ցած են կլաստերների ձևավորման և գործարկման համար անհրա-
ժեշտ ենթակառուցվածքները, սակայն դրանք կարող են ստեղծվել ոչ 
մեծ ներդրումների պարագայում, ինչում կարելի է համոզվել` ուսում-
նասիրելով Տավուշի մարզի 2010-2013թթ. սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման ծրագրով նախատեսված ենթակառուցվածքների զար-
գացման միջոցառումների և դրանց կենսագործման համար անհրա-
ժեշտ ֆինանսական միջոցների պահանջարկի ցանկը: 
                                                                 
6 Ü.². ¾ÉÇ½μ³ñÛ³Ý, ¼μáë³ßñçáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÐÐ ÝÛáõÃ»-

ñáí, ¿ç 95-110 
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Մեր կարծիքով, Տավուշի մարզի զարգացման գերակա ուղ-
ղություն է հանդիսանում զբոսաշրջության ոլորտում կլաստերի 
ձևավորումը և զարգացումը: Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ 
մարզում զբոսաշրջության զարգացումը բնութագրող առանձին 
ցուցանիշները, ինչպես, օրինակ, զբոսաշրջային ընկերությունների 
կողմից մատուցվող ծառայությունների ծավալը, գտնվում են 
խիստ ցածր մակարդակի վրա, սակայն նկատելի է Տավուշի մար-
զում մատուցվող ծառայությունների ընդհանուր կառուցվածքում 
զբոսաշրջային ծառայությունների տեսակարար կշռի ավելացման 
միտումը (տե'ս աղյուսակ 2): Ըստ որում, ծառայությունների ոլոր-
տում հյուրանոցային և ռեստորանային սպասարկման մասնագի-
տացման գործակիցը 2013թ-ի տվյալներով ստացվել է 1.5-ից բարձր, 
ընդ որում` ամենաբարձրը հանրապետությունում, ինչը կարելի է 
համարել մարզում զբոսաշրջային կլաստերացման ներուժի առկա-
յության ևս մեկ կարևոր վկայություն: 

Աղյուսակ 2 
Ծառայությունների ոլորտում հյուրանոցային և ռեստորանային 

սպասարկման մասնագիտացման գործակիցը  
ՀՀ մարզերում և Երևանում 

 

 2010 2011 2012 2013 
Երևան 1,09 0,99 0,99 0.99 
Արագածոտն 2,16 1,54 1,43 1.41 
Արարատ 0,37 0,90 1,00 0.98 
Արմավիր 0,78 0,21 0,53 0.47 
Գեղարքունիք 0,45 0,92 0,61 0.63 
Լոռի 0,34 0,57 0,62 0.61 
Կոտայք 1,35 2,65 2,03 1.95 
Շիրակ 0,35 0,86 0,92 0.89 
Սյունիք 0,34 1,39 1,35 1.34 
Վայոց Ձոր 1,75 0,74 1,06 0.97 
Տավուշ 0,42 1,21 1,52 1.51 

 

Զբոսաշրջային կլաստերի հայեցակարգը երկրի, տարածա-
շրջանի, համայնքի տնտեսության դիտարկման նոր միջոց է, ինչ-
պես նաև այն ցույց է տալիս մրցունակության բարձրացման ձգտող 
ձեռնարկությունների, իշխանության մարմինների և այլ կազմակեր-
պությունների նոր դերը, որը հիմնված է զբուսաշրջային կլաստերի 
մասնակիցների միջև նոր փոխհարաբերությունների և փոխկապ-
վածության վրա: Զբոսաշրջային կլաստերի աշխարհագրական 
մասշտաբները կարող են խիստ տարբեր լինել` մեկ համայնքից 
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կամ մեկ տարածաշրջանից մինչև ամբողջ երկրի տարածքը և 
նույնիսկ հարևան երկրները: Զբոսաշրջային կլաստերը կարող է 
տարբեր ձևեր ընդունել` կախված իր խորությունից և բարդությու-
նից, սակայն դեպքերի մեծամասնությունում այն ներառում է զբո-
սաշրջային ընկերությունները, արտադրության գործոնների և ծա-
ռայությունների մատակարարները, ֆինանսական ինստիտուտնե-
րը, հարակից ճյուղերի և ոլորտների ձեռնարկությունները:  

Զբոսաշրջային կլաստերում պետք է ներառվեն նաև իրացման 
գործառույթներ իրականացնող, սպառողների հետ աշխատող ձեռ-
նարկությունները, կառավարական և այլ կազմակերպությունները, 
որոնք ապահովում են հատուկ ուսուցում, կրթություն, տեղեկատ-
վության, ինովացիաների ստացում, ինչպես նաև տրամադրում են 
տեխնիկական աջակցություն: Բացի այդ, զբոսաշրջային կլաստերը 
կարող է ներառել զբոսաշրջային ընկերությունների ասոցիացիա-
ներ և մասնավոր հատվածի այլ համատեղ կառուցվածքներ, 
որոնց հիմնական գործառույթը կլաստերի մասնակիցներին առան-
ձին ուղղություններում աջակցելն է: Ընդհանուր դեպքում, զբոսա-
շրջային կլաստերը կարելի է ներկայացնել հետևյալ գծանկարի 
միջոցով (գծանկար 1): 

Տավուշի մարզում զբոսաշրջային կլաստերի ձևավորումը և 
զարգացումը ՀՀ տարածքային զարգացման քաղաքականության 
գերակայություններից մեկը պետք է համարել: Անհրաժեշտ է մշա-
կել համապատասխան հայեցակարգ, ծրագիր, միջոցառումների 
համակարգ: Կարևոր նշանակություն ունի նաև Տավուշի մարզում 
զբոսաշրջային կլաստերի ձևավորման և զարգացման գործըն-
թացն ապահովող հանրայինկառավարման մարմիններին վերա-
պահվելիք գործառույթների շրջանակի հստակեցումը, կառավար-
ման տարբեր մակարդակների իրավասություններից բխող պար-
տականությունների տարանջատումը և հստակեցումը: 

Վերը նշված խնդիրների լուծման նպատակով մեր կողմից 
ներկայացվել են Տավուշի մարզում զբոսաշրջային կլաստերի ձևա-
վորման քաղաքականության հայեցակարգային և ծրագրային հիմ-
նարույթները, ինչպես նաև փորձ է արվել հտակեցնել հանրային 
կառավարման տարբեր մակարդակների մարմինների և այլ հան-
րային կառույցների իրականացվելիք քայլերը, որոնք անհրաժեշտ 
են ընդհանուր նպատակի իրագործումն ապահովելու համար: 

Տավուշի մարզում զբոսաշրջային կլաստերի ձևավորման և 
զարգացման քաղաքականության բնագավառում ՀՀ կառավարու-
թյան հիմնական խնդիրը մարզում կլաստերային նախաձեռնու-
թյունների ստեղծման և իրագործման խթանումն ու աջակցությունն 
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է: Վերջինս իրագործելու համար հանրապետության կառավարու-
թյունը, իր իրավասության շրջանակներում, պետք է իրականացնի 
հետևյալ գործառույթները. 

Գծանկար 1.  
Զբոսաշրջային կլաստերի սխեման7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

- զբոսաշրջային կլաստերային քաղաքականության իրագործ-
ման տեղեկատվական-վերլուծական աջակցություն, 

- զբոսաշրջային կլաստեր(ներ)ի զարգացման քաղաքականու-
թյան ընդհանուր ռազմավարության մշակում, որը պետք է 
ներառի քաղաքականության շարժառիթները, նպատակնե-
րը, խնդիրները և ուղղությունները, 

- մարզում ձևավորվող զբոսաշրջային կլաստերային նախա-
ձեռնությունների իրագործման համար տնտեսական քաղա-

                                                                 
7 Andre Torre, Frederic Wallet, European Planning Studies, Vol 23, P. 650- 277, 16 

februaury, 2015 

Զբոսաշրջային ծառայությունների առաջարկ համաշխարհային  
զբոսաշրջային կենտրոնների կողմից 

Ռեկրեացիոն ռեսուրսներ Պահանջարկի շուկաներ

Զբոսաշրջային կլաստերի 
կառավարման մարմիններ

Առողջարաններ, վերականգ-
նողական կլինիկաներ և այլն 

Ժամանցի համալիր Զբոսաշրջային 
ընկերություններ

Հյուրանոցներ և 
տեղակայման այլ վայրեր

Շուկայական 
ենթակառույցի 

ձեռնարկություններ 

Ենթակառուցվածքային 
ձեռնարկություններ 

Հանրային սննդի 
օբյեկտներ 

Պետական քաղաքականություն Սոցիալ-տնտեսական համակարգ

Զբոսաշրջային 
ծառայությունների 

սպառողական արժեքը
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քականության առկա գործիքների և միջոցառումների օգտա-
գործում, 

- ՀՀ տարածքային տնտեսական և սոցիալական զարգացման 
համար պատասխանատու նախարարությունների և պետա-
կան կառավարման այլ մարմինների գործունեության մեջ 
կլաստերային քաղաքականության սկզբունքների ինտեգրում, 

- մարզի և տարածաշրջանների մակարդակում զբոսաշրջային 
կլաստերների զարգացման նախաձեռնությունների մրցու-
թային աջակցություն, 

- զբոսաշրջային կլաստերների ձևավորման և զարգացման 
քաղաքականության ոլորտում միջազգային համագործակ-
ցության զարգացմանն աջակցություն: 

 
АННОТАЦИЯ 

Нуне Элизбарян, соискатель  
 АГЭУ 

ВЛИЯНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Есть разные понятия, обеспечивающие конкурентоспособность 

региональных экономик, включая действия и применимости теорети-
ческой и практической точки зрения может быть отдельный кластер-
ный подход. Международный опыт показывает, что кластерный под-
ход принят во всем мире как эффективной политики повышения кон-
курентоспособности региональных экономик, основанных. Формиро-
вание кластера успешные примеры в Соединенных Штатах, Финлян-
дии, Германии, Италии, Японии, Франции и ряде других стран 

 
ANNOTATION 

Nune Elizbaryan, Researcher 
 ASUE  

 

TOURISM CLUSTER IMPACT ON THE COMPETITIVENESS  
OF THE REGIONAL ECONOMY 

 

There are different concepts ensuring competitiveness of regional 
economies including the validity and applicability of theoretical and practical 
perspective can be separate the cluster approach. International experience shows 
that the cluster approach is accepted worldwide as an effective policy to 
increase the competitiveness of regional economies based. Cluster formation 
successful examples are in the United States, Finland, Germany, Italy, Japan, 
France and several other countries. 



  133

Գայանե Թովմասյան, տ. գ. թ.  
ԵՄՀ կառավարման ամբիոնի դասախոս 

 
ԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱՅԻՆ-ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՆԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Հիմնաբառեր - առողջարանային-վերականգնողական զբոսաշրջություն, 

կուրորտ, գին, զեղչային համակարգ, առաջարկ և պահանջարկ 

Զբոսաշրջությունը ներկայումս համարվում է համաշխարհա-
յին տնտեսության առավել դինամիկորեն զարգացող ճյուղերից 
մեկը: Ըստ Զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության 
տվյալների` միջազգային զբոսաշրջիկների թիվը 2014թ. ամբողջ 
աշխարհում հասել է 1138 մլն-ի (նախորդ տարվա համեմատ աճել 
է 4.7%-ով)1: Ըստ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության 
տվյալների` 2014թ. ՀՀ է ժամանել 1203746 զբոսաշրջիկ (2013թ. 
Համեմատ ցուցանիշն աճել է 11.3%-ով)2:  

Զբոսաշրջության հիմնական տեսակների մեջ իր առանձնահա-
տուկ դերն ու նշանակությունն ունի առողջարանային-վերականգ-
նողական զբոսաշրջությունը, որի հիմքում ընկած են առողջարանա-
յին-վերականգնողական ծառայությունները:  

Առողջարանային-վերականգնողական զբոսաշրջությունը զբո-
սաշրջության այն տեսակն է, որի հիմքում ընկած է առողջարան-
ներ այցելությունը` առողջարանային բուժում և հանգիստ ստանա-
լու նպատակով: Այսինքն այս դեպքում մարդիկ այցելում են առող-
ջարաններ` հանգստի և առողջության վերականգնման իրենց պա-
հանջմունքները բավարարելու նպատակով:  

ՀՀ-ն ունի առողջարանային զբոսաշրջության զարգացման 
զգալի ներուժ: ՀՀ-ում կան 10 կուրորտային գոտիներ, որոնք ունեն 
առողջարանային-վերականգնողական զբոսաշրջության զարգաց-
ման համար անհրաժեշտ բոլոր բնական բուժիչ ռեսուրսները` 
հանքային ջրեր, բուժիչ ցեխեր, բուժիչ տորֆեր, կլիմայաբուժու-
թյան կազմակերպման համար բարենպաստ կլիմայական պայ-
մաններ3: Սակայն ոչ բոլոր կուրորտային գոտիներում կան 
                                                                 
1 http://media.unwto.org/press-release/2015-01-27/over-11-billion-tourists-travelled-

abroad-2014 
2 «Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ 2014Ã. 

ÑáõÝí³ñ-¹»Ïï»Ùμ»ñÇÝ» , ¿ç 122, http://armstat.am/file/article/sv_12_14a_421.pdf 
3 Атлас-климат и природные лечебно-оздоровительные ресурсы Армении / 
Под гл. ред. Б. Арутюняна. Ереван, 2010, с. 124–133 
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առողջարաններ (ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից 
առողջարանային ծառայություններ մատուցելու լիցենզիա ունեն 
13 առողջարաններ): 

Առողջարանային-վերականգնողական զբոսաշրջության զար-
գացման համար խիստ կարևոր է գնային հիմնահարցերի վերլու-
ծությունը այս ոլորտում: Առհասարակ, առողջարանային-վերա-
կանգնողական կազմակերպության կամ առողջարանի գնային քա-
ղաքականությունը բաղկացած է մի քանի փուլերից. 

1. գնային քաղաքականության նպատակների սահմանում, 
2. ծախսերի գնահատում, 
3. պահանջարկի առանձնահատկությունների որոշում, 
4. մրցակիցների գների և մեթոդների վերլուծություն, 
5. գնի վերջնական սահմանում: 
Գնի ձևավորման նպատակները վերաբերում են ռազմավա-

րական բնույթի միջոցառումներին. 
 գոյատևման ապահովում, 
 ընթացիկ շահույթի մաքսիմալացում, 
 շուկայի մասնաբաժնի ցուցանիշներով առաջատար դիր-

քերի նվաճում, 
 ապրանքի որակական ցուցանիշներով առաջատար դիր-

քերի նվաճում 4: 
ՀՀ-ում առողջարանային-վերականգնողական զբոսաշրջության 

զարգացմանը խոչընդոտող գործոն է առողջարանային հանգստի 
բարձր գները: Ներկայումս մեր կուրորտներում առողջարանային 
հանգստի մեկ օրվա արժեքը մեկ անձի համար կազմում է` Ջեր-
մուկի առողջարաններում` 8500-100000 դրամ, Արզնիում` 18000-
40000 դրամ, Հանքավանում` 9500 դրամ, Վանաձորում` 12500-
22000 դրամ, Դիլիջանում` 10000-32000 դրամ5: Այս գները ներա-
ռում են գիշերակացը, օրական 3 անգամյա սնունդը և որոշ բուժա-
կան ծառայություններ: Գները տատանվում են` կախված սենյակ-
ների տեսակներից` ստանդարտ, կիսալյուքս, լյուքս: 

Նշենք, որ առողջարանային հանգստի բուժիչ էֆեկտ ստա-
նալու համար ըստ բժիշկների ցանկալի է առողջարանում գտնվել 
գոնե 14 օր: Այսինքն` երկու շաբաթ առողջարանում անցկացնելու 
համար անձը պետք է վճարի 119000-1400000 դրամ (կախված 
նրանից, թե որ առողջարանում է հանգստանում և ինչ սենյակ է 
                                                                 
4 Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. Засл. работника высшей 
школы проф., д э н. Чудновского А.Д. Изд. 2-е перераб. доп 
М.ЮРКНИГА,2005, с.141 

5 http://www.armhotels.am/EN/Hotels/Index/1 
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նախընտրում): Եթե նաև ավելացվեն որոշ բուժական ծառայու-
թյուններ, ապա այս գումարը, բնականաբար, կավելանա: 

Ստացվում է, որ նման հանգիստը հազիվ թե հասանելի է 
միջին խավի բնակչին, քանի որ Հայաստանում, ըստ ԱՎԾ-ի 
տվյալների` միջին ամսական աշխատավարձը 2013թ. կազմել է 
146524.0 դրամ6, էլ չենք խոսում այն մասին, որ ավելի ցածր վար-
ձատրվող քաղաքացին կարող է միայն «երազել» առողջարանա-
յին հանգստի մասին: 

Այժմ որոշենք առողջարանային հանգստի գնի ներքին սահ-
մանը: Նախ նշենք, որ առողջարաններում բոլոր ծախսերը բա-
ժանվում են 3 բաղադրիչների. 

1. բուժում, այսինքն բուժական գործընթացի ապահովման 
հետ կապված ծախսերը, 

2. գիշերավարձ, որն իրենից ներկայացնում է տեղակայման 
կազմակերպման հետ կապված ծախսերը, 

3. սնունդ, այսինքն առողջարանում սննդի կազմակերպման 
հետ կապված ծախսերը7:  

Ուղեգրի ինքնարժեքը որոշվում է ծախսերի այս 3 բաղադրիչ-
ների հիման վրա:  

ՀՀ առողջարաններում ևս ուղեգրի ինքնարժեքը որոշում են` 
հաշվի առնելով ծախսերի այս երեք խմբերը: Եթե գնահատենք դրանց 
ընդհանուր արժեքը, ապա կստանանք 5000-7000 դրամ: Այսպես, 
բուժական ծառայությունների միջին արժեքը մեկ անձի համար կազ-
մում է օրական 2000-3000 դրամ, սննդի վրա կատարված ծախսերը` 
օրական 2000-3000 դրամ, իսկ սենյակի ծախսը` օրական 1000 դրամ 
(նշված թվերը ստացվել են առողջարաններում մեր իրականացրած 
հարցումների արդյունքում): Ստացվում է, որ առողջարանը 1 օրում 
մեկ մարդու համար ծախսում է միջինը 5000-7000 դրամ: Մեր իրա-
կանացրած հետազոտությունները ցույց են տվել, սակայն, որ իրա-
կանում առողջարանները օրական մեկ մարդու համար ծախսում են 
շատ ավելի քիչ գումար, այն դեպքում, երբ ցածր սեզոնին առողջա-
րանային ուղեգրերի գները սահմանվում են 8500 դրամից, իսկ բարձր 
սեզոնին` 15000 դրամից սկսած` հասնելով մինչև 100000 դրամ: Այս 
դեպքում հնարավոր ենք համարում առողջարանային հանգստի գնե-
րը սահմանել 6500 դրամից սկսած (այս գնի պայմաններում «միջին 
աշխատավարձով ապրող» քաղաքացին իր աշխատավարձով կկա-
րողանա հանգստանալ գոնե 14 օր): Այս դեպքում առողջարանների 
                                                                 
6 http://armstat.am/am/?nid=126&id=08001 
7 Н.Н. Кузьмина - Факторы, влияющие на стоимость услуг предприятий 
санаторно-курортного комплекса, Ползуновский вестник № 1, 2006, стр.125 
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գործունեությունը չի համարվի վնասաբեր, քանի որ ինչպես արդեն 
նշեցինք, նրանք 1 անձի համար օրական ծախսում են մեր նշած 
նվազագույն 5000 դրամից ավելի քիչ գումար: 

Աշխարհի մի շարք երկրներում հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտները զբոսաշրջության զարգացման նպատակով կիրառում են 
գնային ճկուն զեղչերի քաղաքականություն: Այսպես, օրինակ Մեծ 
Բրիտանիայում որոշ հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ 
առաջարկում են 15% զեղչ 2 գիշերակացի և 20% զեղչ 3 գիշերակացի 
դեպքում8, ԱՄՆ-ում և Կանադայում` 15% զեղչ 2 գիշերակացի դեպ-
քում9, Ավստրիայում` 14% զեղչ 2 գիշերակացի դեպքում10, Շվեդիա-
յում, Հունգարիայում` 10% զեղչ 2 գիշերակացի դեպքում 11, Լեհաստա-
նում, Լիտվայում, Լատվիայում` 20% զեղչ 2 գիշերակացի և 30% զեղչ 3 
գիշերակացի դեպքում12, Wyndham Hotels and Resorts հյուրանոցների և 
առողջարանների ցանցը, որը գործում է աշխարհի մի շարք երկրնե-
րում, առաջարկում է 30% զեղչ` նվազագույնը 3 հաջորդական գիշե-
րակացի դեպքում13, և այլն: Կարծում ենք` նշված գնային քաղաքա-
կանությունը արդյունավետ միջոց է հանգիստը խթանելու համար: 

Առաջարկում ենք ՀՀ առողջարաններում ևս ներդնել գների 
ճկուն զեղչային համակարգ հետևյալ սկզբունքով: Այսպես, քանի 
որ առողջարանային բուժման դրական ազդեցությունը զգալու 
համար ցանկալի է առողջարանում գտնվել գոնե 14 օր, իսկ մեր 
իրականացրած մարքեթինգային հետազոտության արդյունքները 
ցույց են տալիս, որ հանգստացողները մնում են հիմնականում 7-
10 օր (իսկ ըստ ԱՎԾ-ի տրամադրած թվերի հիման վրա կա-
տարված հաշվարկների` 3.1 օր), այս դեպքում առաջարկում ենք 
Հայաստանում առողջարանային գների քաղաքականության մեջ 
մտցնել ճկուն զեղչային համակարգ հետևյալ սկզբունքով. մինչև 7 
օր հանգստի դեպքում գործելու է առանց զեղչի գինը, հետագա 
յուրաքանչյուր օրվա համար` օրվա արժեքի 10% զեղչով (այսպես 
մինչև 10-րդ օրը), և 20% զեղչով (11-րդ օրվանից սկսած): Այժմ ըստ 
                                                                 
8 http://www.discounts4hotels.co.uk/15-off-2-nights-and-20-off-3-night-stay-

bookings-bestwestern-co-uk/ 
9 http://www.travelodge.com/deals-discounts/featured-offers/stay-2-save-15 
10 http://www.vi-hotels.com/en/angelo-katowice/special-offers/offer-

details/offer/ stay-2-nights-and-get-14-off/ 
11 http://www.boutiquehotelbudapest.com/en/offers/stay-2-nights-get-10-off/ 
12 http://www.bestwesterndeals.com/hotel-deals/special-offer.aspx?offer= 

137&affiliate=26&AspxAutoDetectCookieSupport=1 
13 http://www.wyndham.com/deals-discounts/featured-offers/stay-3-save-

30?EID=WYN_Stay3_06172013_SL2 
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մեր առաջարկած նոր գնային քաղաքականության գնահատենք 14 
օրվա հանգիստը առողջարաններում (ենթադրելով, որ 1 օրվա 
արժեքը կազմում է մեր առաջարկած 6500 դրամը): Եթե նախկինում 
այն կազմում էր 119000-1400000 դրամ, ապա այժմ կկազմի. 

7*6500+3*(6500-6500*10%)+4*(6500-6500*20%)= 
=45500+3*5850+4*5200=45500+17550+20800=83850 
Այսպիսով, մեր կողմից առաջարկված զեղչային համակարգը 

կիրառելու դեպքում 14 օրվա հանգստի արժեքը 1 անձի համար 
կկազմի 83850 դրամ (իսկ եթե զեղչային համակարգը չլինի, ապա` 
91000 դրամ (14*6500=91000 դրամ)): 

Թերևս կարծում ենք, որ նշված ճկուն գնային համակարգը 
կխթանի առողջարանային զբոսաշրջիկների թվի մեծացմանը և 
նրանց կողմից առողջարանային հանգստի օրերի երկարեցմանը:  

Բացի այդ, առաջարկում ենք նաև ընտանեկան զեղչեր հետևյալ 
սկզբունքով` 1 ընտանիքից 2 հոգուց ավելի մարդկանց հանգստա-
նալու դեպքում յուրաքանչյուր հաջորդ անդամի համար 5% զեղչ 
սկսած հանգստի առաջին օրվանից: Այժմ հաշվարկենք, թե ընտա-
նիքի 3-րդ անդամի հանգստի արժեքը որքան կկազմի 14 օրվա 
համար. 

83850-83850*5%=83850-4192.5=79657.5  
Ըստ մեր հաշվարկի` 4 հոգանոց ընտանիքի հանգստի արժեքը 

14 օրվա համար կկազմի 327015 դրամ (335400 դրամի (83850*4= 
335400) կամ 364000 դրամի (91000*4= 364000) փոխարեն). 

83850+83850+79657.5+79657.5=327015 դրամ 
Այսպիսով, եթե ներկայումս 4 հոգանոց ընտանիքը 14 օրում 

հանգստանում է 476000-5600000 դրամով (119000*4=476000 կամ 
1400000*4=5600000), ապա ըստ մեր առաջարկած գնային համա-
կարգի, կարող է հանգստանալ 327015 դրամով: 

Նշենք, որ ներկայումս առողջարանների գնային համակար-
գում զեղչեր կիրառվում են միայն փոքր երեխաների համար: 
Սակայն կարծում ենք, որ նման զեղչային համակարգի կիրառումը 
կնպաստի առողջարանային զբոսաշրջիկների թվի մեծացմանը:  

Հաշվի առնելով այն, որ առողջարանները աշխատում են թեր-
բեռնված առողջարանային հանգստի ցածր սեզոնի` ձմռան ընթաց-
քում` մեր առաջարկած զեղչային համակարգից բացի առաջարկում 
ենք կիրառել նաև հատուկ ձմեռային զեղչային համակարգ` այդ 
ժամանակահատվածում առողջարանային հանգիստը խթանելու և 
առողջարանների թերբեռնվածության խնդիրը լուծելու նպատակով:  

Սոցիոլոգիական հետազոտության միջոցով պարզել ենք 
բնակչության վերաբերմունքը առողջարանային հանգստի զեղչերի 
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հանդեպ14: Հարցվողների գերակշիռ մասը (91%) կողմ է եղել 
զեղչերի կիրառմանը (գծապատկեր 1): 

այո
91%

ոչ
5%

չգիտեմ
4%

 

Գծապատկեր 1. Ի՞նչ եք կարծում, արժի՞ առողջարանային հանգիստը 
խթանելու նպատակով կիրառել գնային զեղչեր` օրինակ 7 օրից ավելի 
հանգստի դեպքում` հետագա յուրաքանչյուր օրվա համար հնարավոր 

լինի հանգստանալ օրվա արժեքի 10% զեղչով (այսպես մինչև 10-րդ օրը), 
և 20% զեղչով (11-րդ օրվանից սկսած), բացի այդ ընտանիքից 2 հոգուց 
ավելի մարդկանց հանգստանալու դեպքում յուրաքանչյուր հաջորդ 
անդամի համար գործի 5% զեղչ սկսած հանգստի առաջին օրվանից: 

 

Հարցվողների մեծ մասը (85%) նշել է, որ զեղչերի կիրառման 
դեպքում կգնա առողջարան հանգստանալու (գծապատկեր 2): 

85%

5%

10%

այո

ոչ

չգիտեմ

 
Գծապատկեր 2. Նշված զեղչերի պայմաններում կգնայի՞ք առողջարան 

հանգստանալու: 
                                                                 
14 Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñí»É ¿ Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏ³ÛÇÝ Ñ³ñóÙ³Ý ÙÇçáóáí, Ñ³-

Ù³ó³ÝóÇ û·ÝáõÃÛ³Ùμ, 2013Ã. ÑáõÉÇë-û·áëïáë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ: Ð³ñóÙ³Ý ÁÝï-
ñ³ÝùÁ Ï³½Ù»É ¿ 475 Ù³ñ¹, áñå»ë ·ÉË³íáñ Ñ³Ù³ËÙμáõÃÛáõÝ ÁÝ¹áõÝí»É ¿ ÐÐ 
Ùßï³Ï³Ý μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ Áëï 2011Ã. Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ` 
3018854 Ù³ñ¹, ÇëÏ íëï³Ñ»ÉÇáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ ÁÝ¹áõÝ»É »Ýù 97%: 
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Հարցվողների 60%-ը զեղչերի կիրառման դեպքում նախընտ-
րել է մինչև 10 օրով, իսկ 40%-ը` 10 օր և ավելի հանգիստը (գծա-
պատկեր 3): 

10 օրից
ավելի
40%

մինչև 10 օր
60%

 
Գծապատկեր 3. Նշված զեղչերի պայմաններում  

քանի՞ օրով կգնայիք առողջարան հանգստանալու: 
 
Հարցվողների գերակշիռ մասը նշել են, որ ընտանեկան զեղչ-

երի դեպքում կգնան հանգստանալու ընտանիքի 4, 5 և ավելի ան-
դամներով (գծապատկեր 4):  

 

12%

40%

40%

5%

3%

այո, 3 հոգով

այո, 4 հոգով

այո, 5 հոգով

ոչ

չգիտեմ

 

Գծապատկեր 4. Նշված զեղչերի պայմաններում կգնայի՞ք առողջարան 
հանգստանալու ընտանիքի ավելի շատ անդամներով (հաշվի առնելով 

ընտանիքից 2 հոգուց ավելի մարդկանց հանգստանալու դեպքում 
յուրաքանչյուր հաջորդ անդամի համար գործող 5% զեղչը սկսած 
հանգստի առաջին օրվանից) և եթե այո, ապա քանի՞ հոգով: 
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Ձմեռային զեղչերի կիրառման դեպքում` ձմռանը հանգստա-
նալ ցանկացողների թիվը կազմել է 82% (գծապատկեր 5):  

ոչ
8%

այո
82%

չգիտեմ
10%

Գծապատկեր 5. Կգնայի՞ք հանգստանալու ձմռանը, եթե կիրառվեին 
հատուկ ձմեռային զեղչեր: 

 

 
Այսպիսով, հարցման արդյունքները վկայում են, որ զեղչերի 

կիրառման դեպքում էականորեն կաճեն առողջարանային զբոսա-
շրջիկների թիվը, և կընդլայնվեն առողջարանային հանգստի օրերը: 
Նշենք, որ առանձին առողջարանների օրինակով շահույթի և սենյակ-
ների` ըստ գների բեռնվածության մասին համապատասխան տվյալ-
ներ չունենալու պատճառով (քանի որ նշված տեղեկատվությունը չի 
հրապարակվում ո°չ առողջարանների, ո°չ էլ ԱՎԾ-ի կողմից) չենք 
կարող հաշվարկել զեղչերի ազդեցությունը շահույթի ցուցանիշի վրա, 
սակայն մեր սոցիոլոգիական հարցումն արդեն իսկ փաստում է 
զեղչային համակարգի կիրառման արդյունավետ լինելու մասին: 

Այժմ դիտարկենք առողջարանային զբոսաշրջության ոլոր-
տում առաջարկի և պահանջարկի գործողության առանձնահատ-
կությունները: 

Ինչպես գիտենք, առողջարաններն աշխատում են գերբեռնված 
բարձր սեզոնի (ամռան) ժամանակ` չնայած գների բարձրացմանը 
(ինչը վկայում է այն մասին, որ բարձր սեզոնի ժամանակ առողջարա-
նային զբոսաշրջության ոլորտում պահանջարկը ճկուն չէ): Առողջա-
րանային-վերականգնողական զբոսաշրջության ոլորտում ցածր սեզո-
նի (ձմռան) ընթացքում պահանջարկի կորը չի տարբերվում դասա-
կան պատկերացումից, այն ունի նվազող տեսք բացասական թեքվա-
ծությամբ, դրանում արտացոլվում է պահանջարկի օրենքի գործողու-
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թյունը15: Բարձր սեզոնի ընթացքում պահանջարկը ճկուն չէ` այսինքն 
չնայած գների բարձրացմանը վաճառքների ծավալի կտրուկ անկում 
տեղի չի ունենում 16: 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Գծապատկեր 6. Պահանջարկի կորը առողջարանային-
վերականգնողական զբոսաշրջության ոլորտում17 

 

Այսպիսով, առողջարանային-վերականգնողական զբոսաշրջու-
թյան ոլորտում ցածր սեզոնի ժամանակ պահանջարկը ճկուն է, 
իսկ բարձր սեզոնի ժամանակ` ոչ ճկուն: 

Եթե առողջարանային-վերականգնողական ծառայությունների 
շուկայում պահանջարկ ներկայացնում են բոլոր նրանք, ովքեր 
ցանկանում են ստանալ առողջարանային բուժում և հանգիստ, 
ապա առաջարկ ներկայացնողները համարվում են առողջարան-
ները (իրենց մահճակալ/տեղերի քանակով), հետևաբար առողջա-
                                                                 
15 Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. Засл. работника выс-
шей школы проф., д э н. Чудновского А.Д. Изд. 2-е перераб. доп М.Юрк-
нига, 2005, стр.150 

16 A.M. Sheela – Economics of hotel management, New Age International (P) Ltd., 
Publishers, 2002, p. 93 

17 Курс экономической теории: учебник /под общ. ред. проф. Чепурина М.Н., 
Киселовой Е.А., – 5-е дополненное и переработанное изд. – Киров: “АСА”, 
2004г., стр. 102 

Ցածր սեզոն

գին 

Վաճառքների ծավալ

գին

Վաճառքների ծավալ

Բարձր սեզոն

ա) պահանջարկի կորը ցածր սեզոնին           բ) պահանջարկի կորը բարձր սեզոնին   
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րանային զբոսաշրջության ոլորտի առաջարկը կլինի ոչ ճկուն և 
առաջարկի կորը կունենա այսպիսի տեսք. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Գծապատկեր 7. Առաջարկի կորը առողջարանային-
վերականգնողական զբոսաշրջության ոլորտում18 

Առողջարանային զբոսաշրջության ոլորտում առաջարկի և 
պահանջարկի գործողության առանձնահատկությունների վերլու-
ծությունը ցույց է տալիս, որ առողջարանային հանգստի գնի վրա 
ազդում են նաև պահանջարկի և առաջարկի ոչ ճկուն բնույթը: 
Կարծում ենք` առողջարանային հանգստի գների նվազմանը 
կնպաստի նաև Հայաստանի բոլոր կուրորտային գոտիներում նոր 
առողջարանների կառուցումը, ինչի հետևանքով կսրվի մրցակցու-
թյունը առողջարանների միջև, ինչը կնպաստի նաև առողջարա-
նային ծառայությունների և սպասարկման որակի բարձրացմանն 
ու անընդհատ կատարելագործմանը: 

Այս ամենի արդյունքում հնարավոր կլինի. 
1. զարգացնել ներքին և ներգնա առողջարանային զբոսա-

շրջությունը, 
2. լավացնել բնակչության առողջական վիճակը, 
3. ապահովել բնակչության զբաղվածությունը կուրորտային 

գոտիներում, 
4. զբոսաշրջային մուլտիպլիկատորի արդյունքում մեծացնել 

առողջարանային զբոսաշրջության մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում,  
5. մեծացնել հարկային մուտքերը, և այլն: 

                                                                 
18 ¶Í³å³ïÏ»ñÝ ³é³ç³ñÏí»É ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó: 

գին

Վաճառքների ծավալ

Առաջարկ
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АННОТАЦИЯ 
Гаяне Товмасян, к.э.н. 

 

 АНАЛИЗ ЦЕНОВЫХ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ  
САНАТОРНО-КУРВРТНОГО ТУРИЗМА В РА 

Санаторно-курортный туризм - такой вид туризма, когда люди 
посещают санатории для лечения и отдыха. В Армении есть 10 курорт-
ных зон, которые имеют благоприятные условия для организации 
лечебно-оздоровительного туризма. В Армении одна из проблем раз-
вития сферы это высокие цены санаторного отдыха. В статье пред-
лагается применять гибкую систему скидок, сделаны расчеты, социо-
логические опросы. 

 

ANNOTATION 
Gayane Tovmasyan, PhD 

 
THE ANALYSIS OF PRICE ISSUES OF SPA-RESORT TOURISM  

DEVELOPMENT IN THE RA 
 

Spa-resort tourism is the kind of tourism, when people visit spas for health 
recovery and rest. There are 10 resorts in Armenia, which have favorable 
conditions for the organization of spa-resort tourism. However high prices 
prevent the development of the sphere. The article offers a new flexible system 
of price discounts. Some calculations and sociological surveys are made. 
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Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 
 

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ՀՀ-ՈւՄ 

Բանալի բառեր – ջրօգտագործման արդյունավետություն, ջրապահպան 
միջոցառումներ, ջրապահպան ծախքեր, ջրատարողունակություն, 
ջրամատակարարում, ջրամբարներ 

ՀՀ գյուղատնտեսության մեջ բուսաբուծության համախառն 
արտադրանքի 70-75%-ից ավելին ստացվում է ոռոգելի երկրա-
գործության հաշվին: Ներկայումս փաստացի ոռոգվող տարածք-
ները կազմում են նախառեֆորմյան շրջանի համապատասխան 
ցուցանիշի կեսից պակասը: Այսօր ջրօգտագործման տնտեսական 
արդյունավետությունը և դրա բարձրացումը պայմանավորված է 
մի շարք կարևորագույն գործոններով: Հոդվածում տալով այդ գոր-
ծոնների ազդեցության մակարդակի հաշվարկման տնտեսական 
հիմնադրույթները և հանրապետությունում առկա ջրային ռեսուրս-
ների քանակը, փորձ է արվում տալ դրանց արդյունավետ օգտա-
գործման հիմնական ուղղությունները ոռոգման բնագավառում: 

Հայտնի է, որ հասարակական աշխատանքի արդյունավետու-
թյունը որոշվում է ստացվող արդյունքի և այդ արդյունքն ապահո-
վող ծախքերի հարաբերությամբ: Թեև արդյունավետության հաշ-
վարկման մեթոդն առաջին հայացքից շատ պարզ է թվում, սակայն 
ջրապահպան միջոցառումների արդյունավետության որոշումը 
կապված է զգալի դժվարությունների հետ, որը պայմանավորված 
է միջոցառումների իրականացումից ստացվող արդյունքի և դրանց 
վրա կատարվող ծախքերի առանձնահատկություններով: 

Եթե նյութական արտադրության ոլորտում կատարվող ծախ-
քերն ապահովում են թողարկվող արտադրանքի, շահույթի, ազգա-
յին եկամտի աճ, ապա ջրապահպան ծախքերի արդյունքն արտա-
հայտվում է կորուստների և լրացուցիչ ծախքերի կանխարգելման 
ձևով: Ի տարբերություն նյութական արտադրության, որտեղ տնտե-
սական արդյունքն ի հայտ է գալիս տվյալ ձեռնարկությունում, ջրա-
պահպան միջոցառումներից ստացվող տնտեսական արդյունքը 
սովորաբար հանդես է գալիս ոչ թե միջոցառումներ իրականացնող, 
այլ տվյալ ջրավազանից օգտվող մյուս ձեռնարկություններում և 
կազմակերպություններում: Ընդսմին, ջրապահպան միջոցառում-
ները նպաստում են բնակչության կյանքի և աշխատանքային պայ-
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մանների բարելավմանը, որից ստացվող արդյունքը, որպես 
կանոն, հնարավոր չէ որոշակի ճշտությամբ արտահայտել արժե-
քային ցուցանիշներով: 

ՙՋրապահպան ծախքեր-արդյունք՚ ցիկլը ներառում է մի 
շարք միջնորդավորված օղակներ: Հոսքաջրերի արտանետման և 
դրա հետևանքով առաջացող վնասի միջև կապն անուղղակի է: 
Վերջինս միջնորդավորվում է միջավայրի բժշկակենսաբանական 
և ֆիզիկոքիմիական փոփոխություններով: Հոսքաջրերի արտա-
նետման և վնասի առաջացման միջև զգալի տարբերություն կա 
նաև ժամանակի առումով: Միայն որոշակի քանակությամբ հոսքա-
ջրերի արտանետումներից հետո է փոխվում ջրավազանի ջրի 
որակը: Արտանետվող հոսքաջրերի դադարեցումը նույնպես միան-
գամից չի բարելավում ջրային ռեսուրսների որակը: Դրա համար 
նույնպես երկար ժամանակ է պահանջվում: 

Ջրապահպան միջոցառումների իրականացումից առաջացող 
տնտեսական արդյունքի ստացումն ամենից առաջ պայմանավոր-
ված է նախնական էկոլոգիական արդյունքով: Ջրապահպան 
ծախքերի կատարման շնորհիվ տեղի է ունենում հոսքաջրերի ծա-
վալի և դրանց աղտոտման աստիճանի նվազում, այսինքն` ար-
տազատվող աղտոտիչների կրճատում, որն էլ նախնական էկոլո-
գիական արդյունքն է: 

Նախնական էկոլոգիական արդյունքի բացարձակ մեծության 
հաշվարկումը, մինչև միջոցառման իրականացումը և դրանից 
հետո արտազատվող աղտոտիչների զանգվածների համադրու-
թյամբ (օրվա, ամսվա, տարվա կտրվածքով), կատարվում է 
հետևյալ բանաձևով` 

,B-BB ostn=Δ  
որտեղ` B-ն աղտոտիչների կրճատման զանգվածների 

մեծությունն է, 
Bn և Bost վնասակար արտազատումների զանգվածներն են 

միջոցառումների իրականացումից առաջ և հետո: 
Արտազատված աղտոտիչների զանգվածների հաշվարկման 

համար ինֆորմացիայի աղբյուր են ծառայում ջրօգտագործման և 
հոսքաջրերի հեռացման հաշվետվությունները, որոնք կազմում են 
բոլոր ինքնուրույն ջրասպառող և հոսքաջրեր բացթողնող ձեռնար-
կություններն ու կազմակերպությունները: Քանի որ հոսքաջրերը 
պարունակում են տարբեր աղտոտիչներ, ուստի հաշվետվություն-
ներում դրանք նշվում են ըստ տեսակների: 
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Ջրապահպան միջոցառումներից ստացվող նախնական էկո-
լոգիական արդյունքի որոշման համար անհրաժեշտ է կատարելա-
գործել բնապահպան վիճակագրությունը: Ներկայումս, թեև արդ-
յունաբերական ձեռնարկություններն ու կոմունալ կազմակերպու-
թյուններն ամեն տարի հաշվետվություն են ներկայացնում արտա-
զատված հոսքաջրերի ծավալի և դրանց աղտոտվածության աս-
տիճանի, այսինքն` արտազատված աղտոտիչների քանակի մա-
սին, սակայն այն շատ դեպքերում որոշվում է հաշվարկային ձևով: 
Բացակայում են չափիչ և հատկապես ավտոմատ սարքավորում-
ները, որոնց հիման վրա հնարավոր կլինի սպառիչ տեղեկություն-
ներ ստանալ արտազատված աղտոտիչների զանգվածի մասին: 
Հաշվետվություններում զետեղվում են հիմնականում տվյալ ար-
տադրությանը բնորոշ աղտոտիչների վերաբերյալ տվյալներ, իսկ 
ուղեկցվող աղտոտիչները չեն արտացոլվում հաշվետվություն-
ներում: Քանի որ արդյունաբերական ձեռնարկություններն ու կազ-
մակերպությունները պատասխանատվություն են կրում ջրային 
ռեսուրսների պահպանման օրենսդրական ակտերի կատարման 
համար, ուստի նրանք ամեն կերպ աշխատում են ցույց տալ, որ 
իրենց ձեռնարկության հոսքաջրերը մաքուր են: Այդ են վկայում 
նրանց կողմից ըստ տարիների ներկայացվող հաշվետվություննե-
րում պարունակվող նյութերը և առանձին վերահսկող խմբերի ու 
կազմակերպությունների ստուգման արդյունքները: 

Ջրապահպան միջոցառումներց ստացվող զուտ տնտեսական 
արդյունքը հաշվարկվում է` կանխված վնասից հանելով ջրապահ-
պանական ծախքերը: 

Ուստի ջրապահպան միջոցառումների իրականացումից սպաս-
վող զուտ արդյունքի որոշումը սերտորեն կապված է ջրապահան 
ծախքերի և ջրային ռեսուրսների աղտոտման հետևանքով ժողովրդա-
կան տնտեսության կրած վնասի հաշվարկման հետ: 

Ջրապահպանական միջոցառումների արդյունավետության 
հաշվարկման համար անհրաժեշտ է կատարելագործել տնտեսա-
կան վիճակագրությունը: Ի տարբերություն կորստի և վնասի փոխ-
հատուցման ծախքերի, աղտոտումը կանխելու ծախքերը կատար-
վում են այնտեղ, որտեղ իրականացվոմ են հակաաղտոտիչ միջո-
ցառումներ, այն է` տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի կատարելագոր-
ծում, հոսքաջրերի մաքրում և վնասազերծում, շրջանառու և ներ-
փակ ջրամատակարարման համակարգերի ստեղծում: Այդ ծախ-
սերն ուղղակիորեն կապված են արտանետվող հոսքաջրերի 
ծավալի, կառուցվածքի և դրանց աղտոտման աստիճանի հետ: 
Սակայն ընդհանուր առմամբ դրանց հաշվառումը կապված է 
զգալի դժվարությունների հետ: 
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Ներկայումս աղտոտումը կանխելու համար կատարված 
ծախքերի մեջ չեն մտցվում նաև ջրային ռեսուրսների աղտոտման 
մակարդակի կառավարման ու վերահսկման ռեգիոնալ ծառայու-
թյան ստեղծման ու շահագործման ծախքերը: 

Ինչպես հետևում է կորստի, փոխհատուցման և աղտոտումը 
կանխելու ծախքերի դասակարգումից, դրանք, ըստ ծագման և տեղի 
պայմանների, խիստ տարբեր են, սակայն դրանց միջև գոյություն 
ունի ներքին կապ. որքան մեծ մասշտաբներով է իրականացվում 
կանխատեսվող միջոցառումը, այնքան ցածր է աղտոտման մա-
կարդակը և ընդհակառակը: Աղտոտումը կանխելու ծախքերի 
յուրաքանչյուր մեծությանը համապատասխանում է աղտոտման 
որոշակի մակարդակ, որն իր հերթին առաջացնում է որոշակի 
տնտեսական վնաս: Այն դեպքում, երբ կանխման ծախքերը բացա-
կայում են տնտեսական վնասը հասնում է առավելագույնի, երբ 
կանխման ծախքերը խիստ աճում են, վնասը հավասարվում է զրոյի: 

Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ չնայած աղտոտումը կանխելու 
ծախքերի տնտեսական արդյունքը վնասի իջեցումն է, սակայն այն 
իր մեջ պարունակում է զգալի քանակությամբ բացասական 
տնտեսական հետևանքներ, քանի որ կանխման ծախքերը, անմի-
ջականորեն չհանդիսանալով նյութական արտադրության միջոց-
ներ, նվազեցնում են տնտեսական աճի տեմպերը, մեծացնում են 
արտադրանքի ինքնարժեքը: Ուստի անհրաժեշտ է կանխման 
ծախքերի ու աղտոտումից առաջացած վնասի միջև սահմանել 
օպտիմալ հարաբերակցություն, այսինքն` ջրասպառման հիմնա-
կան տնտեսական ասպեկտի ջրային ռեսուրսների աղտոտման 
թույլատրելի մակարդակը պահպանելու համար որոշել անհրա-
ժեշտ օպտիմալ ծախքերը: Ընդ որում ՙաղտոտման թույլատրելի 
մակարդակի տնտեսական օպտիմալություն՚ ասելով պետք է 
հասկանալ աղտոտման թույլատրելի մակարդակի սոցիալական 
օպտիմալության սահմանագիծը, քանի որ սոցիալական նկատա-
ռումները, որպես կանոն, հրամայական են դարձնում ջրային 
ռեսուրսների աղտոտման մակարդակի առավել խիստ սահմա-
նափակումների անհրաժեշտությունը: 

Աղտոտման ծախքերի մակարդակի հիմնավորման համար ան-
հրաժեշտ է որոշել դրանց տնտեսական արդյունավետությունը: Դրա 
համար պետք է ջրապահպան ծախքերի իրականացման շնորհիվ 
կանխված վնասը համադրել ջրապահպան ծախքերի հետ: 

Սովորաբար հաշվարկվում է ոչ թե ջրապահպան ամբողջ 
ծախքերի, այլ կապիտալ ներդրումների արդյունավետությունը (Э): 
Հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևով. 
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որտեղ` У -ն` կանխված վնասի մեծությունն է, 
С-ն` ջրապահպան օբյեկտների շահագործման ծախքերը, 
К-ն` ջրապահպան կապիտալ ներդրումները:  
Ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության 

միագումարային ցուցանիշը հանդիսանում է 
ջրատարողունակությունը: Տնտեսության մասշտաբով, ընդհանուր 
առմամբ այն կարող է չափվել հետևյալ կերպ`  

,
V

RR
W  +

=
 

որտեղ` W-ն ազգային եկամտի ջրատարողունակությունն է, 
R1-ը` թարմ ջրի տարեկան սպառումը,  
R2-ը` շրջանառու ջրամատակարարման տարեկան ծավալը, 
V-ն` ազգային եկամուտը: 
Ջրատարողունակությունը ցույց է տալիս, թե որքան ջրային 

ռեսուրս է անհրաժեշտ ծախսել միավոր ազգային եկամտի 
ստացման համար: Այդ ցուցանիշի դինամիկան կարող է ծառայել 
որպես ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության 
ինդիկատոր: Ճյուղերը, որոնք օգտագործում են ջուրը` որպես 
ռեսուրս` չփոխելով նրա ֆիզիկաքիմիական վիճակը, կոչվում են 
ջրօգտագործողներ: Դրանց են պատկանում ջրային տրանսպոր-
տը, ձկնորսությունը, հիդրոէներգետիկան: 

Հանրապետության աշխարհագրական դիրքը թույլ չի տալիս 
ակնկալել ջրային պաշարների ավելացումը ի հաշիվ հարևան 
պետությունների: Իր տարածքում կազմավորված հոսքից բացի, 
հանրապետությունը հնարավորություն ունի օգտագործելու միայն 
Ախուրյան և Արաքս գետերի` Թուրքիայի տարածքում կազմավոր-
վող հոսքի մնացորդը` հավասար օգտագործման իրավունքի կար-
գով` յուրաքանչյուր կողմին 53 մ խոր./վրկ ծավալով: Ախուրյան 
գետը, իր միջին և ստորին հոսանքներում հանդիսանում է սահ-
մանային` Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի միջև, իսկ 
Արաքս գետը` սկզբում Թուրքիայի, ապա` Իրանի միջև: Այս պայ-
մաններում, իհարկե, ջրային պաշարների օգտագործման և պահ-
պանության հարցը հանրապետության զարգացման և ընդհանրա-
պես գոյատևման համար ունի հույժ կենսական նշանակություն: 

ՀՀ մակերեսային ջրերի պաշարները փաստորեն բաժանվում 
են երկու գոտու` Հյուսիսային, որոնք պատկանում են Քուռ գետի 
ջրավազանին և Հարավային, որոնք պատկանում են Արաքս գետի 
ջրավազանին: 
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Հանրապետության տարածքի 29,8 հազար կմ2 մակերեսից Քուռ 
գետի ջրավազանին պատկանում է 26,5, իսկ Արաքս գետի ջրավա-
զանին` 73,5%-ը, որից 16%-ը կազմում է Սևանա լճի ավազանը: 

Այս երկու գոտիների աշխարհագրական դիրքը և դրա հետ 
կապված տարբեր կլիմայական պայմանները (տեղումները, ջեր-
մաստիճանը, խոնավությունը) բնորոշում են այդ գոտիների ջրային 
պաշարների ցուցանիշները: 

Հանրապետության տարածքում ջրային ռեսուրսների ձևավոր-
ման բնութագրող առանձնահատկությունն է ջրի հոսքի բաշխման 
ծայրահեղ անհամաչափությունը, ինչպես ըստ տարածքի, այնպես 
էլ ըստ տարվա ամիսների: Տարեկան հոսքի ավելի քան 50%-ը 
ընկնում է գարնանային շրջանին և միայն 20%-ը` ամռանը, այսինքն` 
նրա առավելագույն պահանջի շրջանում: Ներկայումս հանրապե-
տության ժողովրդական տնտեսության կարիքների համար հա-
վաքվում և օգտագործվում է գետերի հոսքի մոտավորապես 48%-ը: 
Գետերի ողջ բնական հոսքը հավաքվում է միայն տարվա ամա-
ռային ամիսներին: Հենց այդ հանգամանքն է որոշում ճյուղի տեխնի-
կական քաղաքականությունը, ջրամբարներում գետերի տարեկան 
հոսքի ավելի խոր կարգավորման անհրաժեշտությունը, միաժամա-
նակ իրականացնելով ջրային ռեսուրսների առավել խնայողական և 
ռացիոնալ օգտագործման միջոցառումները: Երկրի տնտեսության 
ճյուղերի ջրի պահանջի գրաֆիկների համատեղումը եղած ջրային 
ռեսուրսների հետ, հաշվի առնելով տարվա եղանակային պայման-
ները, ցույց է տալիս, որ առանց բնական հոսքի կարգավորման 
հնարավոր չէ ջրի պահանջի լիարժեք ապահովումը: 

Երկար տարիներ հանրապետությունում ջրամբարների շինա-
րարությանը բացառիկ մեծ նշանակություն էր տրվում: Այսօրվա 
դրությամբ հանրապետության տարածքում գործում են ավելի քան 
70 մեծ և փոքր ջրամբարներ` 1 մլրդ մ3 ընդհանուր ծավալով: Առա-
վել խոշոր ջրամբարների շարքին են դասվում Ախուրյանինը` 525 
մլն մ3 ծավալով, Սպանդարյանինը` 227, Արփա լճինը` 105, Ապա-
րանինը` 91, Ազատինը` 70, Ջողազինը` 45 մլն մ3 և այլն: Վերջին 
տարիներին ռազմական գործողությունների, սահմանամերձ գոտու 
շրջաններում տրանսպորտային մայրուղիների շրջափակումների, 
ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների սահմանափակումների 
հետևանքով դադարեցվել էին ջրատնտեսական կառույցների, մաս-
նավորապես` ջրամբարների շինարարության ծավալները: Եղած 
ջրային ռեսուրսների հիմնական օգտագործողներն են` գյուղա-
տնտեսությունը, հիդրոէներգետիկան, կոմունալ տնտեսությունը: 

Նախկինում սկսված ևս 10 նոր ջրամբարների շինարարության 
ավարտից հետո լրացուցիչ կամբարվի 400 մլն մ3 ջուր:  
 



 150

Գրականության ցանկ 

1. ՀՀ ԱՎԾ, Հայաստանի ազգային վիճակագրական տարեգիրք, Երևան 2014 
2. Լ.Լ. Հակոբյան ՙԲնօգտագործման էկոնոմիկա՚, Երևան 2014, 408էջ 

 

АННОТАЦИЯ 
Левченко Акопян, к.э.н. 
Мери Манучарян, к.э.н. 

Национальный аграрный университет Армении 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
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защите водных ресурсов, затраты, водоснабжение, водоемы.  

В сельском хозяйстве РА более 70-75% валовой продукции рас-
тениеводства достигается за счет орошения сельскохозяйственных земель. 
В настоящее время фактические площади орошаемых земель в два раза 
меньше по сравнению с соответсвующем индексом до периода реформы. 
В настоящее время экономическая эффективность использования водных 
ресурсов и рост эффективности связано с рядом факторов. В статье даются 
основы экономического расчета и степень влияния этих факторов и имею-
щиеся водные ресурсы в Республике, что и является попыткой дать основ-
ные направления для их эффективного использования в сфере орошения. 

 
 

ANNOTATION 

Levchenko Hakobyan, Ph.D 
Meri Manucharyan, Ph.D 

Armenian National Agrarian University 

ECONOMIC EFFICIENCY OF WATER USE IN RA 

Key words – water use efficiency, water protection measures, retention 
costs, water capacity, water supply, reservoirs. 
In the agriculture of RA more than 70-75 % of Gross Output of 

plant cultivation is obtained due to irrigation of agricultural lands. 
Currently, factual irrigated areas are less than half compared to the areas 
before the reform period. Nowadays economic efficiency of water use and 
the growth of efficiency are due to a number of factors. In the article it is 
given fundamentals of the influence level of that factors and calculation of 
available water resources in the Republic and it is an attempt to give basic 
directions for their effective use in irrigation sphere. 
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Էլբիս Պեպլոզյան, հայցորդ 
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱԹԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 
ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ և ԴՐԱ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ  

ՄԻ ՔԱՆԻ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Բանալի բառեր – կաթ, կաթնամթերք, վերամշակող արդյունաբերություն, 
անասնապահական կոոպերատիվներ, ֆերմերային 
տնտեսություններ, մասնագիտացում 

 
Կաթնամթերքի արտադրության ավելացման համար խիստ 

կարևոր է սեփական արտադրության հումքի առկայությունը: Ներ-
կայումս, երբ կովերի գլխաքանակի մոտ 80 % գտնվում է գյուղա-
ցիական տնտեսություններում, որոնցում կաթի արտադրությունը 
արտադրական նպատակով չի իրականացվում, այս խնդիրը առա-
ջիկայում դրական լուծում ստանալ չի կարող: Հոդվածում նշվում 
են մի քանի ուղիներ, որոնք կնպաստեն կաթի արտադրության ծա-
վալի ավելացմանն ու որակական հատկանիշների բարձրացմանը: 

Վերջին տարիների սննդի և վերամշակող արդյունաբերության 
առանձին ճյուղերում նկատվում է արտադրության ծավալների աճ: 
Սակայն վառելիքա-էներգետիկ և հումքային ռեսուրսների գների 
աճը, հումքի ներկրման և արտադրված արտադրանքի արտահան-
ման դժվարությունները, տրանսպորտային ծախսերի աճն ու վար-
կային բարձր տոկոսադրույքները, ինչպես նաև հանրապետության 
բնակչության ցածր գնողունակությունը սահմանափակում են 
սննդարդյունաբերության կազմակերպությունների արտադրական 
հնարավորությունների օգտագործումը:  

Սննդարդյունաբերության կազկակերպությունների արտադ-
րանքի արտադրության ծավալի ավելացման կարևոր պայմանը` 
նրանց նյութական և հումքային ռեսուրսներով ապահովումն է, 
քանի որ դրանք հանդիսանում են արտադրության երեք հիմանա-
կան տարրերից մեկը` աշխատանքի առարկաները, որոնք կազ-
մում են արտադրանքի իքնարժեքի մոտ 65 %-ը, իսկ առանձին 
ճյուղերում գերազանցում են 70% -ը և ոչ պակաս իր գնի կեսը: 

Սննդարդյունաբերության գրեթե բոլոր ճյուղերի կազմակեր-
պությունների հումքային բազան` գյուղատնտեսությունն է, որը 
համարվում է ՀՀ ագրոարդյունաբերական համալիրի հիմնական 
ոլորտներից մեկը, իսկ նրա կարևոր ճյուղերից է տավարաբուծու-
թյունը: Հանրապետությունում արտադրված կաթի և մսի 55%-ը 
ստացվում է տավարաբուծությունից: ՀՀ-ում բուծվող տավարի 
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գրեթե 93%-ը տեղի բնակլիմայական պայմաններին լավ հարմար-
ված կաթնամսային ուղղություն ունեցող կովկասյան գորշ ցեղն է: 
Բուծվում են նաև հոլշտին, շվից, սիմենթալ և սևաբղեղ ցեղի 
կենդանիներ: Հանրապետությունում տավարաբուծությամբ զբաղ-
վում են շուրջ 170 հազար գյուղացիական տնտեսություններ:  

Տավարի գլխաքանակի միայն 20-21% -ն է (շուրջ 120 հազ. 
գլուխ) կենտրոնացված համեմատաբար խոշոր (50 և ավելի գլուխ) 
տնտեսությւններում, իսկ մնացած 80% -ում` երեք գլխից էլ պակաս: 

Ներկայումս ՀՀ-ում գործում են մեկ տասնյակից ավելի տա-
վարաբուծական տոհմային տնտեսություններ, որոնցից առաջա-
տարներն են` «Ագրոհոլդինգ Հայաստան» ԲԲԸ-ի, «Վամաքս» 
ՍՊԸ-ի, «Արզնի տոհմային ԹՏԽՏ» ԲԲԸ-ի և «Մուլտի Ագրո» ՍՊԸ-ի 
տավարաբուծական տնտեսությունները: 

 
Աղյուսակ 1 

ՀՀ խոշոր եղջերավոր անասնագլխաքանակի տեղաբաշխումը 2013թ.  
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Արագածոտն 75,7 115 37125 658 2,03 
Արարատ 41,4 94 53107 440 0,77 
Արմավիր 47,7 95 50349 502 0,94 
Գեղարքունիք 98,5 91 51351 1082 1,91 
Լոռի 74,3 120 32558 619 2,28 
Կոտայք 54,3 62 37620 875 1,44 
Շիրակ 99,7 125 28162 797 3,54 
Սյունիք 52,5 103 12958 510 4,05 
Վայոց Ձոր 18,5 49 12844 377 1,44 
Տավուշ 34,1 68 21953 501 1,55 
Ք. Երևան 2,5 - - - - 
Ընդամենը 661,0 922 338037 716 1,95 

 

Գյուղացիական տնտեսություններում արտադրվող կաթի զգալի 
մասը օգտագործվում է սեփական կարիքները հոգալու համար: 
Այսպես, խոշոր տավարաբուծական տնտեսություններում մեկ կովի 
միջին կաթնատվությունը կազմում է 3100 կգ, իսկ գյուղացիական 
տնտեսություններում` 1870 կգ: Անասնագլխաքանակի նման տեղա-
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բաշխման և կովերի կաթնատվության ներկայիս մակարդակի համե-
մատությունից պարզ է դառնում, որ փոքր տնտեսություններում կաթի 
արտադրությունը արտադրական նպատակով արդարացված չէ, 
քանի որ գյուղացին շուկա է հանում իր արտադրած արտադրանքի 
ավելցուկը: 

Շուկայական տնտեսության ձևավորման և զարգացման ներ-
կա փուլում, գյուղացիական այդ մասնատված տնտեսությունները 
չեն կարողանում բռնել ժամանակի քննությունը և արդյունավետ 
վարել արտադրությունը` փոքր չափսերի, առանձին-առանձին 
գործելու, պահպանողական մտածելակերպի, կերի, գյուղտեխնի-
կայի ու սարքավորումների պակասի, տեխնիկապես ու բարոյա-
պես դրանց մաշված լինելու և այլ պատճառներով: 

Նշված խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է ստեղծել 
կաթնային ուղղության անասնապահական կոոպերատիվներ: 

Կոոպերատիվների կազմակերպման գործում խիստ կարևոր է 
գյուղացիական տնտեսությունների անդամների համար անցկացնել 
դասախոսություններ` կոոպերատիվների կազմակերպման սկզբունք-
ների, իմաստի, առավելությունների և այլ առնչվող հարցերի մասին:  

Կոոպերատիվների կազմակերպմումը կնպաստի անասուննե-
րի արհեստական սերմնավորման ու տոհմային աշխատանքների 
իրականացման, կերային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործ-
ման, կերի կայուն բազայի ստեղծման ու օպտիմալ կերաբաժնի 
կիրառման, կենդանիների պահվածքի և խնամքի առաջավոր մե-
թոդների ներդրման ու տարածման միջոցով ավելացնել կաթի և 
մսի համախառն արտադրության ծավալը, բարձրացնել անասուն-
ների մթերատվությունն ու արտադրության արդյունավետությունը, 
որն իր հերթին հնարավորություն կնձեռնի մեծացնելու գյուղա-
տնտեսական հումք վերամշակող կազմակերպությունների ար-
տադրության ծավալը: 

Խոշոր եղջերավոր անասունների մթերատվության բարձրաց-
ման և գլխաքանակի ավելացման համար, 2007թ-ին ՀՀ կառավա-
րությունը հաստատեց «Տավարաբուծության զարգացման 2007-
2015թթ ծրագիր», որի հիմնական նպատակն էր Եվրոպայից 
ներկրել բարձր մթերատու ցեղատեսակների /շվից, հոլշտին և 
սիմեթալ/ երինջներ և տարաժամկետ (առաջին տարում` 10%, երկ-
րորդում` 20%, երրորդում` 30%, չորրորդում` 40%) վճարման պայ-
մանով, տրվեն գյուղացիական և ֆերմերային տնտեսություններին: 
2007թ.-ից մինչև օրս ներկրվել է 1811 գլուխ տոհմային երինջներ և 
բաշխվել խոշոր տավարաբուծական տնտեսություններին: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ ներկրված կենդանիների կլիմայավար-
ժեցման հետ կապված լուրջ խնդրներ գույություն ունեին: Նրանց 
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պետք էր պահել հատուկ պայմաններում, սակայն սովորական 
ֆերմաներում դա հնարավոր չէր: Ուստի դրանց մի մասը չդիմացան 
և տնտեսությունները կրեցին վիթխարի վնասներ, որոնց մարման 
համար կաավարությունը ոչ մի օժանդակություն չի ցուցաբերել: 

Տոհմային տնտեսությունների սեփականատերերը նշել են, որ 
հանրապետություն ներկրված կենդանիներին պահել են սովորել 
կորուստներ կրելով` և ոչ ոք, ոչ մի բացատրական աշխատանք չի 
տարել: Այս կենդանիներին ներկրելուց հետո իրենք մի քանի հի-
վանդությունների մասին իմացել են առաջին անգամ: Այդ իսկ 
պատճառով ներկայումս խոշոր տնտեսությունները հրաժարվում 
են տահմային երինջներ ներկրելուց:  

ՀՀ-ում կաթի արտադրության ավելացման և որակի բարելավ-
ման համար անհրաժեշտ է` 

1. Կոոպերատիվների կազմակերպման միջոցով հիմնադրել 
կաթնային ուղղություն ունեցող, ժամանակակից ստան-
դարտներին համապատասխան խոշոր ֆերմերային տնտե-
սություններ; 

2. Ներկրվող անասուններն անհրաժեշտ է պահել տիպային 
ֆերմաներում: Դրանց տրամախաչումն իրականացնել 
տեղական գորշ ցեղի կովերի հետ և աշխատել ստացված 
սերունդը հարմարեցնելու Հայաստանի բնակլիմայական 
պայմաններին: 

3. ՀՀ-ում յուրաքանչյուր համայնքին հատկացնել անասնա-
բույծի և անասնաբույժի հաստիքներ, որոնք կօգնեն գյու-
ղացիներին իրականացնել կենդանիների պատվաստման, 
հիվանդությունների դեմ պայքարի, արհեստական սերմա-
վորման և մի շարք այլ աշխատանքներ: Այսպիսով, հա-
մայնքի կենդանիները կլինեն մասնագետի ամենօրյա 
հսկողության տակ:  

4. Սեփական կերի կայուն բազայի ստեղծման համար, բացի 
արոտ - օգտագործողների կոոպերատիվների ստեղծումից 
և նրանց գյուղտեխնիկա հատկացնելուց, անհրաժեշտ է 
գյուղացուն խրախուսել` իր չօգտագործվող վարելահո-
ղերի մի մասը դնելու կերային մշակաբույսերի տակ և 
կիրառելու կերային ցանքաշրջանառություն: 

5. Հանրապետության բոլոր համայնքներում, որտեղ զբաղ-
վում են կաթի արտադրությամբ, ստեղծել կաթի ընդունման 
կետեր, որոնք գյուղացու հետ կկնքեն երկկողմանի պայ-
մանագրեր և նրան կազատեն իրացման հետ կապված 
դժվարություններից: 

Վերը նշված միջոցառումների իրականացման համար ան-
հրաժեշտ է ցուցաբերել պետական մոտեցում, որի դեպքում գյու-
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ղատնտեսության նախարարությունը կառավարության հետ միա-
սին, ոչ միայն տավարաբուծության զարգացման համար ծրագրեր 
հաստատեն, այլ նաև մասնագետների և տոհմային տնտեսություն-
ների սեփականատերերի հետ միասին դրանք կյանքի կկոչեն: 
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НАУА 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
МОЛОКА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

Ключевие слова: молоко, молочний продукт, переработиваюшая 
промышленность, скотоводчецкие кооперативии, фермерские 
хозяства, специализация 
 

Для увеличения производства молочных продуктов необходимо 
собственное производство сырья. В настоящее время 80% коров 
находится в крестьянских хозяйствах, где не происходит производство 
молока в промышленных целях, поэтому данный вопрос в ближайшее 
время не может иметь положительного решения. В статье указаны 
некоторые пути, которые могут поспособствовать увеличению объема 
производства и повышению качества молочного производства.  

 
ANNOTATION 

 Elbis Peplozyan 
 

WAYS OF IMPROVING AND THE CURRENT STATE OF MILK PRODUCTION  
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

Key words – milk, dairy, processing industry, livestock cooperatives, 
farms, specialization 

 

In order to improve the performance of dairy products own production 
of raw materials is necessary. Nowadays 80% of the cows can be found in 
rural households, where milk is not produced for industrial purposes, 
therefore this issue in the near future cannot have a positive solution. The 
paper indicates several ways which will contribute to an increase in 
production and quality of milk production. 
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ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ 

Բանալի բառեր – գյուղատնտեսական կոոպերացիա, 
անասնապահություն, կոոպերատիվներ, պետական աջակցություն, 
գյուղական համայնքներ 

 

Տնտեսական ռեֆորմից հետո անցած ավելի քան 23 տարի-
ների ընթացքում կատարված դրականի հետ մեկտեղ առաջ են 
եկել մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնց լուծումը շատ դեպքերում 
հնարավոր է գյուղացիների ջանքերի և ինչու չէ` նաև միջոցների 
միավորման արդյունքում: Կարևորագույն այս հիմնախնդրի իրա-
կանացումը առանձին դեպքերում հնրավոր է դառնում նաև զանա-
զան միջազգային կազմակերպությունների և անձանց օգնության և 
ֆինանսական աջակցության միջոցով: Հայաստանում դրա կիրառ-
ման առաջին արդյունքներին և դրանց տնտեսագիտական մեկնա-
բանմանն է նվիրված սույն հոդվածը: 

 1991թ.-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից 
հետո գյուղատնտեսության ոլորտում ապապետականացման ու 
սեփականաշնորհման արդյունքում ձևավորված և այսօր գործող 
339,2 հազար գյուղացիական տնտեսություններ, որոնց գյուղա-
տնտեսական օգտագործելի հողերի միջին չափը 1.43 հա է, շուկա-
յական տնտեսության ձևավորման ու զարգացման ներկա փուլում 
չեն կարողանում բռնել ժամանակի քննությունը և արդյունավետ 
գործել առանձին-առանձին` փոքր չափերի գործելու, պահպանողա-
կան մտածելակերպի, գյուղատնտեսական տեխնիկայի ու սարքա-
վորումների պակասի, տեխնիկապես ու բարոյապես դրանց մաշ-
ված լինելու և բազմաթիվ այլ պատճառներով: Նման պայմաններու 
թերևս ճիշտ կլինի կոոպերատիվ շարժման ակտիվացման և արդյու-
նավետ գործունեության իրականացման նպատակով ռեալ գնահա-
տել ներկա պահին ձևավորված վիճակը և հնարավորությունները: 
Չնայած վերջին մի քանի տարում որոշ աշխուժացմանը, կտրտված 
է և շարքից դուրս է եկել հանրապետության բազմամյա տնկարկ-
ների գրեթե կեսը, գործնականորեն չեն արածեցվում բնակավայ-
րերից հեռու գտնվող տասնյակ հազարավոր արոտավայրեր: 
Անհաջողության մատնվեցին գյուղատնտեսական մեծածախ շու-
կայի ստեղծման և հացահատիկի արտադրության ավելացման 
նպատակով հողերի կոնսոլիդացման ծրագրերը և այլն: Չի դադա-
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րում, այլ ընդհակառակը, նոր թափ է ստանում բնակչության և 
առաջին հերթին` երիտասարդության միգրացիան հանրապետու-
թյունից դուրս` այս անգամ արդեն նաև հեռավոր, սահմանամերձ և 
այլ անբարենպաստ պայմաններում գտնվող գյուղական բնակա-
վայրերից: Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 2011թին Հա-
մայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և 
մրցունակության ծրագրի շրջանակներում սկսված արոտավայրե-
րի օգտագործման բարելավման, անասնապահական սպառողա-
կան կոոպերատիվների ստեղծման, վերջիններիս գյուղ տեխնիկա-
յով ապահովման, ուսուցումների և գործնական ցուցադրումների 
միջոցով գյուղացիների մտածելակերպի աստիճանական փոփո-
խության իրականացումն էլ հանդիսացավ վերոհիշյալ խնդիրների 
լուծման հիմնական ուղիները: Գյուղատնտեսության ոլորտի այս 
խնդիրների լուծման համակարգում Հեյֆեր Փրոջեքթ Ինտերնեյշնլ 
ծրագիրը կարևորելով դրանց դերը, որը բխում էր նաև իր առա-
քելությունից, համաձայնվեց համաֆինանսավորել և իր մասնակ-
ցությունն ունենալ դրանց լուծման գործընթացին: 

 Ծրագիրը հանդիսանում է համայնքի հզորացման և զարգաց-
ման ինտեգրացված մոտեցում, որտեղ բնակվող բնակչության 
ընդհանուր թիվը կազմում է 78,000 մարդ: Համայնքների ընտրու-
թյան չափանիշներ են հանդիսանում.  

- լեռնային շրջանների (բարձրադիր գոտիների) 500-3500 
բնակիչ ունեցող գյուղերը, որտեղ անասնապահությունը 
հանդիսանում է կենսապահովման հիմնական աղբյուր 
տնային տնտեսությունների մեծ մասի համար:  

 Ծրագրի մասնակիցների մոտավոր թիվը թիրախային 55 
համայնքներում կազմում է 4,400: Մեկ կոոպերատիվում միջինը 80 
մասնակից: Ծրագրի մասնակից ֆերմերների ընտրության չափա-
նիշը հիմնված է համայնքի արոտավայրերի օգտագործման և 
կոոպերատիվներին անդամակցության վրա: Յուրաքանչյուր ֆեր-
մեր, ով օգտվում է համայնքի արոտավայրերից և պատրաստա-
կամություն է հայտնել ներգրավվել կոոպերատիվի կազմում, հա-
մարվում է ծրագրի մասնակից: 

 Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ Գյուղատնտեսության նախա-
րարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման 
գրասենյակ» պետական հիմնարկի (ՀՀ ԳԾԻԳ) կողմից: Հեյֆեր-
Հայաստան կազմակերպությունն աջակցում է ծրագրի իրականաց-
մանը` համայնքների բեռը թեթևացնելու նպատակով տրամադրե-
լով մինչև 30% ֆինանսական օժանդակություն ծրագրի շահառու 
հանդիսացող համայնքային սպառողական կոոպերատիվներին, 
իրենց մասնաբաժինը հասցնելով 20%-ի: 
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 Ծրագրի ընդհանուր գումարը կազմում է 21.33 միլիոն ԱՄՆ 
դոլար, որից Հայաստանի կառավարությունը կֆինանսավորի 5.33 
միլիոն ԱՄՆ դոլարը: Միջազգային զարգացման ընկերակցության 
(ՄԶԸ) վարկի մարման ժամկետը 20 տարի է, ներառյալ 10 տարի 
արտոնյալ ժամկետ: 

 Ծրագրի իրականացման 5 տարիների ընթացքում մեծ հաշ-
վով ակնկալվում էր. 

 Մոտ 11մլն ԱՄՆ դոլարի չափով տարեկան հավելյալ արդ-
յունքի ստացում, 

 58 հազար հա գյուղամերձ արոտների օգտագործման 
արդյունավետության մոտ 30% -ով բարձրացում, 

 Լրացուցիչ ավելի քան 3000 հա վարելահողի մշակություն, 
 Շուրջ 80 հազար հա հեռագնա արոտների ջրարբիացում, 
 Միջդաշտային ճանապարհների վերակառուցման շնորհիվ 

66 հազար պայմանական գլուխ անասունների կերով 
լիարժեք կերով ապահովում, 

 Ոչ պակաս 20%-ով աշխատանքի արտադրողականության 
բարձրացում, 

 ընդգրկված համայնքների բյուջեի մուտքերի 15-20% ավե-
լացում: 

 Այս ամենի ապահովումը կարևոր մարտահրավեր կլինեն նաև 
գյուղական համայնքների հետագա զարգացման ռազմավարու-
թյունում:  

Ծրագրի մեկնարկից 3 տարի անց Շիրակի, Տավուշի, Լոռու, 
Արագածոտնի, Գեղարքունիքի մարզերի լեռնային տարածաշրջան-
ների 90 համայնքներում ոչ միայն ձևավորվել են արոտօգտագոր-
ծողների 70-ից ավելի միավորումներ, այլև դրանք ստացել են թվով 
99 տրակտորներ ու 365 գյուղատնտեսական սարքավորումներ, 
որոնք արդյունավետ կերպով օգտագործվում են անասունների 
կերի և կերակրման բազան բարելավելու ուղղությամբ: Դրանց մի-
ջոցով կոոպերատիվների կողմից 20-30տոկոս էժան սակագներով 
ծառայություններ են մատուցվում կոոպերատիվի անդամներին, 
աստիճանաբար փոխելով անդամների մտածելակերպը` մեկուսի, 
առանձին արտադրողից վերածելով միասնական և համատեղ 
ջանքերով արտադրություն իրականացնողների:  

Համայնքները գրեթե 3 տարվա ընթացքում արդեն բավակա-
նին լուրջ ձեռքբերումներ ունեն արոտօգտագործողների միավո-
րում ՍԿ-երի հիմնադրման և կայացման գործում: Այն կոոպերա-
տիվները, որոնք ստացել են տեխնիկան և հասցրել որոշակի 
ծառայություններ մատուցել կոոպերատիվի անդամներին` 35-ից 
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14-ը, միայն առաջին տարում ապահովել են ծախսերի 24% խնա-
յողություն, որը կարծում ենք, լավ ցուցանիշ է (աղյուսակ 1):  

Աղյուսակ 1  
Տեխնիկա օգտագործած 14 կոոպերատիվների առաջին 

տարվա խնայողությունը 
Գործող 

շուկայական 
գներով 

ծառայության 
վճար, դրամ 

Փաստացի 
ծառայության 
վճար, դրամ 

Խնայված 
գումար, դրամ 

Խնայողության 
աստիճանը, % 

7999112 6121397 1877715 24 
 

 Հեյֆերի 12 անկյունաքարերի, կոոպերատիվների զարգաց-
ման, արոտավայրերի կառավարման և հաշվապահության թեմա-
ներով կազմակերպված դասընթացները որոշակի դրական տեղա-
շարժ են ապահովել կոոպերատիվի անդամների կարողություն-
ների զարգացման և դրանք արտադրությունում արդյունավետ 
կիրառելու ուղղությամբ: Առանձնակի կարևորվում է Հեյֆերի 
աջակցության իրականացման այնպիսի նախապայմանի ապահո-
վումը կոոպերատիվի կողմից, ինչպիսին նրա կողմից ներդրված 
գումարի 4 տարվա ընթացքում հավաքագրումն է` տրամադրված 
տեխնիկայով ծառայություններ մատուցելու միջոցով: Դա դրդում է 
կոոպերատիվներին հնարավորինս ինտենսիվ օգտագործել տեխ-
նիկան, իսկ անդամներին օգնություն ակնկալողներից աստիճանա-
բար վերածել բիզնես մտածելակերպ ունեցող արտադրողների: 

 Բայց հասկանալի պատճառներով առկա են մի շարք խնդիր-
ներ և դժվարություններ, որոնց լուծումն ու հաղթահարումը 
կնպաստի կոոպերատիվների արդյունավետ գործունեությանն ու 
հետագա զարգացմանը: Այդ խնդիրներն են. 

1. ՈՒշ` այսինքն սեզոնից դուրս ստանալու պատճառով առա-
ջին տարում տեխնիկան ընդհանրապես չի օգտագործվել 35 
համայնքներից 21-ում, կամ 60%-ում, իսկ մնացածում դրանց 
օգտագործումը սկսվեց հաջորդ գյուղատնտեսական տար-
վանից, 

2. Որոշ համայնքներում չափազանց շատ է մասնավոր տեխնի-
կան, և դժվար է ապահովել տնտեսապես ձեռնտու աշխա-
տանքային ծավալ, 

3. Առանձին կոոպերատիվներում անդամների մեծ քանակը, 
երբ կոոպերատիվն ի վիճակի չէ դեռևս առկա տեխնիկայով 
ծառայություն մատուցել բոլորին, 
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4.  Համայնքների մի մասում, որտեղ գումարի 20%-ը կազմող հա-
մայնքի բաժնեմասը անտոկոս վարկի տեսքով տրամադրվել է 
ֆիզիկական անձանց կողմից և ենթակա է վերադարձման 4 
տարվա ընթացքում, լրացուցիչ անհանգստություն է առա-
ջացնում կոոպերատիվների մոտ` դրա և Հեյֆերի տարեկան 
բաժնեմասի հավաքագրման առումով: Չնայած դրան, բոլոր 
համայնքներն էլ խոստացել են անել առավելագույնը պայ-
մանագրով նախատեսված ժամկետներում հավաքագրելու 
նախատեսված գումարները, 

5. Համայնքների մի մասում Հեյֆերի հետ կնքված պայմանա-
գրի մեկ տարվա ժամկետը լրանում է մինչև խոտհունձն ու 
դրանց հակավորումը, և կոոպերատիվը հնարավորություն չի 
ունենում ամբողջովին և ինտենսիվորեն օգտագործելու 
իրենց տրամադրված տեխնիկան, ծառայություններ մատու-
ցելու և առավելագույնս հավաքագրելու գումարները: ՈՒս-
տի, նրանք խնդրել են 1-1.5 ամսով երկարաձգել պայմա-
նագրով նախատեսված ժամկետը հասցնելով մինչև հոկ-
տեմբեր, իսկ առանձին դեպքերում` մինչև տարվեվերջ, որը 
հնարավորություն կտա կատարելու իրենց պայմանագրային 
պարտավորությունները: 

6. Համայնքների փոքր մասում դեռևս ոչ մի ուսուցում չի կազ-
մակերպվել: Արդյունքում դրանք հիմնականում տարբերվում 
են մնացածներից նրանով, որ կոոպերատիվի անդամների 
մոտ չկա ձևավորված հավատ ու վստահություն կոոպերա-
տիվի նկատմամբ: Դասընթացների հնարավորինս շուտ կազ-
մակերպելը կնպաստի անդամների որոշակի համախմբմանը 
և համեմատաբար կթեթևացնի կոոպերատիվի կայացման 
խնդիրները: Հարկ է նշել նաև, որ ամռան գյուղատնտեսական 
լարված շրջանում դասընթացների կազմակերպումը արդյու-
նավետ չէ ինչպես մասնակիցների թվի ապահովման, այն-
պես էլ նրանց ուշադրությունը ներկայացվող հարցերի վրա 
կենտրոնացնելու առումով: Անհրաժեշտ է դասընթացները 
հնարավորինս կազմակերպել գյուղատնտեսական աշխա-
տանքներից ազատ կամ թեթև ժամանակաշրջանում` «ուսու-
ցանել ուսուցանողին» սկզբունքով, ներգրավելով համեմա-
տաբար ակտիվ, առաջադեմ և բանիմաց անդամների, որի 
դեպքում արդյունքներն ավելի ակնառու են լինում: Պատա-
հական չէ, որ համայնքների մի մասում ցանկություն ունեն 
կրկին մասնակցելու դասընթացներին:  
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7. Կարևոր է նաև Հայաստանում կամ արտերկրում փորձի փո-
խանակման սկզբունքով «Կառավարում և առաջնորդու-
թյուն» թեմայով դասընթացի կազմակերպումը միայն կոոպե-
րատիվի նախագահների համար, քանի որ նրանց գերա-
զանց մեծամասնությունն անտեղյակ են կառավարման 
սկզբունքներից: 

8. Շատ դեպքերում ցածր է կոոպերատիվի անդամների նախա-
ձեռնությունը: Կոոպերատիվի անդամների մեծամասնությունը 
գտնվում է պասսիվ, անորոշ վիճակում, չի պատկերացնում, 
որ կոոպերատիվն իրենց կառույցն է, և ոչ թե նախագահինը: 
Ցածր է նախաձեռնողականությունը նաև կոոպերատիվների 
որոշ ղեկավարների մոտ: Կարևոր է առաջին իսկ հնարավո-
րության դեպքում հաջողված դեպքերի տարածումն ու 
լավագույն փորձի փոխանակման կազմակերպումը: 

9. Արոտավայրերի վարձակալական պայմանագրեր դեռևս 
չկան կնքված մի քանի համայնքներում, որտեղ կոոպերա-
տիվների նկատմամբ դեռևս չկա ձևավորված վստահություն 
ու հավատ: Դա պայմանավորված է նաև նրանով, որ այս 
համայնքներում դեռևս չեն կազմակերպվել համապատաս-
խան դասընթացներ: 

Կոոպերատիվի կայացման ու զարգացման համար որպես 
կարևոր փորձ հարկ է նշել Ն. Սասնաշենի նախաձեռնու-
թյունը: Համայնքի որոշմամբ, պահուստային հողերից 60 հա 
վարձակալությամբ տրամադրվել է կոոպերատիվին 2013 
թվականից մշակելու, լրացուցիչ եկամուտներ ստանալու և 
դրանք ի նպաստ կոոպերատիվի հետագա զարգացման 
օգտագործելու նպատակով:  

10. Կոոպերատիվներում ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ նրանք 
Հեյֆերի հետ կնքված պայմանագրի համաձայն պարտավոր 
են տարեկան մատուցած ծառայություններից հավաքագրել և 
4 տարվա ընթացքում կուտակել Հեյֆերի ներդրումներին 
համարժեք գումար, որն, ի վերջո, օգտագործվելու է կոոպե-
րատիվի այս կամ այն կարիքի բավարարման նպատակով: 
Սակայն այսօրվա գործող օրենքներով այդ գումարի առկա-
յությունն արդեն իսկ դիտարկվում է որպես շահույթ` առաջաց-
նելով հարկային պարտավորություն պետության նկատմամբ: 
Այսինքն, կոոպերատիվը, դեռևս չկայացած, մտնում է ֆինան-
սական բեռի տակ, այն դեպքում, երբ ինքը ֆինանսական 
աջակցության կարիք ունի: Այստեղ կրկին անգամ առնչվում 
ենք այն խնդրի հետ, որ անհրաժեշտ է հանրապետու-
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թյունում ունենալ առանձին օրենք կոոպերացիայի մասին, 
մինչդեռ, ելնելով այսօր հանրապետության համար գյուղա-
տնտեսության գերակա ուղղությունից և որպես գյուղատնտե-
սության զարգացման կարևորագույն ուղի, օրենքը պետք է 
նախատեսի արտոնյալ պայմաններ կոոպերատիվների զար-
գացման համար:  

Վերոնշյալ խնդիրների կարգավորման և ընդհանրապես 
կոոպերացիայի հետագա զարգացման համար կարևորվում է 
հետևյալ միջոցառումների իրականացումը. 

1. Կոոպերացիայի վերաբերյալ առանձին օրենքի ընդունում, 
կամ սկզբնական փուլում առկա օրենքի կարգավորում, 
որը հնարավորություն կտա կոոպերատիվներին ֆինան-
սական աջակցություն ստանալու արտոնյալ վարկերի 
տեսքով: Այսօր սպառողական կոոպերատիվներին ար-
գելված է վարկային ռեսուրսներից օգտվելը, քանի որ 
դրանք շահույթ հետապնդող կառույցներ չեն: Նման իրա-
վիճակի ստեղծումն իրոք կխթանի կոոպերացիայի զար-
գացումը մեր հանրապետությունում: 

2. Կոոպերատիվի ԱԱՀ-ի վճարման 58.35 մլն դրամի շեմը 
վերանայել` հաշվարկելով այն ոչ թե ամբողջ կոոպերա-
տիվի, այլ նրա առանձին անդամների հաշվով: Այն ոչ 
միայն չի խրախուսում, այլ նաև խոչընդոտում է կոոպերա-
տիվների զարգացմանը: 

3. Կոոպերատիվները պետք է հարկվեն անդամների 
եկամտային մասով և ոչ թե շահութահարկով: Միջազգա-
յին այդպիսի փորձ կա (Հոլանդիա, Իտալիա, Ֆրանսիա): 
Այդ կոոպերատիվները շահույթ հետապնդող են, սակայն 
դրանց տրվում են զգալի հարկային արտոնություններ, 
որպեսզի զարգանան: 

4. Շարունակել կոոպերատիվներին արտոնյալ պայմաննե-
րով տեխնիկայի տրամադրումը: Տրամադրված տեխնի-
կայի պահեստամասերի ներկրում, մեխանիզատորների 
պատրաստում և տեխնիկական սպասարկումների կազ-
մակերպում կոոպերատիվների բազայի վրա: 

5. Լրացուցիչ դասընթացների կազմակերպում կոոպերա-
տիվների կազմակերպման սկզբունքների, իմաստի, առա-
վելությունների, արոտավայրերի կառավարման, հաշվա-
պահության և այլ առնչվող հարցերի վերաբերյալ: 

6. Կոոպերատիվի ղեկավարների համար արտասահմանյան 
զարգացած երկրներում առաջավոր փորձի փոխանակ-
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ման կազմակերպում, ուսումնասիրում և տարածում, ինչ-
պես նաև արտասահմանյան կամավորական խմբերի 
հրավիրում և ընդգրկում կոոպերատիվի աշխատանքնե-
րում: 

7. Իրացման խնդիրների թեթևացում` կոոպերատիվի ար-
տադրանքի վերամշակման, պահպանման և իրացման 
ենթակառուցվածքների ստեղծմանն աջակցությամբ, հնա-
րավորության դեպքում նաև պետական գնումների կազ-
մակերպման միջոցով, որը լուրջ խթան կլինի կոոպերա-
տիվների զարգացման համար: Այս ենթատեքստում նաև 
առկա սպանդանոցների օգտագործման ակտիվացում, 
դրանց հետագա ընդլայնում և այդ մշակույթի աստիճանա-
կան արմատավորում, որը կարևոր քայլ կլինի նաև սննդի 
անվտանգության և որակի բարելավման ուղղությամբ: 

8. Կոոպերատիվներում անասունների արհեստական սերմ-
նավորման ու տոհմային աշխատանքների իրականաց-
ման, կերային ռեսուրսների լավագույնս օգտագործման, 
կայուն կերային բազայի ստեղծման և օպտիմալ կերի 
ռացիոնի կիրառման, կենդանիների պահվածքի ու խնամ-
քի առաջավոր մեթոդների ներդրման ու տարածման մի-
ջոցով աստիճանաբար հասնել կենդանիների մթերատ-
վության նշանակալի աճի և անասնապահության արդյու-
նավետության բարձրացման, գյուղաբնակների եկամուտ-
ների ավելացման և աղքատության կրճատման:  

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ձևավորման և կա-
յացման ներկա փուլում թերևս նպատակահարմար է զանգվածա-
յին լրատվության և տեղեկատվության միջոցներով հանրապետու-
թյան յուրաքանչյուր բնակչին` և առաջին հերթին գյուղատնտեսա-
կան արտադրության, անմիջականորեն առնչվող պարզաբանել և 
նրանց գիտակցությանը հասցնել կոոպերացիայի և ագրարային 
կոոպերատիվների էությունը, հնարավորությունները, դրանց կազ-
մավորման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև արդյունավետ 
գործունեություն իրականացնելու կոնկրետ ուղիները: 

Պարտադիր պայման պետք է լինի դրանց կազմավորմանը 
պետության գործուն մասնակցությունն ու օժանդակությունը` հատ-
կապես կազմավորման ներկայիս բարդ և դժվարին շրջանում: 

Անգնահատելի դեր կխաղա այդ շրջանում որոշակի արտոնյալ 
պայմանների տրամադրումը, որոնց դեպքում պարտադիր պայման 
պետք է լինի դրանց շնորհիվ կոոպերատիվի տնտեսական գործու-
նեության արդյունք հանդիսացող ցուցանիշների բարելավումը: 
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Ավելի մեծ տեղ պետք է հատկացվի կոոպերատիվների կազ-
մավորման կոնկրետ, իրագործելի մեխանիզմների և ցուցանիշնե-
րի մշակմանն ու կիրառմանը, դրանց ստեղծման գործում ներ-
գրավվելով այդ գիտական աշխատողներին ու անձանց, ովքեր 
անհրաժեշտ փորձ ու գիտելիքներ ունեն: 

Ի վերջո, ամեն ինչ պետք է սկսել այնքան ձգձգվող «Գյուղա-
տնտեսության մեջ կոոպերացիայի մասին» օրենքի վերջնական 
տարբերակի մշակումից, ընդունումից և հրապարակումից: 

Հանրապետությունում արդեն ձևավորված և գործող կոոպե-
րատիվների (որոնք գլխավորապես անասնաբուծական ուղղվա-
ծություն ունեն) գործունեության բարելավման և դրանց օրինակելի 
դարձնելու նպատակով անհրաժեշտ է հնարավորինս արձագան-
քել կոոպերացման բնագավառի մասնագետ գիտնականների և 
պրակտիկների ցանկություններին և առաջարկություններին, որոնք 
պարբերաբար հրապարակվում են մամուլում կամ իրազեկվում 
զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով (ծավալուն լինելու 
պատճառով դրանք այստեղ չեն բերվում): 

Համոզված եմ, որ վերոնշյալը և դրա իրականացումը շոշափե-
լիորեն կօգնի ներկա փուլում հանրապետության ագրարային ոլոր-
տում կոոպերացիայի հետագա զարգացմանը և արդյունավետու-
թյան բարձրացմանը: 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ  
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За последние 23 года, после экономической реформы в ряду с 
положительными сдвигами появились и ряд проблем, решение кото-
рых во многих случаях возможно с помощью усилий сельских жите-
лей, почему нет, также в результате сочетания средств.Осушествление 
этой важной проблемы в отдельных случиях становится возможным 
посредством помощи различных международных организаций и част-
ных лиц и финансовой поддержки. Первым результатам его применеия 
в Армении и экономическому толкования посвящена эта статья. 
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SOME PROBLEMS CONCERNING THE DEVELOPMENT OF MODERN 
AGRICULTURAL COOPERATIVES 

Key words: agricultural cooperatives, livestock, cooperatives, state 
assistance, rural communities.  

Along with the positive results of economic reform, there came a 
number of problems during the last 23 years whose solution is possible by 
the efforts of the villagers and why not, by the combination of their 
measures and cooperation. Solutions of these problems basically become 
possible by the efforts and financial support of various international 
organizations and stakeholders. Current article is devoted to the first results 
and economic interpretation of applying above mentioned procedures.  
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Շաքե Ճեպեճյան  
Նարա Հարությունյան  

ԽԱՂՈՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

  
Հիմնաբառեր – խաղողագործություն, բերքատվությունը համախառն 

բերք, մասնագիտացում, կոոպերացիա 

Խաղողագործությունը Հայկական լեռնաշխարհում զարգացել է 
դեռևս վաղ անցյալում: Հայաստանում խաղողի որթի բազմաթիվ 
վայրի տեսակներ են փոխանցվել հնուց, որի մասին են վկայում 
ասորական և ուրարտական աղբյուրները, Կարմիր բլուրի պեղում-
ներից հայտնաբերված մառանները, բազմաթիվ կարասներ, գինե-
գործական պարագաներ և այլն: Պեղածո ածխացած սերմերը վկա-
յում են խաղողի այժմյան որոշ տեսակների (Ոսկեհատ, Գառան 
դմակ, Մսխալի, Արարատի և այլն) տեղական ծագումը: Հայկական 
մանրանկարչությունը, հուշարձանների վրա խաղողի քանդակ-
ները, միջնադարյան քաղաքներից հայտնաբերված նյութական 
մշակույթի մնացորդները, գրավոր հիշատակարաններն արժեքա-
վոր տեղեկություններ են պարունակում միջնադարյան Հայաս-
տանի զարգացած խաղողագործության մասին: 

Խաղողագործությունը եղել և մնում է ՀՀ գյուղատնտեսության 
առաջատար, հեռանկարային և տնտեսական բարձր արդյունավե-
տություն ապահովող ճյուղերից մեկը և կարևոր դեր է խաղում 
ինչպես ամբողջ տնտեսության, վերամշակող արդյունաբերության, 
այնպես էլ խաղողի արտադրությամբ զբաղվող տնտեսությունների 
էկոնոմիկայի առաջընթացի ապահովման գործում: 

ՀՀ տարածքում առանձնացվում է խաղողագործության տա-
րածման 4 խոշոր արեալ: Առաջատարը Արարատյան դաշտն է, 
ճյուղը լայն տարածում ունի Զանգեզուրի հարավում, Արփա գետի 
հովտում և Տավուշի մարզում: 

Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հանրապետության խա-
ղողի հողահանդակների զբաղեցրած ընդհանուր մակերեսը տար-
բեր տարիներին տարբեր մեծություն է ունեցել: 1913թ. այն կազմել 
է ընդամենը 9,2 հազ. հա: 

Խորհրդային իշխանության տարիներին կոլեկտիվ և խորհրդա-
յին տնտեսությունների կազմակերպումը, ոռոգման նոր ցանցերի 
կառուցումը նպաստեց խաղողագործության զարգացմանը: 1940թ.-
ին խաղողի այգիների տարածությունը կազմում էր 16,3 հազ. հա, 
1960թ.-ին` 30,9 հազ. հա, 1980թ.-ին` 36,2 հազ. հա: 
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Խաղողի այգիների տարածությունը սկսեց կրճատվել 1985թ.-
ից, երբ ԽՍՀՄ կառավարությունը ընդունեց որոշում հարբեցողու-
թյան և ալկոհոլիզմի դեմ պայքարի տնտեսական ու քաղաքական 
առումով չհիմնավորված, անհեռանկարային հայտնի որոշումը: 
Այն մեծ վնաս հասցրեց երկրի տնտեսությանը, քանի որ խաղողա-
գործությունը տալիս էր գյուղատնտեսության համախառն արտադ-
րանքի 10-11%-ը, արտաքին առևտրից ստացվող արտարժույթի 
զգալի մասը: 1985-1990թթ. այգիների տարածությունները կրճատ-
վեցին 3,0 հազ. հեկտարով: 

Աղյուսակ 1 
Խաղողի այգիների տարածությունը, բերքատվությունը և  

համախառն բերքը ՀՀ-ում և Տավուշի մարզերում 

î³íáõßÇ Ù³ñ½áõÙ ÐÐ-áõÙ 

N î³ñÇ-
Ý»ñÁ 

î³ñ³-
ÍáõÃ-

ÛáõÝÁ, Ñ³

´»ñù³ï-
íáõÃÛáõÝÁ, 

ó 

Ð³Ù³-
Ë³éÝ 
μ»ñùÁ, 
Ñ³½. 

ïáÝÝ³ 

î³ñ³-
ÍáõÃ-
ÛáõÝÁ, 

Ñ³ 

´»ñ-
ù³ï-
íáõÃ-

ÛáõÝÁ, ó 

Ð³Ù³-
Ë³éÝ 
μ»ñùÁ, 
Ñ³½. 

ïáÝÝ³ 

1 1987 2000 71,5 14,3 32400 64,4 169,5 

2 2000 1269 4,59,9 6,3 15027 78 115,8 

3 2005 1319 65 8,6 14932 119,7 164,4 

4 2007 1347 104,3 13,7 15888 153,6 218,9 

5 2010 1313 88,5 11,6 17373 151,5 222,9 

6 2013 1355 107,5 14,6 17415 149,8 240,8 
 

Խաղողագործությունն ավելի ծանր վիճակում հայտնվեց 1991թ. 
հանրապետությունում իրականացված հողի և արտադրության մի-
ջոցների սեփականաշնորհման հետևանքով: 90-ական թվականնե-
րին միայն Արարատյան դաշտում քանդվեցին ավելի քան 10 հազ. 
հա խաղողի այգի, և Արմավիրի ու Արարատի ավանդական խաղո-
ղագործական մարզերը հայտնվեցին հացահատիկ արտադրողների 
շարքում: Դրա հիմնականում բացատրվում է` մթերող, վերամշակող 
կազմակերպությունների կողմից իրականացվող գնային ոչ ճիշտ քա-
ղաքականությամբ, խաղողի այգիների մասնատվածությամբ, մեքե-
նայացման մակարդակի իջեցմամբ, վերամշակող ձեռնարկություննե-
րի հետ կնքվող պայմանագրերի անհուսալիությամբ, հանրապետու-
թյան շրջափակմամբ և ամանակարևորը` պարարտանյութերի, հի-
վանդությունների ու վնասատուների դեմ պայքարի միջոցների, 
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ոռոգման ջրի, դրամական միջոցների անբավարարությամբ և բա-
ցակայությամբ, ինչպես նաև մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 
պատճառներով: 

Սակայն, սկսած 2006թ.-ից, նկատվում է խաղողի այգիների ավե-
լացման տենդենց: 2013թ.-ին խաղողի այգիների տարածությունը 
կազմում է 17,4 հազ. հա 2000թ.-ի 15,0 հազ. հա-ի փոխարեն: 

1987թ.-ի համեմատ խաղողի այգիների բերքատվությունը 
(64,6ց/հա) 2013թ.-ին բարձրացել է 85,4 ցենտներով: Ամենաբարձր 
բերքատվությունն ապահովվել է 2011թ.-ին` 158 ցենտներ: 

Տավուշի մարզում, խաղողի այգիների տարածությունը 1987թ.-ի 
համեմատ 2013թ.-ին, կրճատվել է 645 հա-ով, իսկ բերքատվությունը 
բարձրացել 54,0 ցենտներով: 

Մարզի խաղողի այգիների 90%-ը կազմում էին տեխնիկական 
սորտերը, որոնք օգտագործվում էին շամպայն գինիների արտադ-
րության համար: Ներկայումս, հիմնվող այգիներում գերակշռում են 
սեղանի սորտերը: 

Նախկին Նոյեմբերյանի շրջանի 5600 հեկտար պտղի և 
խաղողի այգիներից այսօր մնացել է 500 հելտար: Մինչև 50 հազ. 
տոննա պտուղ և խաղող արտադրող շրջանն այժմ արտադրում է 
ընդամենը 2-3 հազ. տոննա: Մարզի բազմաթիվ գինու և պահածո-
ների նախկինում կառուցված գործարանների գերակշռող մասը 
չեն գործում կամ աշխատում են իրենց հզորության 10-15%-ի 
չափով: Այսպես, օրինակ, Բերդավանի գինու գործարանի բազայի 
վրա ստեղծվել է Կարեն և Արշակ եղբայրների գինեգործական 
ընկերությունը, որը տարեկան ընդունում և վերամշակում է 
ընդամենը 300-500 տոննա խաղողի հումք: 

 Մինչ տնտեսական ռեֆորմը, Տավուշի մարզը մասնագիտացած 
է եղել ծխախոտագործության, պտղաբուծության, կաթնային տավա-
րաբուծության, խաղողագործության և խոզաբուծության ուղղությամբ: 
Ներկայումս մասնագիտացման ուղղությունն է` մսակաթնային տա-
վարաբուծությունը, կարտոֆիլագործությունը, հացահատիկի ար-
տադրությունը, խոզաբուծությունը, ոչխարաբուծությունը և խաղողա-
գործությունը: Այս մասնագիտացումը բխում է մարզի բնակչության 
սեփական արտադրությամբ սննդի պահանջների բավարարման 
անհրաժեշտությունից: Ինչպես տեսնում ենք, խաղողագործությունը 
հայտնվել է վերջին տեղում: Պատճառը արտադրության և իրացման 
հետ կապված դժվարություններն են: 
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Հեռանկարում նախատեսվում է մարզը մասնագիտացնել 
մսակաթնային տավարաբուծության, պտղաբուծության, խաղողա-
գործության, խոզաբուծության, կերարտադրության և ծխախոտա-
գործության ուղղությամբ, որը բխում է բնատնտեսական և աշխա-
տանքային ներուժի առավել արդյունավետ օգտագործման ան-
հրաժեշտությունից: 

Շուկայական հարաբերությունների անցման պայմաններում, 
հանրապետության խաղողի այգիների սորտային կազմը, մշակության 
տեխնոլոգիան, արտադրության մասնագիտացումը, գյուղացիական 
տնտեսություններում արտադրության փոքր չափերով կազմակեր-
պումը, վերամշակող կազմակերպությունների տեխնիկական հագեց-
վածությունը չեն համապատասխանում ներքին և արտաքին շուկայի 
պահանջներին: 

Խաղողագործության հետագա զարգացումը պայմանավոր-
ված է ճյուղում ներդրումային արդյունավետ քաղաքականության 
իրականացմամբ, որին կարելի է հասնել` ներդրողներին լրացուցիչ 
հարկային արտոնություններ տալով: 

Նշված հիմնախնդիրների լուծման լավագույն տարբերակնե-
րից մեկը հանդիսանում է կոոպերացումը, որը կարող է զարգանալ 
տարբեր ուղղություններով` արտադրական ու ֆինանսական 
միջոցների համատեղ օգտագործմամբ, առանձին ոլորտների ու 
գործունեության ուղղությունների համատեղ գործողությունների 
համակարգմամբ, արտադրանքի իրացման ու մարքեթինգային 
հետազոտությունների բնագավառում համատեղ ջանքերի գոր-
ծադրմամբ: 

Ներկայումս, երբ հանրապետության խաղողագործությունը և 
գինեգործությունը տևական ճգնաժամից հետո զարգացման նոր 
փուլ են մտել, առաջնային խնդիր է համարվում դրանց խոչըն-
դոտող պատճառների բացահայտումը և հաղթահարման ուղիների 
մշակումը:  
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АННОТАЦИЯ 
Шаке Чепечян 

Нара Арутюнян 
СОСТОЯНИЕ ВИНОГРАДАРЦТВА И  

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПАЗВИТИЕ В РА. 
 

Ключевие слова – виноградарство, ыражайность, валовый урожай, 
специализация, кооперация. 

 

Виноградарство было и остается одним из ведуших отраслей 
сельского хозвства Армении, обеспечивающий долгосрочно и высо-
кую эффективность отраслей экономики. Оно стало быстро расти после 
установления советской власти. Были созданы специализированные 
хозяства, построились многочисленные винодельнные заводы. 

В 1991г., в результате приватизации земель, крупнейшие виногра-
дарские хозяства были ликвидированы, и создавались мелкие кресть-
янские хозяства. 

Большая часть виноградников были уничтожены или заложены 
под зерновые культуры. 

В статье отмечаются ряд мероприятий направленные на дальней-
шие развитие виноградарства в Тавушском марзе и в республике в 
целом. 

 
ANNOTATION 

Shake Chepechyan 
Nara Harutyunyan 

 
THE STATE OF DEVELOPMENT OF VITICULTURE IN RA 

Key words – viticulture, fruitfulness, gross crop, specialization, cooperation 

Viticulture has been and continues to stay one of the leading, 
prospective branch, which ensures long-term economic efficiency in the 
agriculture of RA. It rapidly began to grow after the establishment of foviet 
rule. There were founded specialized farms and were built several wine 
factories. 

As a result of privatization in 1991, tne biggest viticultural farms 
abolished and were established small farms. 

Most vineyards were destroyed and the areas were put under grain 
crops. 

The article mentions a number of measures aimed at further 
development of viticulture in RA and in its Tavush region. 
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Հրաչյա Ծպնեցյան, տնտեսագիտության դոկտոր  
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 

Արթուր Ծպնեցյան, տ. գ. թ., դոցենտ 
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 

 
ՀՀ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ 

ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԻՃԱԿՆ ՈՒ  
ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր – ագրարային ոլորտ, ռեսուրսային ներուժ, հողային 
հաշվեկշիռ, հողերի կառուցվածք, բնական կերահանդակներ, 
արդյունավետ օգտագործում, ցանքատարածություններ, մարզեր, 
մշակովի հողատարածություններ, վարկավորում, տոկոսա-
դրույքների սուբսիդավորում, նպատակային սուբսիդավորման 
ծրագրեր, ինքնաբավության մակարդակ, սերմնաբուծության 
համակարգ, արտադրատեխնիկական սպասարկումներ, 
ագրոտեխնիկական պահանջներ, համատեղ օգտագործում, 
ապահովագրական համակարգ 

 
Ագրարային ոլորտի առջև ներկայումս ծառացած խնդիրներից 

է ռեսուրսային ներուժի արդյունավետ օգտագործումը, դա առա-
ջին հերթին վերաբերում է աշխատանքային, հողային, ջրային ռե-
սուրսներին: Գյուղատնտեսության առանձնահատկություններով 
պայմանավորված` առանձնակի կարևորվում է գյուղատնտեսա-
կան հողատեսքերի օգտագործման վիճակն ու դրա արդյունավե-
տության բարձրացման հնարավորությունների բացահայտումը և 
դրանց հնարավորինս օգտագործումը: 

Ըստ ՀՀ 2013 թվականի հողային հաշվեկշռի տվյալների, հո-
ղային ֆոնդի և բաշխվածության ամփոփ տվյալները ներկայաց-
վում են 1-ին աղյուսակում: 

Հողային հաշվեկշռի տվյալներից ակնհայտ է, որ հանրապե-
տության հողային ֆոնդի գերակշռող մասը` 69.0 %-ը, կազմում են 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերը, հետևաբար վերջին-
ներիս արդյունավետ օգտագործումը հանդիսանում է կարևորա-
գույն հիմնախնդիր ոչ միայն գյուղատնտեսության, այլև ընդհանուր 
վերցրած հանրապետության տնտեսության համար: 

Հանրապետության գյուղատնտեսական հողերի կառուցված-
քում առավել գերակշռող մաս են կազմում բնական կերահանդակ-
ները` 57.4 %, այնուհետև` վարելահողերը` 21.9 %: 
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Աղյուսակ 1 
ՀՀ 2013 թվականի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման 

ամփոփ (հողային հաշվեկշռի) տվյալները1 

Հողային ֆոնդն ըստ նշանակության Հազ. հա 
Տեսակարար 
կշիռը, % 

1 2 3 

ա. գյուղատնտեսական 
նշանակության հողեր 

2051.0 69.0 

որից`   

վարելահողեր 448.2 15.1 
բազմամյա տնկարկներ 33.3* 1.1 
խոտհարքներ 121.8 4.1 
արոտներ 1055.3 35.5 
այլ հողատարածքներ 392.4 13.2 
բ. բնակավայրերի հողեր 151.7 5.1 
որից` տնամերձ և այգեգործական 
(ամառանոցային) հողեր 

99.1 3.3 

գ. արդյունաբերության, ընդերքօգ-
տագործման և այլ արտադրական 
նշանակության հողեր 

34.9 1.2 

դ. էներգետիկայի, տրանսպորտի, 
կապի, կոմունալ ենթակառուց-
վածքների օբյեկտների հողեր 

12.6 0.4 

ե. հատուկ պահպանվող 
տարածքների հողեր 

331.7 11.1 

զ. հատուկ նշանակության հողեր 31.6 1.1 
է. անտառային հողեր 334.3 11.2 
ը. ջրային հողեր 25.9 0.9 
թ. պահուստային հողեր 0.6 0.02 
Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքը 

2974.3 100.0 

* չի ներառում տնամերձ և այգեգործական հողերում առկա բազմամյա տնկարկները 

                                                                 
1 ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2013Ã. ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 17-Ç §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 

ÑáÕ³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¨ μ³ßËÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É 2013 Ãí³Ï³ÝÇ Ñ³ßí»ï-
íáõÃÛ³Ý (ÑáÕ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßéÇ) Ù³ëÇÝ¦ N 1184-Ü áñáßáõÙ 
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Գյուղատնտեսական հողատեսքերի արդյունավետ օգտագործ-
ման առումով առանձնակի կարևորվում է վարելահողերի արդյու-
նավետ օգտագործումը: Վարելահողերի օգտագործման վիճակը 
բնորոշող կարևորագույն ցուցանիշներից է վարելահողերի նպա-
տակային օգտագործման մակարդակը, վերջին տարիների բնո-
րոշող տվյալները ներկայացվում են 2-րդ աղյուսակում: 

Ներկայացված տվյալներից երևում է, որ դիտարկվող ժամանա-
կահատվածի 2008-2010թթ. գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
ցանքատարածություններն ունեցել են նվազման միտում: Սկսած 2011 
թվականից նկատելի է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքա-
տարածությունների ավելացման դրական երևույթը, որի արդյունքում 
վարելահողերի նպատակային օգտագործման մակարդակը, 2013թ. 
տվյալներով, կազմել է 71.0 %, 2010թ. 63.2 %-ի դիմաց: Նշված դրա-
կան տեղաշարժի հետ մեկտեղ վարելահողերի նպատակային օգ-
տագործման խնդիրը դեռևս գոյություն ունի, փաստորեն, ոչ նպատա-
կային օգտագործվող վարելահողերի տարածքները դեռևս մեծ 
ծավալներ են կազմում` 2013թ. տվյալներով այն կազմել է 130 հազ. 
հա: Վարելահողերի նպատակային օգտագործման վիճակն առավել 
ակնառու ներկայացնելու համար այն տրվում է նաև գրաֆիկորեն: 

Աղյուսակ 2 
ՀՀ վարելահողերի նպատակային օգտագործման մակարդակի 

փոփոխությունը 2008-2013թթ.2,3,4 
 

 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ.
Վարելահողերի տարած-
քը ըստ հողային հաշվե-
կշռի, հազ.հա 

452.1 449.4 448.5 449.4 448.4 448.2 

Ընդամենը ցանքատարա-
ծությունները, հազ.հա 304.5 300.0 283.6 286.7 304.2 318.2 

Ոչ նպատակային օգտա-
գործվող վարելահողերը, 
հազ.հա 

147.6 149.4 164.9 162.7 144.2 130.0 

Վարելահողերի նպատա-
կային օգտագործման 
մակարդակը, % 

67.3 66.8 63.2 63.8 67.8 71.0 

                                                                 
2 ÐÐ ÑáÕ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßÇé   
3 ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ ¨ ³Õù³ïáõÃÛáõÝ, 2013 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñ-ÑáõÝÇë, 

ÐÐ ²ìÌ, ºñ¨³Ý 2013Ã., ¿ç 33 
4 2013Ã. μ»ñùÇ ï³Ï Ï³ï³ñí³Í ó³Ýù³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï³ñ³Í Ñ³ßí³é-

Ù³Ý Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ: ÐÐ ²ìÌ, ºñ¨³Ý 2013Ã., ¿ç 7 
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Գծապատկեր 1: Վարելահողերի տարածքների և գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի ցանքատարածությունների փոփոխությունը 2008-2013 թթ. 

 

Հարկ ենք համարում նշել, որ ոչ նպատակային օգտագործվող 
վարելահողերի զգալի մասը օգտագործվում է որպես խոտհարք, 
վերջինիս նպատակով 2012 թվականի տվյալներով օգտագործվել 
է 110.6 հազ. հա, իհարկե վերջինից ստացվող հատույցը մեծ 
չափով փոքր է մշակովի վարելահողերից ստացվողից: 

Ըստ հանրապետության մարզերի, վարելահողերի նպատա-
կային օգտագործման մակարդակն զգալիորեն տատանվում է: 
Վերջինիս մասին պատկերացում է տալիս 3-րդ աղյուսակի 2-րդ 
գծապատկերի տվյալները: 
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Աղյուսակ 3  
Վարելահողերի օգտագործման մակարդակը ըստ ՀՀ մարզերի 2013թ. 

տվյալներով5,6 

  

ՀՀ Մարզերը և 
Երևան համայնքը 
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, %
 

Արագածոտն 54152.7 35332 18820.7 65.25 
Արարատ 25465.0 21511 3954 84.47 
Արմավիր 41691.1 29467 12224.1 70.68 
Գեղարքունիք 81740.9 74570 7170.9 91.23 
Լոռի 42074.8 27199 14875.8 64.64 
Կոտայք 37818.7 16877 20941.7 44.63 
Շիրակ 78700.8 60864 17836.8 77.34 
Սյունիք 43835.5 31963 11872.5 72.92 
Վայոց ձոր 16199.5 4507 11692.5 27.82 
Տավուշ 25605.7 15306 10299.7 59.78 
Երևան 915.9 567 348.9 61.91 

Ընդամենը 
հանրապետություն 448200.5 318163 130037.5 70.99 

                                                                 
5 ÐÐ 2013Ã. ÑáÕ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßÇé 
6 2013Ã. μ»ñùÇ ï³Ï Ï³ï³ñí³Í ó³Ýù³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï³ñ³Í 
Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ: ÐÐ ²ìÌ, ºñ¨³Ý 2013Ã., ¿ç 7 
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Գծապատկեր 2: ՀՀ վարելահողերի նպատակային օգտագործման 
մակարդակը 

  

Ներկայացված տվյալներից ակնհայտ է, որ ըստ հանրապե-
տության մարզերի վարելահողերի նպատակային օգտագործման 
մակարդակն ըստ հանրապետության մարզերի զգալիորեն տա-
տանվում է, միջինից համեմատաբար բարձր մակարդակ գոյու-
թյուն ունի ՀՀ Գեղարքունիքի, Արարատի, Շիրակի մարզերում: 
Նշվածի հետ մեկտեղ վարելահողերի նպատակային օգտագործ-
ման առավել ցածր մակարդակ գրանցվել է ՀՀ Վայոց ձորի, 
Կոտայքի, Տավուշի մարզերում: 

Կարևոր է համարվում նաև միավոր մշակովի հողատարա-
ծությունների (վարելահողեր և բազմամյա տնկարկ) հաշվով գյուղա-
տնտեսության համախառն արտադրանքի արժեքի համադրումն 
ըստ հանրապետության մարզերի: Հաշվարկների համար հիմք ենք 
ընդունել վերջին երեք տարիների 2010-2012թթ. տվյալները:   

Հաշվարկված տվյալները վկայում են, որ ըստ հանրապետու-
թյան մարզերի գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը 
միավոր մշակովի հողատարածությունների հաշվով ըստ հանրա-
պետության մարզերի նկատելիորեն տատանվում է: Տվյալ ցուցա-
նիշը հանրապետության միջին մակարդակից, բացառությամբ ՀՀ 
Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի մարզերի, զգալիորեն 
ցածր է: Վերջինս պայամանվորող հիմնական գործոններից է վա-
րելահողերի նպատակային օգտագործման մակարդակը: Հետևա-
բար առանձնակի կարևորվում է վարելահողերի նպատակային 
օգտագործման մակարդակի բարձրացումը: 
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Աղյուսակ 4 
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի արժեքը 1 հա 

մշակովի հողատարածության հաշվով ըստ ՀՀ մարզերի7 
Գյուղատնտեսության 

համախառն արտադրանքի 
արժեքը 1 հա մշակովի 

հողատարածության հաշվով 
ըստ ՀՀ մարզերի 

Տարբերությունը միջինի 
նկատմամամբ, հազ. 

դարմ 
ՀՀ Մարզերը և 

Երևան համայնքը 

2010 թ. 2011 թ. 2012 թ. 2010 թ. 2011 թ. 2012 թ.
Արագածոտն 1011.6 1281.7 1382.7 -252.7 -300.0 -283.4 
Արարատ 2849.8 3115.9 3304.3 1585.5 1534.2 1638.2 
Արմավիր 1824.3 2384.8 2634.1 560.0 803.1 968.0 
Գեղարքունիք 1525.6 1835.0 1833.9 261.3 253.3 167.7 
Լոռի 939.7 1282.1 1283.8 -324.6 -299.6 -382.3 
Կոտայք 934.8 1195.9 1234.3 -329.4 -385.8 -431.8 
Շիրակ 884.3 1160.7 1183.4 -380.0 -421.0 -482.8 
Սյունիք 779.7 1081.3 1238.0 -484.6 -500.4 -428.2 
Վայոց ձոր 717.8 878.4 954.4 -546.5 -703.3 -711.8 
Տավուշ 979.7 1321.7 1371.6 -284.6 -260.0 -294.5 
Երևան 1849.2 2225.9 2818.2 584.9 644.2 1152.0 
Ընդամենը հան-
րապետություն 1264.3 1581.7 1666.2    

 

Վարելահողերի նպատակային օգտագործման մակարդակի 
բարձրացումը պահանջում է այդ բնագավառում նպատակային 
պետական քաղաքականության իրականացում, որն առաջարկ-
վում է իրականացնել հետևյալ ուղղություններով: 

Հողային ռեսուրսների, մասնավորապես` վարելահողերի նպա-
տակային օգտագործման մակարդակի բարձրացման առումով 
անհրաժեշտ է մի շարք պետական միջոցառումների իրականա-
ցում, որոնք հիմնականում հանգում են հետևյալին. 

 Գյուղատնտեսության հողային ռեսուրսների նպատակային օգ-
տագործման մակարդակի բարձրացման առումով կարևորվում 
է գյուղատնտեսությունում վարկավորման բնագավառում 
քաղաքականության վերանայումը, մասնավորապես` վար-
կերի մատչելիության բարձրացումը, վարկերի տոկոսա-
դրույքների սուբսիդավորումը: Անհրաժեշտ է վարկերի տո-
կոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի շարունակումը և 
դրա աշխարհագրության ընդլայնումը: Ծրագրում ներառելով 
գյուղատնտեսության համար առավել անբարենպաստ` սահ-

                                                                 
7 Ð³ßí³ñÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù ¿ ÁÝ¹áõÝí»É ÐÐ ²ìÌ-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
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մանամերձ, բարձր լեռնային տարածաշրջանները: Վերջինս, 
որպես պետական կարգավորման լծակ կարող է արդյունա-
վետ կիրառվել ոչ միայն վարելահողերի օգտագործման 
մակարդակի բարձրացման, այլև գոտիական մասնագիտաց-
ման նախընտրելի ուղղությունների խթանման համար: 

 Կարևոր է համարվում գյուղատնտեսության համար առավել 
անբարենպաստ գոտիներում հողի մշակության համար 
նպատակային սուբսիդավորման ծրագրերի իրականացման 
վերականգնումը և դրանց կիրառման մեխանիզմների կա-
տարելագործումը, ծրագրի իրականացման աշխարհագրու-
թյան ընդլայնումը: Վերջինս զգալիորեն կնպաստի հացահա-
տիկային, կերային մշակաբույսերի, կարտոֆիլի, բանջարե-
ղենի մշակության տարածքների ավելացմանը և արդյուն-
քում` վարելահողերի միավոր տարածքից հասույթի ավելաց-
մանը: Նշված ուղղությամբ 2007-2009թթ. իրականացված 
ծրագրերի արդյունմքները հետևյալն են: 

Ըստ կատարված ուսումնասիրությունների` 2007թ. աջակցու-
թյան ծրագրից օգտված համայնքներում 2007 թվականին 2006 
թվականի նկատմամբ ցանքատարածությունների աճը կազմել է` 
աշնանացան ցորենի` 136.9 % և գարնանացան գարու` 118.4 %: 
457 հա-ի վրա կատարվել է աշնանացան ցորենի ավել ցանք, քան 
2006 թվականին, որից ստացվող բերքը կազմում է 1165.4 տոննա, 
արժեքը` 139.8 մլն դրամ: 737 հա-ի վրա կատարվել է գարնանա-
ցան գարու ավել ցանք, քան 2006 թվականին, որից ստացված 
բերքը կազմում է 1842,5 տոննա, արժեքը` 202.7 մլն դրամ: Աշնա-
նացան ցորենի և գարնանացան գարու համախառն արտադրանքի 
ընդհանուր հավելաճը կազմում է 342.5 մլն դրամ, որը կրկնակի 
անգամ գերազանցում է պետական աջակցության գումարին: 

2008թ. հիմնական օժանդակություն ստացած մարզերի տա-
րածաշրջաններում մշակաբույսերի տարածքները 2008 թվակա-
նին գերազանցել են նախորդ տարվա մակարդակը 8.5 %-ով, ցան-
քատարածությունների աճը կազմել է 5909.7 հա, այն դեպքում, 
երբ հանրապետության առումով գյուղատնտեսական մշակաբույ-
սերի ցանքատարածությունները չեն ավելացել: Պետական աջակ-
ցությամբ ցանված մշակաբույսերի համախառն արտադրանքի 
աճը գնահատվել է 9.0 %: Համախառն արտադրանքի աճը գնա-
հատվում է 2450.4 մլն դրամ, որը գերազանցում է պետական 
աջակցության գումարը 56.6 %-ով: 

Պետական աջակցություն ստացած նախկին տարածաշրջան-
ներում (Արագած, Մարտունի, Ճամբարակ և Աշոցք), որտեղ գրեթե 
բոլոր համայնքները պետական աջակցության ծրագրում ընդ-
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գրկված են եղել ինչպես 2008թ., այնպես էլ 2009 թ-ին, աշնանա-
ցան և գարնանացան գարու ու ցորենի ցանքատարածությունները 
2009թ. գերազանցել են 2008թ. մակարդակը 78.3 %-ով և կազմել 
են 15050 հա (ցանքատարածությունների աճը` 6611 հա): Միայն 
տվյալ տարածաշրջաններում բերքի հավելումը գնահատվել է 
15.9 հազ. տոննա, արժեքային արտահայտությամբ` 1.8 մլրդ դրամ 
(գերազանցում է պետական աջակցության գումարը): 

Գյուղատնտեսության պետական աջակցության նախորդ տա-
րիների փորձի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ է 
այդ գործիքի նպատակաուղղումը կարևոր պարենամթերքի ինք-
նաբավության մակարդակի բարձրացմանը և սահմանամերձ ու 
բարձր լեռնային գյուղական բնակավայրերի զարգացմանը: 

 Բուսաբուծության ճյուղի արդյունավետության բարձրացման 
համար կարևորվում է սերմնաբուծության համակարգը: Վա-
րելահողերի օգտագործման առումով առանձնակի կարևոր-
վում է հացահատիկային և կերային մշակաբույսերի սերմնա-
բուծության համակարգի զարգացումը, որի արդյունքում 
հնարավոր կլինի մատչելի մեխանիզմներով բարձր վերար-
տադրության սերմերը գյուղատնտեսությունում տնտեսա-
վարողներին մատակարարումը: 

 Հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման առու-
մով կարևորվում է արտադրատեխնիկական սպասարկում-
ների վիճակի բարելավումը: Վերջինս իրատեսական է հա-
մարվում դրամաշնորհային ծրագրերով ներմուծված տեխնի-
կան սպառողական կոոպերատիվներին, ասոցացիաներին, 
միություներին մատչելի մեխանիզմներով տրամադրումը, լի-
զինգային ծրագրերի իրականացումը, տեխնիկա արտադրող 
արտասահմանյան խոշոր ընկերությունների կողմից տրա-
մադրվող ապրանքային վարկերի միջոցով տեխնիկայի 
մատակարարումը: 

 Հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման համար 
կարևորվում են բուսաբուծական մթերքների իրացման 
խնդրի լուծումը: Այս ուղղությամբ անհրաժեշտ է համարվում 
գյուղատնտեսական մթերքների մեծածախ շուկաների հա-
մակարգի աստիճանական ձևավորումը, տվյալ բնագավա-
ռում միջնորդ օղակների (հավաքման կետերի), տեղեկատ-
վական կենտրոնների ձևավորումը և այլն: Վերջինս իր գոր-
ծունեությունը պետք է իրականացնի հանրապետությունում 
ձևավորվող «Լոգիստիկ կենտրոնի» հետ: 

 Գյուղատնտեսական հողատեսքերի արդյունավետ օգտա-
գործման ուղղությամբ կարևորվում է գյուղատնտեսական 
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հողատեսքերի հատկանիշների պահպանումը: Այստեղ միջո-
ցառումները պետք է ուղղվեն գյուղատնտեսական մշակա-
բույսերի մշակության ագրոտեխնիկական պահանջների կա-
տարմանը և ցանքաշրջանառության կիրառմանը, որտեղ իր 
դերը պետք է ունենա խորհրդատվական համակարգի բարե-
լավումը: Նշված ուղղությամբ անհրաժեշտ է իրականացնել 
հանքային պարարտանյութերի և այլ ռեսուրսների մատչե-
լիության բարձրացման պետական ծրագրեր: 

 Հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման մա-
կարդակի բարձրացման նպատակով անհրաժեշտ է իրակա-
նացնել մասնատված հողակտորների համատեղ օգտա-
գործման և խոշորացման, հողերի միավորման ծրագրեր: 
Առանձնակի տեղ պետք է հատկացնել գյուղատնտեսական 
հողերի համատեղ օգտագործման և խոշորացման մեխա-
նիզմներին, մասնավորապես վերջինիս խթանմանը տարբեր 
լծակների (վարկեր, դրամաշնորհներ, պետական ծրագրեր) 
կիրառման միջոցով: 

 Գյուղատնտեսական հողերի նպատակային օգտագործման 
առումով հրատապ է դարձել գյուղատնտեսության ոլորտում 
ապահովագրական համակարգի ներդրման համար նախա-
դրյալների ստեղծումը և համակարգի ներդրումը: Ապահովա-
գրական համակարգի ներդրման առաջին քայլերից մեկը 
պետք է լինի, ըստ գոտիների, գյուղատնտեսության տարբեր 
ճյուղերում ապահովագրական ռիսկերի գնահատման ծրագ-
րի իրականացումը, որը հիմք կհանդիսանա ապահովագրու-
թյան ոլորտում ներառվող ենթաճյուղերի առաջնահերթու-
թյան, ապահովագրական վճարների սահմանման, դրանց 
համալրման մեխանիզմների մշակման և գործուն համակար-
գի ներդրման մոտեցումների համար: 

 Կարևոր է համարվում բնական անցանկալի երևույթների դեմ 
ներգործող ենթակառուցվածքների գործունեությունը, դրանց 
ընդգրկման դաշտի ընդլայնումը և արդյունավետության 
բարձրացումը: 

Հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման մակար-
դակի բարձրացմանը կնպաստի գյուղատնտեսությունում ռիսկերի 
մեղմմանն ուղղված այլ պետական ծրագրերի իրականացումը, 
մասնավորապես` բույսերի առավել վտանգավոր և կարանտին հի-
վանդությունների դեմ պայքարը, հողերի մելիորատիվ վիճակի 
պահպանումը և հակահեղեղային միջոցառումները, ագրոքիմիա-
կան հետազոտությունների և դրանց արդյունքների կիրառման 
արդյունավետության բարձրացումը և այլն: 
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СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В МАРЗАХ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И ЗАДАЧИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ 

 
В статье проакцентирована задача эффективного использования ре-

сурсного потенциала, в частности земельных ресурсов. На основе прове-
денного анализа земельного баланса республики, особое внимание уде-
лено целевому использованию земель сельскохозяйственного назначения. 
В этом контексте выделена оценка уровня целевого использования пашни. 
Произведен анализ данных за последние 6 лет, по марзам республики. 
Изучено обеспечение выхода сельскохозяйственной валовой продукции в 
расчете на единицу обрабатываемых земель. В этом направлении отмече-
на роль фактора целевого использования пашни. В результативной части 
представлены основные направления политики повышения эффектив-
ности использования земельных наделов, в частности пашни. 
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Hrachya Tspnetsyan, Doctor of Economics 
Ministry of Agriculture of the Republic of Armenia 
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STATE OF UTILIZATION AND IMPROVEMENT PROBLEMS OF  
AGRICULTURAL LAND RESOURCES IN THE RA MARZES 

 

The Article has emphasized the problem of efficient utilization of 
resource potential, especially of land resources. Analyzing the land balance 
in the Republic, the particular importance has been given to the proper 
utilization of the agricultural land. In this context, the importance has been 
given to the evaluation of proper utilization level of arable land. The 
observations have been made by the RA Marzes according to the data of the 
last 6 years. The ensuring of gross agricultural product output per cultivated 
land unit has been observed. The role of proper utilization factor of the 
arable land has been emphasized. In the result part, the main directions of 
policy targeted to the improvement of the efficient utilization of agricultural 
land, particularly of the arable land, have been presented. 
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SOME DIRECTIONS OF DIASPORA ENGAGEMENT IN ARMENIA’S 
DEVELOPMENT AGENDA 

Key words – Armenian migration, diaspora networks, participation of 
entrepreneurs, diaspora engagement promotion, developmental role of 
remittances, benefits of the diaspora 

Migration pressure is the most serious development challenge Armenia 
has faced in recent years. But at the same time, it has provided an 
opportunity for the diaspora to extend its participation in Armenia and 
transfer its support for the homeland in line with new national needs. 
Hence, this article explores the attempt of some individuals to make the 
potential of diasporas and their knowledge somehow beneficial for the 
home country and summarizes a few directions for collaboration of the 
government and diaspora organizations to contribute broader diaspora 
engagement in Armenia’s development agenda. 

International mobility of talent and its most obvious manifestation, brain 
drain, usually described as the emigration of human capital from less to more 
developed markets, has become an important and hotly debated development 
issue on these days. This article examines ways to develop the participation of 
the Armenian diaspora to Armenia’s long-term development plan. It 
distinguishes factors with the help of which the engagement and dynamics of a 
small group of entrepreneurs from the diaspora could be increased. Based on 
this, it develops recommendations to expand the number of such business 
activists and transform forces of diaspora to business initiatives and 
development projects. 

In developing countries, policy makers are exploiting programs and 
interventions to design active diaspora networks and transform the brain 
drain into brain gain as diaspora networks connect better-acting segments of 
home country institutions with prosperous parts of the diaspora. So the point 
is not to treat emigrants as being irreparably lost to the home country, but to 
view them as potentially playing a decisive, transnational role. Bhagwati 
argues that such a diaspora model is much more likely to succeed than a 
retention strategy. [1] This will also increase the chances that young job 
seekers who do not find work at home will be able to take advantage of new 
career possibilities afforded by entry-level jobs abroad, as given the facility 
of language, such people are employable almost anywhere. [6]  

Another phenomenon that is substantial in most developing countries, 
is the skilled migration (defined as emigration after the completion of 
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tertiary education), and most attempts to control it by prohibition and 
taxation have failed. [4] The fundamental cause of skilled migration is the 
little local demand for high skills and the low return on investment in 
education. [7] But today this pattern shows signs of turning into a back and 
forth movement in which talented students still go abroad to continue their 
studies and work in the developed economies, but then use their potential to 
help build new establishments in the home countries. 

Diasporas of many countries have had a very beneficial impact on their 
nations. In contrast, the wealthy Armenian diaspora, which is built around 
four major institutions, the church, political organizations, schools, and the 
media, has mostly failed to help move the country up global value chains.  

Armenia, which had about 3.5 million inhabitants in 1990, as well 
expected to be supported by its diaspora. At the beginning of the 1990s, 
after the fall of the former Soviet Union, the country seemed well 
positioned for the transition to a developed market economy, as it was the 
most educated and most industrial of the Soviet republics. Moreover, after 
1998, the government of Armenia made numerous attempts to expand the 
diaspora’s business potential and to facilitate its political unification. Unlike 
all this, the diaspora’s participation in Armenia’s economic life has been 
modest. [2, 5,] No strategic cooperation plan, aimed at mobilizing the 
diaspora, has ever been prepared, despite broad consensus that it is an 
invaluable and fundamental resource for Armenia’s economic, social, and 
political development. [9] 

Despite years of high economic growth and significant government 
attempts to increase the country’s financing atmosphere, there is still a lack 
of confidence in the government’s economic policy. Armenians have a major 
problem. They like to manage their money affairs by themselves, which is 
quite reasonable. However, when it is time to invest in Armenia, most of 
them do not know how to do it, and the way by which an individual makes 
an investment usually fails, because some investments will bring money and 
some others for sure are going to be lost. In this case non-Armenian 
investors turn to be more favorable than Armenian investors in Armenia 
because they do not come with prejudgments and excessive hopes. They 
know that this is a developing country and know how to cope with it.  

So it is up to a number of individuals and some diaspora business leaders 
to close the gap. They need to encourage their companions to originate 
business plans in Armenia, support collective investment projects, and extend 
efforts to increase public recognition of the role of foreign investments in the 
diaspora for Armenia’s future and the need to improve the business 
environment in the country. It does not mean that Armenians living abroad 
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should change their lifestyles and devote all their time to serving as investors, 
business managers, consultants, or advisors to Armenia. While some from the 
diaspora will indeed be needed to play these roles, this is not the main 
challenge for the diaspora as a group. Expatriates do not have to be investors 
or make financial donations to have an impact on their nations. They can 
serve as “bridges” by helping gain an access to markets, sources of 
investment, and expertise. Influential members of diasporas can articulate 
reform plans and help implement reforms and new projects. Successful 
diaspora entrepreneurs have to be more active in sharing their Armenian 
business experience with other members of the diaspora in order to improve 
Armenia’s business image. At the same time, the government has to find 
some means to renew its communication mechanisms and gain practices. The 
diaspora lacks access to timely, reliable information on Armenian business 
development and economic policies. The absence of such information draws 
an additional problem to mobilizing the diaspora.  

Once the diaspora is ready to play a more active role in setting the 
development agenda for Armenia, it would help to restructure existing 
programs of bilateral technical support via more productive tools and 
projects. An example can be a direct support to new private sector 
organizations, temporary internships for new business owners in external 
firms, and coordinating grant programs for diaspora businessmen who 
might have a desire to run projects in Armenia. 

Gevorkyan and Grigorian have examined the extent of the diaspora’s 
current involvement in Armenia’s development and have proposed 
introducing nontraditional financial instruments, such as diaspora bonds and 
investment funds, and creating a Pan-Armenian Development Bank to 
facilitate diaspora investment in Armenia. [3] 

Roberts has analyzed the impact of remittances and private external 
transfers to Armenia on the country’s macroeconomic performance. He 
concludes that the annual aggregate amount of private transfers may be 
three times official estimates of payments. Roberts highlights the 
importance of private transfers for poverty reduction, as well as for savings 
and the financing of household investments in home improvements, land 
acquisition, and children’s education. He finds no systematic evidence that 
transfers fuel business development, for example, through the creation of 
small and medium enterprises. [8] 

The potential developmental role of remittances should also be a major 
topic for policy research and experimentation. Perhaps public policy 
attention should focus on increasing the developmental impact of 
remittances. There is an old stylized fact that most remittances are settled on 



 186

consumption, health care, education, land and the like but that there is little 
expenditure or investment in direct productive uses. But even if payments 
are wasted unproductively, there is still a pro-development multiplier effect, 
particularly if the expenditures are used locally instead of on imports. 

Our analysis also implies a few major directions for a partnership between 
the government and diaspora organizations to promote broader diaspora 
engagement in Armenia’s development plan.  

First of all targeted programs, that facilitate travel by successful 
diaspora professionals and community activists should be developed, 
because visits to Armenia often change attitudes, motivating members of 
the diaspora to become more involved in Armenia. Tourism could be 
combined with the development of professional contacts and the provision 
of consulting services. 

Second, attempts should be made to restore diaspora professional 
networks and systems and promote them to get involved in current 
discussions about Armenia’s development strategy. This may require 
considerable redistribution of resources within the diaspora from more 
traditional institutions and causes. Providing diaspora activists with the 
opportunity to contribute professionally could turn into a real entry point for 
building complementary confidence between the government and diaspora 
institutions, which in turn may motivate more productive partnership on 
mutual development projects.  

Third, the government and the diaspora should try to mark the information 
gap in the diaspora referring to Armenia’s development challenges and efforts 
to improve the business environment. The government should try to improve its 
investment image and build awareness of business options in Armenia. The 
government should also develop a new communication strategy to promote 
success stories of business people from the diaspora as well as their professional 
contributions to Armenia’s development. Partnerships between Armenian and 
diaspora media outlets should be organized, with the aim of expanding access to 
information on development progress and providing an opportunity to 
participate in policy debates. The government should also reduce information 
barriers for diaspora and other foreign investors. 

Fourth, the government and the diaspora should try to identify and 
implement apparent collective projects with the help of international 
partners, that could expand the commitment of the diaspora in development, 
promote the formation of new types of diaspora associations, and increase 
the diaspora’s responsibility for Armenia’s development process. 

The policy agenda summarized in this article is both ambitious and 
modest. It is ambitiously optimistic, because it suggests an opportunity, at 
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least for middle-income economies, for a profitable position for both sides: 
an emerging worthy cycle of co-development of migrant human capital and 
home country organizations. It is modest, however, in recognizing the 
intricacies of policy solutions that could make this happen. Migration 
pressure is the most serious development difficulty Armenia will face in the 
future. At the same time, migration would provide an opportunity for the 
diaspora to expand its commitment in Armenia and transfer its support for 
the homeland in line with new national requirements, as well-designed 
diaspora programs can contribute both to the formulation of new public 
sector and new industrial strategy. Therefore, their significance spreads 
beyond the narrowly set points of international mobility of talent.  

So diaspora engagement could be critical to help Armenia raise 
adequate amounts of foreign direct investment and create a sufficient 
number of professional jobs, but the diaspora will have to become much 
more committed to Armenia’s development before it will make a difference. 
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Ð²Ø²èàî²¶Æð 
Արմինե Բալասյան 

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ 

²ñï³·³ÕÃÇ ×ÝßáõÙÁ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ ³Ù»Ý³Éáõñç Ù³ñï³-
Ññ³í»ñÝ ¿, áñÇ ³é³ç Ï³Ý·Ý»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÁ` Çñ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍ-
ÁÝÃ³óáõÙ: ê³Ï³ÛÝ, ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ïí»É 
ë÷ÛáõéùÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ Çñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ç³Ï-
óáõÃÛáõÝ óáõó³μ»ñ»Éáõ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ` Ýáñ³Ýáñ ³½·³ÛÇÝ Ï³ñÇùÝ»ñÁ 
Ñá·³Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²ÛëåÇëáí, Ñá¹í³ÍáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ¿ »ÝÃ³ñÏ-
í³Í áñáß Ù³ñ¹Ï³Ýó Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ` ë÷ÛáõéùÇ Ý»ñáõÅÝ áõ Çñ»Ýó 
·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ùÇã Ã» ß³ï ß³Ñ³í»ï ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ³Ù³ñ, ¨ 
³Ù÷á÷í³Í ¿ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áõ ë÷ÛáõéùáõÙ ³éÏ³ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý áñáß áõÕ-
ÕáõÃÛáõÝÝ»ñ` Ýå³ëï»Éáõ ë÷ÛáõéùÇ ³é³í»É É³ÛÝ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛ³ÝÁ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ûñ³Ï³ñ·áõÙ: 
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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ ДИАСПОРЫ В ПОВЕСТКЕ  
РАЗВИТИИ АРМЕНИИ. 

Давление миграции является наиболее серьезной проблемой 
развития Армении, с которым она столкнулась в последние годы. Но в 
то же время, последняя предоставила возможность для диаспоры 
расширить свое участие в Армении и передать свою поддержку на ро-
дине в соответствии с новыми национальными потребностями. Следо-
вательно, эта статья изучает попытку некоторых людей, которые 
пытаются сделать потенциал диаспоры и их знания выгодной для род-
ной страны, и обобщает несколько направлений для сотрудничества 
государства и организаций диаспоры содействовать более широкому 
участию диаспоры в программе развития Армении.  
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YOUTH POLICY AND YOUTH EMPLOYMENT  
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Youth unemployment issues are a major concern for many countries 
because they have negative effects on the welfare of young people, and may 
also adversely affect economic performance and social stability. Governments 
have a responsibility to ensure that young people leave school equipped to 
make a successful transition from school to work, and to assist those 
disadvantaged youth who face the greatest barriers to turn into the work 
force. Youth policy itself should be concerned with creating the conditions, 
such as socio-economic, legal, political, spiritual, cultural and organizational, 
under which young people may realize their potential and thereby benefit 
their society. 

Analysis of the labor market data indicates that the youth (15-24 years 
old) employment to population ratio is low: around 18%,2 which is 
explained by their large involvement in the education at the secondary and 
tertiary levels. It is obvious that inclusion/entering of youth in the labor 
market is still problematic (the share of youth in employment is very low, 
see Table 1).  

In 2014 GoA increased minimum wage (50000 AMD). It should be 
mentioned that GoA should consider the future increase of minimum 
wage as the current level of minimum to average wage is around 40%, 
which still does not meet the indicator envisaged by the revised European 
Social Charter (net minimum wage should amount to at least 60% of the 
net national average wage).  

                                                                 
1 A. Burnazyan held her bachalor at Agribusiness Teaching Center the Affiliate of 

the Texas A&M University. This paper is a part of research carried out for World 
Vision Armenian office. The views expressed here are solely those of the authors 
and do not in any way represent the views of World Vision Armenian office.  

2 Source: UN Economic Commission for Europe (UNECE) Statistical Division 
Database, http://www.unece.org. 
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Table 1  
Youth (15-24 years old) unemployment rates in Armenia in 2009-2012 

Years 2009 2010 2011 2012 
Total Employed, th. persons, 1153 1185 1175 1173 
Share of employed youth in total 
employment, %  

9.5 10.2 9.7 9.5 

Total unemployed, th. persons 265.9 278.2 265.7 245.5 
Share of total unemployed, th. 
persons 

28.4 27.5 27.4 24.8 

Total employed youth, th. persons 106.2 120.5 113 111.5 
Total unemployed youth, th. 
persons 

75.5 76.5 72.9 61 

Total youth, th. persons 570 590 608 623 
Ratio of youth unemployment to 
employment, % 

69 63 64 54 

Ratio of youth employment to 
total youth, % 

19 20 18 17.8 

 
According to the GoA Decree # 1799-N of 1 December, 2011, “Youth 

Events Holding Center” SNCO was created working under the Ministry.3 
The main goal of the Center is the effective implementation of state youth 
projects and measures within the framework of the state youth policy. Thus, 
most of the programs mentioned in the “Youth State Policy Strategy for the 
years 2013-2017” should be implemented through this Center. The Center is 
also responsible for the management and data keeping of the Online Grant 
System. Anyway it should be mentioned that the process of online Grant 
selection through www.cragrer.am web portal lacks transparency and clear 
methodology. It will be an asset if the methodology will also give some 
preference in case of projects focusing border communities.  

According to RA Constitution (Article 48.5) one of the main tasks of 
the State in the economic, social and cultural spheres shall be to promote the 
participation of the youth in political, economic and cultural life of the 
country. In practice the participation of youth in the works of the local 
government is not envisaged in any acts related to Local Self Government 
Bodies (LSGBs). 

                                                                 
3 http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=73049  
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There is also RA President Decree (# 728 May 6, 1997) which identifies 
Marzpet’s responsible areas. It should be mentioned that youth area is still 
out of their scope of coverage.4  

On 10 February, 2014 according to Prime Minister Order #85-A youth 
councils attached to marzpetarans were created hinting the promotion of 
youth participation in decision-making processes (especially in LSG level). 
Anyway this structure lacks action and clear strategy/methodology for 
budget consultations.5 In addition, one of the negative tendencies is the 
increasing “politisation” of the youth council members.  

In Armenia each marz is developing its own socio-economic 
development program for four year period. Our observation indicates that 
youth related issues more or less are presented in all social-economic 
programs. Anyway youth citation is more formalistic rather concept based 
approach. One of the arguments in favor of this judgment is the following 
fact; according to GoA decree # 562-N on”Principles of work evaluation 
conducted by Marzpet’” since 2010 each Marzpet is being evaluated 
annually (till February 1 for its activities for the previous year). In the 
evaluation criteria there is an indicator related to the youth “the programs 
related to the youth problems in region developed directly by the youth 
participation”. It is important that by this indicator all marzes constantly get 
the same score (0.3) for the period of 2010-2014. 
According to RA Constitution (Article 48.5) one of the main tasks of the 
State in the economic, social and cultural spheres shall be to promote the 
participation of the youth in political, economic and cultural life of the 
country. 

Effective youth policies can play a major role in creating an enabling 
environment in which youth can utilize their potential and aspirations. 
Despite the fact that according to GoA officials youth related issues are on a 
top of their attention, in practice there is no significant improvement. For 
example according to youth development index Armenia occupies 66th 
place among 170 countries.6 The situation in Armenia by this indicator is 
presented in Table 2. 
 
                                                                 
4 http://www.mta.gov.am/files/legislation/6.pdf  
5 Like Citizen budget. 
6 http://www.youthdevelopmentindex.org/views/index.php#OVER  

The Commonwealth Youth Development Index (YDI) measures the status of 15-
29 year-olds in 170 countries according to five key domains: Education, Health 
and Well-being, Employment, Civic Participation and Political Participation. YDI 
scores range from 0-1, 0 being the lowest youth development and 1 the highest. 
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Table 2.  
Selected countries by Commonwealth Youth Development Index 

(2013) 
 

Country Educa-
tion 

Health and 
well being

Employ-
ment 

Civic 
Partici-
pation 

Political 
Partici-
pation 

Overall 
Score/Rank

Armenia 0.874 0.902 0.571 0.356 0.042 0.685/66

Azerbaijan 0.891 0.739 0.784 0.238 0.000 0.690/60

Georgia 0.924 0.857 0.618 0.226 0.053 0.690/61

Iran 0.771 0.826 0.716 0.190 0.000 0.658/79

Moldova 0.868 0.880 0.770 0.134 0.191 0.727/36

Russia 0.857 0.590 0.763 0.190 0.018 0.631/88

Turkey 0.693 0.921 0.742 0.190 0.205 0.687/64

Ukraine 0.930 0.765 0.790 0.282 0.167 0.728/35

From Table 2 it is obvious that Armenia has relatively high problems 
regarding employment. 

 
Comparative Analysis of Youth Related Trends in Armenia 

The important component of labour market regulation is the entirety of 
the norms regulating the relationships between employers, employees and 
state bodies, which define the rules for entering and exiting employment, 
as well as the working conditions for the employed. 

The ease of entry into and exit from the labour market, as well as the 
flexibility of working hours were formerly measured with the help of 
“employment rigidity” index published annually by the World Bank (WB). 
Table 3 presents a number of indicators characterizing the flexibility of labour 
relationships in selected countries.  
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Table 3. Indicators characterizing the flexibility of labor 
relationships in selected countries7 

 

A
rm

en
ia

 

G
eo

rg
ia

 

M
ol

do
va

 

U
kr

ai
ne

 

L
at

vi
a 

Fixed‐term contracts 
rohibited for 
permanent tasks 

Yes No Yes Yes Yes 

Maximum overtime 
limit in normal 
circumstances (hours)

4 hours/ 2 days, 
8 hours per 

week/180 hours 
annually 

No 

4 hours per
week; 120 

hours 
annually 

No 

144 
hours for 

4 
months

Premium for 
overtime work (% of 
hourly pay) 50% 

Left to 
the sides 
discretion 

50% for 
the first 2 

hours; 
100% 

afterwards

50% for 
the first 
2 hours; 
100% 

afterwards

100% 

Paid annual leave, 
days (working days) 

208 24 20 18 20 

Notice period for 
redundancy 
Dismissal (in salary 
weeks) 

8 0 8.7 8.7 1 

Severance pay for 
redundancy dismissal 
(in salary weeks) 

4 4.3 13.9 4.3 8.7 

Minimum wage for a 
19-year old worker or 
an apprentice 
(US$/month) 

92.4 22.8 101.2 132.2 370 

 

As one can see from Table 3 regulations in Georgia are the most 
flexible and give contractual freedom to the employer and the hired 
employee. Norms applied in Armenia, in general, are comparable to the 
regulations in other CIS countries presented in the table. It is important to 
note that the situation focusing the youth (minimum wage for a 19-year old 
worker or an apprentice) is not satisfactory. 
Based on analysis the following measures were suggested. 
                                                                 
7 Source: Doing Business – Employing workers, www.doingbusiness.org 
8 20 working days in case of 5 days working week and 24 working days in case of 6 
days working week. 
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 GoA should consider the future increase of minimum wage 
 International comparisons signal that youth related situation in 

Armenia is not satisfactory and needs considerable improvement. 
GoA should implement serious steps to improve labour market 
situation in Armenia targeting youth employment. 

 The process of online Grant selection through www.cragrer.am web 
portal lacks transparency and clear methodology. It will be an asset if 
the methodology will also give some preference in case of projects 
focusing border communities.  

 There is a mismatch between labour market and higher education, which 
is mostly conditioned with poor forecasting of labour market 
developments and in result poor management with the state funded 
places (vacancies). This fact had a high impact on youth unemployment 
side. Based on conducted interviews it is obvious that key problem in the 
Armenian education system is the fact that youth is not prepared for the 
requirements of the labour market. Enrolment of youth in the higher 
education system should be enhanced. In particular the following steps 
are suggested a) expanding the target admission of students from marzes; 
b) enhancing distance learning opportunities for a greater number of 
professions. In addition, GoA should continue its efforts aimed at 
balancing workforce demand and supply, paying special attention at 
development of VET sector to cover existing technical workforce gap. 

 Youth Councils attached to Marzpets lack action and clear strategy/ 
methodology for promoting their ideas. In particular the PM Decree 
envisages that youth councils can present the suggestions regarding youth 
policy which will be funded. Anyway there is no methodology on what 
type of criteria will be used if there is more than one suggestion. In 
addition, the information on members is mostly available in Marzpetarans’ 
website, but there is no clear program what they are planning to organize 
within two years of their involvement. 

 According to RA Constitution (Article 48.5) one of the main tasks of 
the State in the economic, social and cultural spheres shall be to 
promote the participation of the youth in political, economic and 
cultural life of the country. In practice, the participation of youth in 
the works of the local government is not envisaged in any acts related 
to LSG. It creates a situation when LSGBs do have obligations 
regarding youth, but they are not implementing them properly. 

 RA President Decree (# 728 May 6, 1997) identifies Marzpet’s 
responsible areas. It should be mentioned that, in this act youth area 
is out of scope of Marzpet’s coverage.  

 Each region in Armenia is developing and presenting its own socio-
economic development program for four year period (the process is 
rather transparent). Our observation indicates that youth related issues 
more or less are presented in all social-economic programs, although 
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there is no follow-up evaluation. In 2009 MoTA developed a methodo-
logy, which is used to judge about each Marzpet’s accomplishment of 
responsibilities. The methodology developed by MoTA has a reference 
to youth. Unfortunately the reference to youth in the methodology is 
rather formal. One of the arguments in favour of this judgement is the 
following fact; since 2010 each Marzpet in each region got the same 
score as a result of evaluation (0.3). It should be mentioned that this 
score is constant during whole period (2010-2014) for all Marzpets. 
Obviously in case of real evaluation this could not happen. 

 

Ð²Ø²èàî²¶Æð 
Արտակ Մանուկյան 

Արմինե Բուրնազյան 
 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Երիտասարդության գործազրկության հիմնահարցերը կարևորագույն 
հիմնախնդիր են հանդիսանում մի շարք երկրներում, քանի որ այն կարող 
է բացասական ազդեցություն ունենալ երիտասարդների բարեկեցության 
վրա` խաթարելով սոցիալական կայունությունը: Ի հակադրություն ՀՀ պե-
տական պաշտոնյաների հավաստիացումներին, որ երիտասարդության 
հիմնահարցերը գտնվում են նրանց ուշադրության կենտրովում, վերլո-
ւծությունները վկայում են, որ դեռևս առկա են էական հիմնախնդիրներ: 
Սույն հոդվածում մատնանշվել են որոշ հիմնախնդիրներ, որոնց համա-
տեքստում քննարկվել են դրանց լուծման եղանակներ: 

 

АННОТАЦИЯ 
Артак Манукян 

Армине Бурназян 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖЕ В АРМЕНИИ 

 

Проблемы трудоустройства молодежи до сих пор являются основ-
ной проблемой в ряде стран, так как они могут негативно отражаться 
на жизненый уровень молодежи. В противоречии с заверениями 
госслужащих о том, что проблемы молодежи находятся в центре их 
внимания, анализи и практика свидетельствуют об обратном. В этой 
статье были выявлены некоторые проблемы, в контексте которых 
были рассмотрены возможные пути их решения. 



 196

Մերի Մանուչարյան, տ.գ.թ. 
Շաքե Ճեպեճյան, դասախոս 

ՀԱԱՀ 

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԴՐԵՐՈՎ 
ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀՀ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Գյուղական պայմաններում կան և գործում են զբաղվածու-
թյան այլ բնագավառներ, որոնց կարելի է դասել արտադրական 
կամ ոչ արտադրական ոլորտների շարքը, սակայն դրանց առանձ-
նահատուկ բնույթի պատճառով այդ բնագավառներն ուսումնասի-
րելը և դրանցում զբաղվածության բարձրացման վերաբերյալ առա-
ջարկությունները նպատակահարմար է տալ առանձին: Դրանցից 
են ապահովագրական, տեղեկատվական, վիճակագրական, կեն-
սաթոշակային և սոցիալական այլ բնույթի ծառայությունները, զին-
վորական իրավական ծառայության, կառավարման մարմինները, 
ֆինանսավարկային, հարկային և բանկային համակարգերի գրա-
սենյակները և ծառայությունները, մասնագիտական, այդ թվում` 
գյուղատնտեսական ծառայությունները (ՙՀայագրոգիտասփյուռ՚, 
ՙԱգրոմաքետինգ՚, գյուղատնտեսական տեսչություններ և վարչու-
թյուններ (մարզային), գիտահետազոտական հիմնարկներ, դրանց 
փորձադաշտերի և հենակետերի աշխատակազմ, միջազգային 
կազմակերպություններ և այլն: 

Մեր կողմից սրանցից յուրաքանչյուր խմբի գործունեության 
ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ այս բնագավառների գործու-
նեության բնույթը և տեղը տվյալ գոտու տնտեսական կյանքում 
տարբեր է և, բնականաբար, տարբեր են դրանց զարգացման հե-
ռանկարները:  

Առաջին հերթին դա վերաբերվում է գյուղատնտեսական 
ապահովագրությանը (ապահովագրություն տարերային աղետնե-
րից, (հատկապես կարկտահարությունից), բույսերի զանազան 
վնասատուներից և հիվանդություններից և այլն):  

Մեր կարծիքով, ինչպես գյուղատնտեսության մեջ, այնպես էլ 
մնացած բնագավառներում, ապահովագրական ծառայություն-
ները նպատակահարմար է ստեղծել այլընտրանքային սկզբուն-
քով` պետական, խառը և մասնավոր հիմքի վրա: Մնացած դրա-
կան կողմերի (բարձրորակ սպասարկում, ցածր տոկոսով ապահո-
վագրություն և այլն) հետ մեկտեղ դա կօգնի այս բնագավառում 
լրացուցիչ ստեղծել զգալի թվով աշխատատեղեր: 
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Այսօր գյուղում ստեղծված են տեղեկատվական ծառայության 
սաղմերը: Այս ծառայության դերը ցանկացած բնագավառի համար 
գնալով մեծանում է` սկսած վիճակագրական մարմիններից մինչև 
զբաղվածության մասին տեղեկատվության մարմինները, ուստի 
մոտակա հեռանկարում, համակարգչային տեխնիկայի ներդրման 
հետ այստեղ աշխատատեղերի և աշխատանքների ծավալը 
կավելանա առնվազն 3-4 անգամ: Հատկապես մեծ տեղ պետք է 
տրվի վիճակագրության զարգացմանն ու կատարելագործմանը, 
որը գտնվում է բարձիթողի վիճակում: 

Մեծ է ֆինանսավարկային մարմինների դերը, որոնք առայժմ 
շատ քիչ են օգնում գյուղին: Գյուղը վարկային օժանդակություն 
գրեթե չի ստանում, իսկ ստացածն էլ, շատ բարձր տոկոսադրույք-
ների պատճառով, քչերին է մատչելի: Այստեղ պետության և 
օտարերկրյա ֆինանսական մարմինների ներդրումներից բացի, 
մեծ դեր կարող է խաղալ կոոպերատիվ բանկերի ստեղծումը, 
որոնց կողմից ցածր տոկոսադրույքներով վարկերի տրամադրումը 
մեծապես կարող է նպաստել տնտեսության և զբոսաշրջիկության 
զարգացմանը: 

Մեծ չափով աճել է հարկային մարմինների աշխատանքի 
ծավալը: Լրիվ ծավալով հարկերի գանձումը, անցումը գյուղացիա-
կան տնտեսություններից և այլ հարկման սուբյեկտներից զանա-
զան հարկերի սահմանմանն և գանձմանը, մեծապես կավելացնի 
հարկային մարմինների աշխատանքի ծավալը և դրանցում աշխա-
տողների թիվը: 

Ինչպես նշվեց վերևում, ներկայումս կոլտնտեսությունների և 
խորհտնտեսությունների ու շրջանային գյուղվարչությունների վե-
րացումից հետո խիստ նվազել են գյուղատնտեսությանը սպասար-
կող մասնագետ կադրերը, որը մթերատվության և բերքատվության 
ու ամբողջությամբ վերցրած գյուղատնտեսական արտադրության 
արդյունավետության իջեցման հիմնական պատճառներից մեկն է: 
Գյուղին գյուղատնտեսական մասնագիտական օգնություն ցույց 
տվող, կարելի է ասել, միակ հիմնական ծառայությունը ՙԱգրոգի-
տասփյուռ՚-ն էր, որն իր գործակալություններն ուներ բոլոր նախ-
կին շրջաններում և այս բնագավառում ընդգրկել էր հանրապե-
տության մի քանի տասնյակ մասնագետների: Սակայն մեկ մաս-
նագետը, որքան էլ որակյալ լինի, չի կարող լիարժեք օգտակար 
լինել բոլոր մասնագիտությունների գծով, իսկ գյուղատնտեսության 
մարզային ծառայությունների աշխատանքը, անգամ ցանկալի 
մակարդակով կատարվող, սիմվոլիկ կամ տեսչական բնույթ է 
կրում: 
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Այստեղ ելքը տեսնում ենք տեղական համայանքներին կից 
տնտհաշվարկային մասնագիտական ծառայությունների ստեղծ-
ման մեջ, որոնց կազմավորման առաջին (սկզբնական) փուլում 
պետությունը պետք է մասնակիորեն ֆինանսավորի դրանց գոր-
ծունեությունը, որպեսզի նպաստի դրանց կայացմանը: Այս դեպ-
քում հանրապետության գյուղատնտեսության մեջ լրացուցիչ կար-
գով աշխատանք կունենան և գյուղացիական տնտեսություններին 
լիարժեք ծառայություններ կմատուցեն շուրջ 3500-4000 գյուղա-
տնտեսության մասնագետներ: Ինչ վերաբերվում է ՙԱգրոգիտա-
սփյուռ՚-ի գործունեությանը, ապա այն այսօր գործնականորեն չի 
գործում: 

Կապված կենտրոնացված կառավարման մարզային համա-
կարգի ստեղծման հետ, հանրապետության նախկին շրջանների 
բազայի վրա ստեղծված 10 մարզային կառույցների կառավարման 
ապարատում ընդգրկված աշխատողների թիվը շուրջ 2,5 անգամ 
պակաս է նախկինից: Նախկին` շրջանային օղակում, կրճատված 
ձևով, դեռևս պահպանվում են վիճակագրության, սոցիալական 
ապահովության, դատաքննչական, առողջապահական և մի քանի 
այլ ծառայություններ: Այսպիսի համակենտրոնացումը, ինչպես 
ցույց են տալիս մեր ուսումնասիրությունները և վերջին մի քանի 
տասնամյակներում կուտակված կառավարման փորձը (օկրուգ-
ների ստեղծում, շրջանների, գյուղատնտեսական վարչությունների 
միավորում), սպասվելիք արդյունավետություն չի ապահովվում: 
Ուստի վերադարձը կառավարման շրջանային կառուցվածքին 
կարող է բարձր արդյունավետություն ապահովել, դրանով ավելի 
քան կրկնակի անգամ ավելացնելով նաև այդ ապարատում զբաղ-
վածների թիվը: Ընդ որում, շուկայական հարաբերությունների 
անցման շրջանում, բնակչության սոցիալական պաշտպանվածու-
թյան աստիճանի ավելացումը զգալիորեն կապված կլինի սոցիա-
լական ծառայության ոլորտի զարգացման և դրանում աշխատող-
ների թվի ավելացման հետ: 

Շուկայական հարաբերությունների զարգացման պայմաննե-
րում կարևոր է գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացմանը 
նպաստող մարքետինգային ծառայությունների աշխատանքը և, 
դրա հետ կապված, ձեռնարկչատիրական գործունեության ակտի-
վացումը: Ներկայումս գործող ՙՀայագրոմարքետինգ՚ պետական 
ձեռնարկության ստորաբաժանումներն ունեն սահմանափակ թվով 
աշխատողներ և էական դեր չեն խաղում: Աշխատանքի հաջող 
կազմակերպման դեպքում հանրապետությունում գյուղատնտեսա-
կան մեծածախ շուկայի ստեղծման ավարտից և մարզերում դրա 
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հավաքման կետերի կազմակերպումից, գյուղատնտեսական ար-
տադրության կայունացումից և հեռանկարում դրա վերելքից հետո 
տեղերում գործող գյուղատնտեսության մարքետինգային ծառա-
յությունների աշխատանքը կաշխուժանա: Կավելանա դրանցում 
մթերումներով և իրացմամբ զբաղվածների թիվը: 1999-2000թթ. 
արդեն սկսվել էր մարզերում մեծածախ շուկայի տեղական հա-
վաքման կետերի կազմակերպման նախապատրաստական 
աշխատանքը, հավաքագրվում էր դրանց անձնակազմը, սակայն, 
ամբողջությամբ վերցրած, հանրապետությունում այս բնագավա-
ռում առկա են լուրջ դժվարություններ ու բացթողումներ, սխալներ` 
այս աշխատանքի ավարտման գործում, և մինչ այժմ էլ այս հար-
ցում դրական տեղաշարժ չկա: 

Մեծածախ շուկայի կազմակերպման աշխատանքների ձգձգումը 
հարցականի տակ է դնում դրա շինարարության ավարտումը և 
ստեղծումն ընդհանրապես, չնայած միջազգային կազմակերպու-
թյունները, որոնք 24,3 մլն. դոլարի վարկ էին տրամադրել (Վերա-
կանգնման և զարգացման եվրոպական բանկ) մեծածախ շուկայի 
ստեղծման համար, նշանակալից վարկային և դրամաշնորհային 
օգնություն էին ցույց տալիս նաև գյուղատնտեսական գիտության, 
մթերքների արտադրության, պահպանության, վերամշակման, 
սորտային սերմացուի ձեռքբերման և այլ հարցերում: 

Արարատյան հարթավայրում է տեղավորված գյուղատնտե-
սության համակարգի գիտական հիմնարկների, դրանց մասնա-
ճյուղերի, հենակետերի և փորձնական տնտեսությունների ճնշող 
մեծամասնությունը: Գիտական աշխատանքների կազմակերպման 
վերակառուցման սկսված հայ-ամերիկյան համատեղ ծրագրով, 
ունեցած 13 գիտահետազոտական և բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների բազայի վրա ստեղծվել են հետազոտական 
կենտրոններ, որոնցում ավելի քան կիսով չափ կրճատվել են 
գիտական աշխատողների թիվը, և հետազոտությունները կենտրո-
նացվել են առավել կարևոր ուղղություններում: Գիտական թեմա-
տիկան ձևավորվում է տեղերում` մարզային կառույցներում, իսկ 
դրանց մշակումները իրագործվում են գիտական կենտրոններում` 
մրցույթային կարգով: 2012թ. դրանց մեծ մասը ներառված է Հա-
յաստանի Ազգային Ագրարային Համալսարանի կառուցվածքում: 

Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ միայն Արարատյան հար-
թավայրի գյուղական կյանքի այլ ոլորտներում, վերը նշված փո-
փոխությունների պայմաններում, ներկայիս 3,0 հազարի փոխարեն 
կաշխատի շուրջ 17,7 հազար, իսկ ամբողջությամբ վերցրած 
հանրապետությունում` 52 հազար մարդ: 
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Առաջարկվող միջոցառումների իրականացումը գյուղական 
բնակավայրի վերը թվարկված ոլորտներում (ներառյալ արտադ-
րական և ոչ արտադրական ոլորտները) որոշակի լրացուցիչ 
զբաղվածություն կապահովի, սակայն չի կարողանա լիովին լուծել 
գործազրկության հիմնախնդիրները: Դրանում որոշակի դեր կա-
րող է խաղալ նաև զբոսաշրջության ակտիվացումը և զարգացումը: 

Համառոտագիր 
Բանալի բառեր-զբաղվածություն, գյուղական բնակավայրեր, 

կադրեր, ոլորտ, շուկա 
Գյուղական պայմաններում կան և գործում են զբաղվածու-

թյան այլ բնագավառներ, որոնց կարելի է դասել արտադրական 
կամ ոչ արտադրական ոլորտների շարքը: Մեր կողմից սրանցից 
յուրաքանչյուր խմբի գործունեության ուսումնասիրությունը ցույց 
տվեց, որ այս բնագավառների գործունեության բնույթը և տեղը 
տվյալ գոտու տնտեսական կյանքում տարբեր է և, բնականաբար, 
տարբեր են դրանց զարգացման հեռանկարները:  

Առաջարկվող միջոցառումների իրականացումը գյուղական 
բնակավայրի վերը թվարկված ոլորտներում որոշակի լրացուցիչ 
զբաղվածություն կապահովի, և որոշ չափով կլուծի գործազրկու-
թյան հիմնախնդիրները: 
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В сельских условиях есть и дейстуют другие сферы занятости, 
которые могут быть отнесены к числу производственной или не 
производсвтенной секторов. Исследования для каждой из этих видов 
деятельности показали, что характер деятельности этих отраслей и их 
место в экономической жизни этой области отличаются и, конечно, 
отличаются преспективы их развития. 

Реализация предложенных мероприятий в выше перечисленных 
сферах сельских районов обеспечит дополнительную занятость, и в 
какой-то степени поможет решить проблемы безработицы. 

 

ANNOTATION 

Meri Manucharyan, Ph.D 
Shake Chepechyan, Lecture 

Armenian National Agrarian University 

EMPLOYMENT AND THE PROFESSIONAL STAFF IN AGRICULTURE RA 
 
Key words – employment, rural settlements, staff, sphere, market. 

In rural conditions there are and operate other areas of employment, 
which can be attributed to series of manufacturing or nonmanufacturing 
sectors. In our study each of these group’s activities showed that the 
character of activity of this areas and the place in the economic life of the 
zone is different and of course, are different the perspectives of their 
development. 

The proposed implementation of measures in rural settlement areas 
listed above will provide additional employment and is somewhat will solve 
the problems of unemployment. 
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Նարինե Կիրակոսյան, տ.գ.թ., դոցենտ 
 
ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈւՄՆԵՐ 

Աշխատողի վարքի կառավարումը միշտ եղել է կառավարման 
տեսաբանների ուշադրության կենտրոնում, քանի որ մարդը կարևո-
րագույն ռեսուրս է կազմակերպության համար: Կազմակերպության 
ղեկավարությունը կարող է մշակել գերազանց կազմակերպական 
կառուցվածք, ռազմավարություն, նպատակներ, ծրագրեր, արդյու-
նավետ կոմունիկացիոն համակարգ, ներդնել նորագույն տեխնոլո-
գիաներ և այլն, սակայն այս ամենը ոչ մի արդյունք չի տա, եթե կազ-
մակերպությունը չունենա համապատասխան կադրեր: Աշխատողի 
ցանկալի վարքն ապահովելու, կազմակերպության շահերին առա-
վելագույնս ծառայեցնելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել 
այն իրական մղումները, որոնք դրդում են աշխատողին գործելու 
այս կամ այն կերպ:  

Աշխատողի` աշխատելու և իր պարտականությունները կա-
տարելու ցանկությունը և պատրաստակամությունը կազմակեր-
պության արդյունավետ գործունեության կարևորագույն գործոն-
ներն են համարվում: Մարդը բանական էակ է, ունի ցանկություն-
ներ և պահանջմունքներ, որոնց բավարարման ձգտումն էլ հենց 
դրդում է վերջինիս աշխատելու:  

Դեռևս ստրկատիրական հասարակարգը ապացուցեց, որ 
ստիպողական աշխատանքը արդյունավետ չէ, քանի որ չի բխում 
աշխատողի սեփական շահերից, չի բավարարում նրա պահանջ-
մունքները, հետևաբար` մարդը շահագրգռված չէ լավ աշխա-
տելու:  

Հազարավոր տարիներ առաջ, երբ ՙմոտիվացիա՚ հասկացու-
թյունը դեռևս գոյություն չուներ, մարդիկ գիտեին, որ կան միջոց-
ներ, որոնցով կարելի է ազդել այլ մարդկանց վարքագծի վրա: 
Հետևաբար` մարդու վարքը կառավարելու ամենաարդյունավետ 
միջոցը վերջինիս մոտիվացիան հասկանալն է: Միայն իմանալով 
մարդուն շահադրդող, գործողության մղող գործոնները, կարելի է 
մշակել մեթոդների և եղանակների ամբողջություն մարդուն կառա-
վարելու համար:  

20-րդ դարի սկզբին, երբ ձևավորվեց աշխատանքի գիտական 
կազմակերպման դպրոցը, և իշխում էր ՙտնտեսական մարդու՚ տե-
սությունը, լայն կիրառում գտավ նյութական խթանման քաղա-
քականությունը: Վերջինս, իր հիմքում ունենալով կատարված աշ-
խատանքի համապատասխան վարձատրության սկզբունքը, ապա-
հովեց բարձր արտադրողականություն և մեծ հաջողություն ունե-
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ցավ կազմակերպություններում: Սակայն ՙտնտեսական մարդու՚ 
տեսությունը բացարձակացնում էր աշխատանքի վարձատրու-
թյան գործոնը, անտեսում մարդու աշխատանքային վարքը կար-
գավորող մյուս գործոնները:  

Արտադրության հետագա զարգացումը, բնակչության կենսա-
մակարդակի աճը կառավարման տեսաբանների առջև դրեցին նոր 
խնդիրներ: Ավելի ու ավելի էր զգացվում, խթանման նոր մեթոդներ 
ստեղծելու անհրաժեշտություն, և աշխատողի ցանկալի վարքի 
ապահովումը պարտադրում է սոցիալ-հոգեբանական մոտեցում 
դրսևորել մոտիվացիայի խնդրին: 

 Զանազան խթանների միջոցով մարդկանց շահադրդելու գործ-
ընթացը անվանում են խթանում, որը ունի բազմաթիվ տեսակներ: 
Անհրաժեշտ է նշել, որ խթանումը էականորեն տարբերվում է մոտի-
վացիայից: Այդ տարբերությունը պայմանավորված է այն հանգա-
մանքով, որ խթանումը մոտիվացիայի բազմաթիվ ձևերից մեկն է: 
Ընդ որում` որքան բարձր է կազմակերպությունում մարդկային 
հարաբերությունների զարգացման մակարդակը, այնքան ավելի 
անարդյունավետ է օգտագործել խթանումը որպես մոտիվացիա:  

ՙՄոտիվացիա՚ բառը ծագել է լատիներեն ՙmovere՚ բառից, 
որը թարգմանաբար նշանակում է. 

1. գործելու ձգտում, 
2. ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական գործընթաց, որը կառա-

վարում է մարդու վարքագիծ, 
3. մարդու` աշխատանքի միջոցով իր պահանջմունքները բա-

վարարելու ընդունակություն:  
Ընդհանուր առմամբ, մոտիվացիան համարվում է մարդուն 

որոշակի գործողությունների դրդող ուժերի ամբողջություն: Այդ 
ուժերը գտնվում են ինչպես մարդու ներաշխարհում, այնպես էլ 
արտաքին միջավայրում և ստիպում են մարդուն գիտակցաբար 
կամ անգիտակցաբար որոշակի գործողություններ իրականացնել: 
Ընդ որում` այդ ուժերի և մարդկանց գործողությունների միջև գո-
յություն ունեն շատ բարդ հարաբերություններ, քանի որ միևնույն 
ուժերը տարբեր մարդկանց վրա կարող են տարբեր կերպ ազդել: 

Այսպիսով, մոտիվացիան կարելի է սահմանել որպես արտա-
քին և ներքին շարժիչ ուժերի ամբողջություն, որոնք մղում են մար-
դուն գործողության, որոշում նրա վարքագիծը, կողմնորոշում այն 
դեպի կոնկրետ նպատակների իրականացումը: 

Մոտիվացիան բնութգրվում մի շարք հասկացություններով. 
Պահանջմունքները ծագում են մարդու ներսում, տարբեր 

մարդկանց դեպքում տարբեր կերպ են դրսևորվում: Վերջիններս 
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մարդուն մղում են կոնկրետ գործողությունների այս կամ այն պա-
հանջմունքը բավարարելու նպատակով: Քանի դեռ պահանջմուն-
քը գոյություն ունի, այն բավարարում է ՙպահանջում՚: Մարդիկ 
տարբեր կերպ են արձագանքում տարբեր պահաջմունքներին` 
փորձելով կամ բավարարել, կամ ճնշել, կամ էլ անտեսել դրանք:  

Դրդապատճառը (լատ. moveo` շարժում եմ) կոնկրետ գործո-
ղություն առաջ բերող նյութական կամ մտավոր առարկա է: Այն 
գտնվում է մարդու ներսում և անհատական բնույթ է կրում: Դրդա-
պատճառը կախված է արտաքին և ներքին բազմաթիվ գործոններից, 
որոնք որոշում են մարդու վարքագիծը: Հոգեբաններ Ա.Ն. Լեոնտևը 
և Ս.Լ. Ռուբինշտեյնը դրդապատճառը բնութագրել են որպես 
առարկայացած պահանջմունք: Մարդը կարողանում է ազդել իր 
պահանջմունքների վրա, սակայն մարդու վարքագիծը սովորա-
բար պայմանավորված է լինում միաժամանակ մի քանի դրդա-
պատճառներով: Ուստի մարդու մոտիվացիոն կառուցվածքը կա-
րելի է դիտարկվել որպես նրա կողմից իրականացվող որոշակի 
գործողությունների ամբողջություն:  

Շահադրդումը մարդու վրա ներազդելու գործընթաց է որոշա-
կի դրդապատճառների միջոցով կոնկրետ գործողությունների 
մղելու նպատակով: Շահադրդումը մարդու կառավարման հիմքն է: 
Կառավարման արդյունավետությունը հիմնականում կախված է 
շահադրդման արդյունավետությունից: 

Խթանները յուրահատուկ գործիքներ են, որոնք ազդում են 
որոշակի դրդապատճառների վրա` առաջ բերելով կոնկրետ գոր-
ծողություններ: Որպես խթաններ կարող են հանդես գալ առանձին 
առարկաներ, այլ մարդկանց գործողությունները, խոստումները, 
պարտականությունները, հնարավորությունները, այն ամենը, ինչը 
կարող է մարդու համար փոխհատուցում հանդիսանալ` իր գոր-
ծադրած ջանքերի դիմաց: Մարդը արձագանքում է բազմաթիվ 
խթանների անգիտակցաբար: Սակայն միևնույն խթանների նկատ-
մամբ տարբեր մարդկանց վերաբերմունքը նույնը չէ:  

Կազմակերպության արդյունավետ գործունեությունը մեծա-
պես պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե որքանով է գոր-
ծող խթանման համակարգը հաշվի առնում կազմակերպության 
աշխատողների մոտիվացիան: Կարելի է ասել, որ աշխատանքի 
խթանումը աշխատողի աշխատանքային վարքագծի վրա ազդե-
ցությունն է մոտիվացիայի միջոցով: 

Կախված նրանից, թե մարդու վրա ինչ աստիճանի ազդեցու-
թյուն է ունենում մոտիվացիան, կարելի է նշել նրա գործունեության 
հետևյալ բնութագրիչները. 
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 ջանքեր, 
 ձգտումներ, 
 հաստատակամություն, 
 բարեխղճություն, պարտաճանաչություն 
 նպատակասլացություն և այլն: 

 Ջանքի իմաստը կայանում է նրանում, որ մարդը կարող է 
կատարել միևնույն աշխատանքը` ներդնելով տարբեր ջանք: Նա 
կարող է աշխատել ամբողջ ուժով, ինչպես նաև կարող է ձգտել 
ավելի թեթև աշխատանքի, կարող է կատարել բարդ և ծանր 
աշխատանք միաժամանակ: Այս ամենը արտացոլում է այն, թե 
ինչպիսի ջանքեր է մարդը պատրաստ ներդնել իր աշխատանքում: 
Այն կախված է նրանից, թե որքանով է աշխատողը շահադրդվածª 
մեծ ջանքեր ներդնելու իր աշխատանքը կատարելիս: 

Ձգտման իմաստը կայանում է նրանում, որ տարբեր մարդիկ 
ունեն տարբեր ձգտումներ, տարբեր ձևով են փորձում կատարել 
իրենց աշխատանքը: Մեկը կարող է անտարբեր լինել իր կատա-
րած աշխատանքի որակի նկատմաբ, մյուսը կարող է բարձր որա-
կով կատարել իր աշխատանքը, լրիվ նվիրվել իր աշխատանքին, 
ձգտել որակավորման բարձրացմանը, ընդունակությունների կա-
տարելագործմանը և այլն: 

Հաստատակամության իմաստը կայանում է նրանում, թե որքա-
նով է մարդը պատրաստ կատարելու իր աշխատանքը: Այս բնու-
թագիրը շատ կարևոր գործոն է, քանի որ հաճախ դեռևս նոր սկսած 
գործի նկատմամբ մարդիկ կորցնում են իրենց հետաքրքրությունը, 
անգամ եթե գործնեության սկզբում ունեցել են լավ արդյունքներ: 
Հետաքրքրության կորուստը և հաստատակամության բացակայու-
թյունը կարող է բերել ջանքերի կրճատման և ցածր արտադրողա-
կանության: Հաստատակամության բացակայությունը բացասական է 
անդրադառնում նաև գործն ավարտին հասցնելու վրա: Աշխատող-
ները կարող են առաջադրել հրաշալի մտքեր և ոչինչ չձեռնարկել 
դրանց իրականացման համար, ինչը պրակտիկայում կարող է դառ-
նալ կազմակերպության համար բաց թողնված հնարավորություն: 

Աշխատանքի կատարման ժամանակ պարտաճանաչությունը, 
որը նշանակում է աշխատանքի իրականացման պատասխանատ-
վություն` հաշվի առնելով բոլոր անհրաժեշտ պահանջներն ու 
կարգավորող նորմերը, շատ աշխատանքների հաջող կատարման 
համար հանդիսանում են կարևոր պայման: Մարդը կարող է 
ունենալ լավ որակավորում և գիտելիքներ, լինել ստեղծագործ և 
ընդունակ, շատ աշխատել, բայց իր պարտականություններին 
վերաբերվել անպատասխանատվությամբ և այդ ամենը կարող է 
ապարդյուն դարձնել նրա ջանքերը: Կազմակերպության ղեկավա-
րությունը պետք է անի այնպես, որպեսզի ճիշտ կառուցվի մոտի-
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վացիայի համակարգը և իր աշխատակիցների մոտ զարգանան 
վարքի բնութագրերը: 

Նպատակասլացությունը, որպես մարդու գործունեության 
բնութագիր, ցույց է տալիս, թե ինչի է ձգտում նա` իրականացնելով 
որոշակի գործողություններ: Մարդը կարող է իրականացնել իր 
աշխատանքը, քանի որ այն բերում է որոշակի բավարարվածու-
թյուն /նյութական և բարոյական/, նա պետք է կատարի իր աշխա-
տանքը, քանի որ ցանկանում է օգնել իր կազմակերպությանըª 
լուծել իր խնդիրներն ու հասնել նպատակներին: Փաստորեն, արդ-
յունավետ ղեկավարման համար կարևոր է իմանալ մարդու գործո-
ղության ուղղվածությունները: 

Փաստորեն, մարդը, լինելով բանական էակ, հասկանում, գի-
տակցում և գնահատում է իր շրջապատում տեղի ունեցածը, որի 
հիման վրա էլ նա որոշակի նպատակներ է դնում իր առջև, որոնց 
իրականացմանն է ուղղում իր բոլոր ջանքերը: Այսինքն` մարդու 
վարքագիծը անընդհատ փոխվում է, երբ նա հասնում է որոշակի 
արդյունքի և բավարարվածություն է զգում: Ասվածի հիման վրա 
ձևավորվում` է մոտիվացիոն գործընթացի մոդելը (տես, գծանկար 1): 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Գծանկար 1. Մոտիվացիոն գործընթացի մոդելը9 

Շատ կարևոր է, որ ղեկավարը կարողանա ճիշտ հասկանալ իր 
աշխատողներին առաջ մղող նպատակները և դրանց շուրջ 
                                                                 
9 Шаховой В. А., Шапиро С. А. Мотивация трудовой деятельности. Учебное 
пособие. - М.: Вершина, 2009, стр. 276 
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կառուցի արդյունավետ խթանման համակարգը, որը կնպաստի 
ինչպես կազմակերպության, այնպես էլ անհատի զարգացմանը:  

Այսպիսով, հիմնվելով մոտիվացիայի վերաբերյալ գոյություն 
ունեցող ժամանակակից տեսությունների, հիմնադրույթների և 
սկզբունքների վրա, յուրաքանչյուր ղեկավար ինքը պետք է ընտրի 
այն մեթոդները և ձևերը, որոնք առավել հարմար են իր 
կազմակերպության աշխատողների շահադրդման համար և կարող 
են ապահովել ցանկալի արդյունք ինչպես ղեկավարի, այնպես էլ 
աշխատողների տեսանկյունից: 

 

АННОТАЦИЯ 

Нарине Киракосян 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ МОТИВАЦИИ 

Ключевые слова – Мотивация, спрос, мотивированы, стимул, усилия и 
амбиции, настойчивость, ответственность, целеустремленность, модель 
мотивационого процесса. 

 

В статье рассмотрены ряд подходов к характеристике мотивации. 
Подчеркнута роль и значимость мотивации в трудовых отношений, в 
частности в отношениях между руководителом и подчиненными. Выяв-
лены характеристики человеческой деятельности. под влиянием моти-
вации. Особое внимание уделяется модели мотивационого процесса. 

 
ANNOTATION 

Narine Kirakosyan 

 MODERN APPROACHES FOR THE DESCRIPTION OF MOTIVATION 

Key word – motivation, demand, motivator, stimulus, effort and ambition, 
perseverance, responsibility, goal orientation, motivational process model. 

In this article, some approaches for the description of motivation were 
discussed. The article was focused on the role and importance of motivation, 
especially in the system of manager-dependant relations. The characteristics 
of human working activity were also discovered from point of view of 
motivation. The main attention was paid to the motivational process model. 
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Անի Կիրակոսյան 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱՅՈՒՆԱՑՄԱՆ  
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 
Բանալի բառեր – աշխատանքի շուկա, զբաղվածություն, 

գործազրկության մակարդակ, աշխատատեղերի ստեղծում, 
աշխատանքի արտադրողականություն, արդյունավետություն: 

Շուկայական տնտեսության պայմաններում ՀՀ գյուղատնտե-
սությունում աշխատաշուկայի զբաղվածության հիմնախնդիրների 
լուծումը հեռանկարում հնարավոր է մի շարք հետևողական քայլե-
րի շնորհիվ: Նախ, անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել չմշակվող 
գյուղատնտեսական հողատեսքերը, ապահովել աշխատանքի ար-
տադրողականության աճ, երիտասարդ մասնագետների համար 
գյուղում ստեղծել աշխատատեղեր, պետականորեն հստակեցնել 
և սահմանել նվազագույն աշխատավարձի առավել բարձր շեմ:  

Աշխատաշուկայի հեռանկարային կայունացում հնարավոր չէ 
առանց ագրարային խորհրդատվության ապահովման, գյուղա-
տնտեսական արտադրության սպասարկման, մատակարարման, 
իրացման ոլորտներում պետական աջակցության և աշխատանքա-
յին միգրացիայի մեղմացման ծրագրերի մշակման և գյուղում նոր 
աշխատատեղերի ստեղծման: 

Աշխատանքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը 
և զբաղվածության մակարդակի բարձրացումը ՀՀ աշխատանքի 
կայունացման գերակայություններն են: Զբաղվածների թվի աճը և 
աշխատանքի շուկայից տարբեր պատճառներով դուրս մնացած 
մարդկանց մուտքը աշխատանքի շուկա` նվազագույն աշխատա-
վարձի համապատասխան քաղաքականության գործադրումը հետ 
սոցիալական լարվածության մեղմացման հիմնական մեխանիզմն 
են: Հայաստանի աշխատանքի շուկան ունի մի առանձնահատկու-
թյուն` աշխատանքային միգրանտների մեծ բանակ: 

Աշխատանքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը և 
զբաղվածության մակարդակի բարձրացումը ՀՀ աշխատանքի կա-
յունացման գերակայություններն են: Զբաղվածների թվի աճը և 
աշխատանքի շուկայից տարբեր պատճառներով դուրս մնացած 
մարդկանց մուտքը աշխատանքի շուկա` նվազագույն աշխատա-
վարձի համապատասխան քաղաքականության գործադրումը, սո-
ցիալական լարվածության մեղմացման հիմնական մեխանիզմն են: 
Հայաստանի աշխատանքի շուկան ունի մի կարևոր առանձնահատ-
կություն` աշխատանքային միգրանտների մեծ բանակ: Ներկայումս 
աշխատանքային միգրանտի կարգավիճակում երկրի սահմաններից 
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դուրս գտնվողները համալրում են տնտեսապես պասիվ աշխատան-
քային ռեսուրսները: Միգրացիոն հոսքերի և պայմանների փոփոխու-
թյունները տարբեր ազդեցություն կարող են ունենալ աշխատան-
քային շուկայի վրա` կախված այդ փոփոխությունների բնույթից: 
Մասնավորապես` Հայաստանում տնտեսական ակտիվության աճով 
պայմանավորված միգրանտների վերադարձի պարագայում հնարա-
վոր է գործազրկության և աշխատուժի մասնակցության ցուցանիշ-
ների աճ: Այսինքն, ենթադրվում է, որ նման պարագայում նրանք 
կվերադառնան տնտեսական խթաններից ելնելով` Հայաստանում 
աշխատանք գտած լինելու պարագայում, մինչդեռ, վերադարձից 
հետո աշխատանքի չտեղավորվելու դեպքում, նրանց փաստացի 
կարգավիճակը փոփոխության չի ենթարկվի: 

Աշխատանքային միգրացիան ինքնին բացասական երևույթ է 
աշխատաշուկայի համար, իսկ դրա դեմ արդյունավետ պայքարի 
միջոցներ են տնտեսական ճիշտ խթանների ստեղծումը, տարած-
քային համաչափ զարգացումը, աշխատատեղերի ստեղծումը և այլն:  

Ըստ ՀՀ 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմա-
վարական ծրագրի մինչև 2025թ. ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում 
զբաղվածների թիվը 2012թ. համեմատ կավելանա շուրջ 220 հա-
զարով, որից 60 հազարը՝ մինչև 2017թ. ընկած ժամանակահատ-
վածում: Ծրագրում հաշվարկները ցույց են տվել, որ ապագայում 
2014-2025 թթ. մեկ տոկոսային կետ տնտեսական աճը հանգեց-
նելու է միջին հաշվով 0.20 տոկոսային կետ զբաղվածության մա-
կարդակի աճի: 

Զբաղվածության ընդլայնման առանձնահատկություններից 
մեկը բարձր որակավորում ունեցող աշխատուժի համար հնարա-
վորությունների ընդլայնում` հարաբերականորեն առավել բարձր 
վարձատրվող աշխատատեղերի ստեղծում:  

ՀՀ-ում զբաղվածության և գործազրկության մակարդակի, ինչ-
պես նաև ՀՆԱ-ի հնարավոր աճի կանխատեսումային մեծություն-
ները ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակ 1 
Զբաղվածությունը, գործազրկությունը և ՀՆԱ-ի հնարավոր աճը ՀՀ-ում 

2014-2025թթ.(1) 

Ցուցանիշներ 2014 2015 2016 2017 2021 2025 

Զբաղվածության 
մակարդակ, % 

57.3 58.0 58.7 59.6 64.7 71.1 

Գործազրկության 
մակարդակ, % 

17.2 16.9 16.5 16.0 13.1 10 

ՀՆԱ-ի հնարավոր աճ, % 5.5 5.7 5.9 6.1 6.4 6.5 
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Ինչ վերաբերում է ՀՀ հեռանկարային զարգացման ռազմա-
վարական ծրագրի հաշվարկներին, դրանք բավականին իրատե-
սական և փոքր-ինչ լավատեսական են, որովհետև եթե հաշվի 
առնենք, որ ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալների 2013թ. ՀՀ-ում զբաղվածու-
թյան մակարդակը կազմել է 53.2%, իսկ գործազրկության մակար-
դակը 16.2%, ապա մինչև 2025թ. մեծ ջանքեր են անհրաժեշտ 
ներդնել 71% զբաղվածության մակարդակ և 10% գործազրկության 
մակարդակ ապահովելու համար: 

Մյուս կողմից եթե դիտարկենք, որ ՀՀ-ի բնակչության թվաքա-
նակը ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալների 2013թ կազմել է 3.017 մլն մարդ (2), 
այնինչ ըստ ոչ պաշտոնական տվյալների այն չի գերազանցում 
2.5 մլն-ը, ապա շարունակվող միգրացիայի պայմաններում հնա-
րավոր է, որ մինչև 2025թ.-ը հասնենք զբաղվածության մակարդա-
կի նման ցուցանիշի, սակայն այն կարող է դրսևորվել բնակչության 
թվաքանակի նվազմանը զուգընթաց: 

Աշխատանքի շուկայի ակտիվ քաղաքականություն մշակելիս 
անհրաժեշտ է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել երիտա-
սարդության շրջանում գործազրկության հիմնախնդիրներին, մաս-
նագետների վերապատրասման ծրագրերի իրականացմանը, նվա-
զագույն աշխատավարձի ճիշտ չափի սահմանմանը և այլն: Նվա-
զագույն աշխատավարձի աճը պետք է համահունչ լինի միջին աշ-
խատավարձի դինամիկային և հնարավորինս բացառի աշխատու-
ժի պահանջարկի և առաջարկի միջև շուկայական հավասարա-
կշռության խախտումները:  

Ընդհանուր առմամբ, հեռանկարում գյուղատնտեսության ոլոր-
տում զբաղվածների թվի ավելացում չի ենթադրվում: Ոլորտի 
հետագա զարգացումը հիմնականում պետք է պայմանավորված 
լինի աշխատանքի արտադրողականության մակարդակի աճով: 
Միևնույն ժամանակ, գյուղատնտեսությում աշխատանքի արտադրո-
ղականության մակարդակի աճին զուգընթաց կամ որպես այդ աճն 
ապահովող մեխանիզմ, գյուղական վայրերում պետք է ավելացնել ոչ 
գյուղատնտեսական զբաղվածության հնարավորությունները:  

Նոր աշխատատեղերի ստեղծման հնարավորություններ կան 
մատակարարման օղակում (սերմեր, տնկիներ, մեքենաների, սար-
քավորումների նորոգման ծառայություններ), արտադրական գործ-
ընթացի սպասարկման և իրացման օղակներում: Գյուղատնտեսա-
կան արտադրության սպասարկում-իրացում շղթայի ձևավորման 
պարագայում 2017-2025թթ.գյուղական վայրերում հնարավոր է 
զբաղվածների թվի ավելացում 8-10 հազարով: 
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ANNOTATION 

Ani Kirakosyan 

LABOR MARKET STABILIZATION PROSPECTIVES IN RA 

Key words: labor market, employment, unemployment rate, creation of 
new vacancies, labor productivity, effectiveness. 

In the conditions of market economy solving agricultural labor market 
problems in the prospective future, is possible due to a number of consistent 
steps. First, it is necessary to minimize the amount of uncultivated agricultural 
land, ensure labor productivity growth, create new vacancies for young 
professionals in the rural places, officially clarify and define reasonable 
amount of minimal wages in RA and provide higher threshold for it. 

Long-term stabilization of the rural labor market in RA is impossible 
without development of agricultural advisory services, enhancing the 
agricultural production maintenance sphere, improving the supply-chain 
management, expansion of realization markets and etc. Governmental 
intervention is needed to apply reasonable policies for mitigation of migration 
of labor recourses and for creation of new vacancies in the rural places of RA.  
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Արման Սասունի Դաղունց, դոցենտ, տ. գ. թ. 

 Մերի Սամվելի Մակունց, ասպիրանտ 
ՀՊՏՀ  

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԵՎ ԿԱՄԱՎՈՐ ՁԵՎԵՐԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Ապահովագրության նշանակությունը կարևորվում և արդիա-

կանությունն աճում է հատկապես տնտեսական ճգնաժամերի և 
տնտեսության կառուցվածքային վերափոխումների ժամանակա-
հատվածում` պայմանավորված տարբեր ոլորտների ռիսկայնու-
թյան ու անորոշության բարձրացմամբ: Ասվածը բնորոշ է նաև 
Հայաստանի Հանրապետությանը, որտեղ համակարգային ռիս-
կերի զսպման ու կառավարման գործում նշանակալի դեր կարող 
են խաղալ ապահովագրական մեխանիզմները:  

Թեև զարգացած տնտեսություն ունեցող երկրներին բնորոշ 
ապահովագրության համակարգի մասին ՀՀ-ում խոսելը և դրա հետ 
զուգահեռներ տանելը տեղին չէ1, այդուհանդերձ, արդեն իսկ կարող 
ենք արձանագրել, որ հասարակության և պետական շրջանակ-
ներում բավականաչափ ամրապնդվել են ապահովագրության դե-
րակատարման և անհրաժեշտության պատշաճ գիտակցումն ու 
լուրջ նախադրյալներ ստեղծվել համակարգի հետագա զարգաց-
ման համար: Այսինքն, ապահովագրական համակարգի կայացման 
փուլը մեր երկրում կարծես թե ավարտվում է, և առկա են բոլոր 
անհրաժեշտ նախադրյալները դրա հետագա զարգացման համար: 
Միևնույն ժամանակ հարկ է ընդգծել, որ համակարգի զարգացման 
ներկա մակարդակի առումով, ի թիվս այլ հանգամանքների, էա-
կան նշանակություն է ունեցել երկրում պարտադիր ապահովագ-
րության դեռևս միակ ապահովագրության տեսակի` «Երրորդ ան-
ձանց նկատմամբ ավտոսեփականատերերի պատասխանատվու-
թյան պարտադիր ապահովագրության» (ԱՊՊԱ) ներդրումը2: Այն 
ոչ միայն բարձրացրել է հասարակության իրավագիտակցությունն 
ու ապահովագրության վերաբերյալ տեղեկացվածությունը, այլև` 
զգալիորեն բարելավել շուկան բնութագրող հիմնական ցուցանիշ-

                                                                 
1 ÐÐ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³Ý μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ½³ñ·³óÙ³Ý ³éáõÙáí 
μ³í³Ï³ÝÇÝ Ñ»ï »Ý ÙÝáõÙ ³ñ¨ÙïÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³Ý»ñÁ 
μÝáõÃ³·ñáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó: 

2«²íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÇó μËáÕ å³ï³ëË³Ý³ïíáõ-
ÃÛ³Ý å³ñï³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý¦ Ù³ëÇÝ ÐÐ úñ»ÝùÁ ¥Ðú-63-Ü, ÁÝ¹áõÝí»É¿ 
18.05.2010Ã-ÇÝ, áõÅÇ Ù»ç ¿ Ùï»É 26.06.2010 Ã-ÇÝ ·áñÍáõÙ 01.01.2011Ã-Çó¤: 
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ները` համախառն ապահովագրավճար, ապահովագրական հա-
տուցումներ, կնքված պայմանագրերի քանակ, ՀՆԱ-ում ապահո-
վագրության մասնաբաժին, բնակչության մեկ շնչին ընկնող ապա-
հովագրավճար և այլն: Այսպես, եթե 2010թ-ի արդյունքներով ՀՀ 
ապահովագրական շուկայի համախառն ապահովագրավճարները 
կազմել են 8,2 մլրդ դրամ, իսկ ապահովագրական հատուցումները՝ 
1,7 մլրդ դրամ, ապա 2011 թ-ի արդյունքներով արդեն հիշյալ ցուցա-
նիշները կազմել են` համապատասխանաբար 22,3 մլրդ դրամ և 
8,1 մլրդ դրամ, իսկ 2014թ-ի արդյունքներով՝ 30,2 մլրդ դրամ և 
22,2 մլրդ դրամ,  որոնց մեջ մեծ մասը բաժին է ընկել հենց ԱՊՊԱ 
համակարգին:  

Աղյուսակ 1 
ՀՀ ապահովագրական շուկան բնութագրող առանձին ցուցանիշների 

վերլուծությունը 2008-2014 թվականների արդյունքներով` մլնդ րամներով 

Ցուցանիշներ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Պայմանագրերի 
քանակ (հատ) 48,781 50,646 51,531 681,580 857,250 978,846 1,087,355

Ապահովագրա-
վճարներ3 7,769.1 8,102.6 8,253.4 22,363.6 35,185.6 34,088.9 30,200.1 

Այդ թվում` ԱՊՊԱ 0 0 0 14,804.2 15,130.9 16,131.9 17,800.2 
Վերաապահովա-
գրավճար 3,968.6 4,035.9 4,010.5 2,909.8 3,208.1 3,250.9 3,599.9 

Ապահովագրական 
հատուցումներ 1,375.0 1,900.7 1,745.6 8,070.0 14,486.7 19,718.7 22,149.7 

Այդ թվում` ԱՊՊԱ 0 0 0 5,654.7 9,346.1 10,339.9 9,791.5 

Վերաապահովա-
գրողի բաժինը 
հատուցումներում 

554.0 890.6 535.1 681.6 784.3 819.6 6,578.2 

Բնակչության մեկ 
շնչին ընկնող ապա-
հովագրավճարը4 

2,402 2,498 2,535 6,842 11,635 11,280 10,033 

Ապահովագրա-
վճարների բաժինը 
ՀՆԱ-ի մեջ (%) 

0,22 0,26 0,24 0,59 0,88 0,8 0,67 

                                                                 
3 Ð³ßí»·ñí³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùáõÙ 2012 ¨ 2013 Ãí³Ï³ÝÝ»-

ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ 10.5 ÙÉñ¹ ¨ 8.4 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù »Ý Ï³½Ù»É μÛáõç»ï³ÛÇÝ 
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ·Íáí Ñ³ßí»·ñí³Í ³å³-
Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÁ, áñáÝù ë³Ï³ÛÝ 2014Ã-Çó ëÏë³Í ã»Ý Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ:  

4 ÐÐ ²ìÌ §Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ¦ ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñ 2003Ã., 2006Ã., 
2009Ã., 2011Ã., 2015Ã., ¿ç»ñ 18-25: 
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Աղյուսակում բերված տվյալները, ինչպես նաև համաշխարհա-
յին ապահովագրական շուկայի ուսումնասիրությունները վկայում 
են, որ անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներում, որտեղ 
դեռևս զարգացած չէ ապահովագրական մշակույթը, ցածր է հա-
սարակության կենսամակարդակը, բացակայում են ապահովա-
գրական բազմազան ծառայությունները` համակարգի զարգաց-
ման առաջնային խթաններից է պարտադիր ապահովագրության 
ներդրումը: Հետևաբար, կարծում ենք, որ ՀՀ-ում կարող է էական 
ազդեցություն ունենալնաև, օրինակ` կառուցապատողի պատաս-
խանատվության, բժշկական, գյուղատնտեսական ռիսկերի և այլ 
պարտադիր ապահովագրության տեսակների ներմուծումը, որոնց 
վերաբերյալ արդեն իսկ որոշակի քայլեր5 են ձեռնարկվում, և բա-
ցառված չէ, որ առաջիկա տարիներին դրանց մի մասի ներդրումն 
իրականություն դառնա: Այս առումով օբյեկտիվ անհրաժեշտու-
թյուն է առաջանում ուսումնասիրել կամավոր և պարտադիր ապա-
հովագրության տեսակների հիմնական սկզբունքներն ու առանձ-
նահատկությունները: 

Այսպես, միջազգային պրակտիկայում տարածված ապահովա-
գրական գործունեության դասակարգման մի շարք չափանիշներից ու 
սկզբունքներից է ապահովագրության ձևից կամ իրավական հատ-
կանիշից կամ ապահովագրության պայմանագրի կողմերի կամար-
տահայտությունից կախված դասակարգումը, ըստ որի, ապահո-
վագրությունը բաժանվում է կամավոր և պարտադիր եղանակ-
ների6: Ընդ որում, այս դասակարգումը տարածվում է ապահո-
վագրության բոլոր ճյուղերի և ենթաճյուղերի վրա:  

Պարտադիր ապահովագրությունն իրականացվում է գոյություն 
ունեցող օրենսդրությամբ սահմանված չափանիշների համաձայն, 
որի իրականացման կարգն ու պայմանները սահմանվում են վեր-
ջինիս վերաբերյալ ընդունված առանձին օրենսդրական ակտե-
րով: Համապատասխան ապահովագրատեսակի ընդունումը պայ-
մանավորված է հասարակական նպատակահարմարությամբ ու 
անհրաժեշտությամբ և իրականացվում է ամբողջ բնակչության 
կամ նրա մի մասի անձնական և գույքային շահերի պաշտպանու-

                                                                 
5 Øß³Ïí»É ¿ §Î³éáõó³å³ïáÕÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý å³ñ-

ï³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ Ý³Ë³·ÇÍ, ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃ³Ý 
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùμ ÐäîÐ-áõÙ Ó¨³íáñí»É ¿ ³·ñá³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ 
áõëáõÙÝ³ëÇñáÕ ·Çï³Ï³Ý ËáõÙμ, áñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ· 
Ý»ñÏ³Û³óÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³ÛÉÝ:   

6«Страхование» А. М. Годин, С. В. Фурмина, Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2008-480с. 
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թյունն ապահովելու նպատակով` պետությանը հնարավորություն 
ընձեռելով որոշ ռիսկերի տեսակների գծով վնասների ֆինանսա-
կան պատասխանատվությունը հատուցել ապահովագրության մի-
ջոցով: Միջազգային իրավունքը պարտադիր ապահովագրության 
տեսակների ներդրումը հիմնավորում է երրորդ անձանց շահերի 
պաշտպանության անհրաժեշտությամբ: Տարածված են ֆիզիկա-
կան և իրավաբանական անձանց գործունեության բարձր վտան-
գավորության աղբյուրների հետ կապված ապահովագրության 
տեսակները7: Ապահովագրության պարտադիր ձևը կամավորից 
տարբերվում է նրանով, որ պոտենցիալ ապահովադրի մոտ առկա 
է ապահովագրություն իրականացնելու (պայմանագիր կնքելու) 
օրենքով սահմանված պարտավորություն, իսկ ապահովագրող-
ները մրցակցում են այդ պարտավորությունն իրենց ընկերության 
միջոցով իրականացնելու համար: Պարտադիր ապահովագրու-
թյան գլխավոր չափանիշներից է վերջինիս համընդհանրությունը, 
ինչը ենթադրում է, որ օրենքում ամրագրված բոլոր նմանատիպ 
սուբյեկտները պարտավոր են կնքել ապահովագրության պայմա-
նագրեր: 

Ապահովագրության պարտադիր ձևը հիմնվում է որոշակի 
սկզբունքների վրա (տես գծապատկեր 1).   
       

Գծապատկեր 1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
7 ²ßË³ñÑáõÙ ³Ù»Ý³ï³ñ³Íí³ÍÁ ³íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³-

Ý³ï»ñ»ñÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý å³ñï³¹Çñ ³å³Ñáí³·-
ñáõÃÛáõÝÝ ¿: 

Պարտադիր ապահովագրության սկզբունքները 

Պարտադիր լինելու (պարտադիրության) սկզբունք 

Ամբողջական ներգրավվածության (ընդգրկվածության) սկզբունք 

Ինքնաշխատության սկզբունք 

Պարտադիր ապահովագրության գործողության սկզբունք 

Անժամկետայնության սկզբունք 

Ապահովագրական ապահովվածության նորմավորման սկզբունք
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1. Պարտադիր լինելու սկզբունքը ենթադրում է, որ ի տարբերություն 
կամավոր ապահովագրության տեսակներիª այս դեպքում ապահովա-
գրության իրականացման համար ապահովադրի և ապահովագրողի նախ-
նական համնաձայնության անհրաժեշտություն չի առաջանում, որովհետև 
պարտադիր ապահովագրությունը սահմանվում է օրենքով, համաձայն 
որի ապահովագրողը պարտավոր է ընդունել օբյեկտն ապահովագրու-
թյան, իսկ ապահովադիրը` վճարել համապատասխան ապահովագրա-
վճար: 

2. Ապահովագրությանօբյեկտներիամբողջականներգրավվածության 
(ընդգրկվածության) սկզբունքի համաձայն ապահովադիրը պարտավոր է 
ապահովագրել պարտադիր ապահովագրության ենթակա բոլոր օբյեկտ-
ները, իսկ ապահովագրողը` դրանք ապահովագրել: Այդ պատճառով 
պարտադիր ապահովագրության համակարգերի նկատմամբ վերահսկո-
ղություն իրականացնող մարմինները, որպես կանոն, յուրաքանչյուր տա-
րի ամբողջ երկրում իրականացնում են ապահովագրված օբյեկտների 
գրանցում և ստուգում: 

3. Ինքնաշխատության սկզբունքը տարածվում է օրենսդրությամբ 
նշված բոլոր ապահովագրության օբյեկտների վրա: Ապահովադիրը պար-
տավոր չէ ապահովագրական մարմիններում հայտարարել պարտադիր 
ապահովագրության ենթակա օբյեկտի մասին: Տվյալ գույքը ինքնաշխատ 
կերպով ներառվում է ապահովագրության ենթակա օբյեկտների ցանկում:  

4. Պարտադիր ապահովագրության գործողության սկզբունքի հա-
մաձայն, եթե ապահովադիրը ամբողջ ապահովագրավճարները կամ 
դրանց մի մասը ժամանակին չի վճարել, ապա չվճարված գումարները 
նրանից գանձվում են դատական կարգով: Ապահովագրված գույքի 
վնասման կամ կորստի դեպքում ապահովագրական հատուցումը վճար-
վում է ապահովագրավճարի չվճարված չափը մաս հանելուց հետո: 

5. Անժամկետայնության սկզբունքը հիմնվում է այն հանգամանքի 
վրա, որ պարտադիր ապահովագրության օբյեկտը ապահովագրվում է 
օգտագործելու ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում, այսինքն` 
սկզբունքը գործում է մշտապես, քանի դեռ ապահովադիրը օգտվում է 
ապահովագրված գույքից: 

6. Ապահովագրական ապահովվածության նորմավորման սկզբուն-
քի համաձայն ապահովագրության ենթակա գույքի գնահատման (ապահո-
վագրական արժեքի որոշման) և ապահովագրական հատուցումների 
իրականացման մեխանիզմների պարզեցման նպատակով սահմանվում 
են մեկ օբյեկտի գծով ապահովագրական գնահատման տոկոսային կամ 
բացարձակ արտահայտությամբ ապահովագրական ապահովածության 
նորմեր: 

Բացառությամբ անժամկետայնության սկզբունքի՝ թվարկված մյուս 
սկզբունքները լիովին համապատասխանում են անձնական ապահովա-
գրության պարտադիր տեսակներին:  

Կամավոր ապահովագրությունն իրականացվում է ապահովագրողի 
(ապահովագրողների միության) կողմից օրենսդրության (ՀՀ-ում` «Ապահո-
վագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքի և այլ 
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նորմատիվ ակտերի) պահանջներով կազմված և հաստատված ապահո-
վագրության կանոնների8 հիման վրա` ապահովագրողի և ապահովադրի 
միջև կնքված ապահովագրության պայմանագրով: Ապահովագրության 
կամավոր ձևը հիմնված է ստորև`  գծապատկեր  2-ում նկարագրված 
սկզբունքների վրա: 

Գծապատկեր 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Մասնակցության կամավոր սկզբունքը երաշխավորում է 
ապահովագրության պայմանագրի կնքում ապահովադրի առաջին 
իսկ (նույնիսկ բանավոր) պահանջով և ցանկությամբ: Այն առավե-
լապես տարածվում է ապահովադրի վրա, քանի որ ապահովա-
գրողը չի մերժի ապահովագրության պայմանագրի կնքման ապա-
հովադրի ցանկությունը, եթե ներկայացված պայմաններն ու պա-
հաջները չեն հակասում իր հաստատած ապահովագրության 
պայմաններին և կանոններին: 

2. Ընտրանքային ընդգրկվածության (ներգրավվածության) 
սկզբունքը պայմանավորված է նրանով, որ ոչ բոլոր ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձ ապահովադիրներն են ցանկանում մաս-
նակցել ապահովագրական հարաբերություններին: Բացի դրանից, 
ապահովագրության պայմաններով կարող են սահմանվել նաև ա-
պահովագրության պայմանագրի կնքման հետ կապված ապահո-
վադիրների և ապահովագրված անձանց սահմանափակումներ 
(օրինակ` տարիքային, առողջական վիճակի և այլն): 

                                                                 
8 ÐÐ-áõÙ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ï³Ù Ï³ÝáÝÝ»ñÁ ëáíáñ³μ³ñ Ñ³ëï³ï-

íáõÙ »Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó: 

Կամավոր ապահովագրության սկզբունքները 

 Մասնակցության կամավոր սկզբունք 

 Ընտրանքային ներգրավվածության (ընդգրկվածության) սկզբունք

 

Սահմանափակ ժամկետի սկզբունք 

 Ապահովագրավճարի մուծման միանվագ կամ տարաժամկետ 
սկզբունք 

 

Ապահովագրական ապահովվածության նորմավորման սկզբունք 
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3. Սահմանափակ ժամկետի սկզբունքի էությունը նրանումն 
է, որ ապահովագրության պայմանագրի սկիզբը և վերջը հստակ 
համաձայնեցվում է պայմանագրում: Ապահովագրական գումարի 
սահմաններում ապահովագրական հատուցում վճարվում է միայն 
այն դեպքում, եթե ապահովագրական պատահարը տեղի է ունե-
ցել ապահովագրության պայմանագրի գործողության ժամանակա-
հատվածում:  

4. Ապահովագրավճարի մուծման միանվագ կամ տարաժամ-
կետ սկզբունքը սահմանում է, որ ապահովագրության պայմա-
նագրի գործողության մեջ մտնելը կամ գործողության շարունակա-
կանությունը պայմանավորված է միանվագ կամ ապահովագրա-
վճարի առաջին մասի վճարման հանգամանքով: Ապահովագրա-
վճարի հերթական մասի չվճարումը, որպես կանոն, հանգեցնում է 
պայմանագրով սահմանված ապահովագրողի ստանձնած պար-
տավորությունների դադարեցմանը: 

5. Ապահովագրական ապահովվածության սկզբունքի վրա 
հիմնվում է ապահովագրական գումարի մեծությունը կամ ապահո-
վագրական հատուցման չափը: Գույքային ապահովագրության 
դեպքում ապահովադիրնիր ցանկությամբ է որոշում ապահովա-
գրական հատուցման չափերը, որոնք սակայն պետք է լինեն 
գույքի ապահովագրական գնահատման (ապահովագրական, 
իրական արժեքի) չափի շրջանակներում: Նման սահմանափա-
կումներ չկան անձնական ապահովագրության մեջ, որտեղ ապա-
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АННОТАЦИЯ 
Арман Дахунц, к.э.н. 

Мери Макунц, аспирант 
 

ОСОБЕННОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ И  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХФОРМ СТРАХОВАНИЯ 

 

Данная статья относится к основным принципам и особенностям 
обязательных и добровольных форм страхового покрытия. Исследова-
ния показывают, что в странах с переходной экономикой одним из 
стимулов развития системы является внедрение обязательного страхо-
вания. В РА также система ОСАГО, на уровне как государства, так и 
общественности, в достаточной степени укрепил осознание необходи-
мости и роли страхования, значительно улучшил характеризущие 
рынок основные показатели. Таким образом, перед тем как вндрять 
другие виды обязательного страхования, необходимо изучать особен-
ности обязательных и добровольных форм страхования. 

Одним из основных критериев обязательного страхования являет-
ся ее универсалность, которое подразумевает, есть для всех похожих 
субъектов состав контракта должно быть определен законом, в отли-
чие от добровольного страхования, где оно определяется в согласии 
между страховщиком и страхователем. 

 
ANNOTATION 

Arman Daghunts, PhD 
Meri Makunts  

 

THE PECULIARITIES OF COMPULSORY AND  
VOLUNTARY INSURANCE FORMS 

 

The article elucidates the main features and principles of the 
compulsory and the voluntary insurance forms. The research has shown that 
the investment of the compulsory insurance is a stimulus for the insurance 
market development of the countries having transitional economy. The 
compulsory motor insurance has strengthened its role and necessity both in 
the society and in the government of the RA and essentially improved the 
main indicators describing the insurance market. Thus, it is important to 
investigate the peculiarities of the compulsory and voluntary insurance 
forms before investing another form of the compulsory insurance. 

Unlike the voluntary insurance which is based on the agreement of two 
parties: the insurer and the insured, the compulsory insurance is universal 
for everybody, so it is obligatory for any person to sign aninsurance 
contract/defined by law.  
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Արամայիս Ավագյան, աշխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 
Գոհար Ղամբարյան, ԵՊՀ  

 
ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ  

ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Հիմնաբառեր – մրցակցային առավելություններ, մրցունակություն, 
զարգացման բևեռ, աճի կենտրոն, տարածքային 
կազմակերպում, ռեգիոնալ զարգացման տեսություններ 

Համաշխարհային տնտեսության գլոբալիզացումը, ինտեգրա-
ցումը և այդ գործըն-թացներում ազգային տնտեսությունների 
աստիճանական ներգրավումը ժամանակակից իրականություն են: 
Ազգային տնտեսությունները ներառվում են տնտեսության ճյուղա-
յին և տարածքային կազմակերպման համաշխարհային մրցակցու-
թյան ազատ շուկայական դաշտ, որի արդյունքում էլ յուրաքանչ-
յուր երկրի առջև բացվում են ոչ միայն նոր հնարավորություններ ու 
հեռանկարներ, այլ նաև՝ անկանխատեսելի վտանգներ ու ռիսկեր, 
հզոր երկրներից կախվածության հիմնախնդիրներ: 

Ազգային տնտեսությունների զարգացման ուղղություններից 
մեկը փակ տնտեսության ստեղծումն է, բայց, ինչպես վկայում է 
երկրների պատմական զարգացման փորձը, ինքնամեկուսացման 
պայմաններում տնտեսության հետամնացության հաղթահարում 
հնարավոր չէ: Սա տնտեսության զարգացման մի ծայրահեղու-
թյունն է: Մյուս ծայրահեղությունն էլ ազգային տնտեսությունների 
անսահման բացվածությունն ու թափանցիկությունն է: Այս դեպքում 
էլ, ինչպես ցույց են տալիս խորհրդային երկրների ազգային տնտե-
սությունների «ցնցող» բացման օրինակները, կարգավորող գործ-
ընթացների բացակայության պայմաններում, երբ համաշխարհա-
յին ծայրամասը պատրաստ չէ բաց շուկայի կոշտ մրցակցության 
պայմաններին, ազգային տնտեսությունները ևս խարխափում են, 
դառնում խոցելի: 

Ազգային տնտեսության զարգացման խոհեմ տարբերակը 
ակնկալում է համախմբված մոդելի ստեղծում, որը կհենվի երկրի 
ներքին և արտաքին մեծաթիվ ու տարաբնույթ, երբեմն հակասական 
գործոնների հաշվառման վրա, կներառվի բաց տնտեսական հարա-
բերությունների մեջ, հաշվի կառնի համաշխարհային տնտեսության 
կառուցվածքը, համաշխարհային շուկան, կնպաստի օտարերկրյա 
կապիտալի ընտրովի ներհոսքին, կապահովի արտադրական 
մասնագիտացում և համալիրություն (տնտեսական հարաբերա-
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կան ինքնուրունություն), կպաշտպանի տեղական մասնավոր սե-
փականության իրավունքները: 

Ազգային տնտեսությունների մրցունակության ապահովման 
նկատառումներից ելնելով` անհրաժեշտություն է առաջանում ու-
սումնասիրել հրապարակում եղած տնտեսության մրցունակության, 
նրա ճյուղային ու տարածքային կազմակերպման տեսական դաշ-
տը: Այսօր առանձնապես կարևորվում են «մրցակցային առավե-
լությունների», «կլաստերների», «ազատ տնտեսական գոտիների», 
«տնտեսական միջուկների», «աճի բևեռների և կենտրոնների» 
տեսությունները, որոնք բոլորն էլ նպատակաուղղված են շուկա-
յական տնտեսության պայմաններում ազգային տնտեսությունների 
մրցակցության ուղիների փնտրտուքին: Տեսությունները, ըստ էու-
թյան, չեն հակասում իրար, այլ շոշափում են այդ գործընթացի 
մասնավոր հատվածներ և շատ դեպքերում լրացնում են միմյանց:  

Այսպես, «մրցակցային առավելությունների» տեսության հեղի-
նակ Մ.Պորտերը [5] գտնում է, որ շուկայական տնտեսության պայ-
մաններում ազգային տնտեսությունների զարգացման շարժիչ ուժը 
մրցակցությունն է, իսկ այդ միջազգային մրցակցությունում երկրնե-
րի, և նրանցում այս կամ այն ճյուղի, հաջողության պատճառները 
հետևյալներն են. 

1. գործոնային պայմանները (բնական ռեսուրսներ, մարդային 
ռեսուրսներ, ենթակառուցվածք, գիտատեղեկատվական ներուժ և 
այլն),  

2. պահանջարկի պայմանները (արտաքին և ներքին), 
3. ճյուղերի վիճակը, 
4. ձեռնարկության ռազմավարությունը: 
Նա նաև մշակել է երկրների զարգացման և դրանց մրցակցու-

թյան իրականացման եղանակների չորս փուլերի հայեցակարգը: 
1. մրցակցություն արտադրական գործոնների հաշվին (բնո-

րոշ է ցածր եկամուտ ունե-ցող երկրներին), 
2. մրցակցություն ներդրումների հաշվին (բնորոշ է միջին 

եկամուտ ունեցող երկրներին), 
3. մրցակցություն նորամուծությունների հաշվին (բնորոշ է 

բարձր եկամուտ ունեցող երկրներին), 
4. մրցակցություն հարստությունների հաշվին (բնորոշ է զար-

գացած երկրներին): 
Այս փուլերից յուրաքանչյուրում գտնվող երկրների համար նա 

տարբերակում է տնտեսական կառավարման և ռեգիոնալ տնտեսա-
կան քաղաքականության իրականացման մի շարք առաջարկներ: 
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Տնտեսություններին, որոնք գտնվում են գործոնային փուլում, 
առաջարկում է պահպանել մակրոտնտեսական և քաղաքական 
կայունություն, ձեռք բերել կրթական բարձր մակարդակ, օրենքի 
առաջնություն: Նաև ստեղծել և զարգացնել ենթակառուցվածքը, 
բացել շուկաներ և օգտագործել այլ երկրների առաջնային տեխ-
նոլոգիաները: 

Տնտեսություններին, որոնք գտնվում են ներդրումների փուլում, 
առաջարկում է միջոցներ ներդնել ենթակառուցվածքների կատարե-
լագործման, գիտական հետազոտությունների իրականացման, կլաս-
տերների ստեղծման համար: Նաև պայմաններ ստեղծել արտասահ-
մանյան տեխնոլոգիաներից առաջընթաց ապահովելու և տնտեսու-
թյան բոլոր ճյուղերում զարգացման հզորությունների մեծացման 
համար:  

Տնտեսություններին, որոնք գտնվում են նորամուծությունների 
փուլում, առաջարկում է նպաստել կլաստերների հետագա զար-
գացմանը, ստեղծել հետազոտական հաստատությունների ցանց, 
որն կներառի ոչ միայն գիտական լաբորատորիաներ, այլ նաև 
համապատասխան մակարդակի կադրերի պատրաստումը:[3] 

Ինչ վերաբերում է «աճի բևեռներ և կենտրոններ» հայեցա-
կարգին, այն իր տեսական բացատրությունը ստացել է Ֆ. Պերուի 
[8] կողմից: Հայեցակարգի հիմնական հասկացություններն են 
«զարգացման բևեռները» և «աճի կենտրոնները»: «Զարգացման 
բևեռները» ներկայացնում են տնտեսության դինամիկ-զարկերա-
կային ճյուղերը, որոնք բազմապատկման արդյունքի շնորհիվ 
նպաստում են ողջ տնտեսության զարգացմանը, իսկ «աճի կենտ-
րոնները» ներկայացնում են «զարգացման բևեռների» տարածքա-
յին կազմակերպման կենտրոնացման որոշակի օջախներ` կենտ-
րոններ, որոնք դիֆուզիայի օրենքների շնորհիվ նպաստում են 
զարգացման աշխարհագրական տարածմանը: Ակնհայտ է դառ-
նում, որ հայեցակարգը տնտեսության ուսումնասիրությանը մոտե-
նում է երկու կտրվածքով` գործառույթային` «զարգացման բևեռ-
ների» և տարածքային` «աճի կենտրոնների»: 

Ռեգիոնալ տնտեսական զարգացման ժամանակակից պրակ-
տիկայում աճի բևեռի գաղափարները հաջողությամբ իրականա-
նում են ազատ տնտեսական գոտիների, տնտեսական կլաստեր-
ների, տեխնոպարկերի և տեխնոքաղաքների ստեղծմամբ:[6] 

Հայեցակարգը, անցնելով պատմական փորձաքննություն, 
այսօր շարունակում է հաջողությամբ գործել, և դրված է աշխարհի 
շատ երկըրների, հատկապես Արևմտյան Եվրոպայի երկրներից 
շատերի, ռեգիոնալ տնտեսական քաղաքականության հիմքում: 
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Իսկ ռեգիոնալ տնտեսական քաղաքականության և կառավարման 
գիտականորեն հիմնավորված միջամտության անհրաժեշտությու-
նը, հատկապես ազգային տնտեսությունների ձևավորման և վերա-
ձևավորման փուլերում, մեծապես կարևոր է: 

Այս հայեցակարգի տեսական սկզբունքների հիման վրա կա-
ռուցված տնտեսական կառավարումն ու ռեգիոնալ տնտեսական 
քաղաքականությունը ընտրում է «օջախային», և ոչ թե ցրված, 
աջակցության ծրագրեր` դրանք դարձնելով բևեռներ և կենտրոն-
ներ, որոնք էլ զարգացման ավելի հասուն փուլերում, արդեն իսկ 
ինքնազարգացման իներցիայով, կարողանում են ապահովել 
երկրի տնտեսական զարգացում: 

«Կլաստերներն» էլ, որի հեղինակն ևս Մ. Պորտերն է, որոշակի 
տարածքում փոխկապակցված և փոխլրացնող ընկերությունների` 
մթերքի մատակարարման, մաս-նագիտական ծառայությունների, 
ենթակառուցվածքի, գիտահետազոտական ինստիտուտների, 
ԲՈՒՀ-երի և այլ կազմակերպությունների խմբեր են, որոնք մեծաց-
նում են ինչպես առանձին ընկերությունների, այնպես էլ ողջ կլաս-
տերի մրցակցային առավելությունները: Կլաստերացումը հարմար 
և խոստումնալից կազմակերպման մոդել է, հնարավորություն է 
ընձեռում կենտրոնացնել ռեսուրսները և կառուցել գործարար 
փոխհարաբերություններ: Դա տեխնոլոգիական շղթաների «շինա-
րարությունե չէ, ինչպես ՏԱՀ-ում, այլ միայն տեղական տնտե-
սական սուբյեկտների գործարար հարաբերությունների ստեղծում, 
ընդհանուր շահերի պաշտպանություն, տեխնոլոգիական ինտեգ-
րացիա, համատեղ հետազոտությունների ֆինանսավորում: Կլաս-
տերները յուրօրինակ «զարգացման բևեռներ» են, որոնք ձեռք են 
բերում մրցակցային առավելություններ: 

Ներկայումս լայնորեն կիրառվում են նաև տնտեսության կազ-
մակերպման «ազատ տնտեսական գոտիների» տեսության առա-
վելությունները: 

Ազատ տնտեսական գոտիները հարակից տարածքների նկատ-
մամբ հատուկ իրավական կարգավիճակով, ազգային կամ օտար-
երկրյա ձեռնարկատերերի համար հատուկ հարկային տնտեսական 
պայմաններով սահմանափակ տարածքներ են: Դրանք իրարից 
տարբերվում են իրականացվող գործառույթներով, տնտեսության 
մեջ ինտեգրացման աստիճանով, ներկայացվող հարկային համա-
կարգով, մասշտաբներով: Ազատ տնտեսական գոտիներն էլ յուր-
օրինակ «աճի կենտրոններ» են` իրենց ագլոմերացիոն արդյունքով:  

XX դարի վերջին երկրների մրցունակության մասին ինքնա-
տիպ աշխատանք է ներկայացրել Պ. Կրուգմանը [7], ուր բացատ-
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րում է տնտեսական ակտիվության կենտրոնացման պատճառ-
ները և համակարգում երկրների մրցունակության առավելություն-
ները` առանձնացնելով գործոնների երկու խումբ. 

«I բնույթի» գործոններ: Այդպիսիք են` շուկայում պահանջարկ 
ունեցող բնական ռեսուրսներով ապահովվածությունը, աշխար-
հագրական դիրքը, այդ թվում մերձսահմանային դիրքը համաշ-
խարհային առևտրի ճանապարհների նկատմամբ, որը նվազեց-
նում է ծախսերը և հեշտացնում նորամուծությունների տեղափո-
խությունը: Այս առավելությունները գործում են անկախ մարդկանց 
գործունեությունից: 

«II բնույթի» գործոններ: Դրանք այն առավելություններն են, 
որոնք ձևավորվում են մարդկանց և հասարակության գործունեու-
թյան արդյունքում: Այդպիսիք են` ագլոմերացիոն արդյունքը (քա-
ղաքներում բնակչության և տնտեսության խտացումը, որն ապա-
հովում է տնտեսում մասշտաբում), մարդկային կապիտալը (բնակ-
չության կրթությունը, առողջությունը, աշխատանքային մոտիվիզա-
ցիան, շարժունակությունը, հարմարվողականությունը), հաստա-
տությունները, որոնք նպաստում են նախաձեռնությունների կլի-
մայի բարելավմանը, նորամուծությունների տարածմանը, ենթա-
կառուցվածքի զարգացմանը և այլն: 

Երկրների զարգացման գործընթացում երկու գործոնների 
խումբն էլ կարևոր են, բայց ինչպես ցույց է տալիս համաշխարհա-
յին փորձը, տարածքի զարգացմանը զուգընթաց, փոքրանում է 
առաջին խմբի գործոնների դերը և կարևորվում երկրորդ խմբի 
գործոններինը` ի շնորհիվ ներդրումների աճի, ենթակառուցվածքի 
զարգացման, հաստատությունների մոդերնիզացման: Երկարա-
ժամկետ կտրվածքում հենց երկրորդ խմբի գործոններն են նպաս-
տում երկրի տնտեսական զարգացմանը: 

Ծանոթանալով ռեգիոնալ զարգացման և տնտեսության տա-
րածքային կազմա-կերպման հիմնական տեսություններին և հայե-
ցակարգերին` արվում է հետևյալ եզրակացությունը, որ երկրների 
մրցունակության համար հարկավոր է.  

1. մրցակցային առավելությունների դաշտ. բնական, մարդկա-
յին, տնտեսական ռեսուրսներ, ներդրումների երաշխավուրություն, 
քաղաքական կայունություն, վարչական հարցերի լուծման պար-
զություն և այլն: 

2. մրցակցային առավելությամբ տարածքներ` որպես «աճի 
կենտրոններ», որոնց ընտրությունում կարող են հիմք հանդիսա-
նալ «կենտրոն-ծայրամաս», «նորամուծությունների տարածման», 
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«ագլոմերացիոն արդյունքի» տեսությունների, հայեցակարգերի 
տեսական դրույթները: 

3. մրցակցային առավելությամբ արտադրություններ` որպես 
«զարգացման բևեռներ», որոնց ընտրությունում էլ կարող են հիմք 
հանդիսանալ «բացարձակ», «հարաբերական», «համեմատա-
կան», կամ էլ «մրցակցային» առավելությունների տեսությունների, 
հայեցակարգերի տեսական դրույթները: 

Այժմ դիտարկենք մրցակցային այս առավելությունների մի 
շարք տեսական հարցեր: 

I. Մրցակցային առավելությունների դաշտ. Սա տնտեսության 
զարգացման գործոնային, նախադրյալային ամբողջությունն է, 
որոնք ազգային տնտեսության զարգացման համար ստեղծում են 
բարենպաստ կամ անբարենպաստ միջավայր: Սա այն «հողն» է, 
որի առավելությունների համալիր գնահատման և կիրառման հի-
ման վրա կառուցվում է երկրի մրցակցային առանձնահատկու-
թյունների բնութագիրն ու ուղին: Յուրաքանչյուր երկրի համար 
դրանք ինքնատիպ են ու փոփոխական: 

Եթե առաջին բաղադրիչը` մրցակցային առավելությունների 
դաշտը, որոշում է ազգային տնտեսության զարգացման նախա-
դրյալներն ու հնարավորությունները, ապա երկրորդ և երրորդ բա-
ղադրիչները որոշում են տնտեսության, մի դեպքում` տարածքային 
և մյուս դեպքում` ճյուղային կազմակերպման առանձնահատկու-
թյունները, որոնք ոչ պակաս կարևոր են երկրի մրցունակության 
գործընթացում:  

II. Մրցակցային առավելություններով տարածքները` որպես 
«աճի կենտրոններ». Դիֆուզիայի և կենտրոն-ծայրամաս տեսու-
թյունների սինթեզի արդյունքում, այսօր ընդունվում է որ հասարա-
կական, այդ թվում և տնտեսական, զարգացման ալիքներն տա-
րածվում են զարգացած երկրների լիդեր կենտրոններից դեպի 
հարակից տարածքներ և ավելի թույլ զարգացած երկրների առա-
վելություններ ունեցող շրջաններ, ուր առկա են առավել նպաս-
տավոր և մրցակցային պայմաններ: Մրցակցային առավելություն-
ներով տարածքները տարբեր երկրներում տարբեր են: Այսպես, 
Չինաստանում դրանք մերձծովյան շրջաններն են, Բրազիլիայում` 
խոշոր ագլոմերացիաները, Հնդկաստանում` մարդկային կապի-
տալով տարածքները, Արևելյան եվրոպայի երկրներում՝ մայրաքա-
ղաքները և զարգացած երկրներին հարող արևմտյան սահմանները: 

Ն.Բ.Զուբարևիչը զարգացող երկրների համար առանձնաց-
նում է մրցակցային առավելություններով տարածքների հետևյալ 
տիպերը. [2] 
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 Խոշոր քաղաքներ (մայրաքաղաքներ կամ ժամանակակից 
արդյունաբերության ճյուղերով քաղաքներ): Հենց այսպիսի, հին 
արդյունաբերական կամ ռեսուրսաարդյունահանման ճյուղերի քիչ 
ծանրաբեռնվածությամբ, խոշոր քաղաքներն են առաջինը յուրաց-
նում բարձր տեխնոլոգիական և հետինդուստրիալ գործառույթ-
ները, որի արդյունքում և ապահովում են կայուն զարգացում: 

 Ուշ ինդուստրալ ճյուղերով (ավելի հաճախ բարձր տեխնոլո-
գիական մեքենաշինության) զարգացման ռեգիոններ: 

 Բարենպաստ աշխարհագրական դիրքով ռեգիոններ (մերձ-
ծովյան, կամ առավել զարգացած երկրների մերձսահմանային 
ռեգիոններ): Հենց նրանցում են գլխավորապես ձևավորվում հա-
տուկ կարգավիճակով գոտիները, ուր և ձգտում են արտադրու-
թյունները, աշխատուժը: 

 Ռեսուրսների արդյունահանման ռեգիոններ: Սակայն սրան-
ցում պահպանվում է գաղութային տնտեսության ձևը` եկամտի 
արտահոսքով, իսկ նորամուծությունները ներդրվում են ավելի 
դանդաղ: 

Ըստ 2009թ. Համաշխարհային բանկի հաշվետվության [10], 
տարածքի մրցակցային առավելությունները ձևավորում են երեք 
բազային գործոններ, որոնց անվանում են «3D չափահամակարգ»: 

1. Density (խտություն) – բնակչության տարածական կենտրո-
նացումն է և ագլոմերացիոն արդյունքը,  

2. Distance (հեռավորություն) –– տնտեսական հեռավորությունն 
է, որը պայմանավորված է համաշխարհային շուկայի հեռավորու-
թյամբ, տրանսպորտային և տեղափոխման ծախսերով, ենթակա-
ռուցվածքի զարգացվածությամբ, 

3. Division (բաժանում) –– ինստիտուցիոնալ արգելքներն են, 
այդ թվում սահմանային արգելքները, որոնք խոչընդոտում են ապ-
րանքների, ծառայությունների, նորամուծությունների թափանցմանը, 
և տարածական շարժունակության ինստիտուցիոնալ արգելքները: 

Ընդ որում, տարբեր աշխարհագրական մասշտաբներում «3D 
չափահամակարգի» մակարդակների առաջնայնությունները տար-
բեր են: [1, 9] (աղ. 1)  

Վերոհիշյալ վերլուծությունից ակնհայտ է դառնում, որ տնտե-
սության աճը և մոդերնիզացիան առավել արագ է ընթանում այն 
տարածքներում, ուր առկա են նորամուծությունների դիֆուզիայի 
համար լավագույն պայմաններ. ինչպիսիք են բնակչության և նրա 
որակի բարձր կոնցենտրացիան, ենթակառուցվածքի առավել զար-
գացվածությունը, փոքր տնտեսական հեռավորությունը, ցածր ինս-
տիտուցիոնալ արգելքները:[2] Իսկ տվյալ եզրահանգումից էլ 
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հետևում է, որ տնտեսական զարգացվածություն և մրցունակություն 
ապահովելու համար հարկավոր է լուծել հետևյալ խնդիրները. 

1. քաղաք-կենտրոնների հովանավորում, որոնք ծնում են 
նորամուծություններ և տարածում ծայրամասեր, 

2. ենթակառուցվածքի զարգացում, որն թույլ է տալիս կրճա-
տել տնտեսական հեռավորությունը, 

3. «երկրորդ բնույթի» գործոնների բարելավում: 
 

Աղյուսակ 1 
Տարածքի աշխարհագրական մասշտաբը և տնտեսական 

աշխարհագրության «3D չափահամակարգի» մակարդակների 
առաջնայնությունը 

Աշխարհագրակամ մասշտաբ  

Տեղական Ազգային Միջազգային 
Չափահամակարգի

ընտրություն Շրջան  Երկիր Ռեգիոն 

Հեղինակավոր 
չափահամակարգ Խտություն Հեռավորություն Բաժանում 

Կարևորությամբ  
երկրորդ 

չափահամակարգ 
Հեռավորություն Խտություն Հեռավորություն

 Կարևորությամբ 
երրորդ 

չափահամակարգ 
Բաժանում Բաժանում Խտություն 

 
III. Մրցակցային առավելություններով տնտեսական միջուկ-

ները՝ որպես «զարգացման բևեռներ». Ինչպես գտնում են Մ. Պոր-
տերը և բազմաթիվ այլ տնտեսագետներ և աշխարհագետներ, 
համաշխարհային տնտեսությունում երկրները պետք է մրցեն առա-
վելությունների համար և յուրաքանչյուր երկիր պետք է մասնագի-
տանա այն ապրանքների արտադրության մեջ, որոնց գծով ունի 
մրցակցային առավելություններ: Այսինքն, պետք է ստեղծվի տնտե-
սական միջուկ` տնտեսական հիմնակմախք, դոմինանտ բևեռներ, 
որոնց վրա կհենվի երկրի ողջ տնտեսական զարգացումը: 

Յուրաքանչյուր երկրի համար բևեռների ընտրությունը և տար-
բերակումը այնքան էլ դյուրին գործընթաց չէ և ընթանում է երկու 
ձևով. 

1.  իներցիոն` ակնկալում է արդեն իսկ պատմականորեն 
ձևավորված առանցքային ուղղությունների զարգացում, 
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2.  նոր ռազմավարական ուղղությունների ընտրություն, որի 
համար նախապայման կարող է հանդիսանալ կամ նախ-
կին ուղղությունների զարգացման անհնարինությունը 
(սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի, աշխարհաքաղաքա-
կան իրավիճակի փոփոխության, ռեսուրսային բազայի 
սպառման և այլ պատճառներով), կամ էլ նախկինի համե-
մատ նորի առավել արդյունավետությունը: 

 «Զարգացման բևեռների» ընտրության գործընթացում հար-
կավոր է հաշվի առնել մի շարք չափորոշիչներներ և առանձնա-
հատկություններ: Ըստ մեզ դրանք են. 

I. Բևեռների ճյուղային առանձնահատկությունները և տարբե-
րությունները: Բևեռներն տարբերվում են զարգացման տեմպերով, 
համակարգաստեղծ ուժով, բազմապատկման արդյունքի հզորու-
թյամբ, էվոլյուցիոն և ցիկլային զարգացման գործընթացում գրա-
ված տեղով, պահանջվող ծախսերի քանակով և եկամտաբերու-
թյամբ, աշխատատարությամբ, հումքատարությամբ, էներգատա-
րությամբ, գիտատարությամբ և տեղաբաշխման առանձնահատ-
կություններով, կապիտալի շրջանառության արագությամբ, պա-
հանջարկի ծավալներով, էկոլոգիական հիմնախնդիրներով և այլն: 

2. Տարածքի յուրացվածության աստիճանի, տնտեսության 
զարգացվածության մակարդակի և «զարգացման բևեռների» տե-
սակների (առաջնային, երկրորդային, երրորդային և չորրորդային 
գործունեության) դիալեկտիկական կապը: Տարածքի զարգաց-
մանը զուգընթաց տեղի է ունենում առաջատար բևեռների «հեր-
թափոխություն»: 

3. «Աճի կենտրոնի» հիերարխիկ մակարդակի և «զարգացման 
բևեռների» տեսակների կապը: Հիերարխիկ տարբեր մակարդակ-
ների համար բևեռների ընտրության չափորոշիչները տարբեր են, 
որովհետև տարբեր մակարդակներում բևեռները տարբեր խնդիր-
ներ են լուծում: 

4. «Զարգացման բևեռների» որպես ռեգիոնի «բնություն-
բնակչություն-տնտեսություն» և կառավարում ամբողջության բաղ-
կացուցիչ մասի դիտարկումը: Բևեռի ընտրության գործընթացում 
դրվում է բնակչության կյանքի որակի բարձրացման խնդիրը: 

5. Երկրի առկա ներուժի և «զարգացման բևեռների» տեսակ-
ների կապը: Բևեռների ընտրությունը մեծապես պայմանավորված 
է առկա ռեսուրսների ու պայմանների ներուժի ընձեռած հնարա-
վորություններից (բնական, ֆինանսական, գիտամեթոդական, 
կազմակերպչական, կադրային, ինֆորմացիոն, իրավական և այլն):  
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6. «Զարգացման բևեռների» տեսակների ու ժամանակի 
գործոնի կապը: Բևեռների ռազմավարական ընտրությունը ներքին 
և արտաքին գործոնների փոփոխության պայմաններում կարող է 
փոփոխվել, ընդհուպ մինչև գործունեության դադարեցում, օրինակ 
միջռեգիոնալ տնտեսական կառուցվածքի, հումքային ռեսուրս-
ների գնային փոփոխության, տրանսպորտային արգելքների, 
թողարկվող արտադրանքի կամ ծառայությունների պահանջարկի 
նվազման և վերացման արդյունքում: 

«Զարգացման բևեռների» ընտրության և ակտիվացման 
մեթոդական հենքի ապահովման խնդիրը այսօր շատ արդիական 
է: Իսկ ուսումնասիրություններում հարկավոր է ապահովել համա-
լիրություն, մրցունակություն, արդյունավետություն, սոցիալական 
կողմնորոշվածություն, անվտանգություն: 

Այսպիսով, ինչպես ասել է մի տնտեսագետ. «պետության 
ծաղկումը կապված է համաշխարհային շուկայում նրա մրցունակու-
թյան մակարդակից, իսկ մրցունակության հիմքը` ռեգիոնների նա-
խադրյալների արդյունավետ օգտագործումից»: Ռեգիոնների նա-
խադրյալների առավելագույն օգտագործումն էլ իր հիմքում ունի, 
ըստ մեզ, մրցունակությունը ապահովող վերոհիշյալ երեք բաղադ-
րիչների համալիր գնահատումն ու գիտական կազմակերպումը: 
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АННОТАЦИЯ 

Арамаис Авагян 
Гоар Гамбарян  

ТЕОРEТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН 

В статье обсуждается важность обеспечения экономической кон-
курентоспособности каждой страны в условиях открытой мировой эко-
номики. Просмотря общеизвестные теории и концепции теоретического 
поля экономической конкурентоспособности, мы приходим к выводу, 
что для обеспечения конкурентоспособности страны важен выбор 
конкурентоспособных преимуществ развития экономики, который 
касается как оценки и исползовании преимуществ конкурентоспособ-
ного поля, так и организации территорий с конкурентными преиму-
ществами в качестве «центров роста», и производства с конкурентными 
преимуществами в качестве «полюсов роста».  

 
ANNOTATION 

Aramais Avagyan 
Goar Ghambaryan  

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ISSUES  
OF COMPETITIVENESS OF THE COUNTRIES 

The importance of ensuring the economic competitiveness of each 
country in an open world economy is discussed in the article. Viewing 
generally known theories and concepts of the theoretical field of economic 
competitiveness, we conclude, that for the competitiveness of the country is 
important to choice competitive advantages of economic development, 
which applies both to assess and take advantage of a competitive field, and 
to organization the territories by competitive advantages as «growth 
centers» and industries by competitive advantages as «growth poles.» 
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Թեհմինե Ստեփանյան, տ.գ.թ., ասիստենտ 
 ՀՊՏՀ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ 
ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԻՆ 

Կազմակերպության գործունեության արդյունքների գնահատ-
ման համար կարևոր նշանակություն ունեն հետևյալ երեք ցուցա-
նիշները. 

1. արտադրանքի իրացումից զուտ հասույթ, 
2. շահույթ, 
3. դրամական միջոցների հոսքեր: 
Այս ցուցանիշների բացարձակ մեծությունները և տարվա ըն-

թացքում դրանց փոփոխությունների դինամիկան ցույց են տալիս 
կազմակերպության գործունեության արդյունավետությունը1: Մինչ-
դեռ կազմակերպության վճարունակության պահպանման գործում 
առաջնային նշանակություն են ձեռքբերում գործունեության տարբեր 
տեսակների գծով դրամական միջոցների հոսքերի կառավարումը:  

Անհրաժեշտ է այնպես կառավարել դրամական հոսքերը, որ-
պեսզի ապահովվի առավելագույն եկամտաբերություն և միաժամա-
նակ պահպանվի ակտիվների իրացվելիության բարձր մակարդակ: 
Գործնականում դա նշանակում է որոշել և պահպանել եկամտա-
բերության և իրացվելիության ընդունված հարաբերակցությունը:  

Կազմակերպության դրամաշրջանառության կառավարումը հան-
դիսանում է ամբողջ գործունեության կառավարման համակարգի 
բաղկացուցիչ տարրը և հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների վրա. 

1. Դրամական հոսքերի կառավարման գործընթացը պետք է 
ապահովված լինի անհրաժեշտ տեղեկատվական տվյալներով, 

2. Կազմակերպության դրամական հոսքերի ուղղությունների 
բազմազանությունը պահանջում է ապահովել դրանց հավասարա-
կշռությունը` ըստ տեսակների, ծավալների, ժամանակի և այլ 
բնորոշ հատկանիշների:  

3. Առանձին ժամանակահատվածներում դրամական միջոցնե-
րի մուտքագրումներն ու ելքագրումները չեն կրում հավասարա-
չափ բնույթ, ինչը հանգեցնում է ժամանակավորապես ազատ 
դրամական միջոցների ձևավորմանը, որոնք ունեն ոչ արտադրա-
կան բնույթ և ժամանակի ընթացքում կորցնում են իրենց արժեքը 
ինֆլյացիայի և այլ գործոնների ազդեցությամբ:  

                                                                 
1 Поляк Г. Финансовый менеджмент : Учебник для вузов. — М.: Волтерс 
Клувер, 2009. 608 с. 
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4. դրամական հոսքերի առանձին տեսակների գծով հոսքերի 
զգալի անհավասարաչափությունը պատճառ է հանդիսանում ժա-
մանակավոր դեֆիցիտի առաջացման համար, ինչը բացասաբար է 
անդրադառնում կազմակերպության վճարունակության վրա: 
Հետևաբար, դիտարկվող ամբողջ ժամանակահատվածում ան-
հրաժեշտ է ապահովել դրամական միջոցների իրացվելիության 
բավարար մակարդակ: Դրամական հոսքերի արդյունավետ կա-
ռավարման դեպքում. 

 կազմակերպության զարգացման գործընթացում ապահո-
վում է ֆինանսական հավասարակշռություն: Զարգացման 
տեմպերն ու ֆինանսական կայունությունը որոշ չափով 
կապված են դրամական միջոցների հոսքերի` ճիշտ ժամա-
նակին և ծավալով ձևավորման հետ: 

 թույլ է տալիս կրճատել կազմակերպության պահանջը փո-
խառու միջոցների նկատմամբ` ապահովելով սեփական 
ֆինանսական ռեսուրսների ռացիոնալ ու խնայողաբար 
օգտագործումը: 

 նպաստում է լրացուցիչ ներդրումային ռեսուրսների ձևա-
վորմանը, որոնք կարող են ներդրվել շահավետ ոլորտնե-
րում և կազմակերպության համար դառնալ լրացուցիչ 
շահույթի աղբյուր:  

 ապահովում է անվճարունակության առաջացման ռիսկի 
կրճատում : 

Դրամական հոսքերի կառավարման հիմնական նպատակն է 
կազմակերպության գործունեության ընթացքում ապահովել ֆի-
նանսական հավասարակշռություն դրամական հոսքերի մուտքերի 
և ելքերի տեսակետից: Կառավարման գործընթացը դրսևորվում է 
դրամական հոսքերի օպտիմալացման ուղիների բացահայտմամբ, 
այդ հոսքերի հավասարակշռվածության, ժամանակին տեղի ունե-
նալու ուղիների մշակմամբ, դրանց վրա ազդող ներքին և արտա-
քին գործոնների բացահայտմամբ և ֆինանսական կարևոր ցուցա-
նիշների վրաազդեցության չափերի որոշմամբ2: 

 Առաջին հերթին անհրաժեշտ է հասնել դրական և բացասա-
կան դրամական հոսքերի հավասարակշռվածության, քանի որ 
դրամական ռեսուրսների պակասորդը կամ ավելցուկը բացասա-
բար են անդրադառնում կազմակերպության գործունեության վրա: 

                                                                 
2 Методика финансового анализа / под ред. А.Д. Шеремета, P.C. Сайфули-на, 
Е.В. Негашева. Учебное пособие. — 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 
2001. 176 с. 
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Դիտարկենք կազմակերպության դրամական միջոցների դեֆիցի-
տի առաջացման հիմնական պատճառները. 
 

Դրամական միջոցների դեֆիցիտի  
առաջացման պատճառները 

 
Գծապատկեր 1. Դրամական միջոցների անբավարարության հիմնական 

պատճառները 
 

Դեֆիցիտային դրամական հոսքերի դեպքում նվազում է կազ-
մակերպության իրացվելիությունը և վճարունակության մակարդա-
կը, ինչը հանգեցնում է ժամկետանց կրեդիտորական պարտքերի 
աճին (լինի դա բանկի նկատմամբ, մատակարարներին, աշխա-
տակիցներին աշխատավարձի գծով) և, որպես հետևանք, երկարա-
ձգվում է ֆինանսական ցիկլի տևողությունը, կրճատվում կապիտալի 
շահութաբերությունը3: Այն դեպքում, երբ կազմակերպությունը լրա-
ցուցիչ շահույթ ստանալու նկատառումներից ելնելով, ձգտում է 
                                                                 
3 Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа деятельнос-
ти коммерческих организаций. — М. Инфра-М, 2008. 208 с. 
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դրամական հաշիվների վրա քիչ գումար պահել, ապա երբեմն 
առաջանում է դրամական միջոցների անբավարարության խնդիր, 
որի հետևանքովկազմակերպությունը ստիպված է լինում վաճառել 
հեշտ իրացվելի ակտիվները: 

 Դեֆիցիտային դրամական հոսքերը հավասարակշռելու նպա-
տակով կարճաժամկետ հատվածում միջոցառումներ են մշակվում 
դրամական միջոցներ ներգրավելու գործընթացի արագացման և 
վճարումներ իրականացնելու դանդաղեցման ուղղությամբ:  
 

 
Գծապատկեր 2. Կարճաժամկետ միջոցառումներ` ուղղված դրամական 

հոսքերի հավասարակշռմանը 
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Քանի որ նշված միջոցառումները, բարձրացնելով կազմակեր-
պության բացարձակ վճարունակության մակարդակը կարճաժամ-
կետ հատվածում, ապագայում կարող են դրամական միջոցների 
անբավարարության հետ կապված խնդիրներ առաջացնել, ապա 
անբավարարության դեմ պարբերաբար պետք է մշակվեն երկա-
րաժամկետ բնույթի միջոցառումներ: 

 

 
 

Գծապատկեր 3. Երկարաժամկետ միջոցառումներ` ուղղված դրամական 
հոսքերի հավասարակշռմանը 

 Ավելցուկային դրամական հոսքերի դեպքում ժամանակավո-
րապես ազատ դրամական միջոցները ինֆլյացիայի արդյունքում 
կորցնում են իրենց իրական արժեքը, կորուստ է համարվում նաև 
այդ միջոցների` գործառնական կամ ներդրումային գործընթաց-
ներում ուղղելու արդյունքում պոտենցիալ եկամուտը: Հետևաբար, 
յուրաքանչյուր կազմակերպություն իր գործունեության ընթացքում 
պետք է ուշադրություն դարձնի շատ կարևոր մի խնդրի, այն է` 
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պահպանե±լ ընթացիկ վճարունակության մակարդակը, թե ազատ 
դրամական միջոցներն ուղղել ներդրումների իրականացմանը: Ըն-
թացիկ գործունեության հետ կապված ծախսերի իրականացման 
համար անհրաժեշտ է ունենալ կանխիկ դրամի որոշակի մակար-
դակ, որի պահպանումը կապված է այնպիսի ծախսերի հետ, 
որոնց հաշվարկումը իրականում հնարավոր չէ: Այդ իսկ պատճա-
ռով ընդունված է իրացվելիության մակարդակի պահպանման գին 
համարել պետական արժեթղթերում դրամական միջոցների միջին 
մնացորդի ներդրման արդյունքում ստացվելիք եկամուտը, դա 
հիմնավորվում է այն հանգամանքով, որ պետական արժեթղթերը 
քիչ ռիսկայնություն ունեն, հետևաբար դրամական միջոցներն ու 
այդ արժեթղթերը ընդունվում են որպես ռիսկայնության միևնույն 
մակարդակ ունեցող ակտիվներ: 

 Ավելցուկային դրամական հոսքերի օպտիմալացման ուղի-
ները հիմնականում կապված են կազմակերպության ներդրումային 
գործունեության ակտիվացման հետ` ուղղված 

 երկարաժամկետ բանկային վարկերի` ժամկետից շուտ 
մարմանը, 

 իրական ներդրումների ծավալի ավելացմանը, 
 ֆինանսական ներդրումների ծավալի ավելացմանը: 

Դրամական հոսքերի ժամանակային համապատասխանե-
ցումը (սինխրոնիզացիա) պետք է ուղղված լինի սեզոնային և ցիկ-
լային տարբերությունների վերացմանը ինչպես դրական ուղղվա-
ծությամբ դրամական հոսքերի, այնպես էլ բացասական հոսքերի 
ձևավորման ժամանակ, ինչպես նաև կանխիկ միջոցների միջին 
մնացորդի օպտիմալացմանը: 

Օպտիմալացման վերջնական փուլ է հանդիսանում կազմա-
կերպության զուտ դրամական հոսքերի մաքսիմալացման պայ-
մանների ապահովումը, վերջինիս աճը ապահովում է կազմակեր-
պության ինքնաֆինանսավորման բարձր մակարդակ` կրճատելով 
ֆինանսավորման արտաքին աղբյուներից կախվածությունը: 
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АННОТАЦИЯ 

Тегмине Степанян, к. э. н. 
АГЭУ 

УЛУЧШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ ЗА СЧЕТ  
ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

Денежные потоки определяют хозяйственную деятельность компа-
нии. Они могут быть представлены в виде системы «финансовой цир-
куляции крови» компании. Эффективная организация денежных потоков 
является предпосылкой высоких результатов экономической деятельнос-
ти, а так же способствует финансовому оздоровлению организации. 
Эффективное управление денежным потоком позволяет уменьшить пот-
ребности в заимствованиях, обеспечивая экономное использование собст-
венных финансовых ресурсов, снижая зависимость компании от кредитов. 
Этот вопрос особенно актуален для развивающихся организаций, так как 
эти организации имеют ограниченные возможности финансирования от 
внешних источников. 

 

ANNOTATION 

Tehmine Stepanyan, Doctor of Economics 
ASUE  

IMPROVAL OF THE SOLVENCY OF THE COMPANY DUE TO THE CASH  
FLOW OPTIMIZATION 

Cash flows define economic activities of the company. They can be 
presented in the form of a «financial circulation» of the company. Efficient 
organization of cash flows is the prerequisite of economic performance of 
the company, as well as it contributes to the financial health of the 
organization.Effective cash flow management helps to reduce borrowing 
needs by providing economical use of its own financial resources, reducing 
the company's dependence on loans. This question is particularly relevant 
for developing organizations as these organizations have limited funding 
from external sources. 
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Նարինե Մարտիրոսյան, տ.գ.թ., ասիստենտ 
 ՀՊՏՀ 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող ար-
տադրական կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գոր-
ծունեության հաջողությունը պայմանավորված է դրամական մի-
ջոցներ կենտրոնացնելու և դրանք արդյունավետ օգտագործելու 
կարողությամբ: Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետ-
վության կազմման նպատակով գործնականում օգտագործվում են 
ուղղակի և անուղղակի մեթոդները, որոնց միջև հիմնական տարբե-
րությունը դրսևորվում է գործառնական գործունեությունից դրամա-
կան միջոցների հոսքերի որոշման ընթացակարգերի տարբերու-
թյան մեջ: 

Ուղղակի մեթոդի կիրառման դեպքում հաշվետվության մեջ 
բացահայտվում են կազմակերպության դրամական միջոցների 
մուտքերի և ելքերի բացարձակ գումարները, այս մեթոդը գրան-
ցում է համախառն դրամական հոսքերը: Ուղղակի մեթոդի առա-
վելությունն այն է, որ հնարավորություն է տալիս գնահատել կազ-
մակերպության դրամական միջոցների ներհոսքերի և արտահոս-
քերի ընդհանուր մեծությունը, տեսնել այն հոդվածները, որոնք 
ձևավորել են ներհոսքերի ու արտահոսքերի գերակշիռ մասը գոր-
ծունեության երեք տեսակների կտրվածքով: Այս մեթոդի կիրառ-
ման արդյունքում ձևավորված տեղեկատվությունն օգտակար է 
դրամական հոսքերի կանխատեսման համար1:  

Ուղղակի մեթոդով դրամական միջոցների վերլուծությունն 
հնարավորություն է տալիս գնահատել կազմակերպության իրաց-
վելիության մակարդակը, քանի որ մանրամասն ներկայացվում է 
դրամական միջոցների շարժը կազմակերպության հաշիվներում և 
թույլ է տալիս եզրահանգումներ կատարել դրամական միջոցների 
բավարարության վերաբերյալ` ընթացիկ պարտավորությունների 
մարման, ներդումներ իրականացնելու և լրացուցիչ այլ ծախսերի 
առնչությամբ: Այս մեթոդով վերլուծությունը հնարավորություն է 
տալիս գնահատել. 

- դրամական միջոցների ստացման աղբյուրները և ծավալնե-
րը, ինչպես նաև սովորական գործունեության իրականաց-
ման ընթացքում դրանց օգտագործման ուղղությունները, 

- ներդրումային գործունեություն իրականացնելու համար 
կազմակերպության 
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 սեփական միջոցների բավարարության մակարդակը, 
- ֆինանսական գործունեության շրջանակներում լրացուցիչ 
փոխառու միջոցներ ներգրավելու անհրաժեշտությունը, 

- ընթացիկ պարտավորությունների` լրիվ ծավալով և ժամանա-
կին մարման հնարավորությունները, արտադրանքի իրացման 
և դրամական միջոցների ստացման միջև փոխկապակցվա-
ծությունը: 

Այսպիսով, ուղղակի մեթոդով դրամական հոսքերի վերլուծու-
թյան շնորհիվ կարելի էպատկերացում կազմել կազմակերպության 
դրամական միջոցների արտահոսքերի և ներհոսքերի ընդհանուր 
մեծության, դրանցում գործունեության տեսակների մասնակցու-
թյան չափի մասին: Այս ամենով հանդերձ նշված մեթոդը ունի էա-
կան թերություն. այն հնարավորություն չի տալիս վերլուծել կազ-
մակերպության գործունեության ֆինանսական արդյունքների և 
դրամական միջոցների մնացորդի փոփոխության փոխկապակց-
վածությունը2: Այդ նպատակով կիրառվում է դրամական հոսքերի 
վերլուծության անուղղակի մեթոդը: Ուղղակի մեթոդը հաշվի է առ-
նում միայն այն գործառնությունները, որոնք անմիջականորեն կապ-
ված են դրամական միջոցներն հաշվառող հաշիվներում տեղի ունե-
ցող փոփոխությունների հետ, իսկ անուղղակի մեթոդով վերլուծա-
կան աշխատանքներում ներգրավվում են նաև այն գործընթացները, 
որոնք մասնակցում են կազմակերպության գործունեության ֆինան-
սական արդյունքների ձևավորման գործում` միևնույն ժամանակ 
ազդեցություն չունենալով դրամական միջոցների ծավալի վրա. 
Խոսքը վերաբերում է զուտ շահույթը ճշգրտելու ճանապարհով 
դրամական միջոցների մնացորդի փոփոխությունը գնահատելուն: 

Եթե դատենք տեսականորեն, ապա հաշվետու ժամանակա-
շրջանում կազմակերպության զուտ շահույթը պետք է համապա-
տասխանի դրամական միջոցների մնացորդի աճին: Մինչդեռ հաշ-
վապահական հաշվառման վարման և հաշվետվությունների կազմ-
ման պրակտիկայում այդ ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդիկայի 
տարանջատումը առաջացնում է դրանց միջև նշանակալի տարբե-
րություններ: Հաշվանցման սկզբունքով հաշվարկված շահույթից 
դրամարկղային սկզբունքով շահույթին անցումը ցույց տանք բանա-
ձևային տեսքով. 

 Հաշվանցման սկզբունքով հաշվարկված շահույթ (Համա-
պարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն) + 
ոչ դրամային ծախսեր +/- ընթացիկ ակտիվների, ընթացիկ պար-

                                                                 
2 Åôèíîâà Î. Â., Ôèíàíñîâûé àíàëèç, 2-å èçä., Ì.: Èçä-âî «ÎÌÅÃÀ-Ë», 2010, 94ñ. 
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տավորությունների փոփոխություն = Շահույթ` դրամարկղային 
սկզբունքով: 

 Անուղղակի մեթոդով հաշվարկը սկսվում է շահույթից (ոչ թե 
դրամական միջոցներից) և այն ճշգրտվում է ոչ դրամային ծախսե-
րով, ինչպես նաև գործող կապիտալի հոդվածների փոփոխու-
թյամբ: Ի տարբերություն ուղղակի մեթոդի` անուղղակի մեթոդի 
դեպքում դիտարկվում են ոչ միայն դրամական միջոցներին վերա-
բերող հոդվածները, այլև ակտիվային, պասիվային բոլոր մնացած 
հոդվածները, որոնց փոփոխությունը ինչ-որ չափով ազդեցություն 
է ունենում դրամական միջոցների շարժի վրա:  

Անուղղակի մեթոդով դրամական հոսքերի վերլուծությունը հնա-
րավորություն է տալիս կապակցել կազմակերպության գործունեու-
թյան տարբեր տեսակները և պարզել հարաբերակցությունը զուտ 
շահույթի և հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվեկշռի ակտիվում 
ու պասիվում փոփոխությունների միջև: Անուղղակի մեթոդը բացա-
հայտում է այն գործոնները, որոնք պայմանավորում են դրամական 
միջոցների մնացորդի և զուտ ֆինանսական արդյունքի տարբերու-
թյունը: Այն ենթադրում է ստացված շահույթի ճշգրտում, ինչը նշա-
նակում է, որ այն գործառնությունները, որոնց գծով ստացվել է շա-
հույթ, բայց դրամական ներհոսք չի գրանցվել, ապա այդ գումարի 
չափով նվազեցվում է շահույթի գումարը (կատարվում է բացասա-
կան ճշգրտում), իսկ այն դեպքում, երբ հաշվարկվել են ծախսեր, 
որոնց գծով իրականում դրամական միջոցների արտահոսք չի 
գրանցվել (օրինակ, ամորտիզացիոն մասհանումները), ապա 
համապատասխան գումարով ավելացվում է շահույթի մեծությունը 
(կատարվում է դրական ճշգրտում): Այլ կերպ ասած` վերահաշ-
վարկներն իրականացվում են որպիսի այն ծախսային հոդված-
ները, որոնք չեն ուղեկցվում դրամական միջոցների արտահոսքով 
և այն եկամուտները, որոնք չեն արտահայտվում դրամական մի-
ջոցների մուտքագրմամբ, ազդեցություն չունենան զուտ շահույթի 
մեծության վրա:  

 Վերահաշվարկներ իրականացնելու անհրաժեշտությունը 
կապված է` 

 1. եկամուտներն ու ծախսերը հաշվապահական հաշվառման 
մեջ արտացոլելու և դրամական միջոցների հոսքերի առաջացման 
ժամանակային տարբերության հետ: Այդպիսի օրինակ է հետագա-
յում որոշակի ապրանքների առաքման հիմունքով ստացված կան-
խավճարները, այս դեպքում առկա է դրամական միջոցների ներ-
հոսք, մինչդեռ դա չի անդրադարձել ֆինանսական արդյունքների 
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վրա: Տվյալ դեպքում անհրաժեշտ է հաշվետու ժամանակաշրջանի 
շահույթի մեծությունը ավելացնել ստացված գումարի չափով: 

 2. Այնպիսի տնտեսական գործառնությունների հետ, որոնք 
առաջացնում են դրամական միջոցների շարժ` անմիջական ազդե-
ցություն չունենալով զուտ շահույթ ցուցանշի վրա: Մասնավորապես, 
ձեռքբերված հումքի, նյութերի դիմաց վճարումը և դրան համապա-
տասխան նյութական ընթացիկ ակտիվների մնացորդի աճը անհրա-
ժեշտություն է առաջացնում ճշգրտել զուտ շահույթը: Նյութական ըն-
թացիկ ակտիվների մնացորդի աճի դեպքում պետք է զուտ շահույթի 
գումարը նվազեցնել այդ չափով, իսկ հակառակ դեպքում` ավելաց-
նել: Կարճաժամկետ պարտավորությունների ճշգրտման ժամանակ 
դրանց աճի դեպքում պետք է ավելացնել զուտ շահույթի մեծությունը, 
քանի որ դա չի նշանակում դրամական միջոցների արտահոսք: 
Նշված պարտավորությունների նվազման դեպքում համապատաս-
խան չափով պետք է պակասեցնել զուտ շահույթի գումարից: 

 3. Այնպիսի տնտեսական գործառնությունների հետ, որոնք 
անմիջական ազդեցություն են ունենում շահույթի վրա, բայց չեն 
առաջացնում դրամական միջոցների շարժ: Ոչ դրամային գործոն է 
ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների մաշվածու-
թյունը, վերջինիս առնչությամբ պետք է ճշգրտել շահույթի մեծու-
թյունը` ավելացնելով համապատասխան գումարով3:  

Անուղղակի մեթոդով դրամական հոսքերի վերլուծության 
ընթացքում անհրաժեշտ է ճշգրտել զուտ շահույթը պաշարների, 
դեբիտորական պարտքերի, կրեդիտորական պարտքերի, կարճա-
ժամկետ ֆինանսական ներդրումների և այլ հոդվածների փոփո-
խության գումարով: Անհրաժեշտ է բացառել նաև գործառնական 
գործունեությանը չառնչվող գործունեության (օրինակ ոչ ընթացիկ 
ակտիվների, այլ կազմակերպության արժեթղթերիվաճառք) արդ-
յունքում ստացված ֆինանսական արդյունքները 4: 

 Այն դեպքում, երբ հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսա-
կան արդյունքը վնաս է լինում, ապա հաշվարկի հիմք է ընդունվում 
վնասի մեծությունը: Հնարավոր է, որ վերահաշվարկների արդյուն-
քում գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների շար-
ժի վերջնական արդյունքը դրական դրսևորում ստանա: Հետևաբար, 
անուղղակի մեթոդի դեպքում հետազոտությունը տարվում է ըստ 
գործունեության ոլորտների, ինչը հստակորեն արտացոլում է, թե 
                                                                 
3 Êàíêå À. À., Êîøàåâàÿ È. Ï., Àíàëèç ôèíàíñî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 

ïðåäïèÿòèÿ, 2-å èçä., Ì.:ÈÄ «ÔÎÐÓÌ» ÈÍÔÐÀ-Ì, 2007ã., 246ñ. 
4 Áàíê Â. Ð., Áàíê Ñ. Â., Òàðàñêèíà À. Â., Ôèíàíñîâûé àíàëèç, Ì.: ÒÊ Âåëáè, 

Èçä-âî Ïðîñïåêò, 2006ã., 189ñ.  



 244

հատկապես գործունեության որ տեսակի արդյունքում է ձևավոր-
վել շահույթը և որտեղ են ներդրված այսպես կոչված ՙկենդանի 
փողերը՚: Այս մեթոդի կիրառման ժամանակ ուսումասիրվում է 
ՙՀամախմբված ֆինանսական արդյունքների մասին՚ հաշվետվու-
թյունը ներքևից վերև, իսկ ուղղակի մեթոդի դեպքում` վերևից 
ներքև5: 

Հաշվարկները մասնավորապես հիմնված են զուտ շահույթի, 
ամորտիզացիոն մասհանումների, ինչպես նաև կազմակերպու-
թյան ակտիվում և պասիվում փոփոխությունների վրա: Պասիվա-
յին հոդվածների աճի դեպքում դրական ուղղվածությամբ դրամա-
կան հոսքերը ավելանում են, իսկ ակտիվային հոդվածների աճի 
դեպքում` կրճատվում6: 

Հարկ է նշել, որ գրականության մեջ որոշ հեղինակներ անուղ-
ղակի մեթոդով վերլուծության իրականացման ընթացքում հիմք են 
ընդունում զուտ շահույթի մեծությունը մինչ հարկումը, իսկ հեղի-
նակների մեկ այլ խումբ` զուտ շահույթը հարկումից հետո:  

Այսպիսով, ի տարբերություն ուղղակի մեթոդի, դրամական 
միջոցների շարժի հաշվետվության կազմման անուղղակի մեթոդը 
ենթադրում է ոչ միայն դրամական միջոցների հոդվածների, այլ 
նաև ակտիվների և պարտավորությունների մնացած բոլոր հոդ-
վածների վերլուծություն, որոնց փոփոխությունը ազդում է կազմա-
կերպության ֆինանսական հոսքերի վրա: Անուղղակի մեթոդի 
դեպքում ֆինանսական արդյունքը ձևավորվում է ընթացիկ գոր-
ծունեությունից զուտ դրամական միջոցների մեծության չափով մի 
շարք ճշգրտող գործընթացների օգնությամբ: Ներդրումային և 
ֆինանսական գործնեություններից ֆինանսական հոսքերը, սովո-
րաբար, արտացոլվում են ուղղակի մեթոդով: 

                                                                 
5 Бочаров В. В., Финансовый аналоз, Краткий курс, 2-е изд.-СПб.: Питер, 

2009 г., 110 с. 
6 Ñàâ÷óê Â. Ï., Óïðàâëåíèå ôèíàíñàìè ïðåäïðèÿòèÿ, 2-å èçä., Ì.: ÁÈÍÎÌ. 

Ëàáàïàòîðèÿ çíàíèé, 2005, 47ñ. 
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АННОТАЦИЯ 
Нарине Мартиросян, к. э. н. 

АГЭУ 
ОЦЕНКИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

Для подготовки отчета о движении денежных потоков исполь-
зуются прямые и косвенные методы. Основное различие между мето-
дами отражено в разнице определения процедур денежных потоков от 
операционной деятельности. Под прямым методом анализа денежных 
потоков можно понять размер оттока и притока денежных средств 
организации, а так же масштабы видов деятельностей в них. Однако 
метод имеет существенный недостаток. Он не дает возможности анна-
лизировать корреляцию между финансовым результатом и изменением 
остатка денежных средств компании. Для этого используется косвен-
ный метод анализа движения денежных средств. При этом методе 
финансовый результат формируется из текущих операций в размере 
чистых денежных потоков с помощью ряда процессов. 

 
 

ANNOTATION 

Narine Martirosyan, Doctor of Economics 
ASUE 

CASH FLOW ESTIMATES 

For the preparation of cash flow statement direct and indirect methods are 
used. The main difference between the methods is reflected in the difference of 
procedures of cash flows from operating activities. A direct method of cash 
flow analysis helps to understand the size of the outflow and inflow of funds the 
organization as well as being the scale of activities in them. However, the 
method has a major drawback: It makes it impossible to analyze the correlation 
between financial performance and changes in the cash balance of the 
company. For this we can use an indirect method of cash flow analysis. With 
this method, the financial result is formed from the current operations in the 
amount of net cash flows through a series of processes. 
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НАУА 

ПРИБЛИЖАЮЩИЙСЯ КРИЗИС В ЭКОНОМИКЕ АРМЕНИИ ТРЕБУЕТ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ТАКТИКЕ И СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ СТРАНЫ  

Ключевые слова - Кризис, инвестиции, кредит, финансы, 
привлекательность. 

Сильнейший финансовый кризис в России из-за западных санкций 
и обвала цен на нефть ударила и по Армении, которая почти целиком 
находится в экономической орбите России. 

Уже очевидно, что Армения, еще не оправившись от кризиса 2008 
года, в 2015 году входит в новый кризис, последствия которого могут 
быть гороздо более тяжелым. На Армению этой негатив передается 
через два основных механизма- обесценивание частных трансфертов 
из России и падение валютных доходов от экспорта в Россию.Эта два 
основных источника поступлений валюты в Армению,и оба они крити-
чески просели. 

Доходы трудовых мигрантов обесценились уже почти в два раза, а 
экспорт в Рооссии начинается сокращаться в условиях ежедневного 
изменения курса рубля. Таким образом экономическая модель Арме-
нии основывавшись на экспорте дешевой рабочей силы в Россию и 
проедании полученных трансфертных доходов, сейчас потерпила крах. 

Отметим, что иностранные инвестиции в Армении за последние 
годы продолжают резко сокращаться. 

По данным Национальной статистической службы Армении, в 
2013 году, по сравнению с 2012 годом, прямые иностранные инвестиции 
в экономику страны сократились более чем 22%, составив 469 млн. 
долларов. В 2012 году инвестиции составили 598 млн. доларов, что было 
на 20% меньше по сравнению с 2011 годом (в 2011 году прямые 
иностранные инвестиции составили 702 млн. долларов). В 2013 году 
объем иностранных инвестиций стал самым низким с 2007 года. 

Сокращение инвестиций привело к замедлению экономического 
роста и ухудшению макроэкономических показателей. ВВП в 2011 
году составила 10 млрд. долларов в 2012 году - 9,9 млрд., в 2013 году – 
10,4 млрд. долларов.(1) 

В 2012 году безработица составила 9 %, а по неофициальным дан-
ным – не менее 35%. Уровень бедности в 2012 году составлял 34,2 %, а 
в 2013 году – 33 %. При этом 13,3% населения было очень бедным, а 
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2,7 % крайне бедным. Минимальная зарплата в 2012 году составила 
35 тыс. драм, средняя пенсия 27 тыс. драм, тогда как прожиточный 
минимум составил 42,5 тыс. драм. По сравнению с соседними госу-
дарствами значительно меньше ВВП на душу населения. Производи-
тельность труда в реальном секторе экономики существенно не повы-
шается. Внешний долг страны составляет около 40% ВВП. Это приве-
ло к тому, что уменьшаеться рождаемость, увеличивается эмиграция. 
За последный пять лет покинули страну 201 тыс. жителей и отток 
продолжается. 

В этих условиях правительству Армении необходимо обработи-
вать продуманные политические и экономические концепции по веде-
нию экономики страны, а не ждать решений из России, как считают 
некоторые экономисты. (2) 

Концепции развития экономики могут быть разные. Один из них, 
более вляюшчие на экономику и смягчению кризиса, по нашему мнению, 
является увеличение притока иностранных инвестиции в Армению, для 
чего необходимо пересмотреть тактику и стратегию инвестицонной 
политику страны. 

Основными принципами и задачами политики государства в 
инвестиционной сфере в перспективе должны стать: 

 усиление роли государства, как гаранта осуществления пред-
сказуемого благоприятного нормативно-правового режима 
хозяйственной деятельности отечественных и зарубежных ин-
весторов, публичность проводимой государственной инвести-
ционной политики;   

 введение иммунитета внутренних инвесторов в отношении 
вступления в силу правовых норм, ухудшающих условия внут-
ренних инвестиций в части взаимоотношений инвесторов с 
государством, предоставление законодательных гарантий инвес-
торам в сохранении стабильных условий хозяйствования; 

 создание равных конкурентных условий хозяйственной дея-
тельности всем инвесторам независимо от формы собственнос-
ти, способствующих эффективному размещению капитала и 
устойчивому экономическому развитию; отказ от практики 
избыточного вмешательства в дела бизнеса; 

 осуществление действенных законодательных и практических 
механизмов защиты интересов и прав инвесторов при реалии-
зации инвестиционных проектов; устранение противоречий 
нормативно-законодательной базы инвестиционной деятель-
ности, снятие барьеров входа на рынок капиталов; 
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 либерализация рынка инвестиционных проектов путем упроще-
ния процедур согласования и получения разрешительной доку-
ментации при их разработке и реализации (принцип «одного 
окна») 

 обеспечение возможности получения инвесторами достовер-
ной информации об организациях в целях анализа и выбора 
объектов инвестиций (регламентация состава и структуры 
раскрываемой информации финансового и нефинансового 
характера, способов ее раскрытия; реформа бухгалтерского 
учета, разработка стандартов учета, максимально приближен-
ных к западным); 

 содействие становлению современной институциональной 
инфраструктуры инвестиционного рынка, обеспечивающей 
эффективную трансформацию сбережений национальной эконо-
мики в инвестиции в производство, становление эффективных 
рыночных механизмов межотраслевого перелива капитала; 

 усиление социальной направленности инвестиционной дея-
тельности в стране, безусловный приоритет инвестиций в 
«человеческий» капитал, в развитие социальной инфраструкту-
ры, здравоохранения, образования, фундаментальной и прик-
ладной науки; 

 отказ от неэффективных инвестиционных расходов из бюджета, 
от реализации необеспеченных финансированием инвести-
ционных проектов, безусловное выполнение инвестиционных 
обязательств государства в рамках годового бюджетного плана; 

 открытость и предсказуемость государственной инвестицион-
ной политики, стимулирование привлечения капиталов частно-
предпринимательского сектора для решения приоритетных 
задач социально- экономического развития страны; 

 отказ от прямого государственного финансирования эффектив-
ных, коммерчески окупаемых инвестиционных проектов; 
приоритет государственной поддержки непривлекательным 
для частного капитала, но стратегически важным для страны 
инфраструктурным объектам, от которых зависит устойчивое 
функционирование всего национального хозяйства, сфер, спо-
собствующих инновационно-технологическому прорыву, а так-
же проектов, обеспечивающих экологическую безопасность; 

 повышение эффективности инвестиционной деятельности госу-
дарственного сектора экономики, обеспечение «прозрачности» 
данных инвестиционных потоков и программ, нацеленность на 
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решение приоритетных задач социально-экономической поли-
тики государства, безопасное функционирование их техни-
чески сложных систем; 

 создание благоприятных условий наращивания инвестиционно-
финансового потенциала армянских предприятий путем осу-
ществления программ их реструктуризации, снижения налого-
вого бремени; совершенствования амортизационной политики 
адекватно задачам инвестиционной реконструкции произ-
водства; освобождение его от колоссальной массы устаревших 
неиспользуемых активов; 

 либерализация внешнеторгового и налогового режимов для ввоза 
в РА современного технологического оборудования, необхо-
димого для нужд модернизации действующих предприятий. 

 превращение всю Армению особой экономической зоной 
(ОЭЗ). Создание зоны отдельними кусками не даст желаемого 
эффекта. 

В настоящее время главная опасность для будущего развития 
страны заключается в том, что рост инвестиций пока очень неустойчив 
и во многом базируется на благоприятной конъюнктуре мировых 
рынков. Не устранены фундаментальные причины слабости экономики 
РА - незавершенность структурных и институциональных реформ в 
реальном секторе, его низкая конкурентоспособность и физическая 
изношенность производственного аппарата, структурные деформации 
национального хозяйства, сохранение обширного сектора убыточных 
производств, низкая восприимчивость предприятий к инвестициям. 

Решение этих непростых проблем требует осуществления актив-
ной государственной инвестиционной политики, критического переос-
мысления прошлого опыта государственного регулирования инвести-
ционной деятельности, накопленных в экономике проблем и выработ-
ки новых принципов государственной политики, адекватных задачам 
посткризисного возрождения страны (3). 

 Думаем, что вступление Армении в Евразийский союз даст новый 
стимул для привлечнии иностранных инвестиций. 
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ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ 

Սայադ Պետրոսյան, տ.գ.թ., դոցենտ  

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ Է 
ՄԱՐՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 
Բանալի բառեր - ճգնաժամ, ինվեստիցիա, կրեդիտ, ֆինանս, հրապուրիչ 

Հոդվածում հիմնավորվում է, որ մոտեցող ճգնաժամը հաղթա-
հարելու և տնտեսության զարգացումը ապահովելու համար Հա-
յաստանի կառավարությունը պետք է մշակի և իրականացնի մի 
շարք միջոցառումներ, որոնցից մեկը, ըստ հեղինակի պետք է լինի 
օտարերկրյա ներդրումների մարտավարական ու ռազմավարա-
կան քաղաքականության վերանայումը: 

 

ANNOTATION 

Sayad Petrosian, PhD, Professor  

ECONOMIC CRISIS APRROAEH IN ARMENIA REGUESTS TACTICAL AND 
STRADEGIC CHANGES IN INVESTMENT 

 

Key words - crisis, investment, credit, finance, attractive 

It is justified in article that to overcome coming crisis and insure 
development of economy, government of Armenia must develop and 
implement some initiation, one of its, as outher suggests, is revisit and 
review of tactical and sdrategi policy of foreign investments. 
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Մանե Մաթևոսյան, տ.գ. թ. 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՌԻՍԿԵՐԻ 
ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ և ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր – պարտավորություն, ռիսկ, կառավարում, ներդրող, 
փոխառու կապիտալ, կազմակերպություն, ֆինանսական 
կայունություն, գործոն, վերլուծություն 

Տնտեսական վերափոխումներին համահունչ նորովի լուծում-
ներ են պահանջվում արտադրական կազմակերպությունների ֆի-
նանսական կայունացմանն ուղղված ռազմավարության մշակման 
աշխատանքներում:  

Կազմակերպության ֆինանսական կայունությունը ռեսուրս-
ների բաշխման և օգտագործման գործընթացում տնտեսական և 
ֆինանսական այն վիճակն է, որն ապահովում է նրա անընդհատ 
զարգացումը շահույթի ու կապիտալի աճի նպատակով` պահպա-
նելով ցանկալի վճարունակություն1: 

Կազմակերպության ֆինանսական կայունությունը որոշվում է 
ծախսերի համեմատ եկամուտների գերազանցմամբ, այն ապահո-
վում է դրամական միջոցների ազատ շարժ և արտադրության 
պրոցեսի ու արտադրանքի իրացման անխափան գործընթաց2:  

Ֆինանսական կայունությունը հենվում է կազմակերպության 
ակտիվների առանձին տեսակների (ընթացիկ և ոչ ընթացիկ) և 
դրանց ֆինանսավորման աղբյուրների (սեփական կամ ներգրավ-
ված միջոցների) օպտիմալ հարաբերակցության վրա:  

Կազմակերպության ֆինանսական կայունության գործակից-
ների համակարգին ծանոթանալու համար ամփոփ աղյուսակի 
տեսքով ներկայացնենք տնտեսագիտական գրականության մեջ 
առավել լայն կիրառում ունեցող գործակիցները, դրանց հաշվարկ-
ման մոտեցումները և առաջարկվող սահմանային արժեքները: 

                                                                 
1 Гиляровская Л. Т., Вехорева А. А. «Анализ и оценка финансовой устойчивос-
ти коммерческого предприятия». - СПб.: Питер, 2003, стр. 13 

2 Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. «Финансовый анализ»: Учеб. пособие. - М.: 
ЮНИТИ - ДАНА, 2002, стр. 344 
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Այուսակ 1 
Ֆինանսական կայունության գործակիցների համակարգը 

 

Գործակցի անվանումը Հաշվարկման հիմքը
ÜáñÙ³ïÇíÇ 

³é³ç³ñÏíáÕ 
³ñÅ»ùÁ 

1 2 3 4 

¶1 

Ֆինանսական անկախության 
(ինքնուրույնության) կամ 
սեփական կապիտալի 
կենտրոնացման գործակից 

Սեփական 
կապիտալ/ 
Ակտիվների 

հանրագումար 

0.5-ից մեծ3 
 

¶2 
Ֆինանսական կախվածության
կամ փոխառու կապիտալի 
կենտրոնացման գործակից 

Ոչ ընթացիկ+ 
ընթացիկ պարտա-
վորություններ/Ակ-
տիվների հանրա-

գումար 

0.5-ից փոքր4

¶3 
Սեփականության կամ 
կապիտալի համարժեքության 
գործակից 

Սեփական կապի-
տալ/Սեփական 

կապիտալ+պարտա-
վորություններ 

0.6-ից մեծ5 

¶4 

Երկարաժամկետ 
ֆինանսական անկախության 
կամ ֆինանսական 
կայունության գործակից 

Սեփական կապի-
տալ+ոչ ընթացիկ 

պարտավորություն-
ներ/Ակտիվների 
հանրագումար 

0.6-ից մեծ6 

¶5 
Ֆինանսական ռիսկի 
գործակից 

Ոչ ընթացիկ+ 
ընթացիկ պարտա-
վորություններ/Սեփ
ական կապիտալ 

1-ից փոքր7 

 
                                                                 
3 Вакуленко Т.Г., Фомина Л.Ф. «Анализ бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности для принятия управленческих решений». - СПб.: «Издательский дом 
Герда», 2003, стр. 67 

4 Вакуленко Т.Г., Фомина Л.Ф. «Анализ бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности для принятия управленческих решений». - СПб.: «Издательский дом 
Герда», 2003, стр. 67. 

5 §Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦ /ÐÐ ¶²² ÃÕÃ³ÏÇó ³Ý¹³Ù Úáõ. Ø. êáõí³ñÛ³ÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ËÙμ³·-
ñáõÃÛ³Ùμ (»ññáñ¹` Éñ³óí³Í, μ³ñ»÷áËí³Í Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ),- ºñ.: îÝï»ë³-
·»ï, 2009, ¿ç 136-138 

6 Донцова Л. В., Никифорова Н.А. «Анализ финансовой отчетности».-Учебное 
пособие.-М.: Издательство §Дело и Сервис¦, 2003, стр. 126 

7 ê³ñ·ëÛ³Ý ².¼., ²é³ù»ÉÛ³Ý Î.². îÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ: 
ºñ¨³Ý, îÝï»ë³·»ï, 2005Ã., ¿ç 369: 
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Ֆինանսական կայունության գործակիցները հանդիսանում են 
կազմակերպության գործունեության հատուկ բնութագրիչներն ու 
հարկ է մշտապես գնահատել և հետևել դրանց դինամիկային:  

«Նորդ-Իմպորտ» ՍՊԸ-ի տվյալներով որոշել ենք վերը բեր-
ված ֆինանսական կայունության գործակիցները, որոնց արդյունք-
ները ներկայացված են թիվ 2 աղյուսակում: 

Այուսակ 2 
Ֆինանսական կայունության գործակիցների վերլուծությունը  

«Նորդ- Իմպորտ» ՍՊԸ-ում 

 Շեղումը 

Գործակցիները 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2012թ.-ի 
2011թ.-ի 
համեմատ 

2013 թ.-ի 
2012թ.-ի 
համեմատ 

1 2 3 4 5 6 
1. Գ1 0.3 0.15 0.32 -0.15 +0.17 
2. Գ2 0.7 0.85 0.684 +0.15 -0.166 
3.Գ3 0.3 0.15 0.32 -0.15 +0.17 
4.Գ 4 0.73 0.32 0.5 -0.41 +0.18 
5.Գ5 2.31 5.7 2.17 +3.39 -3.53 

 

Աղյուսակ 2-ի տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 
«Նորդ-Իմպորտ» ՍՊԸ-ում 2011-2013 թթ. կազմակերպության ֆի-
նանսական կայունությունը բնութագրող ինտեգրալ գործակիցը` 
ֆինանսական անկախության գործակիցը, սահմանված նորմատի-
վային արժեքից` 0.5-ից, փոքր է, որը խոսում է այն մասին, որ կազ-
մակերպությունը, իրացնելով ակտիվները, այդքան էլ չի կարողա-
նում մարել իր բոլոր պարտավորությունները և պահպանել սեփա-
կանության իրավունքը, քանի որ ինչքան փոքր է այս գործակցի 
արժեքը սահմանված նորմատիվից, այնքան բարձր է անվճարու-
նակության ռիսկը, ընդ որում տվյալ գործակցի արժեքի նվազումն 
արտացոլում է նաև ուսումնասիրվող կազմակերպությանը որոշակի 
չափով սպառնացող դրամական միջոցների պակասորդի վտանգը: 

Ավելի հաճախ օգտագործվող գործակիցը, որը կապված է 
կազմակերպության ֆինանսական վիճակի գնահատման հետ, հա-
մարվում է ֆինանսական կախվածության գործակիցը, որը նորմալ 
տնտեսավարման պայմաններում պետք է փոքր լինի 0.5-ից: Եթե 
այն մեծ է սահմանված նորմատիվային արժեքից, ապա նշանա-
կում է, որ ընկերության գործունեությունը այնքան էլ բնականոն 
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հունով չի ընթանում և կազմակերպության վճարունակությունը 
այնքան էլ ապահովված չէ` կապված ակտիվների նկատմամբ 
պարտավորությունների զգալի գերազանցմամբ: «Նորդ-Իմպորտ» 
ՍՊԸ-ում այս գործակիցը 2011-2013 թթ.-ին գերազանցում է սահ-
մանված նորմատիվը, ինչը նշանակում է, որ կազմակերպության 
ակտիվների և պարտավորությունների կառուցվածքը որոշակի 
չափով սխալ է, և այս կազմակերպությունում տվյալ գործակցի 
կտրվածքով ևս մեծ են ռիսկերը: 

Ընկերության վճարունակության և ֆինանսական կայունու-
թյան կարևոր գործակիցներից է սեփականության կամ կապիտալի 
համարժեքության գործակիցը, որն ընդունված է, որ պետք է կազ-
մի շուրջ 0.6, ինչը վկայում է կազմակերպության ֆինանսական 
կայունության մասին, որի միջոցների 60 տոկոսը սեփական են, 
իսկ փոխառու միջոցներն ավելի քիչ են: 2011-2013թթ. «Նորդ-
Իմպորտ» ՍՊԸ-ում կապիտալի համարժեքության գործակիցը բա-
վականին զիջում է սահմանված նորմատիվից, ինչն իհարկե բա-
վականին վատ է անդրադառնում կազմակերպության վճարունա-
կության վրա: Միաժամանակ հարկ է նշել, որ շուկայական տնտե-
սության պայմաններում սեփական կապիտալի բարձր տեսակա-
րար կշիռը դեռևս չի վկայում կազմակերպության ֆինանսական 
կայունության մասին, քանի որ պարտավորությունների աճը, ընդ-
հակառակը` վկայում է կազմակերպության ֆինանսական ճկունու-
թյան և կրեդիտորների կողմից նրա նկատմամբ ձևավորված 
վստահության կայուն աստիճանի մասին, ինչը, մեր կարծիքով, 
բնորոշ է ուսումնասիրվող կազմակերպությանը: 

Կազմակերպության ֆինանսական կայունության գնահատման 
հաջորդ կարևոր գործակիցը երկարաժամկետ ֆինանսական ան-
կախության կամ ֆինանսական կայունության գործակիցն է, որն, 
ըստ էության, արտահայտում է կազմակերպության անկախությու-
նը (կամ կախվածությունը) կարճաժամկետ փոխառու աղբյուրնե-
րից: Սեփական կապիտալի և ոչ ընթացիկ պարտավորությունների 
գումարային մեծության հարաբերությունը ընթացիկ և ոչ ընթացիկ 
ակտիվների գումարային մեծությանը ցույց է տալիս, թե ակտիվ-
ների որ մասն է ֆինանսավորվում ի հաշիվ կայուն աղբյուրների: 
նդունված է, որ այս գործակիցը պետք է մեծ լինի 0.6-ից, սակայն 
ինչպես տեսնում ենք, ՙՆորդ-Իմպորտ» ՍՊԸ-ում գլխավորապես 
2011թ. է նշված գործակիցը գերազանցել նորմատիվային արժե-
քին, իսկ 2012-2013թթ. այն փոքր ինչ նվազել է: Տվյալ դեպքում 
կազմակերպության ակտիվների ոչ այդքան մեծ մասն է ֆինանսա-
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վորվում կայուն աղբյուրների հաշվին, այսինքն` մեծ է կախվածու-
թյունը կարճաժամկետ փոխառու միջոցներից, որի երկարաձգվե-
լու կամ ավելանալու դեպքում կազմակերպությունը կարող է 
հայտնվել ֆինանսապես անկայուն վիճակում:  

Առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացնում ֆինանսական 
ռիսկի գործակիցը, որի գնահատման համար կարևոր նշանակու-
թյուն ունի կազմակերպության կապիտալի կառուցվածքը, այսինքն` 
կարճաժամկետ և երկարաժամկետ պարտավորությունների և սե-
փական կապիտալի հարաբերակցությունը: Եթե տվյալ գործա-
կիցը մեծ է սահմանված նորմատիվից` 1-ից, որն առկա է «Նորդ-
Իմպորտ» ՍՊԸ-ում 2011-2013 թթ., ապա դա վկայում է այն մասին, 
որ կազմակերպության գործունեությունը մեծապես կախված է 
արտաքին ֆինանսավորումից, ինչը կարող է հանգեցնել սեփա-
կան միջոցների պակասի, պարտքի աճի և սնանկացման: 

Ֆինանսական ռիսկը գործընթաց է, որի մակարդակը կարելի է 
կառավարել, այսինքն` ազդեցություն գործադրել դրա վրա: Դրա 
համար անհրաժեշտ է այն ճանաչել` ուսումնասիրել և վերլուծել 
ռիսկի արտահայտումները տարբեր իրավիճակներում, բացահայ-
տել դրա վրա ազդող գործոնների կազմը և նշանակությունը, 
դրանցից յուրաքանչյուրի արտահայտման հետևանքները: Այդ 
գործոնների ազդեցության չափը որոշելու համար ֆինանսական 
ռիսկի գործակցի վերը նշված բանաձևի մեջ կարելի է կատարել 
որոշակի վերափոխումներ8` 

 

Պ Պ Ոըա Ըա êÏ 

Սկ 

=
Ա 

:
Ա 

: 
Ոըա 

:
Ըա 

 
Պ – պարտավորությունների մեծությունն է 
Սկ – սեփական կապիտալի մեծությունն է, 
Ա - ակտիվների ընդհանուր մեծությունն է, 
Ոըա ոչ ընթացիկ ակտիվներ մեծությունն է,, 
Ըա ընթացիկ ակտիվների մեծությունն է 
Պ/Ա - ֆինանսական կախվածության գործակիցն է, 
Ոըա/Ա - ոչ ընթացիկ ակտիվների և ակտիվների հարաբերակ-

ցության գործակիցն է, 
                                                                 
8 ê³ñ·ëÛ³Ý ².¼., ²é³ù»ÉÛ³Ý Î.². îÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ: 

ºñ¨³Ý, îÝï»ë³·»ï, 2005Ã., ¿ç 370: 
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À³/àÁ³ - ընթացիկ և ոչ ընթացիկ ակտիվների հարաբերակցու-
թյան գործակիցն է, 

Սկ/Ըա - սեփական կապիտալի և ընթացիկ ակտիվների հարա-
բերակցության գործակիցն է: 

«Նորդ-Իմպորտ» ՍՊԸ-ի տվյալներով թիվ 3 աղյուսակում կա-
տարվել է ֆինանսական ռիսկի վերլուծություն: 

Աղյուսակ 3 
Ֆինանսական ռիսկի վրա ազդող գործոնների վերլուծությունը 

 

Շղթայական տեղադրումների եղանակաով կատարվախ հաշ-
վարկները հետևյալն են. 

1) հաշվարկ`  0.85 : 0.009 : 107.875 : 0.151 = 5.7, 
2) հաշվարկ, 1) տեղադրում` 0.684 : 0.009 : 107.875 : 0.151 = 4.67, 
3) հաշվարկ, 2) տեղադրում ` 0.684 : 0.013 : 107.875 : 0.151 = 3.23,  
4) հաշվարկ, 3) տեղադրում ` 0.684 : 0.013: 75.78 : 0.151 = 4.59, 
5) հաշվարկ, 4) տեղադրում ` 0.684 : 0.013 : 75.78: 0.32 = 2.17: 
Վերը նշված գործոնների ազդեցությունը վերլուծվող կազմա-

կերպության համար կազմել է՝  

Ցուցանիշներ 2012թ. 2013թ. Շեղումը 

1 3 4 5 
1. Ոչ ընթացիկ ակտիվներ, հազ. դրամ 1173.1 1585.2 +412.1 

2. Ընթացիկ ակտիվներ, հազ. դրամ 126548.6 120127.1 -6421.5 

3. Սեփական կապիտալ, հազ. դրամ 19057.2 38454.2 +19397.0

4.Պարտավորություններ, հազ. դրամ 108664.5 83258.1 -25406.4

5.Ֆինանսական կախվածության 
գործակից 0.85 0.684 -0.166 

6. Ոչ ընթացիկ ակտիվների և 
ակտիվների հարաբերակցության 
գործակից 

0.009 0.013 -0.004 

7. Ընթացիկ և ոչ ընթացիկ ակտիվ-
ների հարաբերակցության գործակից 107.875 75.78 -32.095 

8. Սեփական կապիտալի և ընթացիկ 
ակտիվների հարաբերակցության 
գործակից 

0.151 0.32 +0.179 

9.Ֆինանսական ռիսկի գործակից 5.7 2.17 -3.53 
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1. Պարտավորությունների և ակտիվների հարաբերակցու-
թյան գործակիցը` -1.03, 

2. Ոչ ընթացիկ ակտիվների և ակտիվների հարաբերակցու-
թյան գործակիցը` -1.44, 

3. Ընթացիկ և ոչ ընթացիկ ակտիվների հարաբերակցության 
գործակիցը` +1.36,  

4. Սեփական կապիտալի և ընթացիկ ակտիվների հարաբե-
րակցության գործակիցը` -2.42:  

Բոլոր գործոնների ազդեցությունը ֆինանսական ռիսկի գոր-
ծակցի վրա կազմել է` 

∆ՖՌԳ = (-1.03)-1.44+1.36-2.42 = -3.53: 
Ինչպես երևում է հաշվարկներից, հետազոտված կազմակեր-

պությունում 2012-2013 թթ. ֆինանսական ռիսկի վրա առավել 
ազդեցություն են ունեցել ոչ ընթացիկ ակտիվների և ակտիվների 
հարաբերակցության գործակիցը և սեփական կապիտալի և ընթա-
ցիկ ակտիվների հարաբերակցության գործակիցը: 

Այսպիսով, քննարկելով ֆինանսական կայունության գնա-
հատման գործակիցները, հարկ է նշել, որ կապիտալի օպտիմալ 
կառուցվածքի վերաբերյալ միասնական հստակ չափանիշներ գո-
յություն չունեն, յուրաքանչյուր կազմակերպություն պետք է գտնի 
իր համար այդ խնդրի լավագույն լուծումը: Բացի այդ կապիտալի 
կառուցվածքում տեղի ունեցող փոփոխությունները տարբեր տե-
սանկյուններից են գնահատվում կազմակերպության և ինվեստոր-
ների կողմից: Բանկերի և այլ ներդրողների համար առավել հու-
սալի իրավիճակ է, եթե սեփական կապիտալի տեսակարար կշիռը 
ավելի մեծ է, ինչը նվազեցնում է ֆինանսական ռիսկը: Ֆինանսա-
կան ռիսկի առկայությունը պայմանավորում է կազմակերպության 
գործունեության արդյունավետությունը, այդ իսկ պատճառով կազ-
մակերպության ղեկավարության կարևորագույն խնդիրներից մեկը 
ֆինանսական ռիսկի գնահատման, և դրա հիման վրա կառա-
վարման միջոցառումների համապատասխան համալիրի որոշումն 
է որակական նոր վիճակի անցնելու պահին: 

Հնարավոր ֆինանսական ռիսկերի ի հայտ գալուց հետո, որոնց 
հետ կազմակերպությունը կարող է առնչվել իր ֆինանսական գոր-
ծունեության ընթացքում և վերջինիս գնահատման արդյունքում, 
ինչպես նաև դրանց հետ կապված հավանական կորուստների բա-
ցահայտման դեպքում, կազմակերպության առջև դրվում է տվյալ 
ռիսկերի բարելավման մոտեցումների և մեթոդների մշակման խնդիր: 
Որպես այդպիսին հանդես է գալիս ռիսկերի կառավարումը, որը կա-
րելի է բնութագրել որպես մեթոդների, հնարքների և միջոցառումների 
համախումբ, որը թույլ է տալիս որոշակի աստիճանով կանխատեսել 
ռիսկային իրավիճակները և միջոցներ ձեռնարկել դրանց տեղի 
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ունենալու դեպքում սպառնացող բացասական հետևանքները չե-
զոքացնելու կամ նվազեցնելու համար:  

Ռիսկերի բարելավման գործընթացի արդյունավետությունը 
մեծապես պայմանավորված է կառավարման ընտրված մոտեցու-
մով9: Մասնագիտական գրականության ուսումնասիրությունը թույլ 
է տալիս ռիսկերի կառավարման մոտեցումները ներկայացնել 
հետևյալ ընդհանրական խմբերով10. 

 ռիսկից խուսափում, 
 ռիսկի ընդունում, 
 ռիսկի կառավարում: 

Մոտեցումների առաջին խումբը տարածված է այն ձեռներեց-
ների շրջանում, ովքեր չեն սիրում հաճախակի ռիսկի դիմել և իրենց 
խնդիրն են համարում նվազագույն ռիսկային որոշումների կայաց-
ման միջոցով պահպանել առկա վիճակը կամ դանդաղ տեմպերով 
առաջ շարժվել: Այս ռազմավարության դեպքում ձեռներեցները 
խուսափում են նոր գործընկերներից` գերադասելով արդեն իսկ 
գոյություն ունեցող կապերը: Սակայն սա չի կարելի համարել արդ-
յունավետ ռազմավարություն միջնաժամկետ և երկարաժամկետ 
կտրվածքներով, քանի որ անկանխատեսելի փոփոխությունները 
կարող են հանգեցնել բացասական հետևանքների: 

Երկրորդ մոտեցումը ռիսկի ընդունումն է: Այս ռազմավարու-
թյունը ենթադրում է, որ մտածված ընդունում են ռիսկի առկայու-
թյունը, ինչն ավելի բնորոշ է ձեռներեցին: Հաճախ կարելի է հան-
դիպել այնպիսի դեպքերի, երբ ռիսկային իրավիճակում հայտնվելը 
թվում է անխուսափելի, սակայն որոշ ձեռներեցների հաջողվում է 
զրոյական կորուստներով դուրս գալ իրավիճակից: Բայց հարկ է 
նշել, որ ռիսկի ընդունման այս տարբերակը նույնպես չի հանդի-
սանում խնդրի օպտիմալ լուծում այն հանգամանքների պատճա-
ռով, որ առավել հաճախ հավանական վերջնական արդյունքը չի 
կարող համընկնել նախագծվողի հետ: 

Դա է պատճառը, որ ներկայումս ավելի լայն տարածում են 
ստացել ռիսկի կառավարման մոտեցումները11, այսինքն` ռիսկի 
                                                                 
9 Божко В. П., Балычев С.Ю., Батьковский А. М. и др. Управление финансовой 
устойчивостью предприятий // Экономика, статистика и информатика. 
Вестник УМО. 2013. №4. С. 36-41. 

10 Панягина А.Е. Подходы к пониманию и классификации рисков // Современ-
ная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. 2012. №6. С. 6-16. 

11 Шамин Д. В. Анализ методики финансовой устойчивости предприятия на 
основании определения уровня толерантности к рискам // Интеграл. 2013. № 
1-2. С. 62-64. 
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որոշակիացում և գնահատում, ինչպես նաև միջոցառումների ձեռ-
նարկում այն նվազեցնելու նպատակով: Եվ հենց դա է, որ համար-
վում է առաջնահերթ ռազմավարություններից մեկը, որը նպա-
տակաուղղված է հաջողության հասնելու: Ռիսկի կառավարումը 
սուբյեկտից պահանջում է ոչ միայն ռիսկի աստիճանի որոշում, 
նրա գնահատում, վերլուծություն և այլն, այլ նաև հնարավոր կո-
րուստներից խուսափելու միջոցառումների իրականացում12: 

Ռիսկի կառավարման ընթացքում օգտագործվում են ռիսկերի 
նվազեցման հետևյալ առավել տարածված և հիմնական մեթոդ-
ները13` 

 ռիսկերի դիվերսիֆիկացիա, 
 ռիսկերի ապահովագրում, 
 սահմանափակումների կամ լիմիտավորման մեթոդ: 

Ռիսկերի դիվերսիֆիկացիան ռիսկի համատեղ ենթարկվածու-
թյան նվազեցման միջոց է` տարբեր տեսակի ակտիվների միջև 
միջոցների բաշխման հաշվին, որոնց գինը իրար միջև անմիջակա-
նորեն կապված չեն: Այսպիսով, դիվերսիֆիկացումը թույլ է տալիս 
խուսափել ռիսկի մի մասից` գործունեության ամենատարբեր 
տեսակների միջև կապիտալի բաշխման ժամանակ: 

Ռիսկերի ապահովագրումը ռիսկի նվազեցման ամենակարևոր և 
տարածված եղանակներից մեկն է: Նրա էությունն այն է, որ կազմա-
կերպությունը ռիսկից խուսափելու համար պատրաստ է հրաժարվել 
իր եկամուտների մի մասից, այսինքն` պատրաստ է ապահովագրա-
կան ընկերությանը վճարել ռիսկի աստիճանի նվազեցման համար:  

 Ներկայումս ռիսկերի կառավարման բավականին տարած-
ված մեթոդ է նաև սահմանափակումների կամ լիմիտավորման 
մեթոդը, որը հատկապես լայն կիրառություն ունի փոխատվական 
հարաբերություններում: Այն արդյունավետորեն կիրառվում է բան-
կային համակարգի կողմից, սակայն որոշակի կիրառություն ունի 
նաև առևտրային կազմակերպություններում` կապված առևտրա-
յին վարկի, ապրանքների ապառիկ ձեռքբերման, ստացված փո-
խառությունների հետ: Այն ծախսերի, վաճառքի, վարկերի և այլնի 
սահմանային չափի սահմանումն է:  

Ընդհանրապես ցանկացած գործունեության արդյունավետու-
թյան բարձրացման և կառավարման համար պետք է կատարել նաև 
                                                                 
12 Koschyk H., Wilson Т. C. Principles for dealing with financial stability risks // 

Journal of risk management in financial institutions. 2013. №2. P. 129-136. 
13 Ембулаев В.Н., Дегтярева О. Г. Системный подход как метод изучения рисковых 
ситуаций //Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского госу-
дарственного университета экономики и сервиса. 2013. № 1. С. 96-105. 
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ռիսկի վերահսկողություն: Ռիսկի վերահսկողությունը մշտապես 
տարվող գործընթաց է կազմակերպության գործունեության և ներքին 
վերահսկման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով: Այն 
կարող է նպաստել կազմակերպությունների եկամուտների ավելաց-
մանը և ծախսերի կրճատմանը, հնարավոր կորուստների կամ այդ 
կորուստների առաջացման աղբյուրների կանխատեսմանը, ռիսկերի 
նվազեցման տնտեսական խթանմանը, ռիսկերի կառավարման մե-
խանիզմների հստակությանը, ինչպես նաև կազմակերպության բոլոր 
ստորաբաժանումների և ծառայությունների կողմից ռիսկերի կոորդի-
նացված վերահսկմանը: Ելնելով վերոնշյալից պետք է ասել, որ 
ռիսկի կառավարման գործընթացը անբաժանելի է ֆինանսական 
վերահսկման գործընթացից: Ներքին վերահսկման համակարգի 
ստեղծումը մեր կարծիքով առավելագույնս կնպաստի ֆինանսական 
ռիսկի որոշակի տեսակի ճանաչման, ստույգ գնահատման և, որպես 
արդյունք, ռիսկի մակարդակի նվազեցման գործընթացին: Ներքին 
վերահսկման համակարգը պետք է ընդգրկի բազմազան արտաքին 
և ներքին տեղեկատվության հավաքման և մշակման համար անհրա-
ժեշտ տարրերը և նպաստի որոշումների ընդունման գործընթացին 
կազմակերպության մենեջմենթի բոլոր մակարդակներում: Ներքին 
վերահսկողության համակարգի հիմնական խնդիրներից է կառա-
վարման արդյունավետության հիմնական ցուցանիշների, հատկա-
պես` սկզբնական փաստաթղթերի և առաջնային տեղեկատվության 
լրիվության և հավաստիության վերահսկումը: Այսպիսով, կատար-
ված ուսումնասիրությունները հիմք են տալիս եզրակացնելու, որ 
ռիսկերի բարելավման վերը քննարկված մոտեցումներն էլ ունեն 
ինչպես նշանակալի առավելություններ, այնպես էլ թերություններ: Եվ 
բացի այդ, տնտեսությունն անընդհատ զարգանում է, փոփոխվում են 
տնտեսվարման մեթոդներն ու հետևաբար, փոխվում է նաև կազմա-
կերպության ռիսկային իրավիճակների առաջացման աղբյուրների 
կազմը, հաճախականությունն ու դրսևորումները: Այսինքն` ներկայիս 
տնտեսական զարգացման պայմաններում ռիսկերի կառավարման 
գործընթացից առավելագույն օգուտ կարելի է ստանալ միայն տար-
բեր մեթոդների համադրման շնորհիվ, որը նաև առաջարկում ենք 
իրականացնել մեր կողմից ուսումնասիրված «Նորդ-Իմպորտ» ՍՊԸ-
ին, քանի որ արդեն իսկ կատարված վերլուծության արդյունքները 
փաստում են 2011-2013 թթ. ֆինանսական ռիսկի որոշակի չափով 
բարձր մակարդակի առկայությունը: Ուստի,  միայն տարբեր մեթո-
ների համակցման հիման վրա կարելի է նվազագույն ծախսերով 
հասնել ցանկալի արդյունքի, այսինքն` ռիսկերի կառավարման գործ-
ընթացը կարող է ծառայել կազմակերպության մակարդակով տնտե-
սական արդյունավետության բարձրացման նպատակին: 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
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В соответствии с экономическими реформами, требуются новые 
решения для развития стратегий финансовой стабилизации произ-
водственных компаний. Учитывая этот факт, в этой статье в рамках 
организации осуществляется факторный анализ финансовых рисков, а 
так же рассматривается управление этими рисками. Исследования 
дали основание заключить, что подходы улучшение рисков, описан-
ные в этой статье, имеют значительные преимущества и недостатки. И, 
кроме того, экономика постоянно развивается и меняются бизнес 
методы, поэтому изменяется структура источников риска, а так же их 
частота и проявления. Таким образом, только при сочетании различ-
ных методов можно достичь желаемых результатов с минимальными 
затратами то есть, процесс управления рисками может служить мето-
дом повышения уровня экономической эффективности организации 

ANNOTATION 

Mane Matevosya, PhD, Professor  
 

FINANCIAL STABILITY WITH RELATED TO RISK FACTOR ANALYSIS  
AND WAYS OF IMPROVEMENT 

 

Keywords - Obligation, risk management, investor, borrowed capital, 
organization, financial stability, Factor, analysis 

 

In the line of economic reforms renewed solutions are required for the 
financial stability of the strategic process of production. Taking into 
consideration this fact, in the framework of this article, according to the carried 
out organization, were implemented financial risk analysis and were proposed 
risk management approaches. 

 Carried out researches give basis to conclude the risk improvement 
approaches discussed within this article have both significant advantages and 
shortcomings. Besides, the economy is constantly evolving business methods 
are changing also, thus changes the organization source of risk situation 
structure, frequency and manifestations.  

Therefore, only a combination of different methods based on least cost 
to achieve the desired result, that is a risk management process can serve to 
enhance the economic efficiency of the organization. 
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Տաթև Խաչատուրյան, ասպիրանտ  
ՀՊՏՀ 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

 
Հիմնաբառեր – Սոցիալական ինովացիա, ինստիտուտներ, ինովացիոն 

համակարգ, ինովացիոն մշակույթ, համակարգային 
փոփոխություն: 

Ազգային ինովացիոն համակարգի ստեղծման մասին տնտե-
սագետները բազմիցս են խոսել: Այդ խնդրի լուծումը, անշուշտ, 
երկարաժամկետ է, պահանջում է տևական, հետևողական ջան-
քեր, մեծածավալ ռեսուրսներ, մրցունակ ու որակյալ ինստիտուտ-
ներ և շատ ու շատ այլ բաներ, որոնք արդեն ազգային մտածելա-
կերպի, արժեքային համակարգի, գաղափարախոսության և հոգե-
բանության տիրույթներում են: Հատկապես վերջին բաղադրիչները 
անհրաժեշտ է պատշաճ և մանրակրկիտ ուսումնասիության են-
թարկել, քանզի դրանք կարող են հանդիսանալ ինովացիոն գործ-
ընթացի խոչընդոտներ կամ, ընդհակառակը, արագացուցիչներ:  

ՀՀ ինստիտուցիոնալ միջավայրի բարելավմանը զուգընթաց 
առաջնային խնդիրներից է նաև հայ հասարակության` ինովացիոն 
մտածելակերպի հիմնասյունը դնելը, այն է, թե նորին միտված վար-
քագիծ ձևավորելը: Սա սերտորեն կապված է արժեհամակարգի մու-
տացիոն փոփոխման գործընթացի հետ, սակայն ժամանակի շատ 
կարճատև հատվածում, քանզի փոփոխությունները այսօր ունեն 
առաջանցիկ բնույթ, և ուշացողները անհուսալիորեն ետ են մնում են: 

Վերջին տարիների ընթացքում գլոբալ հարթակներում շատ 
նախաձեռնություններ և միջոցառումներ են իրականացվել սոցիա-
լական և շրջակա միջավայրի խնդիրներին օգտապաշտ և խմբային 
լուծումներ տալու համար: Ընդ որում այժմ խնդիրներն ու ճգնա-
ժամերն ավելի հաճախակի և խորն են դարձել և հասցեագրված ոչ 
ամբողջությամբ շուկային կամ պետությանը: 

Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ ՀՀ տնտեսությունը 
մենք գտնվում է տնտեսական նորացման և ինստիտուցիոնալ փո-
փոխությունների անընդհատ և անկանոն շրջափուլի մեջ, ուստի 
արդյունավետության բարձրացման և տնտեսական համակարգի 
կենսագործունեության բարելավման ավելի ժամանակակից մեթոդ-
ներ են անհրաժեշտ: Այս համատեքստում, սոցիալական նորամու-
ծությունները, որոնք զարգանում են ամբողջ աշխարհում, արձա-
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գանքել են մտածողության փոփոխություններին և տալիս են ավելի 
արդյունավետ եւ համապատասխան լուծումներ:  

Ակնհայտ է, որ սոցիալական նորարարությունը անդրադառ-
նում է ոչ միայն սոցիալական կարիքներին, այլ այնպիսի հասա-
րակական մարտահրավերների, ինչպիսիք են կլիմայի փոփոխու-
թյունը, ծերացման կամ աղքատության հիմնախնդիրները։ Այն նաև 
մի մեխանիզմ է, որը հնարավորություն է տալիս հասնելու համա-
կարգային փոփոխությունների: Սոցիալական նորամուծությունը 
կարելի է դիտարկել որպես պայքարի միջոց, որը սակայն ոչ թե 
կմեղմի համակարգի ախտանիշները, այլ կհասկանա սոցիալական 
խնդիրների հիմքում ընկած պատճառները ու կվերացնի դրանք 
կամ տրանսֆորմացիայի կենթարկի այն:  

Վերջերս շահերի, ինստիտուտների և գաղափարների դինա-
միկ համադրությունը ավելի է խթանել սոցիալական նորարարու-
թյունների արդեն իսկ ներգրավվածությունը ավելի լայն քաղաքա-
կան, տեխնոլոգիական եւ տնտեսական փոփոխությունների մեջ, 
ինչն էլ ազդել և կշարունակի ազդել սոցիալական նորարարության 
զարգացման վրա ընթացիկ տասնամյակում: 

Արդեն մի քանի տարի է, քաղաքականության աջակցության 
սոցիալական նորարարությունը դարձել է օրակարգային հարց: 
Եվրոպական հանձնաժողովի կարծիքով մինչ 2020թ. Եվրոպայի 
ռազմավարություն եւ դրա իրականացման ընթացքում գերական 
խնդիր է սոցիալական նորարարության մշակույթը տարածելը և 
պաշտպանությունը1: 

Ինչպես ներակայացվում է առաջին BEPA սոցիալական նորա-
րարության զեկույցին, հանրային մարմինների, քաղաքացիական 
հասարակական կազմակերպությունների, մասնավոր կորպորա-
ցիաների և անհատների աճող սոցիալական նորարարության 
հանդեպ եկել է և շարունակական է լինելու կապված սոցիալական 
ռիսկերի հետ և դրանց նոր եւ ավելի արդյունավետ մոտեցումների 
ու լուծման տարբերակների փնտրման հետ: 

Զգալի փոփոխություն է նկատվում քաղաքականության ֆո-
նին. ավելի մեծ քաղաքական ուշադրությունն է դարձվում սոցիա-
լական և տնտեսական ոլորտների միջև փոխհարաբերություն-
ներին և դրանց վերաձևակերպմանը2: 

                                                                 
1 http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/activities/conferences_workshops 

/socinnov jan-2009 en.htm 
2 Social innovations, Institutional Change and Economic Performance, edited by 

T. J. Hamalainen and R. Heiskala, © Sitra, 2007 
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Այս տասնամյակի սկզբից արդեն երեք հիմնական փոփոխա-
կաններ են առաջ եկել որորնք ձևավորում են սոցիալական 
իննովացիոայի համակարգը՝ 

Սոցիալական խաղացողները` նրանք հաղթահարել են արդեն 
իրենց առաջին բացասական փորձառությունը՝ տեսնել սոցիալա-
կան նորարարությունը որպես միայն բարեկեցության մասնակի 
խթանիչ, և վերագրելով այն պետության պատասխանատվու-
թյանը: Նրանք այժմ դարձել են Սոցիալական նորարարություննե-
րի ակտիվ մասնակիցներ՝ տեղական, ազգային տարածաշրջանա-
յին մակարդակով: Ըստ եվրոպական հեղինակավոր հետազոտու-
թյունների այս կոնտեքստում անդամ պետությունների ներկայա-
ցուցիչները, ազգային և տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ները, սոցիալական ձեռնարկատերերը և սոցիալական տնտեսու-
թյան կազմակերպությունները, բանկային և ֆինանսական հատ-
վածը, ակադեմիական եւ համալսարանական համակարգը մաս-
նակցում է Սոցիալական նորարարություն շարժմանը: Նույնիսկ 
ավանդական տնտեսական խաղացողները արմատապես փոխե-
ցին իրենց տեսլականը, ինչպես նաեւ այն միտքը, որ սոցիալական 
նորարարությունը այսօր դիտվում է որպես բարդ խնդիրներին 
լուծումներ բերող համակարգ: Ֆինանսական աշխարհը նաև մեծ 
հետաքրքրություն է դրսևորում այդ համակարգին՝ դիտարկելով 
այն որպես իննովացիոն պոտենցիալի կրող: 

Ինստիտուտեր: Դրանք անընդհատ փոփոխվում են: հանրա-
յին հատվածքը՝ մասնավորապես սոցիալական առողջապահու-
թյան և կրթական ոլորտներում, պարտավոր այնպես անել, որ 
ոլորտներում նորարար ազդակներ և գործիքակազմ լինի՝ խթանե-
լով նոր ֆինանսավորման ձևեր, գործընկերության ու դաշինքների 
ստեղծում որպեսզի բարելավվի իրենց ծառայություններ օգտա-
գործողների ներգրավել շահագրգիռ կողմերին.  

Գաղափարներ: Գործողությունների եռանկյունու վերջին, սա-
կայն ոչ պակաս կարևոր անկյունը գաղափարներն են /Ideas/, ինչ-
պես նաև դրանց մշակումն ու տարածումը: Սոցիալական նորա-
րարությունից ծնունդ առած հետազոտական ծրագրերի, գիտա-
փորձերի, քննարկումների, փաստաթղթերի, գրքերի, իրադարձու-
թյունների քանակը վերջին տասնամյակքում շատ տպավորիչ են: 

Վերը նշված երեք դինամիկ փոփոխականների միահյուսումից 
էլ հենց ձևավորվում է սոցիալական իննովացիան՝ 



  265

 
Նկար 2. Սոցիալական Իննովացիա 

 
ò³ÝÏ³ó³Í ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ »ñ»ù ÷áõÉ. êÏ½μáõÙ 

³ÛÝ Í³ÕñáõÙ »Ý, Ñ»ïá ÁÝ¹¹ÇÙ³ÝáõÙ »Ý ÇëÏ í»ñçáõÙ ÁÝ¹áõÝáõÙ áñå»ë 
³ÏÝÑ³Ûï ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ: 

²ñÃáõñ Þáå»ÝÑ³áõ»ñ 

Որոնք են սոցիալական նորարարության խթանիչները՝ 
Միջսեկտորային սերտաճման հիմքում ընկած երեք հիմնա-

կան մեխանիզմներ, որոնք ուղղորդում են դեպի ժամանակակից 
սոցիալական նորարարության: 

1. Գաղափարների ու արժեքների փոխանակում 
2. Դերերի և հարաբերությունների տեղաշարժեր 
3. մասնավոր կապիտալի, հասարակական և 
բարեգործական աջակցության ինտեգրացիա 

Մենք առանձնացնում ենք սոցիալական իննովացիայի վեց 
փուլեր, որոնք տեղի են գաղափարների գործարկումից մինչ ազ-
դեցություն. Այս փուլերը միշտ չէ, որ հաջորդական (որոշ նորամու-
ծություններ կարող են ցատկելսանդղակով) են և կա հետադարձ 
կապ նրանց միջև. Նրանք կարող են նաեւ մտածել, քանի որ 
overlapping տարածքների, ինչպես նաեւ տարբեր մշակույթների եւ 
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հմտությունների. Նրանք ապահովում են անհրաժեշտ և օգտակար 
շրջանակ նորարարների ու նորարարություններ ներդրողների 
համար: Բացի այդ այն ստեղծում է տարածք /Framwork/, որտեղ 
կարծես իննովացիոն գործունեությունը անխուսափելի է թվում3: 

1. Հուշում և ոգեշնչում 
2. Առաջարկներ և գաղափարներ 
3. Նախատիպեր 
4. Կայացում 
5. Գնահատում և տարածում 
6. Համակարգային փոփոխություն 

 
Նկար 1. Սոցիալական իննոավացիայի փուլերը 

 

                                                                 
3 http://www.socialinnovationexchange.org/innovator-resources/process-social-

innovation 
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АННОТАЦИЯ 

Татев Хачатрян, аспирант, АГЭУ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

 

Ключевые слова - социальная инновация, институты, инновационная 
система, инновационная культура, системные изменения. 

Экономического возрождения и институциональные изменения не 
могут быть проведены без социальных инноваций. Социальные инно-
вации не только отвечают на насущные социальные потребности и 
решение проблем общества, но также являются механизмом для дости-
жения системных изменений. Механизмы социальных инноваций - ето 
последовательность взаимодействий и событий-изменений, как общест-
ва так и его институтов. Социальные инновации дают новые способы 
удовлетворения социальных потребностей и предоставляют инстру-
менты для социальной политики и инвестиций для всей экономи-
ческой системы. Област социальных инноваций является активным и 
креативниым для исслевдования. 
 
 

ANNOTATION 

Tatev Khachaturyan, aspirant, ASUE 

SOCIAL INNOVATION IN THE FUNCTIONING OF THE NATIONAL 
 INNOVATION SYSTEM 

Keywords - Social Innovation, Institutions, innovation system, innovative 
culture, systemic change. 

Economic renewal and institutional change can’t be carried out without 
social innovation. Social innovation is not only about responding to 
pressing social needs and addressing the societal challenges, but is also a 
mechanism for achieving systemic change. The mechanisms of social 
innovation—the underlying sequence of interactions and events—change as 
a society and its institutions evolve. Social innovations find new ways of 
meeting social needs and create tools for social policy and investment for 
the whole economic system. Social innovation is growing into a vibrant and 
creative field. 
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Սիփան Ավետիսյան, հայցորդ 
ՀՊՏՀ  

 

ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ ՓՈՐՁԻ 
ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր – Հետազոտություններ, տեխնոլոգիաներ, մշակումներ, 
Ինովացիոն գործունեություն։ 

 
Հետազոտությունների և մշակուների (Հ և Մ) ոլորտը համար-

վում է տնտեսության արտադրողականության և մրցունակության 
աճի խթանման հիմնական բաղադրիչը: Երկրների ինովացիոն 
քաղաքականությունները սովորաբար հիմնված են Հ և Մ զարգաց-
ման տարբեր մոտեցումների վրա1: Մի շարք երկրներում կառա-
վարությունները փորձում են առաջ մղել արդյունաբերական սեկ-
տորի և հետազոտական կազմակերպությունների միջև համագոր-
ծակցությունը` շեշտադրում անելով տեխնոլոգիաների և հետազո-
տությունների զարգացման, առևտրայնացման, կիրառման և փո-
խանցման վրա: 

«Ինովացիոն գործունեության պետական աջակցության մասին» 
ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի «բ» կետին համապատասխան ՀՀ կա-
ռավարությունը հաստատել է Հայաստանի Հանրապետությունում 
ինովացիոն ոլորտի զարգացման հետևյալ գերակայությունները. 

 ա/ ինովացիոն ենթակառուցվածքների ստեղծումն ու զարգա-
ցումը, 

 բ/ էներգիայի այլնտրանքային աղբյուրները, 
 գ/ բարձր տեխնոլոգիաների մշակումը, 
 դ/ էկոլոգիապես նախընտրելի տեխնոլոգիաների ներդրումն 

ու զարգացումը2: 
 Իսրայելի և Իռլանդիայի հատուկ դեպքերի դիտարկումը բա-

ցահայտում է Հ և Մ սեկտորի հաջողության գլխավոր նախա-
պայմանների և առանցքային գործոնների նմանությունների բարձր 
աստիճանը մեր երկրի հետ և նրանց երկուսի փորձը՝ տեղական 
յուրահատկությունների հաշվառմամբ, առանց մեծ դժվարություն-
ների կարող է կիրառվել Հայաստանում3։ 

                                                                 
1 Schumpeter J. “Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis 

of the Capitalist Process” New York, 1939, vol. I. pg. 100-101 
2 §ÆÝáí³óÇáÝ áÉáñïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·»ñ³Ï³ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ 

ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 19.10.2006Ã. N 1466 ¬Ü áñáßáõÙ 
3 §¶Éáμ³É ¾ë-öÇ-êÇ¦ ·áñÍ³ñ³ñ ¨ Çñ³í³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-

ÃÛ³Ý Ñ»Ý³ÝÇß³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, www.globalspc.am  



  269

 Աղյուսակ 1. 
Հ և Մ ոլորտի զարգացման գլխավոր նախապայմաներն ու 
առանցքային գործոնների առկայությունը Իսրայելում, 

Իռլանդիայում և ՀՀ-ում 
 

Հ և Մ ոլորտի աճի 
հաջողության հիմնական 

գործոնները 

Իսրայել Իռլանդիա Հայաստան 

Տաղանդավոր, բարձրորակ 
աշխատուժ 

Ուժեղ 
զարգացած 

Ուժեղ 
զարգացած

Ուժեղ 
զարգացած 

Ուժեղ Հ և Մ հիմք Ուժեղ 
զարգացած 

Ուժեղ 
զարգացած

Ուժեղ 
զարգացած 

Հ և Մ մասնագիտացումներ, 
բազմազանեցում 

Ուժեղ 
զարգացած 

Ուժեղ 
զարգացած

Լավ է 
զարգացած 

Աջակցություն արտասահման-
յան գործընկերների կողմից 
/սփյուռք/, ԱՈւՆ-ի ռազմավա-
րություն, օֆշորային ուղղորդ-
ված բիզնես գործընթաց 

Ուժեղ 
զարգացած 

Ուժեղ 
զարգացած

Ուժեղ 
զարգացած 

Աշխարհի ամենախոշոր ընկե-
րությունների Հ և Մ կենտրոն-
ներ, ներդրումներ 

Ուժեղ 
զարգացած 

Ուժեղ 
զարգացած

Թույլ 
զարգացած 

 
Կրթության և Հ և Մ համար 
ծախսերի բարձր մակարդակ, 
հետազոտության ֆինանսա-
վորում 

Ուժեղ 
զարգացած 

Ուժեղ 
զարգացած

Ուժեղ 
զարգացած 

Սկսնակ ընկերություններին 
օժանդակություն 

Ուժեղ 
զարգացած 

Ուժեղ 
զարգացած

Թույլ 
զարգացած 

Աշխարհագրական մոտ դիրքը 
և շուկայի ինտեգրումը ԵՄ-ին, 
միջազգային համագործակցու-
թյան ուժեղ քաղաքականու-
թյուն, երկկողմ ազգային 
համագործակցություն 

Ուժեղ 
զարգացած 

Ուժեղ 
զարգացած

Թույլ 
զարգացած 

Տեխնոլոգիաների փոխանցում, 
Հ և Մ առևտրայնացում 

Ուժեղ 
զարգացած 

Ուժեղ 
զարգացած

Բացակայում է

Հ և Մ համակարգող մարմին, 
ներդրումների խթանում 

Ուժեղ 
զարգացած 

Ուժեղ 
զարգացած

Թույլ 
զարգացած 

Ֆինանսական խթաներ, 
ֆինանսավորում 

Ուժեղ 
զարգացած 

Ուժեղ 
զարգացած

Թույլ 
զարգացած 

 

Իսրայելն ունի մոտավորապես յոթ միլիոն բնակչություն, սա-
կայն աշխարհում հրատարակված գիտական աշխատանքների 
մոտ 1 տոկոսը (և մեկ անձին ընկնող գիտական աշխատություն-
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ների ամենամեծ թիվը) բաժին է ընկնում նրան: Իսրայելի արդյու-
նաբերության մեջ ընդգրկված ամեն հազար աշխատողից 30-ը 
մասնակցում է Հ և Մ գործունեությանը և համաձայն ԱՄՆ արտո-
նագրերի գրասենյակում գրանցված օգտակար արտոնագրերի 
թվի (1 միլիոն բնակչության հաշվով)` Իսրայելը միջինում մեծ 
յոթնյակի երկրներից առաջ է: Մրցունակության աճի ինդեքսի ինո-
վացիոն բաղադրիչների ցուցանիշներով Իսրայելը իր տարածա-
շրջանում զբաղեցնում է առաջին տեղը, իսկ աշխարհում` վեցե-
րորդը: Համաշխարհային բանկի Գիտելիքահենք տնտեսության 
ինդեքսի ինովացիոն բաղադրիչների ցուցանիշով այն իր տարա-
ծաշրջանում առաջինն է, իսկ աշխարհում տասնյոթերորդը: 

Իսրայելի ՀՆԱ 4,8%-ը բաժին է ընկնում քաղաքացիական 
սեկտորի Հ և Մ-ին` համեմատած ԱՄՆ-ի` 2.8 ,Ճապոնիայի` 3.1, 
Ֆինլանդիայի` 3.5, և Շվեդիայի` 4.3 տոկոսների հետ4: Հ և Մ հաջո-
ղության մյուս հիմնական գործոններն են լավ մասնագիտացած 
աշխատուժի առկայությունը, մեկ անձին բաժին ընկնող գիտնա-
կանների և ինժեներների մեծ թիվը (ինժեներների թիվը 10 000 
մարդու հաշվով Իսրայելում 135 է, ԱՄՆ-ում` 70, Ճապոնիայում` 
65, Նիդեռլանդներում` 53)5:  

Այնպիսի գործոնները, ինչպիսիք են համաշխարհային մեծ 
սփյուռքը, որն օժանդակել է տեխնոլոգիաների ոլորտում համա-
գործակցությանը և վենչուրային կապիտալի ֆիանանսավորմանը, 
նախկին Խորհրդային Միությունից եկած մեկ միլիոն որակյալ մաս-
նագետները, ունեցել են նշանակալի ազդեցություն Իսրայելի Հ և Մ 
զարգացման հաջողությոն գործընթացում: Իսրայելում 1984թ. Ըն-
դունված Հ և Մ մասին օրենքը և ՏՏ սեկտորի ճանաչումը որպես 
տնտեսության հիմնական ճյուղ մեծ դեր են ունեցել Հ և Մ գործու-
նեության զարգացման գործում: Այս օրենքը խթանել է Հ և Մ գոր-
ծունեությունը` պարզեցնելով Հ և Մ ֆինանսավորման գործընթա-
ցը, խթանել միջազգային ընկերությունների մուտքը և ապահովել 
տեխնոլոգիական ինկուբատորների ստեղծման նախադրյալները: 
Այս հիմնարար օրենքի շնորհիվ Իսրայելի Հ և Մ քաղաքականու-
թյունը արդյունավետորեն ապահովել է հիմնարար և կիրառական 
հետազոտությունների զուգահեռ զարգացումը:  

Կիրառական հետազոտական գործունեությունը կոորդիաց-
վում և ֆինանսավորվում է Իսրայելի Արդյունաբերության, առևտրի 
և աշխատանքի նախարարության Գլխավոր գիտնականների 
Գրասենյակի (ԳԳԳ) կողմից: Ֆինանսավորվող ծրագրերը պետք է 

                                                                 
4 http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/3546/Start-

up_nation:_An_innovation_story.html 
5 www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s272_sum_e.pdf 
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լինեն նորարարական, արտահանման ենթակա, ունենան պատ-
շաճ կառավարում, արտադրական և մարքեթինգային ռազմավա-
րություն: Սովորաբար նախագծերը ֆինանսավորվում են Հ և Մ 
ծախսերի կեսի չափով, որոնք վճարվում են եկամուտ ստանալուն 
պես: ԳԳԳ-ն առաջարկում է մի շարք աջակցող ծրագրեր` նոր, 
շահութաբեր տեխնոլոգիաների զարգացման նպատակով: Նոր Հ և 
Մ ծրագրերին աջակցում է նաև YOZMA խումբը` սկսնակներին 
տրամադրելով վենչուրային կապիտալի տրամադրում:  

Իսրայելը հատկապես ուժեղ է նոր Հ և Մ նախագծերի զար-
գացման սկզբնական փուլում և նորարարությունները շուկայական 
ապրանքի վերածելու գործում, ինչին աջակցում է Հ և Մ հիմնա-
դրամը, որն ունի Հ և Մ զարգացման համար մի շարք դրամաշնոր-
հային ծրագրեր։ Դրանք համակարգված են հետևյալ սանդղակով` Հ 
և Մ բյուջեի 20-50%-ի չափով ֆինանսավորում և պայմանավորված 
են ապագա արտադրանքի վաճառքից 3-5 %-ի վճարումներով6: 

Իռլանդիայի Հ և Մ գործունեության խթանման քաղաքակա-
նության գլխավոր ասպեկտը ներքին ներդրումների ռեժիմն է: Հ և 
Մ գործունեության զարգացման համար այստեղ ձևավորվել է ար-
տաքին ուղղակի ներդրումներին նպաստող լավագույն մթնոլորտ: 
Այսպիսի ռազմավարության առաջնային նպատակը մեծ թվով 
օֆշորային ընկերությունների ներգրավումն է գործընթացին և այ-
նուհետև նրանց օգնությամբ Հ և Մ սեկտորի և ընդհանուր տնտե-
սության զարգացումը: Երկրում մոտ 300 միջազգային ընկերու-
թյուններ զբաղվում են Հ և Մ գործունեությամբ: Հ և Մ գործունեու-
թյուն իրականացնող ընկերությունների երկու երրորդը արտասահ-
մանյան ընկերություններ են:  

Հարկային խթանների կիրառման շնորհիվ Հ և Մ գործունեու-
թյան աճ է աձանագրվել և Իռլանդիան դարձել է գրավիչ երկիր 
արտասահմանյան ընկերությունների համար: Խթանները լրաց-
վում են պետական տարբեր գործակալությունների կողմից տրա-
մադրվող այլ Հ և Մ գրանտային աջակցություններով: Հ և Մ գոր-
ծունեություն ծավալելու իրավունք ունեցող ընկերությունները 
տեղակայված հատուկ ազատ գոտիներում, ստանում են հետևյալ 
հարկային առավելությունները` 10% կորպորատիվ հարկից և 10% 
«Արտադրական դրույք» հարկից, ինչպես նաև ԱԱՀ և մաքսային 
հարկերից ազատում7:  

                                                                 
6 http://www.financeisrael.mof.gov.il/financeisrael/Docs/En/The_Israeli_Economy_2012

.pdf 
7 http://www.sciencecouncil.ie/ 
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Իռլանդիայում Հ և Մ ենթակառուցվածքը խրախուսվում է կա-
ռավարական այնպիսի նախաձեռնություններով, ինչպիսիք են 
«Տեխնոլոգիական կանխատեսում» (technology foresight) և Իռլան-
դիայի գիտության հիմնադրամները (SFI): 2007-2013թթ. SFI-ը 960 
միլիոն դոլար է ծախսել գիտական հետազոտությունների և նոր 
գիտելիքներ ստեղծող առաջատար կամ նոր տեխնոլոգիաներով 
զբաղվող հետազոտական թիմերի, ինչպես նաև երկու հզոր 
ոլորտներում ներգրավված (ՏՏ և կենսատեխնոլոգիա) մրցունակ 
ձեռնարկությունների վրա: Հատկանշական է, որ Հ և Մ զարգաց-
մանը մասնակցող բոլոր կազմակերպությունները վերջինիս տրա-
մադրում են տեղեկատվություն: 

Ֆինլանդիայում Հ և Մ ոլորտ ներդրումները պետության և 
մասնավոր հատվածի կողմից 1990-ականների համեմատ կրկնա-
պատկվել են` 2012թ. Հասնելով ՀՆԱ-ի 4,1% ցուցանիշի, այն դեպ-
քում, երբ Եվրոմիության երկրների միջին ցուցանիշը կազմում է 
ընդամենը 2%8: Այսօր Հ և Մ ոլորտ ներդրման մակարդակով 
ֆինլանդիան զբաղեցնում է 3-րդ տեղն աշխարհում (Շվեդիայից և 
Իսրայելից հետո):  

Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաները 
(ՏՀՏ) գիտելիքի տնտեսության հիմքն են և ընդունվում են որպես 
հասարակության կայուն զարգացումը և տնտեսական աճը երաշ-
խավորող արդյունավետ գործիքներ: Տնտեսության մեջ ՏՀՏ-ի ներ-
թափանցման արդյունավետությունը և արագությունը պայմանա-
վորված է տեղեկատվական ենթակառուցվածքի զարգացման մա-
կարդակով, որն էլ ազդում է ոչ միայն արտադրողների, սպառող-
ների և կառավարության գործունեության վրա, այլև ներգործում է 
մարդկանց աշխատելու, գիտելիք ձեռք բերելու և հաղորդակցվելու 
արդյունավետության վրա: ՏՀՏ-ները ամբողջությամբ վերցված 
մեծ հնարավորություն են բացում գիտելիքահենք տնտեսության 
զարգացման համար: 

Հարավային Կորեայի բնակչության մեկ շնչին բաժին ընկնող 
արագագործ ցանցային ծառայությունների թիվն ամենամեծն է աշ-
խարհում: 2012թ-ի սկզբին բնակչության 31%-ը կամ տնային 
տնտեսությունների 94%-ը արագագործ ցանցի բաժանորդներ են: 
Համաձայն էլ-կառավարության պատրաստվածության ինդեքսի (e-
Government Readiness Index)` Կորեան 2012թ.- ին զբաղեցնում էր 
3-րդ տեղը9: 

                                                                 
8 http://www.tekes.fi/en/tekes/ 
9 http://issues.org/24-1/chung/ 
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Հենանիշ երկրների հետազոտության արդյունքում և ելնելով 
Հայաստանի ՏՏ ոլորտի վիճակից կարող ենք հանգել այն եզրա-
կացությանը, որ Հայաստանն առավել արդյունավետ քաղաքակա-
նության և պետական ջանքերի առավել լավ համակարգման 
կարիք ունի` ՏՏ ոլորտի զարգացումը խթանելու նպատակով:  
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Исследовательская и разработывающая /ИиР/ деятельность счи-
тается ключевым элементом в обеспечении экономического роста, 
производительности и конкурентоспособности.Во многих странах 
инновационная политика, как правило, основана на различных подхо-
дов к развитию И и Р. 

 В статье мы попытались более эффективно сравнивать ситуацию 
в нашей стране с базовыми странами /в часности Израел и Ирландиа /, 
чтобы получить полную картину. 
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Economic productivity and competitiveness of research and refinement 
activities is considered a key growth component. Most of the countries' 
innovation policies are usually based on different approaches to the 
development of R & R. 

In the article we have made an attempt to compare the situation in our 
country as effectively as we could with the benchmark countries /especially 
Israel and Ireland / to get a complete picture. 
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Արամ Մխիթարյան, տ. գ. թ., դոցենտ 
ՀՊՏՀ 

 

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

Հիմնաբառեր – բանկային գործունեություն, վարկային ստորաբաժանում, 
վարկավորման գործընթաց, ռիսկեր, համագործակցություն, 
հաճախորդ 

Վարկավորման գործընթացի որակը և արդյունավետությունը 
կախված է առաջին հերթին այն բանից, թե ինչքան ճշտությամբ է 
այն կազմակերպված, հաշվի առնելով յուրաքանչյուր բանկի 
ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները`բանկի մեծությունը, կա-
ռուցվածքը, մասնագիտացումը և աշխատանքային պայմանները:  

Գործնականում` հայաստանյան բանկերում վարկավորման 
գործընթացի կազմակերպումն իրականացվում է երեք մոտեց-
մամբ: Առաջին մոտեցում, երբ հաճախորդների հետ կապված գրե-
թե բոլոր աշխատանքները (նրանց հետ շփումը, ռիսկերի վերլու-
ծությունը, վարկային փաստաթղթերի նախապատրաստումը) իրա-
կանացվում են վարկային մեկ ստորաբաժանման (բաժնի), մեծա-
մասամբ դրա մեկ պատասխանատու աշխատակցի կողմից (հաշ-
վի չառնելով, բնականաբար,  հաշվապահությունն ու դրամարկղը): 
Այսինքն, փաստացի մեկ մասնագետը անմիջականորեն սպասար-
կում է կոնկրետ վարկառուի վարկավորման ողջ գործընթացը 
սկսած բանակցություններից մինչև վարկի տրամադրում ու վերջի-
նիս մարման վերահսկում: Այս մոտեցումը լայնորեն կիրառվում էր 
հայաստանյան և ԱՊՀ երկրների շատ բանկերում, հատկապես 
1990-ականների սկզբներին: Մասնագետների մեծամասնության 
կարծիքով վարկավորման այսպիսի գործընթացի կազմակերպու-
մը հնարավորություն չի տալիս իրականացնել վարկային ռիսկերի 
որակյալ վերլուծություն: Այնուամենայնիվ այս մոտեցումը հիմնա-
կանում արդարացնում է իրեն փոքր և միջին բանկերում:  

Վարկային գործընթացի կազմակերպան երկրորդ մոտեցումը, 
որն օգտագործվում է, որպես կանոն, միջին և խոշոր բանկերում, 
նախատեսում է հաճախորդի հետ անմիջական աշխատանքների 
բաժանումը երկու բաժինների միջև՝ վարկային բաժին (նախնա-
կան ռիսկերի գնահատում, վարկային փաստաթղթերի կազմում) և 
ռիսկերի վերլուծության բաժին (առավել մանրամասն ռիսկերի 
գնահատում առանց հաճախորդի հետ շփման): Այս մոտեցումը 
տարբերվում է նախորդից նրանով, որ վարկավորման գործըն-
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թացին «միացվում է» ռիսկերի կառավարման մասնագիտացված 
ստորաբաժանումը:  

Երրորդ մոտեցումը, որը բնորոշ է խոշոր բանկերին, բնորոշ-
վում է նրանով, որ վարկավորման գործընթացի կազմակերպմանը 
մասնակցում են բանկի տարբեր ստորաբաժանումներ, ներառյալ 
վերոնշյալ բաժինները1: 

Հայաստանում վարկային կազմակերպությունների գերակշիռ 
մասը աշխատում են առաջին մոտեցմամբ ամրագրված վարկա-
վորման սկզբունքով, իսկ առևտրային բանկերի մեծամասնությու-
նը՝ երկրորդ մոտեցմամբ: Առավել խոշոր բանկերը (Ամերիաբանկ, 
Արդշինբանկ, Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ) ունեն բարդ կառուց-
վածքով վարկային բաժին2: 

Անկախ ընտրված մոտեցումից, վարկավորման գործընթացի 
կազմակերպումը պահանջում է պատասխանատվության հստակ 
ֆունկցիոնալ տարանջատում վարկային ստորաբաժանման աշ-
խատողների, ինչպես նաև բանկի ղեկավարների, վարկային և այլ 
ստորաբաժանմումների միջև, որոնց մասնակցությունը տվյալ 
գործընթացում պարտադիր է (տնտեսական պլանավորման, հաշ-
վապահության, դրամարկղային, իրավաբանական և այլ բաժին-
ներ): Նույն վարկային ստորաբաժանումը կարող է կազմակերպվել 
տարբեր ձևերով: Ժամանակակից հայաստանյան ոչ խոշոր բան-
կերի մեծամասնության համար գոյություն ունի ստանդարտ տար-
բերակ, երբ վարկատու կազմակերպությունները ունենում են վար-
կային բաժին, որի աշխատակիցները անմիջականորեն աշխա-
տում են վարկի համար դիմողների և փոխառուների հետ, միայն 
անհրաժեշտության դեպքում դիմելով հաշվապահական կամ իրա-
վաբանական բաժին: Վարկավորման գործընթացի մնացած տար-
րերը այս դեպքում կամ առհասարակ բացակայում են, կամ իրա-
կանացվում են վարկային մասնագետների «համատեղությամբ»: 
Վարկային գործընթացի կազմակերպման զարգացած տարբերա-
կը (որը սակայն չի կարող հասցվել միասնական, ունիվերսալ 
սխեմայի) նախատեսում է, որ բացի վարկային ստորաբաժանու-
մից բանկում գործում են նաև. 

 Վարկային ռիսկերի կառավարման կոմիտե, 
 Վարկերի վերլուծական ստորաբաժանում, 

                                                                 
1 Тавасиев A.M., Мазурина Т.Ю., Бычков В.П. «Банковское кредитование»: 
Учебник / Под ред. A.M. Тавасиева. — М: ИНФРА-М, 2010, стр. 157 

2 Ð³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³é¨ïñ³ÛÇÝ μ³ÝÏ»ñÇ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³Ûù»ñáõÙ 
ï»Õ³Ï³Ûí³Í Ï³½Ù³Ï»ñã³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ 
Ñ»ï μ³Ý³íáñ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
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 Վարկերի ձևակերպման ստորաբաժանում: 
Բացի այդ անհրաժեշտ է նաև մարքեթինգային տեղեկատվու-

թյուն ստանալ վարկային շուկայի վերաբերյալ: Ցանկալի է, որ դա 
իրականացվի մասնագիտական հիմքի վրա: Այն կարող է իրակա-
նացվել ինչպես առանձին ստորաբաժանման միջոցով, այնպես էլ 
կարող է ներառվել վարկային ստորաբաժանման մեջ: Հայաստա-
նում բոլոր առևտրային բանկերում պարբերաբար (սովորաբար 
եռամսյակային կտրվածքով մարքեթինգային բաժինների կողմից 
իրականացվում է վարկային շուկայի հետազոտություն, որը բան-
կերին հնարավորություն է տալիս հետազոտել ֆինանսական 
շուկայում տեղի ունեցող փոփոխությունները և առձագանքել 
շուկային համընթաց):  

Այժմ ներկայացնենք վարկային գործընթացին մասնակցող բան-
կի աշխատակիցների, մասնակիցների ֆունկցիոնալ պարտակա-
նությունները: 

Որպես կանոն, հիմնական վերլուծական, կազմակերպչական, 
տեխնիկական աշխատանքները կապված հաճախորդների վար-
կավորման հետ ընկած են բանկի վարկային ստորաբաժանման 
վրա: Միևնույն ժամանակ վարկային գործընթացին կարող են 
մասնակցել բանկի այլ ստորաբաժանումներն ու ծառայություննե-
րը: Բանկի ստորաբաժանումները, որոնք մասնակցում են վարկա-
վորման գործընթացին ունեն հետևյալ պարտականությունները՝ 
աջակցություն վարկային գործընթացին, վարկային գործառնու-
թյունների հաշվառում, իրավական, անվտանգության, դրամարկ-
ղային, ռիսկերի կառավարման, արժեքների պահպանման ստորա-
բաժանումներ, որոնք իրականացնում են տարաբնույթ գործառնու-
թյուններ, գործարքներ արժեթղթերի հետ և այլն:  
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Գծապատկեր 1. Վարկային բաժնի ֆունկցիոնալ 
պարտականությունները 

 Պոտենցիալ փոխառուներից փաստաթղթերի ստացում և դրանց վերա-
նայում ու քննարկում, եզրակացության տրամադրում համապատաս-
խան ժամանակահատվածում 
 Վարկային փաստաթղթերի կազմում, դրանց ամբողջական վերլուծություն 

 Վարկունակության և վճարունակության գնահատում 
 Վարկի ապահովվածության ստուգում և գնահատում 
 Փոխառուի հետ վարկային պայմանների որոշում 

 Վարկային փաստաթղթերի ձևակերպում և դրանց փոխանցում հաշվա-
պահության բաժին, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` դրամարկղային 
բաժին 
 Վարկային պայմանագրի կնքում 

 Վարկային պատմության կազմում և փոփոխությունների կատարում 
 Վարկառուին իր հաշվի վերաբերյալ քաղվածքների տրամադրում 

 Վարկային պորտֆելի վերաբերյալ հաշվետվության պատրաստում, ժամ-
կետանց պարտքերը մարելուն ուղղված միջոցների ձեռնարկում և այլն 

 Փոխառուի ֆինանսական վիճակի վերլուծություն և գնահատում վար-
կային պայմանագրի ողջ ընթացքում 
 Ռիսկերի գնահատում և մոնիթորինգ, վարկերի որակի գնահատում, 

որի նպատակն է այն համապատասխանացնել նորմատիվային պա-
հանջներին և ներքին կանոնակարգերին 

 Վարկառուից վճարային փաստաթղթերի ստացում, որոնց հիման վրա 
կհաստատվի ստացված վարկային միջոցների օգտագործման նպա-
տակայնությունը 
 Գրավի առարկայի փոխանցում բանկային պահոց (երբ փոխառուն 

վարկի ապահովվածության համար տրամադրում է արժեթղթեր և կամ 
թանկարժեք մետաղներ, որի համար կնքվում է համապատասխան 
գրավի պայմանագիր) 
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Վարկային ստորաբաժանումը ուսումնասիրում է դիմում-հայտը 
համապատասխան ժամանակահատվածում (այն բանից հետո, 
երբ փոխառուից ստանում է համապատասխան փաստաթղթերը): 
Հայտի ուսումնասիրության փուլում վարկային մասնագետը կարող 
է համագործակցել հետևյալ ստորաբաժանումներից մեկի կամ մի 
քանիսի հետ՝ 

 Վերլուծություն և ռիսկերի կառավարման ստորաբաժանում, 
 Տնտեսական անվտանգության ստորաբաժանում, 
 Իրավական ստորաբաժանում, 
 Այլ ստորաբաժանումներ (անհրաժեշտության դեպքում): 

Վարկային ստորաբաժանման բոլոր գործողությունները պետք է 
իրականացվեն յուրաքանչյուր գործառույթի համար նախատես-
ված համապատասխան ժամանակահատվածում: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Գծապատկեր 2. Իրավաբանական բաժնի ֆունկցիոնալ 
պարտականությունները 

 
Վարկային մասնագետը իրավաբանական ստորաբաժանմանը 

պետք է տրամադրի դիմումների պատճենները, հիմնադիր փաս-
տաթղթերը և այլ փաստաթղթեր, որոնք հավաստում են վարկառուի և 
նրա ներկայացուցիչների իրավունակությունը: Իրավաբանական 
ստորաբաժանումը փաստաթղթերը ստանալուց հետո համապա-
տասխան ժամանակահատվածում պետք է ստուգի դրանց իրավա-

 Փոխառուի փաստաթղթերի ճշտության վերլուծություն, երաշխիքի, 
երաշխավորի, գրավատուի իրավական կարգավիճակի վերլուծու-
թյուն, ստորագրվող պայմանագրերի, կնքվող փաստաթղթերի իրա-
վական նորմերին համապատասխանության ստուգում, այդ թվում 
նաև գործարքների իրականացման պահին 

 Վարկային փաստաթղթերի համապատասխանեցում բանկի ներքին 
կանոնակարգերին, թերի փաստաթղթերի բացահայտում 

 Խնդիրների առաջացման կամ ժամկետանց վարկերի դեպքում 
իրավական գործողությունների իրականացում 
 Իրավական խորհրդատվության իրականացում բանկի մյուս ստո-

րաբաժանումների հետ հարցերի, խնդիրների առաջացման դեպ-
քում վարկերի հետ կապված և այլն 
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կան ճշտությունը, վարկառուի հետ կապված անձանց լիազորու-
թյունները և վարկային ստորաբաժանմանը տրամադրի դրանց 
ճշտության և անհրաժեշտության դեպքում դրանց ձևակերպման 
վերաբերյալ գրավոր եզրակացություն: Փաստաթղթերում թերություն-
ների բացակայության դեպքում, ինչը հաստատում է վարկառուի և իր 
ներկայացուցիչների (երաշխավոր, գրավատու) իրավունակությունը, 
իրավաբանական ստորաբաժանման առաջարկությունների հետ 
մեկտեղ ուղարկվում է վարկային ստորաբաժանում: 

Վարկային ստորաբաժանման աշխատակիցը վերլուծում և 
ամփոփում է ստացված տվյալները և, համաձայն բանկի ներքին 
կանոնակարգերի և վարկային քաղաքականությանը, վարկային 
գործի վերաբերյալ կազմում է եզրակացություն: Վարկային ստո-
րաբաժանման աշխատակցի եզրակացությունը, որպես կանոն, 
ստորագրվում է այդ ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից: Վար-
կային փաթեթը ամբողջությամբ պատրաստ լինելուց հետո այն 
ներկայացվում է բանկի վարկային կոմիտեի մոտակա նիստի ժա-
մանակ: Գործի ուսումնասիրվում և քննարկվում է վարկային կոմի-
տեի ժամանակ և կայացվում որոշում վարկը տրամադրելու կամ 
մերժելու վերաբերյալ: Վարկային կոմիտեի կողմից տրված եզրա-
կացությունը որպես կանոն կազմվում է բանկի ստանդարտներին 
համապատասխան և իր մեջ ներառում է հետևյալ կետերը, 

 Ընդհանուր տեղեկություններ պոտենցիալ վարկառուի վե-
րաբերյալ (անունը/անվանումը, գտնվելու վայրը, իրավաբանա-
կան և փաստացի հասցեները, պետական գրանցման վկայականը, 
գործունեության ոլորտը, կապիտալի չափը և կառուցվածքը, մաս-
նակիցները, դուստր և կախյալ ընկերությունների առկայությունը), 

 Տնտեսական անվտանգության ծառայության, իսկ անհրա-
ժեշտության դեպքում նաև բանկի իրավաբանական ստորաբա-
ժանման եզրակացությունը, 

 Վարկավորման պայմանները, 
 Պոտենցիալ վարկառուի ընդհանուր տնտեսական բնու-

թագիրը (շուկայում նրա ունեցած դիրքը, արտադրական հնարա-
վորությունները, հաշվետու ժամանակածրջանում արտադրված 
արտադրանքի ծավալը), 

 Փոխառուի ֆինանսական վիճակի վերլուծություն, այդ թվում`  
o Ակտիվների կառուցվածքի և դրանց ձևավորման աղբյուր-

ների վերլուծություն, 
o Հաշվապահական հաշվեկշռի և ակտիվների որակի վերլո-

ծություն, 
o Զուտ ակտիվների և սեփական միջոցների որակի վերլու-

ծություն, 
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o Կրեդիտորական և դեբիտորական պարտավորություննե-
րի վերլուծություն ժամկետանց պարտավորությունների առկայու-
թյան դեպքում` դրանց առաջացման պատճառները և վերացնելու 
ուղիները, 

o Ֆինանսական գործունեության վերլուծություն, կորուստ-
ների առկայության դեպքում դրանց գոյացման պատճառների վեր-
լուծություն, գործակիցների հաշվարկ և վարկունակության կարգի 
որոշում` ստանդարտներին համապատասխան, որոնք առկա են 
բանկի վարկային կանոնակաարգում, 

o Պոտենցիալ վարկառուի ֆինանսական վիճակի և դրա 
փոփոխման միտումների  մասին եզրակացության կազմում: 

 Վարկառուի վարկային պատմությունը, 
 Փոխառուի հաշիվների շրջանառության վերլուծություն, 

այդ թվում տվյալ բանկի: 
 Բիզնես պլանի վերլուծություն (եթե առկա է): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Գծապատկեր 3. Անվտանգության բաժնի ֆունկցիոնալ 
պարտականությունները 

 
Տնտեսական անվտանգության ստորաբաժանմանը ուսումնա-

սիրության նպատակով անհրաժեշտ է տրամադրել դիմում-հայտի 
պատճեն և փոխառուի այլ փաստաթղթեր: Բացի այդ, այս ստորա-

 Փոխառուի վարկային պատմության պարզաբանում, վարկառուի 
գործունեության բնույթի ստուգում, բիզնես հեղինակության, երաշ-
խավորի և նրանց ղեկավարության ինչպես նաև հնարավոր է 
նրանց գործընկերների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում 
բացասական երևույթներից խուսափելու համար, ինչպես նաև 
վերջիններիս վերաբերյալ համապատասխան եզրակացության 
կազմում 

 Վարկառուի երաշխավորների վերաբերյալ տեղեկատվության հավա-
քագրում` մինչև վարկի մարման ժամկետների ավարտը 

 Խնդրահարույց վարկերի առաջացման դեպքում դրանց վերա-
կանգնմանն ուղղված համապատասխան գործողությունների 
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բաժանմանը կարող են տրամադրվել նաև այլ փաստաթղթեր, այդ 
թվում նաև իրավակարգավորող, վարկային պայմանագրերը և այլ 
փաստաթղթեր, որոնք երաշխավորում են տվյալ անձի իրական 
լինելը: Անհրաժեշտության դեպքում տնտեսական անվտանգու-
թյան ստորաբաժանումը կարող է պահանջել վարկառուի երաշ-
խավորների և գրավատուների վերաբերյալ փաստաթղթեր: 

Անվտանգության ստորաբաժանումը, կապված վարկառուի 
գործունեության և գործնական հեղինակության հետ, սահմանված 
ժամանակահատվածում վարկային ստորաբաժանմանը պետք է 
ներկայացնի գրավոր եզրակացություն բացասական տեղեկատ-
վության առկայության կամ դրա բացակայության մասին: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Գծապատկեր 4. Հաշվապահական բաժնի ֆունկցիոնալ 
պարտականությունները 

 

 Վարկային հաշիվների բացում և վարում, վարկային միջոցների փոխան-
ցում համապատասխան հաշիվների վրա, վարկային գումարի դուրս գրում 
վարկառուի հաշվից նրա օգտագործմանը ղուգահեռ, չվճարված գումար-
ների, տոկոսների արտացոլում ժամկետանց վարկային հաշիվներում 
 Վարկային հաշվեհամարների ամրագրում վարկային ստորաբաժանման 

հրամանով և համապատասխան տեղեկատվության տրամադրում 
վարկային բաժին 

 Վարկային ստորաբաժանմանը ժամանակին տեղեկացում փոխառուի
հաշվին մուտք գործած ինկասոների և երրորդ անձանց կողմից վճա-
րային պահանջների վերաբերյալ 
 Համաձայն երաշխիքային պայմանագրի անուղղակի ձևով միջոցների 

դուրսգրում` բանկի ժամկետանց պարտավորությունները մարելու համար 
 Ամենօրյա քաղվածքների ձևակերպում վարկառուի անձնական հաշիվ-

ների հիման վրա և դրանց ուղղարկում վարկային ստորաբաժանում 

 

 Վերահսկողություն գումարների ճիշտ հաշվարկների և դրանց վճարման և 
վարկառուին դրա վերաբերյալ ծանուցումների ուղղարկման համար 
 Պարտավորությունների մարմանն ուղղված միջոցների հաշվառում 

 Վարկային գործընթացի հաջորդական վերահսկողություն 
 Վարկի մարման հետ կապված խնդիրների առաջ գալու դեպքում 

որոշակի գործունեության իրականացում` համաձայն ներքին կանոնա-
կարգերի (բանկի մնացած շահագրգիռ կողմերի հետ միասին) 
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Վարկը հաստատվելուց հետո վարկային մասնագետը մուտքա-
գրում է հաճախորդի մասին տվյալները համակարգչային ծրագիր, 
որով իրականացվում է հաշվառումը (Հայաստանում առևտրային 
բանկերի և վարկային կազմակերպությունների մեծամասնությունը 
օգտագործում են Հայկական Ծրագրեր Բանկ ծրագիրը), որից հետո 
դիմում հաշվապահական բաժին՝ վարկառուի համար հաշիվներ 
բացելու համար: Հաշվապահական ստորաբաժանումը ապահովում 
է վարկային գործողությունների հաշվառումը, ինչը իրականացվում է 
վարկ տալու պահից սկսած մինչև վարկի մարումը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Գծապատկեր 5. Ռիսկերի վերլուծության և կառավարման 
ստորաբաժանման ֆունկցիոնալ պարտականությունները 

 

Բոլոր ստորաբաժանումների լիազորություններն ու ընթացա-
կարգերը, որոնք մասնակցում են վարկային գործընթացին, նրանց 
ղեկավարների և աշխատակիցների պարտավորությունները և 
նրանց նկատմամբ պահանջները պետք է մանրամասն ամրա-
գրված լինեն վարկատու կազմակերպության ներքին փաստա-
թղթերում:  

 Վարկային ռիսկերի կատեգորիաների և սահմանների, ինչպես նաև 
դրանց փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադ-
րում վարկային ստորաբաժանմանը 

 Ֆիզիկական անձ և կորպորատիվ հաճախորդների խմբերի վերա-
բերյալ ռիսկերի մասին տեղեկատվության տրամադրում վարկային 
բաժին 

 

 Վարկային ռիսկի կատեգորիաների և որոշակի սահմանափակումների 
իրականացումը վարկային ստորաբաժանման պատվերով 

 Սահմանված սահմանափակումների և այլնի նկատմամբ վերահսկո-
ղություն, որոնք մտնում են ռիսկերի կառավարման լիազորությունների 
մեջ` բանկի նորմատիվային փաստաթղթերին համապատասխան 
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Գծապատկեր 6. Բանկի տարբեր ստորաբաժանումների միջև կապը3 
 
Թերևս բանկային գործունեության կազմակերպման մեջ ամե-

նաբարդը` դա հաստատել ռացիոնալ, արդյունավետ և տնտեսական 
համագործակցություն բանկի ստորաբաժանումների միջև և առաջին 
հերթին նրանց միջև, ովքեր ուղղակի կամ անուղղակի կերպով մաս-
նակցում են վարկային գործընթացին: Այսպիսի տնտեսա-կազմա-
կերպչական խնդիրները դեռևս բավարար ուսումնասրիված չեն և 
յուրաքանչյուր բանկ այս խնդիրները լուծում է իր ճանապարհով` 
փորձերի հիման վրա, այսինքն էմպիրիկ ճանապարհով: Բանկի ստո-
րաբաժանումների միջև սերտ համագործակցությունը կբարձրացնի 
վարկավորման արդյունավետությունը, կնվազեցնի խնդրահարույց 
                                                                 
3 ´áÉáñ Ù»çμ»ñí³Í ·Í³å³ïÏ»ñÝ»ñÁ Ï³½Ùí³Í »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇóª ÑÇÙù ÁÝ¹áõ-

Ý»Éáí Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÐÐ ³é¨ïñ³ÛÇÝ μ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óí³Í Ñ³ñó³½ñáõÛóÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù-
Ý»ñáí Ï³½Ùí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
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վարկերի տեսակարար կշիռը, ինչը բանկերում ամենատարածված 
ռիսկն է համարվում: Արդյունքում առաջարկվում է ՀՀ առևտրային 
բանկերին հաշվի առնելով տարբեր ստորաբաժանումների ֆունկ-
ցիոնալ պարտականությունները` ստեղծել փորձաքննություն իրակա-
նացնող կառուցվածքային ստորաբաժանումների փոխազդեցության 
սխեմա: Մասնավորապես յուրաքանչյուր վարկավորման ընթացա-
կարգին կից անհրաժեշտ է սահմանել վարկային փաթեթի փորձա-
քննությունը, որտեղ կներառվի վարկային փաթեթի հոսքը մի բաժնից 
մյուսը` ըստ հերթականության և յուրաքանչյուր ստորաբաժանման 
մաքսիմալ ժամանակահատվածը փաթեթը ուսումնասիրելու համար: 
Վարկային փաթեթին կից անհրաժեշտ է կազմել ուղեկցման թերթիկ, 
որտեղ յուրաքանչյուր ստորաբաժանման մասնագետ, ով ուսումնա-
սիրել է փաթեթը, էլեկտրոնային ստորագրելով ուղարկի հաջորդ 
ստորաբաժանում, կամ հետ ուղարկի վարկային բաժին՝ լրամշակ-
ման (գծապատկեր 7-ում ներկայացված է առևտրային վարկավոր-
ման տիպային հերթականություն պատկերող գծապատկեր) 

 
 
 
 

Գծապատկեր 7. Վարկավորման հերթափոխության տիպային օրինակ4 
 

Վարկավորման գործընթացի ընթացքում բանկի ստորաբա-
ժանումների միջև փոխհարաբերությունների հերթականությունն ու 
սխեման պետք է արտացոլվեն բանկի համապատասխան ներքին 
փաստաթղթերում, որոնք կարգավորում են վարկավորման ողջ 
գործընթացը: Նման հերթականությունը իմաստ ունի իրականաց-
նել  փոխառուների տարբեր կատեգորիաների համար` ֆիզիկա-
կան անձանց, կորպորատիվ հաճախորդների, անհատ ձեռներեց-
ների, փոքր և միջին բիզնեսի: 
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В статье рассматриваются различные способы и особенности 
кредитования, внедрения и развития различных методов кредитования. 
Качество и эффективность кредитного процесса зависят прежде всего 
от того, насколько правильно он построен с учетом особенностей 
функционирования каждого конкретного банка: его размера, струк-
туры, специализации и условий работы. 
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Ատոմ Մարգարյան, տ.գ.թ., դոցենտ, ՀՊՏՀ 
Սերգեյ Սոլոդովնիկով, տ.գ.դ., պրոֆեսոր  

Բելառուսի ազգային տեխնոլոգիական համալսարան 
Ազա Միհրանյան, տ.գ.դ., պրոֆեսոր  
ՌԴ ԳԱԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտ 

Դիանա Գալոյան տ.գ.թ., դոցենտ, ՀՊՏՀ 
 

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈԻԿԱՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ1 

 
Հիմնաբառեր – արտահանում, ներմուծում, երրորդ երկրներ, գներ, 

մաքսատուրքեր, մրցունակություն: 
 

Տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման հաջողություն-
ների հիմքում ընկած է, այսպես կոչված, «բնական» առևտրային 
գործընկերների հայեցակարգը, որը ենթադրում է, որ մինչև ինտեգ-
րացիոն գործընթացները երկրների միջև առևտրի մեծ ծավալները 
ինտեգրման կայացումից հետո կհանգեցնեն աննկատ «առևտրի 
շեղման»: Այսինքն, որպեսզի ինտեգրումը դրականապես ազդի 
անդամ-երկրների բարեկեցության վրա, դրանք պետք է ունենան 
հետևյալ բնութագրիչները.  

1.  արտադրության գործոնների ապահովվածության փոխ-
լրացնող բնույթ, 

2.  անդամ երկրների մերձություն (կամ ընդհանուր սահմանի 
առկայություն), ինչը թույլ կտա նվազեցնել տրասպորտա-
յին ծախսերը և ավելացնել փոխադարձ առևտուրը, 

3.  մինչև ինտեգրվելը փոխադարձ առևտրում առկա բարձր 
մաքսատուրքեր, իսկ երրորդ երկրների հետ առևտրում 
ցածր մաքսատուրքերի առկայություն,  

4.  համագործակցող երկրների միջև փոխադարձ դիվերսիֆի-
կացված ապրանքաշրջանառության մեծ ծավալ: 

ՈՒստի, թե որքանո՞վ է Եվրասիական տնտեսական միությա-
նը Հայաստանի անդամակցությունը արդարացված և հրատապ, 
կփորձենք պարզաբանել այդ երկրների արտաքին առևտրային 
կապերի, դինամիկայի, ապրանքային կառուցվածքի ուսումնասի-
րության և մաքսատուրքերի փոփոխությունների վերլուծության հի-
ման վրա (գնահատականները կտրվեն նաև ռուբլու արժեզրկման 

                                                                 
1 Հետազոտությունն իրականացվել է հայ-բելառուսական համատեղ № 13РБ-059 
գիտական նախագծի՝ ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ի կողմից տրամադրվող ֆինանսական 
աջակցության շրջանակներում: 
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համատեքստում), որը մեզ թույլ կտա նաև գնահատել առևտրի 
ազատականացման ազդեցությունները ՀՀ տնտեսության վրա:  

Այսպես, 2001թ. համեմատ 2013թ. ՀՀ ապրանքաշրջանառու-
թյան ծավալները Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՆ) 
անդամ երկրների (Ռուսաստանի Դաշնություն, Բելառուս, Ղա-
զախստան) հետ աճել են 6.3 անգամ, ընդ որում ներմուծումը` 6.6 
անգամ, իսկ արտահանումը` 5.6 անգամ (Տես գծապատկեր 1): Աճ 
գրանցվել է գրեթե բոլոր տարիների կտրվածքով, բացառություն է 
կազմում միայն ճգնաժամային 2009թ., երբ արտահանման ծավալ-
ները նախորդ տարվա համեմատ կրճատվեցին 8.7%-ով, իսկ ներ-
մուծման ծավալները` 46.6%-ով: Եվ եթե 2010թ. այս երկրներին 
չհաջողվեց արտահանման և ներմուծման ծավալները հասցնել 
մինչճգնաժամային մակարդակին, ապա 2011թ. արտահանումը 
գերազանցեց մինչճգնաժամային մակարդակը 5.3%-ով, իսկ ներ-
մուծումը` 8.7%-ով: 2012-2013թթ. այդ աճը պահպանվեց: Սակայն 
ներմուծման ծավալների առաջանցիկ աճը արտահանման ծավալ-
ների նկատմամբ հանգեցրել է ԵԱՏՄ երկրների հետ առևտրային 
հաշվեկշռի մշտական բացասական հաշվեմնացորդին, որը ուսում-
նասիրվող ժամանակահատվածում ավելացել է 7.1 անգամ: 

Չնայած Հայաստանի և ԵԱՏՄ երկրների փոխադարձ առևտ-
րաշրջանառության աճին, ՀՀ առևտրի գերակշիռ մասը կապված է 
Ռուսաստանի հետ, որին 2013թ. բաժին է ընկել դեպի ԵԱՏՄ ան-
դամ երկրների արտահանման 95.5%, իսկ ներմուծման` 96.4%-ը: 
Բելառուսի և Ղազախստանի բաժինները արտահանման և ներ-
մուծման մեջ համապատասխանաբար կազմել են 2.5% և 3.5%, 
2.1% և 0.06%: Սա որոշ չափով հնարավոր է բացատրել այդ 
երկրների շուկաների հետ ՀՀ արտահանման ներուժի թույլ ին-
տեգրմամբ, որի պատճառներից են այդ երկրների հեռավորութ-
յունը և բեռնափոխադրումների ժամանակ կիրառվող սակագները: 
Ընդհանուր առմամբ, ԵԱՏՄ երկրներին 2013թ. բաժին է ընկել ՀՀ 
համախառն արտահանման 23%-ը, իսկ ներմուծման՝ 25%-ը (Տես 
գծապատկեր 2):  
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Գծապատկեր 1.  
ՀՀ արտահանումը, ներմուծումը և առևտրային հաշվեկշիռը ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ  

2001-2013թթ.  (մլն ԱՄՆ դոլար)2 
 

 

                                                                 
2 Գծապատկերը կազմվել է Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2002, էջ 511, Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 

2009, էջ 457 և Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2014, էջ 475-ի տվյալների հիման վրա:  
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Գծապատկեր 2.  
ԵԱՏՄ և հիմնական առևտրային գործընկերների բաժինը ՀՀ 
համախառն ատահանման և ներմուծման մեջ 2013թ. (%)3 

 

 
 

 

                                                                 
3 Նույն աղբյուրը 
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Ե´վ արտահանման, և´ ներմուծման մեջ բավական ծանրա-
կշիռ է ՌԴ բաժինը: Եթե 2005թ. Ռուսաստանին բաժին էր ընկնում 
ՀՀ արտահանման 12.2%-ը, իսկ ներմուծման 13.5%-ը, ապա 
2013թ. այդ ցուցանիշները համապատասխանաբար կազմել են 
22% և 23.4%: Նույնը չի կարելի ասել ԵԱՏՄ մյուս անդամների 
մասին: Այսպես, Բելառուսի բաժինը ՀՀ ներմուծման մեջ 2005թ. 
0.7% էր, իսկ 2013թ.` 0.9%, արտահանումը` 2005թ. 0.2% էր, իսկ 
2013թ.` 0.5%: Ղազախստանի բաժինը այդ ընթացքում ներմուծման 
մեջ կրճատվել է 0.1%-ից մինչև 0.02%, իսկ արտահանման մեջ 
ավելացել է` 0.02%-ից մինչև 0.5%: Ընդ որում, Ղազախստանից 
ներմուծումը 2013թ., 2012թ. համեմատությամբ, նվազել է մոտ 12 
անգամ, իսկ արտահանումը ավելացել է 1.8 անգամ:  

ԵԱՏՄ երկրների հետ ՀՀ արտաքին առևտրային շրջանառու-
թյան կառուցվածքային փոփոխությունները և առևտրի ազատա-
կանացման հետևանքները գնահատելու հարցում էական է նաև 
Հայաստանից դեպի ԵԱՏՄ մյուս անդամ երկրներ արտահանման և 
ներմուծման ապրանքային կառուցվածքի ուսումնասիրությունը: 
Այսպես, 2013թ. Ռուսաստանից Հայաստան ներմուծման 50%-ը 
բաժին է ընկել «Նավթային գազեր և գազանման այլ ածխաջրա-
ծիններ» ապրանքախմբին (ըստ ԱՏԳ ապրանքային անվանացան-
կի քառանիշ դասակարգման), 10%-ը` «Ցորեն և մեսլին», 9%-ը` 
«Նավթ և նավթամթերք», 5%-ը` «Ալյումին չմշակված», և 2-ական 
տոկոս` «Միջուկային ռեակտորներ» ու «Արևածաղկի, բամբակի 
ձեթ» ապրանքախմբերին4: Ղազախստանից ներմուծման 44.8%-ը 
2013թ. բաժին է ընկել «Հարթ գլանվածք երկաթից, ածխածնային 
պողպատից» ապրանքախմբին, 20.7%-ը%` «Մակարոնեղենին», 
12.3%-ը` «Այլ պատճենահանման թուղթ, տրաֆարետ», 5.9%-ը` 
«Կափարիչ, խցան և նմանատիպ այլ իրեր ոչ թանկարժեք մետա-
ղից» և 5.1%-ը` «Օդային և ոչ օդային պոմպ, օդափոխիչ, մասեր» 
ապրանքախմբերին: Բելառուսից ներմուծման մեջ գերակշռում է 
«Ռետինե նոր անվադող» ապրանքախումբը` 22.5%, «Ավտոմեքե-
նա բեռնատար»` 14%, «Տրակտոր»` 7.6%, «Նավթ և նավթա-
մթերք»` 6.9% և «Դեղամիջոց, բաղկացած առանձին նյութերից»` 
4.4% ապրանքախմբերը5:  

                                                                 
4 ՀՀ-ԵԱՏՄ ապրանքային կառուցվածքի վերլուծությունը կատարվել է Միջազգային 
առևտրի կենտրոնի պաշտոնական կայքի տվյալների հիման վրա` 
http://www.trademap.org/ 

5 Նույն տեղում: http://www.trademap.org/ 
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ՀՀ-ից ԵԱՏՄ երկրներ արտահանման կառուցվածքում գերա-
կշռում է «Էթիլային սպիրտ չբնափոխված, սպիրտի 80%-ից պակաս 
խտությամբ ըմպելիքներ, լիկյորներ և ալկոհոլային այլ խմիչքներ» 
ապրանքախումբը: Դրան բաժին է ընկնում դեպի Ռուսաստան ար-
տահանման 45.8%, Բելառուս արտահանման 76.6% և Ղազախստան 
արտահանման 33.2%-ը: Հաջորդ տեղում են «Ոսկերչական իրեր» և 
«Ադամանդե քար» ապրանքախմբերը: Դրանցից առաջինին համա-
պատասխանաբար բաժին է ընկնում դեպի Ղազախստան արտա-
հանման 20.9%-ը, իսկ երկրորդին դեպի Ռուսաստան արտահանման 
10.2%-ը: Ընդ որում, եթե 2012թ. Ղազախստան էր արտահանվում 
779 հզր դոլարի «Ոսկերչական իրեր», ապա 2013թ. դրանց արտա-
հանման ծավալը կրկնապատկվել է: Էապես ավելացել է նաև Հայաս-
տանից Ղազախստան արտահանվող «Հրակայուն աղյուս և խեցե-
գործ շինարարական արտադրանք» ապրանքախմբի ծավալը. 
2013թ. դրա արտահանման ծավալները հասել են 1.3 մլն դոլարի, 
2012թ. 87 հազ դոլարի դիմաց: 2013թ. կրկնապատկվել է նաև դեպի 
Ղազախստան ալկոհոլային խմիչքի արտահանման ծավալը:  

ՀՀ-ից Ռուսաստան արտահանման ծավալում մեծ է նաև «Ձուկ 
(թարմ կամ պաղեցրած), բացառությամբ ձկան սուկին և ձկների այլ 
միս» (5.1%), «Ծիրան, բալ, դեղձ, կեռաս, հոն» (5.0%) և «Խեցգետ-
նակերպեր» (3.8%) ապրանքախմբերի տեսակարար կշիռները: 
Փաստորեն արտահանվող ապրանքների մեծ մասը բաժին է ընկ-
նում գյուղատնտեսական արտադրանքին և սննդի արդյունաբերու-
թյանը: Սակայն, գյուղատնտեսական արտադրատեսակների ար-
տահանման գծով Հայաստանի ներուժը թերզարգացած է, ուստի 
մենք ներկա հնարավորություններով ի վիճակի չենք բավարարել 
ԵԱՏՄ շուկայի պահանջարկը, հատկապես, որ այդ ոլորտում առկա 
են նաև տեխնոլոգիական ոլորտի հետամնացության հաղթահարման, 
աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման, ապրանքների 
ոչ բավարար մրցունակության հետ կապված հիմնախնդիրներ։ Միև-
նույն ժամանակ առևտրի ազատականացումը կարող է հանգեցնել 
մեծ քանակությամբ գյուղմթերքի արտահանմանը դեպի ԵԱՏՄ 
երկրներ, ինչն էլ կտանի ՀՀ ներքին շուկայում գյուղմթերքի գների 
աճին: Օրինակ, այն բանից հետո, երբ Մաքսային միությունում 
զրոյացվեցին մաքսատուրքերը, շատ ղազախական ապրանքներ, 
ռուսական ապրանքների համեմատ, էժանացան: Սակայն, երբ 
Ռուսաստանում դրանց նկատմամբ պահանջարկը մեծացավ, 
Ղազախստանում դրանց գները բարձրացան: Խոսքը հատկապես 
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վերաբերում է սննդամթերքին և բենզինին6: Այս հիմնախնդիրը 
դարձել է նաև լայն քննարկման առարկա Հայաստանում: Ըստ ՀՀ 
Էկոնոմիկայի նախարարության տվյալների, ընդհանուր առմամբ, 
11 553 անուն ապրանքների 60%-ի դեպքում ԵԱՏՄ-ում գործում են 
ավելի բարձր մաքսային դրույքաչափեր, քան Հայաստանում, 
14.5%-ի դեպքում՝ դրանք ավելի ցածր են, իսկ 17%-ի դեպքում՝ 
նույնն են: Իսկ ՀՀ միջինացված մաքսատուրքը 4.1%-ով ավելի 
ցածր է` ԵԱՏՄ միջինացված մաքսատուրքերից7: Օրինակ, ՀՀ-ում 
բենզինի և ցորենի մաքսատուրքը զրոյական է, ԵԱՏՄ-ում՝ 5%: 
Դեղորայքի ներմուծման գծով գործում է զրոյական մաքսատուրք, 
իսկ ԵԱՏՄ-ում այն 8-12.5% է։ Քանի որ դեղորայքի մեծ մասը 
ներկրվում է ոչ ԵԱՏՄ երկրներից, ապա դժվար չէ ենթադրել, որ 
դրանց գները կարող են նվազագույնը 8%-ով աճել (Աղյուսակ 1)։ 
Շաքարավազի ներմուծման գծով Հայաստանում մաքսատուրքը 
10% է, ինչը 1 տոննայի համար կազմում է 60-65 ԱՄՆ դոլար։ 
ԵԱՏՄ-ում շաքարավազի 1 տոննայի համար գանձվում է միջինը 
250 ԱՄՆ դոլար մաքսատուրք։ ԵԱՏՄ-ում ավտոմեքենաների 
ներմուծման մաքսատուրքը նվազագույնը 25% է, Հայաստանում` 
արտասահմանյան մեքենաների համար գանձվում է 10% մաքսա-
տուրք8։ Հատկանշական է, որ 2013թ. Հայաստան է ներմուծվել 
38.944 հատ մարդատար մեքենա, որոնցից ռուսական են ընդա-
մենը 2112-ը9։ Փաստորեն այն, որ մաքսատուրքերի մակարդակի 
բարձրացումը կհանգեցնի երրորդ երկրներից ՀՀ ներմուծվող մի 
շարք ապրանքների թանկացմանը` ակնհայտ է:  

                                                                 
6 Միացյալ Մաքսային միություն մուտք գործելու դեպքում պետք է խստորեն պաշտ-
պանել հայրենական ապրանքները. հարցազրույց // [էլեկտրոնային ռեսուրս]` 
http://news.am/arm/news/171361.html 

7 Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции 
//ЕБР, Центр интеграционных исследований, Санкт-Петербург, Доклад N 20, 
2013, стр. 19. 

8 Թունյան Բ. Ո՞ր ապրանքները որքանո՞վ կթանկանան Հայաստանում՝ Մաքսային 
միությանն անդամակցությունից հետո // [էլեկտրոնային ռեսուրս]` 
 http://168.am/2014/02/01/324861.html  

9 http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1|051||643||8703|||4|1|1|1|2|1|1|2|2 
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ԵՄ-28 երկրներից ՀՀ ներմուծված 10 ամենախոշոր 
ապրանքախմբերը 2013թ.10 

 

Ծած-
կա-
գիրը 

 
Ապրանքախումբը 

Ներմուծ-
ման ծա-
վալը  

(հզր. դոլար)

ՀՀ մաքսա-
տուրքը 

(%) 

ԵԱՏՄ 
մաքսա-

տուրքը (%) 

2710 Նավթ և նավթամթերք 
(բենզին, մազութ, նավթ, 
դիզելային վառելիք, 
յուղ) 

157823 0 4.9 

3004 Դեղամիջոց, բաղկացած 
առանձին նյութերից 69406 0 8.1 

7102 Ադամանդե քար 49898 0 11.9 
7108 Ոսկի անմշակ կամ 

կիսամշակ, փոշի 29196 0 18.5 

2208 Էթիլային սպիրտ 
չբնափոխված, սպիրտի 
80%-ից պակաս 
խտությամբ ըմպելիքներ, 
լիկյորներ և ալկոհոլային 
այլ խմիչքներ 

20196 10 25.2 

2309 Կենդանիների կեր 19475 5.2 11.5 
8703 Ավտոմեքենա 

մարդատար 14688 10 18 

2402 Ծխախոտ և սիգար 13030 10 23.4 
4810 Ճենակավով կամ այլ 

անօրգանական նյութով 
պատված թուղթ 

12356 0 8.2 

1806 Շոկոլադ (կակաո 
պարունակող) 12162 10 11.8 

  

Աղյուսակ 1-ի վերլուծությունից կարելի է ենթադրել, որ երբ 
ԵԱՏՄ միացյալ մաքսային օրենսգիրքը սկսի լիարժեքորեն գործել 
ՀՀ-ում, ապա խնդիրներ կարող են ծագել ոչ միայն ՀՀ ներքին 
գների բարձրացման հետ, այլ նաև արտահանման ծավալների 
կրճատման հետ: Խոսքը հատկապես վերաբերում է «Բնական 
կամ արհեստական մարգարիտ, թանկարժեք կամ կիսա-թանկար-
ժեք քարեր, թանկարժեք մետաղներ» ապրանքախմբերին: Ինչպես 
գիտենք ՀՀ-Եվրոպական Միություն առևտրի (և´ արտահանման, և´ 

                                                                 
10 նույն աղբյուրը 
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ներմուծման) շոշափելի մասը բաժին է ընկնում սույն ապրանքա-
խմբին: Ընդ որում ներմուծվում է ոսկու հումք, իսկ արտահանվում 
է պատրաստի արտադրանք: Աղյուսակ 1-ից երևում է, որ ԵԱՏՄ 
շրջանակներում գործող մաքսատուրքերը տվյալ ապրանքախմբի 
ներմուծման առումով բավականին բարձր են: Քանի որ Հայաս-
տան ներմուծվում է հումք` վերամշակման և արտահանման նպա-
տակով, ուստի կբարձրանան նաև այդ ապրանքների արտահան-
ման գները, ինչը բացասաբար կազդի Եվրամիության շուկայում 
հայկական ապրանքների մրցունակության վրա:  

Թանկացումներ սպասվում են նաև բենզինի գների առումով: 
Ինչպես գիտենք Հայաստան բենզին ներմուծվում է հիմնականում 
Ռումինիայից և Բուլղարիայից: Ուստի, բենզինի շուկայում թանկա-
ցումները կարող են հասնել մինչև 5%:  

Հարկ է նաև նշել, որ Հայաստանը, Ղազախստանը և Բելառու-
սը արտաքին առևտրի առումով խիստ կապված են ռուսական 
շուկայի հետ, սակայն միմյանց հետ առևտրում նկատվում է ին-
տեգրման ցածր մակարդակ: Այդ առումով էական խոչընդոտ 
(հատկապես նշված երկրների արտահանման համար) կարող է 
համարվել ռուսական ռուբլու արժեզրկումը: Բավական է միայն նշել, 
որ 2014թ. առաջին 4 ամիսների ընթցքում Ռուսաստանի ներմուծ-
ման ծավալները կրճատվել են 6.8%-ով, ինչը հանգեցրել է առևտ-
րային հաշվեկշռի դրական մնացորդի բարելավմանը 8%-ով11: 
Մյուս կողմից ներմուծման ծավալների նվազումը հանգեցրել է 
ռուբլու փոխարժեքի ամրապնդմանը և արժեզրկման տեմպերի 
դանդաղեցմանը, սակայն տնտեսական դրության վրա արմատա-
պես չի ազդել: Այնուամենայնիվ, եթե ենթադրենք, որ ռուբլու 
արժեզրկումը հանգեցրել է ԵԱՏՄ մյուս երկրների արտադրանքի 
թանկացմանը ռուսական շուկայում, ապա կարելի էր եզրակացնել, 
որ այժմ ռուսական ապրանքները օտարերկրյա շուկաներում 
կլինեն ավելի մրցունակ, հետևաբար և արտահանման ծավալները 
պետք է ավելանան: Սակայն 2014թ. առաջին 4 ամիսներին ար-
տահանման ծավալները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատ-
վածի համեմատությամբ կրճատվել են 0.5%-ով:  

ՀՀ առտրաշրջանառության վրա ռուսական ճգնաժամի ազդե-
ցությունը ավելի ցայտուն դրսևորվեց 2014թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր 
ամիսներին, երբ առևտրաշրջանառությունը նախորդ տարվա նույն 
ամիսների համեմատ կրճատվեց համապատասխանաբար 1.2% և 

                                                                 
11 Федеральная служба государственной статистики России` 

http://www.gks.ru/ 
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13,3%-ով: Նշենք, որ «առեւտրաշրջանառության» ցուցանիշը, բացի 
սեփական մանրածախ առևտրաշրջանառությունից, ներառում է 
նաեւ թեթև մարդատար ավտոմեքենաների մեծածախ վաճառքը և 
վաճառքի ծավալը: Առևտրաշրջանառության նոյեմբերյան անկումը 
հիմնականում պայմանավորված է եղել մանրածախ ապրանքա-
շրջանառության 2,2%-ով կրճատմամբ: Մեծածախ վաճառքը նվա-
զել է «ընդամենը» 0,1%-ով, իսկ ահա մեքենաների վաճառքն աճել 
է 4,4%-ով12: Այդ տվյալների հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ 
կտրուկ կրճատվել է ապրանքների վաճառքի ծավալը: Պարզ 
ասած, անցյալ ամիս բնակչությունն ավելի քիչ ապրանքներ է ձեռք 
բերել, քան մեկ տարի առաջ՝ 2013թ. դեկտեմբերին: Դրա հիմնա-
կան պատճառը Ռուսաստանից ստացվող տրանսֆերտների 
զգալի կրճատումն է, որոնք նաև 40%-ով արժեզրկվել են Ռուսաս-
տանում և Հայաստանում:  

Նույնական խնդիրներ ծագել են նաև ղազախական շուկայում: 
Տենգեի փոխարժեքի էական ամրապնդումը ռուսական ռուբլու 
նկատմամբ բացասաբար է ազդել Ղազախստանի տնտեսության 
արտադրական ոլորտների վրա: Այդ պատճառով Ղազախստանի 
ձեռնարկատերերի միությունը գտնում է, որ Ղազախստանը պետք է 
կիրառի ժամանակավոր առևտրային սահմանափակումներ` տեղա-
կան շուկան հովանավորելու նպատակով (ԵԱՏՄ համաձայնագիրը 
նախատեսում է ժամանակավոր սահմանափակումների կիրառում):  

Այսպիսով, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ԵԱՏՄ 
ձևավորումը դեռևս էականորեն դրական ազդեցություն չի թողել 
անդամակցող երկրների տնտեսությունների վրա, քանի որ համա-
գործակցող երկրների ապրանքային շուկաները բավարար ինտե-
գրված չեն, ուստի և մաքսատուրքերի միասնականացումը առայժմ 
շահավետ է հիմնականում Ռուսաստանի համար, իսկ մնացած 
երկրների դեպքում` միայն Ռուսաստանի հետ առանձին-առանձին 
համագործակցելու պարագայում: Փորձագետներն այն կարծիքին 
են, որ «Ռուսաստանին ընդհանրապես դժվար է կոորդինացնել 
ցանկացած քայլ փոքր երկրների հետ: Ռուսաստանը շատ մեծ է, 
իրավահավասար գործընկերոջ համար դա բարդացնում է ցանկա-
ցած ինտեգրացիոն գործընթաց»13: Մյուս կողմից, անդամ երկրնե-
րի բարեկեցության վրա ինտեգրումը թողնում է մեծ դրական 
                                                                 
12 Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականի 
հունվար-դեկտեմբերին, Երևան 2015, ԱՎԾ, էջ 66-71: 

13 Гринберг Р. Разговоры о Евразийском союзе как альтернативе ЕС контр-
продуктивны // Народная газета, 05.07.2012 [էլեկտրոնային ռեսուրս]` 
http://ng.by/ru/issues?art_id=67228 
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ազդեցություն, եթե մինչև ինտեգրվելը փոխադարձ առևտրում 
առկա են բարձր մաքսատուրքեր:  

Փաստենք, որ ԵԱՏՄ անդամ երկրների միջև առևտուրը բա-
վականին ազատական է եղել ԱՊՀ շրջանակներում գործող 
ազատ առևտրի համաձայնագրի հիման վրա, ուստի ԵԱՏՄ ձևա-
վորումը չի կարող հանգեցնել այդ երկրների միջև «առևտրի 
ստեղծման» կամ «առևտրի շեղման» էական էֆեկտների: Իհարկե, 
հետագայում ԵԱՏՄ երկրների համագործակցությունը կարող է 
ապահովել լրացուցիչ օգուտներ կապված ներճյուղային առևտրի 
զարգացման և կոոպերացիոն գործընթացների խորացման հետ: 
Ավելին, երկարաժամկետ հատվածում դա կարող է հանգեցնել ՀՀ 
մրցունակության բարձրացմանը և ներդրումների ավելացմանը: 
Սակայն, «գլխավորն այն է, որպեսզի մասնակից երկիրն ինքը 
ձգտի սեփական զարգացմանը՝ հույսը չդնելով միայն ինտեգրման 
վրա։ Ինտեգրումը հաջող է զարգանում միայն այն դեպքում, երբ 
տարածաշրջանային միավորումներին մասնակցող ազգային 
տնտեսությունները գտնվում են վերելքի մեջ»14։  
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В основе условий, при которых региональная экономическая 
группировка окажет улучшающее воздействие на благосотояние 
отдельной страны, лежит так называемая концепция «естественных» 
торговых партнеров, предполагающая, что значительный объем това-
рооборота между странами до интеграции будет вести к незначитель-
ности «отклонения торговли» после нее. Таким образом, в статье рас-
смотрено насколько оправданым и актуальным в отправной точке 
является членство Армении в Евразийском экономическом союзе. 
Исследование было проведено на основе анализа динамики и товарной 
структуры внешнеторговых связей стран-членов, а так же с помощью 
изучения изменений в таможенных пошлинах (в контексте девальва-
ции рубля), что позволило нам оценить эффект от либерализации 
торговли на экономике РА. 

                                                                 
14 Հուսաինով Բ. Գլոբալացման մարտահրավերները և ինտեգրացիոն գործընթաց-
ների ուժեղացումը // «21- րդ ԴԱՐ », թիվ 4 (50), 2013 թ. էջ 79: 
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ANNOTATION 
 

Atom Margaryan, Sergej Solodownikow,  
Aza Mihranyan, Diana Galoyan 

 

COMMODITY MARKETS INTEGRATION INPACTS  
ON THE ECONOMIES OF EAEU 

 
Keywords – export, import, third countries, prices, taxes, competitiveness. 

 

On the base of the conditions, in which regional economic grouping will 
have an improving impact on the prosperity of a country, lies the so-called 
concept of «natural» trade partners, assuming that a significant volume of 
trade between the two countries before integration will lead to an 
insignificante «trade diversion» after it. Thus, in the article the author 
reviewed how justified and relevant was Armenia's membership in the 
Eurasian Economic Union at the starting point. The study was conducted 
based on the analysis of the dynamics and commodity structure of foreign 
trade relations of member countries, as well as by studying the changes in 
customs duties (in the context of the devaluation of the ruble), which allowed 
us to evaluate the effects of trade liberalization on the economy of Armenia. 
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Անուշ Գասպարյան, տ.գ.թ.,  ասիստենտ, 
ՀՊՏՀ 

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ 

 

Ներկայիս շուկայական տնտեսության պայմաններում, յուրա-
քանչյուր երկրի տնտեսության զարգացման համար գերակա նշա-
նակություն է ստանում ներդրումների իրականացումը և դրանց 
արդյունավետության գնահատման տարատեսակ մեթոդների մշա-
կումը: Ներդրումներում վերջին տարիներին զգալիորեն աճել են 
ներդրումները ֆինանսական ոլորտում, որը կապված է ՀՀ բանկա-
յին համակարգի զարգացման հետ: Բանկերը ներդրումների իրա-
կանացման գործընթացում կենտրոնական դեր են իրականացնում: 
Բանկերը պասիվային գործառնությունների շնորհիվ ներգրավում 
են դրամային միջոցներ, իսկ ակտիվային գործառնությունների մի-
ջոցով իրականացնում դրանց տեղաբաշխում՝ ակնկալելով հա-
տույցի որոշակի մակարդակ: Հիմնական գործոնները, որոնք որո-
շում են բանկերի ներդրումները, եկամտի ստացումն է և իրացվելիու-
թյան անհրաժեշտ մակարդակի ապահովումը: Բանկերն  իրենց ռազ-
մավարության շրջանակում մշակում են նաև ներդրումային ռազ-
մավարություն, որտեղ հստակ նշվում է ներդրումների ակնկալվող 
ուղղություները և ներդրումային ծրագրերի նախըտրելի հատույցը: 
Սակայն բանկը չի կարող շեշտը դնել միայն ներդրումային նախա-
գծի եկամտաբերության վրա: Բանկերն իրենց գործունեության 
ընթացքում պետք է կարողանան անհրաժեշտ հարաբերակցու-
թյուն պահպանել  եկամտաբերության և իրացվելիության միջև: Այս 
հարաբերակցության օպտիմալացումը կապված է բանկի ընդհա-
նուր կապիտալից, ընդ որում յուրաքանչյուր բանկ պետք է ձգտի 
հզորացնել իր ընդհանուր կապիտալը` պահպանելով համամաս-
նություններ սեփական կապիտալի և հաճախորդներից ներգրավ-
ված միջոցների միջև: Բացի այդ բանկերի գործունեությունը 
կարգավորվում է ԿԲ-ի սահմանած նորմատիվներով, որտեղ տեղ 
են գտել կապիտալի համարժեքության հետևյալ նորմատիվները. 

 Հիմնական կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների 
գումարների միջև սահմանային հարաբերակցությունը, 

 Ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների 
գումարների միջև սահմանային հարաբերակցությունը 

Համաշխարհային բանկային ճգնաժամը կապիտալը դարձրեց 
սակավ ռեսուրս և ստիպեց բանկներին առավել կենտրոնանալ կա-
պիտալի արդյունավետ կառավարման հիմնահարցերի շուրջ: Կապի-
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տալի կառավարումը պայմանավորված է ռիսկերով, քանի որ այն 
կարող է առաջ բերել մեծածավալ կապիտալ կորուստներ: Սա է 
պատճառը, որ բանկերը պետք է իրականացնեն ռիսկերի կառավար-
մանը միտված կապիտալ ներդրումների քաղաքականություն: 

Ներդրումային նախագծերի արդյունավետության գնատման 
օպտիմալ մեթոդների մշակումը դարձավ բանկային համակարգի 
կարևորագույն հիմնախնդիր: Ընդ որում այս գործընթացում ներ-
առված են ինչպես գործադիր ղեկավարները, այնպես էլ բաժնե-
տերերը: Ներդրումային նախագծերի կառավարման հիմնարցերը 
ձեռք են բերել հույժ կարևորություն նաև բանկային համակարգում: 

Քննարկելով առևտրային բանկի ներդրումները, նախ պետք է 
ներկայացնենք այն հիմնական ուղղությունները, որտեղ բանկերը 
կարող են ներդրում իրականացնել:  

Բանկը կարող է իրականացնել հետևյալ ներդրումներ 
1. Կապիտալ ներդրումներ 
2. Ներդրումներ արժեթղթերում 
3. Տարատեսակ վարկերի տրամադրում և այլն… 

Ներդրումային նախագծերի ընտրությունը դարձել է առևտրա-
յին բանկերի հիմնական խնդիրը:   

Ներդրումային նախագծերի արդյունավետության գնահատ-
ման մի շարք մեթոդներ կան: Առևտրային բանկերը կարող են 
կիրառել դրանցից մի քանիսը: Առավել տարածված է զեղչված 
դրամական հոսքերի մեթոդը, որի էությունը կայանում է նրանում, 
որ նախագծի հետ կապված դրամական ներհոսքը և արտահոսքը 
զեղչվում է նախապես որոշված դրույքաչափով: Այս մեթոդի շրջա-
նակներում նախագծերի արդյունավետության որոշման համար 
կարող է կիրառվել հետևյալ եղանակները 

 Զուտ ներկա արժեքի մեթոդը 
 Վերադարձի ներքին դրույքի մեթոդը 
 Հետվճարի ժամանակաշրջանի մեթոդ 

1. Զուտ ներկա արժեքի մեթոդի էությունը կայանում է  դրամա-
կան հոսքերի զուտ ներկա արժեքի որոշման մեջ: 

Ներկա արժեքը կանխիկի կամ դրան համարժեք մի գումար է, 
որը ենթակա է ստացման կամ վճարման ապագա ամսաթվին՝ 
զեղչված է որոշակի չափով: Զեղչումը սկսվում է ապագա արժե-
քից և վերածում է ապագա արժեքը ներկա արժեքի: Նախագծի 
զուտ ներկա արժեքի որոշման համար զեղչվում են նախագծի հետ 
կապված բոլոր դրամային ներհոսքերն ու արտահոսքերն: Ընդ որում 
նախագծի զուտ ներկա արժեքի որոշման համար դրամական ներ-
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հոսքերի ներկա արժեքից հանում են դրամական արտահոսքերի 
ներկա արժեքը: 

Ներկա արժեքի որոշման համար առևտրային բանկը կարող է 
կիրառել հետևյալ բանաձևը. 
 

PV=FV *1/(1+r)n 
Որտեղ, PV-ներկա արժեքն է 
 FV-ապագա արժեքը 
 R-տոկոսադրույքը 
 n-ժամանակահատվածների քանակը 

Զուտ ներկա արժեքի մեթոդը առաջարկում է հաշվարկել 
քննարկվող նախագծերի զուտ արժեքը և ընտրել այն մեկը, որն ունի 
դրական զուտ ներկա արժեք: Զուտ ներկա արժեքի հաշվարկման 
համար հաշվարկվում է նախագծի ընթացքում դրամական ներհոս-
քերի և արտահոսքերի ներկա արժեքը զեղչելով դրանք կապիտալի 
գնով կամ վերադարձի նպատակային դրույքաչափով: Ապա հաշ-
վարկվում է դրամական ներհոսքների և արտահոսքերի ներկա ար-
ժեքների տարբերությունը: Այս պարագայում հնարավոր է երեք ելք. 

1. Երբ զուտ ներկա արժեքը դրական մեծություն է, ապա նշա-
նակում է, որ նախագծի հետ կապված դրամական ներհոսքը 
ավելին է, քան կապիտալի արժեքը: Այսինքն կարելի է ձեռ-
նարկել նախագիծը: 

2. Երբ զուտ ներկա արժեքը բացասական է, ապա ավելի 
նպատակահարմար է քննարկել այլ նախագիծ, քանի որ 
կապիտալի գինն այս պարագայում ավելի բարձր է: 

3. Երբ զուտ ներկա արժեքը հավասար է զրոյի, ապա նախա-
գծից դրամական հոսքերը նույնն են, ինչ կապիտալի գինը: 
Վերադարձի ներքին դրույքի մեթոդով ներդրումների արդ-
յունավետության գնահատման համար պետք է իրականաց-
նել հաշվարկ, որը կատարվում է հետևյալ քայլերով: 
 Հաշվարկվում է զուտ ներկա արժեքը՝ օգտագործելով 
առևտրային բանկի կապիտալի արժեքը, 

 Երկրորդ քայլով հաշվարկվում է այլ զուտ ներկա 
արժեք՝ հիմք ընդունելով այլ դրույքաչափ, 

 Երրորդ քայլով բանաձևի միջոցով որոշվում է վերա-
դարձի ներքին դրույքը  

 

Վերադարձի ներքին դրույքը= a+ (NPVa/(NPVa-NPVb))*(b-a))%,  
Որտեղ` a-դրույքաչափերից ցածրը 

b-դրույքաչափերից բարձրը 
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NPVa-զուտ ներկա արժեքը՝ օգտագործելով  դրույ-
քաչափերից ցածրը 

NPVb - զուտ ներկա արժեքը՝ օգտագործելով  դրույ-
քաչափերից բարձրը 

 

Հետվճարի ժամանակաշրջանի մեթոդը քննարկված մեթոդնե-
րից պարզագույնն է: Այն հանրագումարի է ենթարկում դրամական 
ներհոսքները և գնահատում այն ժամանակատավածը, որում բան-
կը ստանալու է իր ներդրած գումարը: 

Այս մեթոդի թերությունը կայանում է նրանում, որ այն երկու 
ներդրումների համեմատման ժամանակ ճշգրիտ արդյունք չի 
ապահովում: Այստեղ հիմքը դրվում է միայն ներդրումների ծածկ-
ման ժամանակահատվածի վրա: 

Քննարկենք ներդրումային նախագծի արդյունավետության 
գնահատումը՝ օգտագործելով վերը նշված մեթոդները: 

Ենթադրենք առևտրային բանկը պետք է ներդրում իրակա-
նացնի, 350 000 ՀՀԴ, որից ակնկալում է ստանալա հետևյալ դրա-
մական հոսքերը: Կապիտալի արժեքն է 5%: 

 

Աղյուսակ 1 
Ներդրումային նախագծի արդյունավետության գանհատում 

 

   Տոկոսադրույք 5% 

Տարի 
Դրամական 
հոսքեր 

(հազ. դրամ) 

Ներկա արժեք 
  

0 -350 (350.00)     
1 100 95.24     
2 200 181.41     
3 150 129.58     
4 75 61.70     

Հետվճարի 
ժամանա-
կահատված 3 տարի   
Զուտ ներկա 
արժեքը 

  
117.92     

Վերադարձի 
ներքին դրույք 

  
19.25614%     

 

Ներկայացված հաշվարկից պարզ է դառնում, որ քննարկվող 
նախագծի զուտ ներկա արժեքը դրական մեծություն է և  ավելին է, 
քան կապիտալի սպասվելիք արժեքը 5%: Այսինքն բանկը կարող է 
ներդրում իրականացնել: 
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Վերադարձի ներքին դրույքաչափի մեթոդի կիրառմամբ հաշ-
վարկելիս ստանում ենք 19.25614%: Սա նշանակում է, որ եթե լինի 
մեկ այլ նախագիծ, որը կարող ապահովել 19.25614%, ապա առա-
ջին նախագիծը դուրս կմնա ընտրությունից: 

Հետվճարի ժամանակաշրջանի մեթոդով նախագիծը կատար-
ված ծախսերը կմարի ներդրումների 3 տարում, սակայն սա դեռ չի 
նշանակում, որ տվյալ նախագիծը եկամտաբեր է առևտրային 
բանկի համար: 

Քննարկված մեթոդներից միջազգային պրակտիկայում առա-
վել տարածված է զուտ ներկա արժեքի և վերադարձի ներքին 
դրույքաչափի մեթոդները, որոնք նաև կարող են կիրառվել ՀՀ 
պրակտիկայում: Սակայն մեր առօրյայում նշված մեթոդների կի-
րառումը պետք է զուգակցվի ԿԲ նորմատիվների պահպանմամբ: 

Ներդրումների արդյունավետության մեթոդների քննարկումը 
ՀՀ բանկային համակարգի բարեփոխումների կարևորագույն ուղ-
ղություններից է: Մեթոդների մշակումը պետք է համակցվ կապի-
տալի ռիսկի կառավարման մոդելների հետ, որոնք մեծ նշանակու-
թյուն ունեն բանկի կապիտալի արդյունավետ կառավարման 
հարցում: 

 
АННОТАЦИЯ 

Ануш Гаспарян 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

Ключевые слова – инвестиции, банковское дело, эффективность, 
чистая приведенная стоимость, внутренняя норма 
доходности, возврат  

Банки в своей деятельности должны быть в состоянии обеспечить 
требуемого соотношения между рентабельностю и ликвидностью. 
Банки должны стремиться к укреплению своего общего капитала, сох-
раняя пропорции за счет собственных средств и средств привлеченных 
от клиентов. Отбор инвестиционных проектов стало серьезной пробле-
мой для коммерческих банков. 

Есть целый ряд методов оценки эффективности инвестиционных 
проектов. Коммерческие банки имеют право использовать некоторые 
из них. Наиболее распространенным является метод чистой приведен-
ной стоимостьи, метод внутренной нормы возврата, метод постоплат-
ного периода, преимущества и недостатки которых обсуждаются в 
этом статье. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENTS IN  
COMMERCIAL BANKS 

 
Key words – investments, banking, efficiency, net present value, internal 

rate of return, payback 
 

In the course of their operations, banks should be able to maintain the 
necessary balance between profitability and liquidity. This optimization is 
related to the ratio of banks' capital. Each bank should seek to strengthen its 
total capital, while maintaining the proportions of the shares and funds of 
clients.  

Selection of investment projects has become a serious problem for 
commercial banks. There are a number of methods for evaluating the 
effectiveness of investment projects. Commercial banks may use some of 
them. The most common methods are the method of net present value, 
internal rate of return method, payback period method. Advantages and 
disadvantages of these methods are discussed in this article. 
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