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2013 թ. նշանավորվեց մի քանի ուղենշային իրադար-
ձություններով: Համալսարանի ողջ պատմության ընթացքում առաջին 
անգամ սեփական միջոցներից 100 մլն դրամ ներդրվեց գիտական հե-
տազոտություններում: ՀՀ Կառավարության 2012-2017 թթ. ծրագրով 
սահմանված գերակայությունների շրջանակներում, առաջին անգամ 
հանրապետությունում, 2013թ. հայտարարվեց հետազոտական թեմա-
ների ներհամալսարանական գիտական դրամաշնորհների մրցույթ, 
ստեղծվեց «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնը, ամրապնդվեց գի-
տական հետազոտությունների նյութատեխնիկական հենքը, ստեղծ-
վեց ներքին համակարգչային ցանց: Հետազոտական կենտրոնի գոր-
ծունեությունը միտված է ձևավորելու մի այնպիսի միջավայր, որտեղ 
կառուցողական նոր գաղափարները և հայեցակարգերը կարող են 
դրվել զարգացման քաղաքականության հիմքում` ապահովելով բաց և 
կառուցողական երկխոսություն, նպաստելով զարգացման հեռանկար-
ների նկատմամբ վստահության աճին և դրանց շուրջ համազգային 
համաձայնությանը: Այդ տեսակետից ուշագրավ էր 2013 թ. հուլիսի 6-
8-ը Աղվերանում անցկացված «Զարգացում» ներհամալսարանական 
գիտաժողովը, որտեղ ներկայացվեցին «Ամբերդ» հետազոտական 
կենտրոնի հետազոտությունների, ներհամալսարանական գիտական 
դրամաշնորհների և ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի բյուջե-
տային ֆինանսավորմամբ թեմաների շրջանակներում հայեցակարգա-
յին մոտեցումների և կատարված հետազոտությունների նախնական 
արդյունքները: Համաժողովի ձևաչափը հնարավորություն ընձեռեց 
բաց քննարկումներ անցկացնելու ոչ միայն վերոնշյալ ուղղություն-
ներով, այլև նախանշելու համալսարանի զարգացման հիմնախնդիր-
ները` կապված կրթական գործընթացների ուսումնամեթոդական հեն-
քի, դասավանդման տեխնոլոգիաների կատարելագործման, ուսանող-
ների սոցիալական խնդիրների հետ: 

Ընդհանուր առմամբ, ներհամալսարանական դրամաշնորհային 
թեմաներում և «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի հետազոտական 
ուղղություններում ներգրավվել են համալսարանի պրոֆեսորադասա-
խոսական համակազմի շուրջ 20%-ը: Հուսով եմ, որ համալսարանի գի-
տական գործունեության հետագա զարգացումը հնարավորություն 
կընձեռի իրացնելու և մեծացնելու մեր մտավոր ներուժը, կխթանի 
կրթության որակի բարձրացումը և իրագործելու «Հայաստանի պետա-
կան տնտեսագիտական համալսարանի 2012-2017 թթ. գիտահետազո-
տական և նորաստեղծական զարգացման հայեցակարգով» սահման-
ված ռազմավարական նպատակը: 

ՀՊՏՀ ռեկտոր, տ.գ.դ.,  
պրոֆեսոր Կ. ԱԹՈՅԱՆ 
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ՀՊՏՀ-ում վերջին տարիներին իրականացվող բա-
րեփոխումների համատեքստում առանցքային է թողարկող և սպա-
սարկող ամբիոններում կատարվող գիտահետազոտական աշխա-
տանքների դերը, որոնք նպաստում են մի կողմից` ուսումնական գործ-
ընթացի արդյունավետության բարձրացմանը և փոփոխություններին 
ժամանակին ու պատշաճ արձագանքելու՝ ամբիոնների կարողություն-
ների մեծացմանը, իսկ մյուս կողմից` հայրենական տնտեսագիտական 
մտքի զարգացմանը, երկրի սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների 
լուծմանն ուղղված առաջարկությունների մշակմանը։ 

Համալսարանական գիտության զարգացումն անմիջական առըն-
չություն ունի կրթական գործընթացի բարելավման, կրթության որակի 
բարձրացման հետ: Այս առումով, հետազոտություններում պրոֆեսո-
րադասախոսական համակազմի, ուսանողների և ասպիրանտների 
ներգրավվածության մեծացումը վճռորոշ է լինելու համալսարանի 
առջև կանգնած մարտահրավերներին պատասխանելու, ստեղծված 
հնարավորությունները լիարժեք օգտագործելու համար: Այդ նպատա-
կով վերջին տարիներին բնագավառի զարգացմանն ուղղված միջոցա-
ռումները, կապված նյութական և բարոյական շարժառիթների ստեղծ-
ման հետ, տալիս են առաջին արդյունքները, ինչի վկայությունը հա-
մալսարանի գիտնականների և ասպիրանտների հրապարակումների 
թվի և որակի բարձրացումն է, միջազգային, հանրապետական և հա-
մալսարանական համաժողովներին նրանց մասնակցության ակտիվա-
ցումը:  

Համալսարանի գիտական գործունեությանը նոր ազդակ հաղոր-
դեց «Զարգացում» ներհամալսարանական համաժողովի շրջանակնե-
րում նոր ձևաչափի սեմինարների ու կլոր սեղանների անցկացումն 
Աղվերանում, ինչի ապացույցը սույն ամփոփ զեկույցն է: Համոզված 
եմ, որ ձևավորվող գիտական նոր մշակույթը կզարգանա և ստեղծա-
գործական հետագա հաջողություններ կբերի համալսարականներիս: 

 
ՀՊՏՀ գիտության և  

արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր,  
տ.գ.դ., պրոֆեսոր Գ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
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Բ Ա Ժ Ի Ն  I 

ՆԵՐՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ  
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ  

 
 
ՀՀ Կառավարության 2012-2017 թթ. ծրագրով սահմանված 

գերակայությունների շրջանակներում հետազոտություններ կատա-
րելու համար, առաջին անգամ հանրապետությունում, 2013 թ. Հա-
յաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում հայ-
տարարվեց ներհամալսարանական գիտական դրամաշնորհների 
մրցույթ: 

 Դրամաշնորհի են արժանացել հետևյալ թեմաները. «ՀՀ 
տնտեսության մրցունակության ու նորարարության հիմնախնդիր-
ները և դրանց ազդեցության գնահատումը տնտեսական աճի 
վրա» (թեմայի ղեկավար՝ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Թավադյան), 
«Տնտեսական աճի որակը ՀՀ-ում» (թեմայի ղեկավար՝ տ.գ.դ., 
պրոֆեսոր Հ. Աղաջանյան), «ՀՀ մրցունակության բարձրացման 
գերակայությունները զբոսաշրջության շուկայում» (միջամբիոնային 
թեմայի ղեկավար` ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Յու.Մ. Սուվարյան), 
«Արդյունաբերական քաղաքականության իրականացումը որպես 
ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարձրացման գործոն» (թե-
մայի ղեկավար՝ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ. Մելքումյան), «ՀՀ առևտրա-
յին ցանցերում հաշվապահական հաշվառման մոնիթորինգի տե-
ղեկատվական համակարգի կառուցման և ներդրման գիտամեթո-
դական լուծումները» (միջամբիոնային թեմայի ղեկավար՝ տ.գ.դ., 
պրոֆեսոր Վ. Սարգսյան), «Բնապահպանական և բնօգտագործ-
ման վճարների որոշման մեթոդաբանության կատարելագործման 
հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» (թեմայի ղեկավար՝ տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
Ս. Գևորգյան), «Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսա-
կան զարգացման հիմնախնդիրները» (թեմյի ղեկավար՝ տ.գ.թ., 
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պրոֆեսոր Ի. Տիգրանյան), «ՀՀ-ում բարձրագույն տնտեսագիտա-
կան կրթությամբ մասնագետների պահանջարկի գնահատումը և 
կանխատեսումը» (թեմայի ղեկավար՝ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Զա-
քարյան), «Երկարաժամկետ ֆինանսական ռեսուրսների վերար-
տադրության հիմնահարցերը ՀՀ-ում» (թեմայի ղեկավար՝ տ.գ.դ., 
դոցենտ Ս. Սուքիասյան), «Փոքր և միջին բիզնեսի հարկային պլա-
նավորման հիմնախնդիրները» (թեմայի ղեկավար՝ տ.գ.դ., դոցենտ 
Ա. Մաթևոսյան), «ՀՀ տնտեսության նորամուծային-տեխնոլոգիա-
կան արդիականացումը երկարաժամկետ ինստիտուցիոնալ փո-
խակերպման պայմաններում» (թեմայի ղեկավար՝ տ.գ.թ., դոցենտ 
Ա. Մարգարյան), «Նորամուծական գործունեություն. հասկացու-
թյուններ և բառեզրեր» (ստեղծագործական խմբի ղեկավար՝ 
տ.գ.թ., դոցենտ Ծ. Կարապետյան), «Ժամանակակից տնտեսա-
գիտական խոսույթի լեզվատրամաբանական վերլուծություն» (կա-
տարող՝ փ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ. Միրզոյան): 

Ներհամալսարանական դրամաշնորհներին մասնակցել են 
բուհի 70 դասախոս, ասպիրանտ և ուսանող, հատկացվել է 37 մլն 
դրամ: 

Դրամաշնորհային թեմաների շրջանակներում կատարված 
հետազոտությունների միջանկյալ արդյունքները ներկայացվել են 
«Զարգացում» համաժողովում: 
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ՅՈՒՐԻ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ  
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, 
տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր 

  
ՀՀ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ 
ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ 
ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ 

 
Մրցունակ տնտեսության ձևավորման գործում էական դերա-

կատարում ունի զբոսաշրջությունը, որը տնտեսության ծառայու-
թյունների ոլորտի առաջատար և առավել կայուն զարգացող ճյու-
ղերից է: Համաշխարհային տնտեսության ամենադինամիկ և առա-
վել շահութաբեր այս ոլորտի զարգացման աննախադեպ տեմպերն 
իրենց ուղղակի և անուղղակի ազդեցությունն են թողնում գրեթե 
բոլոր ճյուղերի համամասնական զարգացման վրա: Զբոսաշրջու-
թյան զարգացման մակարդակը խիստ կախվածություն ունի ոլոր-
տի մրցունակությունից: Խնդիրը առավել արդիական է ՀՀ տնտե-
սության զարգացման համատեքստում: 

Հետազոտության գիտական նպատակն է` սահմանել և գնա-
հատել զբոսաշրջության ոլորտի մրցունակության ցուցանիշները, 
ՀՀ դիրքը զբոսաշրջային շուկայում և առաջարկել հայեցակարգա-
յին դրույթներ` ՀՀ զբոսաշրջության մրցունակության բարձրացման 
ուղղությամբ: 

Հետազոտությունը նախատեսվում է իրականացնել որոշակի 
տրամաբանությամբ, որը ենթադրում է առկա հիմնախնդիրների 
բացահայտում, որոշված մեթոդաբանությամբ անհրաժեշտ ցուցա-
նիշների գնահատում, տեսական և փորձագիտական վերլուծու-
թյուն, որոնց արդյունքները հիմք կծառայեն ՀՀ զբոսաշրջային շու-
կայի մրցունակության բարձրացման գերակայությունների որոշ-
ման համար: Առավել հստակ` աշխատանքի տրամաբանությունը 
ներկայացվում է գծապատկերով.  
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Գծապատկեր 1. Հետազոտության տրամաբանությունը 

 
Հետազոտության մեթոդաբանությունը հիմնվելու է մրցունա-

կության մոնիթորինգի մեթոդի վրա, որը ներառում է սոցիալ-
տնտեսական ցուցանիշների համեմատական վերլուծությունը: Այս 
վերլուծությունն իրականացվում է 8 համաթվերի հիման վրա և 
համապարփակ տեղեկատվություն է տրամադրում զբոսաշրջային 
կենտրոնի մրցունակության վերաբերյալ. 

 Առաջինը գնային մրցունակությունն է: Զբոսաշրջային 
գնային մրցունակության համաթիվը հաշվարկվում է հյուրանոց-
ների գների համաթվի և գնողունակության պարիտետի համաթվի 
հիման վրա: 

 Երկրորդը մարդկային զարգացման համաթիվն է: Այն 
արտահայտում է այնպիսի տնտեսական ցուցանիշների մակար-
դակը, ինչպիսիք են` պահանջարկը, սպառումը, արտահանումը, 
ներմուծումը, տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում և այլն: 

 Երրորդը ենթակառուցվածքների համաթիվն է: Սա 
գնահատում է ենթակառուցվածքների զարգացման աստիճանը և 
ներառում է ճանապարհային համաթիվը, սանիտարահիգիենիկ 

Ներածություն 

Մեթոդաբանություն 

Գրականության 
ուսումնասիրություն 

Առկա փորձի 
ուսումնասիրություն 

Հիմնական 
բացահայտումներ 

Եզրակացություն 
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համաթիվը և ջրի հասանելիության համաթիվը: Երկաթուղային 
տրանսպորտը ներառված չէ այս համաթվի մեջ, քանի որ տվյալ-
ներն ըստ երկրների հիմնականում սահմանափակ են: 

 Չորրորդը մարդկային ռեսուրսների համաթիվն է: 
Մարդկային ռեսուրսների զարգացումը զբոսաշրջության կարևո-
րագույն բաղկացուցիչն է: Այստեղ գնահատվում են կյանքի տևո-
ղությունը, կրթությունը, բնակչության կազմը, հմտությունները և 
գենդերային առանձնահատկությունները: Այս ցուցանիշները հնա-
րավորություն են տալիս գնահատելու յուրաքանչյուր երկրի մարդ-
կային ռեսուրսների զարգացման աստիճանը: 

 Հինգերորդը շրջակա միջավայրի համաթիվն է: Այս 
ցուցանիշը հիմնականում գնահատում է պետական քաղաքակա-
նությունը շրջակա միջավարի պահպանության ոլորտում, ներա-
ռում է նաև բնակչության խտությունը, CO2 գազի արտանետումը: 

 Վեցերորդը բացության համաթիվն է: Ներառում է 
այնպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք են վիզային ռեժիմը, միջազգա-
յին զբոսաշրջային հոսքերի հասանելիությունը, միջազգային առև-
տուրը և դրա վերաբերյալ հարկային քաղաքականությունը: Այս 
համաթիվը միայն վերջին տարիներին է ներառվել հետազոտու-
թյուններում, քանի որ բացահայտվել է, որ միջազգային առևտրա-
յին հոսքերի առկայությունը աճի էական բաղկացուցիչներից է: 

 Յոթերորդը տեխնոլոգիական համաթիվն է: Այս համա-
թիվը գնահատում է ժամանակակից տեխնոլոգիական համակար-
գերն ու ենթակառուցվածքները. նրանում ներառվում են այնպիսի 
ցուցանիշներ, ինչպիսիք են ֆիքսված հեռախոսակապը, բջջային 
կապը, բարձր տեխնոլոգիաներն ու համացանցը: 

 Ութերորդը սոցիալական համաթիվն է: Սոցիալական 
զարգացման համաթիվն ընդգրկում է ԶԼՄ-ների և հասարակա-
կան անվտանգության ցուցանիշները: 

 Բացի մրցունակության մոնիթորինգի մեթոդից, հետազո-
տության շրջանակներում ենթադրվում է լայնորեն կիրառել բենչ-
մարքինգը, ինչը հնարավորություն կտա դիտարկելու Հայաստանի 
հետ համադրելի երկրների փորձը և հնարավոր ուղիներ մշակելու 
ՀՀ զբոսաշրջային շուկայի մրցունակության բարձրացման համար: 
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Նախագծի իրականացման ավարտին ենթադրվում են հետե-
վյալ գիտական արդյունքները. 

 զբոսաշրջության ոլորտի մրցունակության և զբոսաշրջա-
յին կազմակերպությունների կառավարման արդյունավետության 
բարձրացման գերակա ուղղությունների ներկայացում, 

 գիտական արդյունքների հրապարակում: 
 
 
 
 

ՀՈՎՍԵՓ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր 

 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՈՐԱԿԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 
Հետազոտության ուղղվածությունը 
Թեմայի հետազոտություններն իրականացվում են հետևյալ 

ուղղություններով. 
• Տնտեսական աճի որակի չափողականության հիմնա-

խնդրի ուսումնասիրում և տնտեսական աճի որակի համա-
թվի մեթոդաբանության մշակում, 

• ՀՀ տնտեսական աճի կառուցվածքային առանձնահատ-
կությունների բացահայտում, 

• Որակյալ տնտեսական աճի ապահովման հայեցակարգի 
մշակում: 

 

1. Տնտեսական աճի որակը և  
դրա չափողականության խնդիրը 

ՀՆԱ-ի մակարդակը չի կարող արտահայտել տնտեսական 
համակարգի իրական վիճակը, քանի որ, ըստ էության, քանակա-
կան ցուցանիշ է: Նրա միջոցով հնարավոր չէ ստույգ գնահատել 
ընդհանուր բարեկեցությունը: Այս տեսանկյունից կարևոր է պար-
զել տնտեսական աճի որակը, որը հնարավորություն կընձեռի 
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իրական պատկերացում ունենալու այս կամ այն երկրի ընդհանուր 
իրավիճակի մասին: Ուստի անհրաժեշտ է ընդգրկել ցուցանիշների 
այն համակարգը, որը թույլ կտա բազմակողմանիորեն ներկայաց-
նելու տնտեսական աճի որակը: 

Տվյալ առումով նախ և առաջ անհրաժեշտ է տալ տնտեսա-
կան աճի որակի սահմանումը. տնտեսական աճի որակը բարիք-
ների արտադրության այն մակարդակն է, որն ապահովում է 
տվյալ երկրի հոգևոր-մշակութային արժեհամակարգին բնորոշ 
կենսակերպ: Այս իմաստով տնտեսական աճի որակը գնահատե-
լիս պետք է հաշվի առնել բարիքների բոլոր տեսակների նկատ-
մամբ մարդկանց բավարարվածության աստիճանը: Հետևապես` 
հետազոտական խմբի կողմից առաջարկվում է ցուցանիշների հա-
մակարգ, որը մի կողմից բնութագրում է բարեկեցիկ կյանքի մա-
կարդակը, մյուս կողմից՝ տնտեսական աճի որակը: Այդ համակար-
գը բաղկացած է առանձին ենթահամակարգերից (բաղադրատար-
րերից), որոնցում առանձնացվում են քանակական և որակական 
ցուցանիշներ: Ստորև ներկայացվող ցուցանիշների համակարգի 
հիման վրա հետազոտական խումբը մշակում է տնտեսական աճի 
որակի հաշվարկման մեթոդաբանություն: 

Կառուցվող տնտեսական աճի որակի համաթվի բնութա-
գրման ցուցանիշների համակարգի բաղադրատարրերն են. 

1. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ձեռքբերման մա-
կարդակը, 

2. գիտակրթական գործունեության մակարդակը, 
3. տնտեսական անվտանգության իրավիճակը, 
4. բնապահպանության մակարդակը,  
5. առողջապահության մակարդակը, 
6. մշակույթը և ազատ ժամանակը,  
7. նյութական բարեկեցությունը, 
8. սննդամթերքների որակը կամ սպառողի շահերի պաշտ-

պանությունը, 
9. քաղաքական ազատության մակարդակը, 
10. քաղաքական կայունության և անվտանգության մակար-

դակը, 
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11. ինստիտուտների կայացման մակարդակը, 
12. աշխատանքի պայմանները և անվտանգության մակար-

դակը, 
13. գործազրկության և աղքատության մակարդակը, 
14. ֆիզիկական ենթակառուցվածքների ապահովման մա-

կարդակը, 
15. կյանքի բավարարվածության աստիճանը, 
16. կենսագործունեության արժեհամակարգը: 
 
2. ՀՀ տնտեսական աճի կառուցվածքային  

առանձնահատկությունների բացահայտումը 
ՀՀ տնտեսական աճի կառուցվածքային առանձնահատկու-

թյունների բացահայտման նպատակով հետազոտություններն 
իրականացվել են հետևյալ ուղղություններով. 

• տնտեսական աճի դինամիկա և ճյուղային կառուցվածք, 
• տնտեսության զգայունության աստիճանը շոկերի նկատ-

մամբ. հաշվարկվել է շոկերի նկատմամբ զգայունության աստի-
ճանի հաշվարկը` ըստ Կոչիայի մեթոդաբանության, 

• տնտեսական աճի և պետական ծախսերի փոխազդե-
ցությունը ՀՀ-ում: 

Հետազոտության նախնական եզրակացությունները փաս-
տում են, որ՝  

• Հայաստանի տնտեսությունը խիստ բարձր ճյուղային կեն-
տրոնացվածություն ունի, բացի այդ, ՀՆԱ-ի 70%-ը ձևավորվում է 
2% կազմող խոշոր ընկերությունների և պետական հատվածի 
կողմից, ինչը հանգեցնում է նրան, որ տնտեսությունը մեծ կախվա-
ծություն է ունենում առանձին խոշոր տնտեսավարող սուբյեկտ-
ների վարքից: 

• Երկնիշ տնտեսական աճի փուլում շինարարության նմա-
նատիպ աճը հանգեցրեց տնտեսության շոկային զգայունության 
անկմանը: Այսպիսով` կարող ենք փաստել, որ երկնիշ տնտեսա-
կան աճը որակյալ չէր: 

• Ճգնաժամից հետո Հայաստանի տնտեսության կառուց-
վածքն էականորեն չի փոխվել խոշոր ճյուղերի տեսանկյունից: 
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Երկրի տնտեսական աճը շարունակում է կախված լինել մի քանի 
խոշոր ճյուղերից, և դրանցից որևէ մեկում գրանցված բացասա-
կան շոկը զգալիորեն ազդում է ՀՆԱ-ի մակարդակի վրա: 

• 2009-2010 թթ. ճգնաժամի ազդեցության վերլուծություն-
ները, ըստ Կոչայի մեթոդաբանության, վկայում են, որ Հայաստա-
նում շինարարության ճյուղի անկման ուժգնությունը բավականին 
բարձր է, իսկ տրանսֆերտների անկման ուժգնությունը` չափավոր: 

 
3. Հետազոտության ընթացիկ ուղղությունները 
Ընթացիկ փուլում հետազոտություններն իրականացվում են 

հետևյալ ուղղություններով. 
• ՀՀ պետական ծախսերի և տնտեսական աճի փոխազ-

դեցության բացահայտում: Աշխատանքներն ուղղված են հետևյալի 
գնահատությանը. առաջին` պետական ծախսերի ազդեցությունը 
որքա՞ն է կազմում տնտեսական աճի վրա, երկրորդ` պետական 
ծախսերի ո՞ր մասնաբաժինը կարող է համարվել օպտիմալ ՀՀ 
տնտեսության կառուցվածքային առանձնահատկությունների ըն-
թացիկ պայմաններում, և երրորդ` պետական ծախսերի ծախսային 
ո՞ր բաղադրիչներն են ապահովում տնտեսական աճը: 

• Տնտեսական աճի որակի հաշվարկման մեթոդաբանու-
թյան մշակում: Աշխատանքներն ուղղված են կառուցված ցուցա-
նիշների բաղադրատարրերի հիմամբ ընդհանուր համաթվի վրա 
յուրաքանչյուր բաղադրատարրի ազդեցության չափի, ինչպես նաև 
յուրաքանչյուր բաղադրատարրում համապատասխան ցուցանիշի 
ազդեցության չափի գնահատմանը: Այս փուլում կիրականացվեն 
մի շարք փորձագիտական հարցումներ: 

• Որակյալ տնտեսական աճի ապահովման հայեցակարգի 
մշակում: Աշխատանքներն ուղղված են որակյալ տնտեսական աճ 
ապահովող տնտեսական համակարգի հայեցակարգի մշակմանը, 
որի հիմքում ընկած են ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները:  
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ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր 

 
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 

 
Պետության տնտեսական կայունության ճանաչման գործըն-

թացում կարևոր տեղ է հատկացվում մրցունակ ազգային տնտե-
սության կայացմանը և զարգացմանը, ինչն անհնար է առանց 
հնարավոր հասանելի մեխանիզմների կիրառման, որոնք արա-
գացնում են վերակառուցումը և կատարելագործում ներքին շու-
կայական ինստիտուտները: Խոսքը նախ և առաջ տնտեսության 
մրցակցային մոդելի ընտրության, գերակա ճյուղերի մասին է, 
որոնք ունեն մրցունակության բարձրացման տնտեսական պոտեն-
ցիալ, այն տարրերի և գործոնների մասին, որոնք ազդում են 
մրցակցային հարաբերությունների վրա` արտաքին տնտեսական 
մրցունակության տեսանկյունից: 

Առանցքային գործոնը, որն ընդունակ է բարձրացնելու մեր 
երկրի և արդյունաբերության ճյուղերի մրցունակությունը, նորա-
ստեղծական գործոնն է, որը ենթադրում է գիտատեխնիկական, 
արտադրական, ֆինանսական և սոցիալական գործունեության 
փախկապակցված կայացում նոր ինստիտուցիոնալ միջավայրում:  

Մեր երկրի արդյունաբերական քաղաքականությանն անդ-
րադառնալիս նշվել է, որ առաջիկա տարիների համար (մինչև 
2020 թ.) գործադիր իշխանությունն ընդունել է ճյուղային ռազմա-
վարություններ՝ որոշ ոլորտներ զարգացնելու հստակ հեռանկար-
ներով։ 

Հաշվետու ժամանակամիջոցում գիտահետազոտական խմբի 
առջև դրվել է գործողությունների իրականացման հետևյալ ծրա-
գիրը. 

• տեսամեթոդաբանական հարցերի բացահայտում,  
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• արդյունաբերության գերակա ուղղությունների ուսումնա-
սիրություն, ճյուղային վերլուծության իրականացում, 

• օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրություն և կատարելա-
գործում,  

• մրցակցային հարաբերությունների կատարելագործում,  
• առաջարկություններ և կիրառելիության ապահովում: 
Հիմք ընդունելով ընտրված ոլորտների վերաբերյալ առաջին 

եռամսյակում հավաքագրված տեղեկատվությունը, տեսամեթոդա-
բանական հարցերի ուսումնասիրությունը, բացահայտված հիմնա-
խնդիրները` աշխատանքների կատարման երկրորդ եռամսյակում 
գիտահետազոտական խմբի կողմից իրականացվել են վերլուծա-
կան և գիտագործնական բնույթի ձեռնարկումներ: Հիշեցնենք, որ 
ընտրված ոլորտների շրջանակը հետևյալն է. 

 կոնյակագործություն,  
 լեռնահանքային արդյունաբերություն,  
 քիմիական արդյունաբերություն, դեղարտադրություն,  
 ճշգրիտ ճարտարագիտություն:  

Կոնյակագործությունն արդեն իսկ արտահանման լուրջ ծա-
վալներ ու ներուժ ունի, բայց կան արտահանման զարգացումը 
խոչընդոտող խնդիրներ, որոնք մանրամասն քննարկվել են աշխա-
տանքում:  

Գիտահետազոտական աշխատանքի նպատակը §Կոնյակա-
գործություն¦ ուղղության մասով հետևյալն է. ՀՀ կոնյակագործու-
թյան ոլորտի համալիր ուսումնասիրությամբ բացահայտել նրա 
զարգացման ուղիները, մշակել գիտական հենք ունեցող առաջար-
կություններ, որոնց իրականացման արդյունքում այդտեղ հնարա-
վոր դառնա ներդրումային միջավայրի առավել գրավչությունը և 
հայրենական արտադրանքի մրցունակության բարձրացումը: 

Լեռնամետալուրգիական և լեռնահանքային արդյունաբերու-
թյունը մեր երկրի տնտեսական զարգացման համար մեծ նշանա-
կություն ունեցող ճյուղերից է, որի գործունեության մակարդակով 
են պայմանավորված հանրապետության տնտեսական զարգաց-
վածությունն ու հզորությունը: ՀՀ լեռնամետալուրգիական արդյու-
նաբերության ոլորտում պետական արդյունաբերական քաղաքա-
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կանությունը պետք է ենթադրի ճյուղի ձեռնարկություններին հար-
կային արտոնությունների ընձեռում, տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի 
նորացմանն ուղղված վարկային ծրագրերի մշակում և իրագոր-
ծում, տեղեկատվական կենտրոնի ստեղծմանն աջակցություն, լեռ-
նամետալուրգիական, ինչպես նաև հարակից ճյուղերի ձեռնարկու-
թյունների միջև համագործակցության սերտացմանը միտված 
ծրագրերի մշակում և իրականացում, երկրաբանական ուսումնա-
սիրության և հանքարդյունահանման նպատակով ընդերքի տեղա-
մասերի տրամադրման համակարգերի պարզեցում և այդ գործ-
ընթացի արդյունավետության բարձրացում: 

Դեղարտադրությունը հեռանկարային է, և ոլորտում գործող 
ընկերություններում ակտիվ ներդրումներ են կատարվում: Այստեղ 
արտահանման սահմանափակումները կվերանան GMP (Պատշաճ 
արտադրողական գործունեություն` ՊԱԳ) որակավորում տվող հա-
մակարգի ներդրումով: Պետական աջակցությունն այս ոլորտում 
ներառելու է որակի սերտիֆիկացման համակարգերի ներդրման 
գործին աջակցություն, որակի վերահսկողություն, ֆինանսական 
մատչելիության ապահովում, անդրազգային կազմակերպություն-
ներին դեպի Հայաստան ուղղորդելու աշխատանքների իրականա-
ցում: 

Ճշգրիտ ճարտարագիտության մեջ մտնող ճյուղերն առավել 
գիտելիքահենքն ու հեռանկարայինն են: Սրանց ընտրությունը 
փաստում է մեր երկրի զարգացման հեռահար նպատակը` գիտելի-
քահենք տնտեսություն ունենալը: Ճշգրիտ ճարտարագիտության 
ռազմավարությունը ենթադրում է ճարտարագիտական կենտրոնի 
ստեղծում, անդրազգային կորպորացիաների արտադրական 
գործընթացների ներգրավում, գիտատար և բարձրարժեք սարքա-
վորումների արտադրության զարգացում: 

Հաշվետու ժամանակամիջոցում գիտահետազոտական խմբի 
կողմից իրականացվել է նախապես ընտրված ոլորտների համա-
կողմանի վերլուծություն, դրանցում մրցակցության գնահատում, 
առկա հիմնախնդիրների բացահայտում, առանձին ոլորտների մեկ 
կամ մի քանի խոշոր ձեռնարկությունների ֆինանսատնտեսական 

  - 21 -

գործունեության վերլուծություն, բացահայտված հիմնախնդիրների 
լուծման ուղիների և զարգացման հեռանկարների մշակում:  

Կատարվել են աշխատանքներ օրենսդրական դաշտի կա-
տարելագործման ուղղությամբ` մշակելով §Արդյունաբերական քա-
ղաքականության մասին¦ ՀՀ օրենքի նախագիծ: 

Ընդհանուր առմամբ` հետազոտական խմբի կողմից կատար-
ված գիտական, վերլուծական աշխատանքների հիմնական արդ-
յունքներն արտացոլվել են յոթ գիտական հոդվածներում, որոնք 
հրապարակվել են տեղական և միջազգային հեղինակավոր հան-
դեսներում: 

 

 

 

 
ԱՇՈՏ ԹԱՎԱԴՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր 

 
ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՒ 
ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՎՐԱ ԴՐԱՆՑ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  

 

1. Նորարարական ցուցանիշների և տնտեսական աճի 
կախվածության տեսական հիմնավորումը 

20-րդ դարավերջին (1980-1990 թթ.) նորդասական տնտե-
սագետները փորձ արեցին տնտեսական աճի դինամիկան բա-
ցատրել գիտելիքի, հետազոտությունների և տեխնոլոգիական ա-
ռաջընթացի հիման վրա: Այդ փորձով ձևավորվեցին նոր տեսու-
թյուններ, և դրանցից առավել տարածվածի հեղինակը Պ.Ռոմերն է 
(Romer, 1990) 

1. Ռոմերի մոդելը ներծին (էնդոգեն) տնտեսական 

                                                            
1 Romer P.M., (1990) Endogenous technological change. Journal of Political Economy 

98, 71-102. 
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աճի մոդել է, որի հիմքում մարդկային կապիտալի կուտակման 
գաղափարն է: Այդ մոդելով ենթադրվում է, որ գիտելիքը և տեխ-
նոլոգիական առաջընթացը տնտեսական աճի կարևոր գործոն են: 
Տվյալ ենթադրությունը հիմնավորելու համար առաջարկում ենք 
հետևյալ արտադրական ֆունկցիան (տե´ս Romer 1990). 

11
YA )K()LA()AH()x,L,H(Y −β+αβ−α−βα η=  

Բանաձևում մարդկային և ֆիզիկական կապիտալը կարելի է 
փոխարինել հետևյալ ցուցանիշներով.  

 
 

Այստեղ h-ն և k-ն ցույց են տալիս մեկ աշխատողի հաշվով 
մարդկային ( AH ) և ֆիզիկական (K) կապիտալի մակարդակը: 
Կատարելով համապատասխան տեղադրումներ` ստանում ենք. 

11
A )kL()LA()hLA()x,L,H(Y −β+αβ−α−βα η=  

Հավասարման երկու կողմերը հարաբերելով աշխատողների 
ընդհանուր թվաքանակին (L)` ստանում ենք թողարկման ծավալը 
մեկ աշխատողի հաշվով: Իսկ համապատասխան ձևափոխություն-
ներից հետո` հետևյալ նույնությունը. 

11
A kA)hA(L/)x,L,H(Y −β+αβ−α−βα η=  

Հաշվարկելով հավասարման լոգարիթմած արժեքները` 
ստանում ենք հետևյալ նույնությունը. 

)k)(1(A)(hy η−β−α−+β+α+α=  
Կամ այդ նույնը` ներկայացված աճի տեմպերով. 

k̂)1(Â)(ĥŷ β−α−+β+α+α=  
Եթե η մեկ միավոր արտադրանք արտադրելու ծախսերը 

հաստատուն են: 
Վերջին հավասարումը ցույց է տալիս, որ թողարկման աճը 

դրական է` կախված մարդկային կապիտալի աճից (h), գիտե-
լիքի պաշարների աճից (A) և ֆիզիկական կապիտալի աճից (k): 
Նշենք, որ գիտելիքի պաշարների կուտակումը լայն հասկացու-
թյուն է և ներառում է մի շարք տարրեր, մասնավորապես` կրթու-
թյուն, գիտություն, հետազոտություններ, նոր տեխնոլոգիաներ և 

kLK =hLH A =
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նորարարություն: Այլ կերպ ասած` եթե A տարրը տրոհենք տարբեր 
ենթատարրերի, ապա արտադրական ֆունկցիայի հավասարումը 
կներառի ավելի շատ փոփոխականներ: Բայց, անկախ դրանից, 
նույնպես դրական կլինի` կապված այդ փոփոխականների հետ: 

 
2. Ռեգրեսիոն մոդելի գնահատման և կանխատեսման 

արդյունքները 
ՀՀ տնտեսական աճի դինամիկայի վրա նորարարական 

համակարգի ագրեգատային ցուցանիշների ազդեցությունը ուսում-
նասիրելու համար առաջարկվում է հետևյալ գծային ռեգրեսիոն 
մոդելը. 

Ln(Yt) = β0 + β1 ln(K1t) + β2 ln(K2t) + β3 ln(Lt) + β4 ln(F1t) + 
+ β5 ln(F2t) + β6 ln(F3t) + β7 (F4t) + εt 

որտեղ`  
K1t և K2t – տնտեսության ավանդական և նորարարական 

ճյուղերում հիմնական կապիտալի սպառումն է, 
Lt – զբաղվածների թվաքանակը, 
F1t – կրթության և հետազոտությունների ագրեգատային 

ցուցանիշը, 
F2t – գիտության և տեխնոլոգիաների մակարդակ ագրե-

գատային ցուցանիշը, 
F3t – մարդկային կապիտալ ագրեգատային ցուցանիշը, 
F4t – պետական կարգավորում ագրեգատային ցուցանիշը: 
Մոդելում կախյալ փոփոխական է ստանդարտացված իրա-

կան ՀՆԱ-ի ցուցանիշը: Անհրաժեշտ է գնահատել β0, β1, β2, β3, β4, 
β5, β6, β7 պարամետրերի արժեքները: 

Մոդելում հիմնական կապիտալի սպառումը տրոհված է եր-
կու մասի, գիտելիքը նույնպես տրոհված է երկու մասի` կրթության 
և հետազոտությունների ծախսեր (F1t), գիտելիք և տեխնոլոգիա-
ների մակարդակ (F2t): Բացի այդ, հավասարման մեջ ներառված 
են երկու այլ փոփոխականներ, որոնք նույնպես կարող են ազդել 
տնտեսական աճի վրա` մարդկային կապիտալ (F3t) և պետական 
կարգավորում (F4t) ցուցանիշները: 
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Հիմնական կապիտալի սպառման ավանդական միջին բա-
ժինը կազմում է շուրջ 90%, իսկ նորարարականը` 10:  

Մոդելի պարամետրերը գնահատելիս ստացվել է. 
 

Ln(Yt) = 0.74 ln(K1t) + 0.08 ln(K2t) + 0.07 ln(Lt) + 0.39 ln(F1t) + 0.29 ln(F2t) + 
 (0.03)  (0.03) (0.04)  (0.03)  (0.02)  
+0.20 ln(F3t) + 0.08 (F4t) + εt  

(0.04) (0.02) 
 

Կիրառելով գնահատված գործակիցները` կարելի է կատարել 
տնտեսական աճի կանխատեսումներ երկարաժամկետ հատվածի 
համար: Առաջին հերթին անհրաժեշտ է կանխատեսել բացատրող 
փոփոխականների դինամիկան: Դա կարելի է իրականացնել 
տրենդային (գծային, լոգարիթմական, ցուցչային, աստիճանային, 
էքսպոնենցիալ, քառակուսային) մոդելների օգնությամբ: 

Այնուհետև կիրառելով ռեգրեսիոն մոդելի գնահատված պա-
րամետրերը, ինչպես նաև բացատրող փոփոխականների կանխա-
տեսված արժեքները` հաշվարկել տնտեսական աճի դինամիկան: 

 
 
 

 
ՍՈՒՐԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր 

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 
Վերջին 10-15 տարիներին Հայաստանի Հանրապետության 

տնտեսական բարեփոխումները, նոր էկոլոգիական քաղաքակա-
նության ձևավորումը բախվեցին մի շարք բարդ բնապահպանա-
կան հիմնախնդիրների, որոնց լուծումը պահանջում է բնապահ-
պանական և բնօգտագործման վճարների որոշման մեթոդաբա-
նության վերանայում և գիտական նորովի իմաստավորում:  
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Միջազգային և ազգային փորձագիտական ուսումնասիրու-
թյունների արդյունքում հայտնաբերվեցին որոշ գործոններ, որոնք 
բացասաբար էին անդրադառնում բնապահպանական և բնօգտա-
գործման վճարների բյուջետային մուտքերի վրա: Այդ իրավիճակը 
բնորոշ է մի շարք նորանկախ պետություններին, հատկապես` Հա-
յաստանին, որտեղ առայսօր դիտվում է նշված վճարների մուտ-
քերի անկայունություն, ինչպես նաև էկոլոգատնտեսական վնաս-
ների գնահատման մեթոդաբանության անկատարություն: Հիմնա-
խնդիրների առավել բարդ դռսևորումները կապված էին հատկա-
պես առանց անհրաժեշտ մակարդակի գիտական հիմնավորման 
բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների դրույքաչափե-
րի չընդհատվող տատանումների հետ:  

Ստեղծված իրավիճակը միանշանակ վկայում է բնապահպա-
նական միջոցառումների ֆինանսավորման քաղաքականության 
թերությունների մասին: Բացի այդ, արագընթաց տնտեսական 
աճը, որը Հայաստանում վերջին տարիներին ուղեկցվում էր ֆինա-
սական ճգնաժամով, չէր նպաստում և չէր էլ կարող նպաստել մո-
տակա հեռանկարում շրջակա միջավայրի կենսաապահովման 
անհրաժեշտ որակին, ինչպես նաև կանխում բնառեսուրսային ներ-
ուժի վաղաժամ հյուծումը:  

Գիտական վերլուծություններից կարելի է փաստել, որ Հա-
յաստանը շարունակում է զարգանալ հիմնականում տեխնո-
գեն/բնատար մոդելի շրջանակներում, իսկ տնտեսական օգուտը 
դեռևս չի ապահովում ակնկալվող էկոլոգիական օգուտը:  

Դրա հիմնական, ավելի ստույգ` որոշիչ, և հրատապ վերա-
ցում պահանջող պատճառներից մեկը բնապահպանական և բնօգ-
տագործման վճարների մեթոդաբանության անկատարությունն է: 
Միաժամանակ կատարելագործման կարիք ունեն վճարների դրույ-
քաչափերի որոշման ներքին կառուցվածքը և գնահատման ինդի-
կատորային ցուցանիշների ընտրությունը` կապված շրջակա միջա-
վայրի վրա ազդեցության տարբեր մակարդակների հետ:  

Նշված բացթողումները առավել տագնապալի են էկոլոգո-
տնտեսական որոշումների ընդունման ասպարեզում: Դրա բացա-
սական հետևանքները ցայտուն ձևով արատահայտված են վնա-
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սակար նյութերի արտանետման, ջրերի և հողերի աղտոտման, 
թափոնների տեղադրման և վերամշակման, նորմավորման և մո-
նիթորինգի ոլորտներում: Ի վերջո` բոլոր այս երևույթները բացա-
սաբար են անդրադառնում շրջակա միջավայրի և կյանքի որակի 
վրա:  

Հատուկ ուշադրության է արժանի հատկապես տնտեսական 
գործունեության նախագծերի բնապահպանական փորձաքննու-
թյան և էկոլոգափորձագիտական եզրակացությունների կայաց-
ման ոլորտը: Այս բնագավառում, բացի նախագծերի` շրջակա մի-
ջավայրի վրա ազդեցության գնահատման ցուցանիշների կամայա-
կան ընտրությունից, անտեսված են հնարավոր էկոլոգատնտեսա-
կան վնասների գնահատումները: Ընդհանրապես չեն ապահովա-
գրվում շահագործման հնարավոր ռիսկերը, ինչի արդյունքում ի 
հայտ է գալիս §բաց թողնված օգուտների¦ ֆենոմենը: Տվյալ բնա-
գավառում առավել ցայտուն է արտահայտվում տնտեսական և 
էկոլոգիական օգուտների անցանկալի հակադրումը: Նման իրավի-
ճակները հաճախ են դրսևորվում Սյունիքի, Շիրակի, Գեղարքու-
նիքի, Տավուշի, Կոտայքի և Արարատի մարզերում: Նախնական 
փորձագիտական գնահատումները վկայում են, որ այդ մարզերում 
ձևավորվում են §թեժ կետերի¦ առաջացման նախադրյալներ: Դրա 
համար առկա են բազում ռիսկային գործոններ, ինչի հետևանքով 
դժվար է ապահովել իրականացվող բնապահպանական միջոցա-
ռումների վերջնական արդյունքը: Այս առումով տագնապալի իրա-
վիճակ է հատկապես ընդերքօգտագործման, կենսառեսուրսների 
օգտագործման և թափոնների կառավարման ոլորտներում:  

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների պարբե-
րական տատանումները և անկայուն բյուջետային մուտքերը հա-
ճախ չեն կարող ապահովել էկոլոգիական համաչափությունը բնա-
պահպանական և բնօգտագործման վճարների մուտքերի և դրանց 
հետագա նպատակաուղղված օգտագործում շրջակա բնական մի-
ջավայրի որակի կառավարման մասով: 

Հետևաբար կարելի է փաստել, որ հիմնախնդրի լուծումը չի 
ստացել անհրաժեշտ գործնական նշանակություն` գնահատման 
միասնական մեթոդաբանության բացակայության պատճառով: 
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Բավական է նշել, որ բնապահպանական և բնօգտագործման 
վճարների համակարգի տրամաբանական զարգացումը սկսվել է 
դեռևս անցյալ դարի 90-ական թվականներից, սակայն դրա կա-
ռուցվածքային փոփոխությունները շարունակվում են առայսօր և 
շատ դեպքերում չունեն գիտական էկոլոգատնտեսական հիմնավո-
րում: Հավանաբար, դա է պատճառներից մեկը, որ բնապահպա-
նական և բնօգտագործման վճարների բյուջետային մուտքերի 
ավելացման և որոշ չափով հավասարեցման միտումները պայմա-
նավորված են հիմնականում ընդերքօգտագործման վճարների 
մասով /ավելի քան 90%/: Հարկավ, դա անցանկալի երևույթ է, քա-
նի որ առաջացած էկոլոգիական վնասները չեն փոխհատուցվում 
որևէ կերպ` ի հաշիվ հողային ռեսուրսների բարելավման և ռեկուլ-
տիվացման աշխատանքների կատարման: 

Ելնելով վերոնշյալից` ծրագրի նպատակն է բնապահպա-
նական և բնօգտագործման վճարների որոշման միասնական մե-
թոդաբանության մշակումը` հաշվի առնելով ոլորտի միջազգային 
առաջավոր փորձը, դրա տեղայնացման հնարավորությունները և 
կիրառման հեռանկարները:  

Նման փաստաթուղթը բացակայում է Հայաստանում, իսկ 
մշակման և կիրառման դեպքում կարող է էապես ապահովել կա-
յուն բյուջետային մուտքեր, լրացուցիչ եկամուտներ, շրջակա բնա-
կան միջավայրի որակի բարելավում և արդյունքում` անհրաժեշտ 
նախադրյալներ կայուն տնտեսական զարգացման համար. 

Նախատեսված է գիտահետազոտական ուսումնասիրություն-
ների իրականացում` հետևյալ ծրագրային գործողություններով. 

1. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների ներ-
քին կառուցվածքի և կիրառման արդյունավետության ուսումնա-
սիրում: 

2. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հա-
մակարգի ձևավորման ժամանակակից մեթոդաբանության վերլու-
ծություն և գնահատում: 

3. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների միաս-
նական մեթոդաբանության ստեղծման նպատակով էկոլոգա-
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տնտեսական ցուցանիշների ընտրություն և գիտական հիմնավո-
րում: 

4. Գերմանական ,,ZET - JUSTUS LIEBIG UNIVERSITY GIESSEN” 
գիտական կենտրոնի հետ բնապահպանական և բնօգտագործման 
վճարների միասնական մեթոդաբանության ներքին կառուցվածքի 
և գնահատման ցուցանիշների քննարկում և տեղայնացման ուղի-
ների հստակեցում: 

5. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների 
միասնական մեթոդաբանության մշակում և տեղայնացման ուղ-
ղությունների հնարավորությունների ընտրություն: 

6. Ստացված արդյունքների հիման վրա գիտակրթական 
մեթոդական ցուցումների, ուսումնական այլ նյութերի մշակում, 
հրապարակում և հետագա կիրառում էկոլոգատնտեսական կրթա-
կան համակարգում: 

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների միասնա-
կան մեթոդաբանության մշակման ծրագրի իրականացման ար-
դյունքում ակնկալվում է. 

1. Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայում կիրառվող 
բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների համակարգի 
գործունեության արդյունավետության գնահատում, թերություն-
ների և բացթողումների վերհանում: 

2. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հա-
մակարգի գործունեությունը կարգավորող միասնական մեթոդա-
բանության մշակում և օգտագործում բնապահպանության և բնօգ-
տագործման տարբեր ոլորտներում: 

3. Շրջակա բնական միջավայրի որակի կառավարման տե-
ղեկատվական համակարգում ենթահամակարգային միավորի 
մշակում և ներդրում: 

4. Բուհական կրթական համակարգի համար բնապահպա-
նական և բնօգտագործման վճարներին վերաբերող ուսումնամե-
թոդական ձեռնարկի ստեղծում: 
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ԱՐՄԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, 
դոցենտ 
 

ՀՀ-ՈՒՄ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ  

 
Հանրահայտ է, որ յուրաքանչյուր ապրանքի կամ ծառայու-

թյան պահանջարկ հիմնականում պայմանավորված է դրա սպա-
ռողական հատկություններով և սպառման (կրթական ծառայու-
թյան դեպքում արդյունավետ իրացման) հնարավորություններով: 
Սրանից հետևում է, որ կրթական ծառայության նկատմամբ պա-
հանջարկի հիմնական փոփոխականը պետք է լիներ առաջնահերթ 
սպառողների՝ ուսանողների կողմից աշխատաշուկայում, իրենց 
ստացած գիտելիքների և հավաստող համապատասխան փաստա-
թղթերի միջոցով հավելյալ մրցակցային առավելությունների ձեռք 
բերումն ու կրթության վրա կատարված ներդրումը արագորեն 
ավելի բարձր վարձատրվող աշխատանքով փոխարինելու հնարա-
վորության ստացումը: Մյուս կողմից` պահանջարկի կարևոր փո-
փոխական պետք է լիներ պետական և մասնավոր հատվածներում 
համապատասխան մասնագիտական ունակություններով օժտված 
կադրերի պահանջարկի մեծությունը, ինչը նշանակում է, որ թե´ 
բուհերը` համապատասխան մասնագիտություններ թողարկելիս, և 
թե´ դիմորդները` դրանք ընտրելիս, պետք է առաջնորդվեին պե-
տական և մասնավոր հատվածի ներկայացրած պահանջարկի մե-
ծությամբ և աշխատաշուկայում համապատասխան մասնագիտու-
թյունն արագորեն իրացնելու հնարավորությամբ: ՀՀ-ում, սակայն, 
բարձրագույն մասնագիտական կրթություն և մասնավորապես` 
բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն մատուցող հաստա-
տությունների խնդիրը ոչ միայն համապատասխան մասնագիտա-
կան ունակություններով օժտված կադրերին ներկայացվող պա-
հանջարկի բավարարումն է, այլև սոցիալական խնդրի լուծումն ու 
կրթական գործընթացներում առավել մեծ թվով անհատների ներ-
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գրավվածության ապահովումը, ինչն ամրագրված է բարձրագույն 
և հետբուհական կրթության մասին օրենքում: Ասվածից ակնհայտ 
է, որ ՀՀ-ում բարձրագույն տնտեսագիտական կրթությամբ կադ-
րերի պահանջարկի ուսումնասիրումն ու կանխատեսումը պետք է 
իրականացվեն երկու իրարից անկախ ուղղություններով. 

1. Բարձրագույն կրթություն ստացողների և բուհերի դի-
մորդների մեջ տնտեսագիտական մասնագիտություններով ուսա-
նողների և դիմորդների մասնաբաժնի վերլուծություն և կանխա-
տեսումների իրականացում: 

2. Պետական և մասնավոր հատվածում բարձրագույն 
տնտեսագիտական կրթությամբ կադրերի նկատմամբ ներկայաց-
վող պահանջարկի վերլուծություն: 

Առաջինն անհրաժեշտ է հետագայում ևս տնտեսագիտական 
մասնագիտությունների պոտենցիալ դիմորդների թվի կանխատես-
ման նպատակով, իսկ երկրորդը՝ կոնկրետ մասնագիտությունների 
և մասնագիտացումների նկատմամբ պահանջարկի կանխատես-
ման և նոր մասնագիտացումների թողարկման համար: 

Առաջին ուղղությամբ հետազոտության շրջանակներում հնա-
րավոր դարձավ պարզել, որ ՀՀ բուհական համակարգում դիմորդ-
ների թիվը, սկսած 2008-2009 թթ. ուսումնական տարվանից, հե-
տևողականորեն կրճատվել է` 27657-ից հասնելով՝ 20435-ի: Տնտե-
սագիտական մասնագիտությունների դիմորդների թիվը, սակայն, 
կրճատվել է ավելի վաղ` 2005-2006 թթ. ժամանակահատվածից 
սկսած, և նախորդ տարիների 31%-ի փոխարեն բոլոր դիմորդների 
մեջ նրանց մասնաբաժինը հետագա տարիներին տատանվել է 
միջինը 20%-ի սահմաններում (գծ.1): 

Բնականաբար, այս վիճակն իր ազդեցությունն է ունեցել 
տնտեսագիտական մասնագիտություններով ուսանողների մաս-
նաբաժնի կրճատման վրա, որը 24,5%-ից նվազել է, միջինը կազ-
մելով 16.5%: 
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Գծապատկեր 1. ՀՀ բարձրագուն ուսումնական հաստատություն-
ներ ընդունված և ավարտած ուսանողների, տնտե-
սագետ ուսանողների շարժընթացը և տնտեսագի-
տական մասնագիտությունների մասնաբաժնի փո-
փոխությունը 2003-2012 թթ. ժամանակահատվա-
ծում 

 
Բերված գծապատկերից երևում է, որ եթե հետազոտության 

ընթացքում բացառվի ուսանողների կողմից մասնագիտությունն 
ըստ ապագայում արագ իրացվելու հավանականության վերլուծու-
թյան սկզբունքի ընտրելու հանգամանքը (ինչը մեծավ մասամբ առ-
կա է ներկայում), ապա կարելի է բուհական համակարգում տնտե-
սագիտական մասնագիտությամբ ուսանողների թվի վերլուծության 
համար վերցնել միայն հաջորդող տարիներին դպրոցն ավարտող-
ների թիվը, դրա նկատմամբ կիրառել աշակերտական թափուր 
աթոռների (միգրացիայ) գործակիցը, ստացված թվի՝ բուհերի դի-
մորդների մասնաբաժինային միջինացված ցուցանիշը, որից հետո 
էլ տնտեսագիտական մասնագիտությունների դիմորդների միջի-
նացված մասնաբաժնային ցուցանիշը: Սակայն եթե դիմորդների 
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ընտրության վրա ազդեն աշխատաշուկայում իրացման հնարավո-
րության վերլուծության արդյունքները և կարիերայի աճի ու վար-
ձատրության չափի խնդիրները, ապա այդ դեպքում անհրաժեշ-
տություն կառաջանա վերլուծել տնտեսագետ մասնագետների 
մասնաբաժինը աշխատաշուկայում, նրանց վարձատրության չա-
փը, տնտեսագետների տարիքային հոսունությունը (կապված թո-
շակի տարիքի հասնելու հետ), ինչպես նաև նոր աշխատատեղերի 
ստեղծման հավանականությունը, որն իր հերթին պահանջում է 
վերլուծել ՀՀ Կառավարության` տարբեր ոլորտների զարգացման 
համար հաստատված հայեցակարգերը:  

Մասնագիտությունից դիմորդների ակնկալիքների գնահատ-
ման նպատակով խմբի կողմից վերլուծվել է ՀՀ-ում զբաղվածների 
թվում տնտեսագետ մասնագետների մասնաբաժինը և նրանց 
վարձատրության չափն ըստ առանձին ճյուղերի: 

 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ տնտեսության տարբեր ճյուղերում տնտեսագետ մասնագետների 

մասնաբաժինը և նրանց վարձատրության չափը 
 

Զբաղվածության ոլորտը 
Մասնաբաժինը 
ընդհ. զբաղվ. 

մեջ 

Միջին աշխա-
տավարձը  
ՀՀ դրամ 

Գյուղատնտեսության հատվածի 
ընկերությունների կառավարում և 
կառավարչական սպասարկում 

3.9 150.000 

Հանքարդյունաբերության ձեռնար-
կությունների կառավարում և կառա-
վարչական սպասարկում 

1.3 237.000 

Մշակող արդյունաբերության ձեռ-
նարկությունների կառավարում և 
կառավարչական սպասարկում 

2.7 202.000 

ԷլեկտրաԷներգիայի և գազի ար-
տադրության ձեռնարկությունների 
կառավարչական սպասարկում 

0.9 153.000 

Ջրամատակարարման և ջրահեռաց-
ման ընկերությունների կառավար-
չական սպասարկում 

0.3 160.000 
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Շինարարության ոլորտի ընկերու-
թյունների կառավարում և կառա-
վարչական սպասարկում 

0.1 237.000 

Մեծածախ և մանրածախ առևտրա-
յին ընկերությունների կառավարում 
և կառավարչական սպասարկում 

6.5 190.000 

Փոխադրումների ոլորտի ընկերու-
թյունների կառավարում և կառավար-
չական սպասարկում 

0.7 173.000 

Կացության և հանր. սննդի կազմա-
կերպման ընկերություների կառա-
վարում և կառավարչական 
սպասարկում 

0.7 170.000 

Տեղեկատվություն և կապ 1.5 228.000 
Ֆինանսական հատվ. և ապահովա-
գրություն 0.8 284.000 

Անշարժ գույքի վաճառք 0.2 152.000 
Գիտական և գիտատեխն. գործու-
նեություն 1.7 118.000 

Վարչական և օժանդակ գործունեու-
թյուն 0.9 93.000 

Պետական կառավարման ոլորտ 6.6 122.000 
Օտարերկրյա կազմակերպ. 
ներկայացուցչություններ 0.2 202.000 

Կազմակերպությունների իրացման 
ստորաբաժանումների անձնակազմ 5.2 200.000 

Խորհրդատվական 
ծառայություններ մատուցող 
ընկերությունների անձնակազմ 

0.2 300.000 

 
 

Աղյուսակ 1-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ տնտեսագիտա-
կան մասնագիտությամբ անձինք կազմում են աշխատաշուկայի 15-
20%-ը, որոնցից միայն 10%-ի վարձատրության ակնկալիքները կա-
րող են լինել երկու և ավելի անգամ բարձր միջին աշխատավար-
ձից, ինչը, սակայն, որոշ դեպքերում, ինչպես ընկերությունների 
առևտրային անձնակազմում աշխատանքի անցնելիս, հաճախ չի 
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պահանջում բարձրագույն մասնագիտական կրթության անհրա-
ժեշտություն (այս մասին են վկայում տարբեր կազմակերպություն-
ների շրջանակներում խմբի իրականացրած հարցումները): 

Խմբի կողմից վերլուծվել են նաև ՀՀ-ում հավատարմա-
գրված մասնագիտությունների ցանկերը, ՀՊՏՀ և այլ բուհերի թո-
ղարկած մասնագիտությունները, ինչի հիման վրա սահմանվել են 
ՀՊՏՀ մրցակից բուհերը՝ ըստ առանձին մասնագիտությունների: 

Ըստ այդմ` ՀՀ-ում հավատարմագրված են կառավարում, 
Ֆինանսներ, կոմերցիա, վիճակագրություն, ձեռնարկություննե-
րի տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի) միջազ-
գային տնտեսական հարաբերություններ, մակրոտնտեսական 
քաղաքականություն և կանխատեսում, աշխատանքի տնտե-
սագիտություն, բնօգտագործման տնտեսագիտություն, մաթե-
մատիկական մեթոդները և մոդելները տնտեսագիտության մեջ, 
հողագույքային հարաբերություններ, կառավարման տեղեկա-
տվական համակարգեր, ապահովագրական գործ, հաշվապա-
հական հաշվառում (ըստ ճյուղերի), ապրանքագիտություն և 
ապրանքների որակի փորձաքննություն, շուկայաբանություն 
(մարքեթինգ) տնտեսագիտական մասնագիտությունները: Նշված 
բոլոր մասնագիտություններն էլ ՀՊՏՀ բակալավրիական համա-
կարգում ուսուցանվում են, մի տարբերությամբ, որ դրանցից որոշ-
ներն ունեն նաև առանձին մասնագիտացումներ: Մասնավորա-
պես` կառավարումը (պետական և մունիցիպալ կառավարում, զբո-
սաշրջության կառավարում, հակաճգնաժամային կառավարում), 
ֆինանսներ (մաքսային գործ, արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն 
և կառավարում, բանկային գործ), կոմերցիա (բիզնեսի կազմակեր-
պում), հաշվապահական հաշվառումն ըստ ճյուղերի (աուդիտ, 
տնտեսագիտական վերլուծություն): 

Մագիստրոսական համակարգում, բացի նշված մասնագի-
տություններից և մասնագիտացումներից, թողարկվում են նաև 
հետևյալ մասնագիտացումները՝ (2013-2014 ուստարում ընդունելու-
թյուն չի կազմակերպվել), գործարար կառավարում, նախագծերի 
կառավարում, սոցիալական կառավարում, կրթության կառա-
վարում, բանկային մենեջմենթ (2013-2014 ուստարում ընդունե-
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լություն չի կազմակերպվել), ֆինանսական մենեջմենթ (2013-
2014 ուստարում ընդունելություն չի կազմակերպվել), հարկա-
բյուջետային իրավունք, մաքսային իրավունք, հանրային ֆի-
նանսներ (2013-2014 ուստարում ընդունելություն չի կազմա-
կերպվի), կորպորատիվ ֆինանսներ (2013-2014 ուստարում ըն-
դունելություն չի կազմակերպվի), հարկային վարչարարություն, 
մաքսային վարչարարություն, պետական եկամուտների վերլու-
ծություն և կանխատեսում, բանկային գործունեության կազ-
մակերպում, կոլեկտիվ ներդրումային համակարգերի կառա-
վարում, ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում 
և կառավարում, արտաքին առևտրային քաղաքականություն, 

միջազգային արժութաֆինանսական համակարգեր, ծառայու-
թյունների ոլորտի պետական կարգավորում, մակրոտնտեսա-
կան վերլուծություն, աշխատանքային իրավունք, տնտեսական 
գործունեության բնապահպանական փորձաքննություն, ան-
շարժ գույքի գնահատում, պետական գույքի կառավարում, 
էլեկտրոնային բիզնես, մարքեթինգային հաղորդակցություններ 
և մարքեթինգային հետազոտություններ:  

Վերլուծվել են նաև ՀՀ մյուս պետական և ոչ պետական բու-
հերի թողարկած մասնագիտությունների և մասնագիտացումների 
ցանկերը, որոնց արդյունքներով Հայաստանի բուհական համա-
կարգում առավել տարածված են՝ ֆինանսներ, կառավարում, 
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ 
ճյուղերի), միջազգային տնտեսական հարաբերություններ, հաշ-
վապահական հաշվառում ըստ ճյուղերի, մարքեթինգ և տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների կառավարում (ինֆորմատիկա և 
կառավարման տեղեկատվական համակարգեր) մասնագիտու-
թյունները:  

Նախնական փուլում խմբի կողմից, իբրև տնտեսագետ կադ-
րերի պատրաստման բնագավառում ՀՊՏՀ մրցակիցներ, դի-
տարկվել են պետական բուհերը (ելնելով դրանց ավելի բարձր 
հեղինակություն ունենալու հանգամանքից): Ըստ այդմ` տնտեսա-
գիտական մասնագիտությունների թողարկմամբ, առանձին մաս-
նագիտություններով, ՀՊՏՀ առաջնային մրցակիցներն են. 
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• Տնտեսագիտություն՝ ԵՊՀ, 
• Կառավարում՝ ԵՊՀ, ԵԿՏԱ (Եվր. կրթ. տար. ակ.), 
• Հաշվապահական հաշվառում ԵՃՇՊՀ, ՀՊԱՀ, 
• Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում՝ 

ՀՊՃՀ, ԳՊՀ, ԵՃՇՊՀ, 
• Ֆինանսներ՝ ԳՊՀ, ՀՊԱՀ, 
• Մարքեթինգ՝ ԵԿՏԱ, Ֆրանս. համ., ՀՊԱՀ, 
• Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ՝ ԵԿՏԱ, 
• Բնօգտագործում՝ ՀՊՃՀ, ԵՃՇՊՀ, 
• Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր` ՀՊՃՀ, 

ԳՊՀ: 
 
 
 
 

ՎԱՐԴԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր 

 
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ 
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ 
ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ 

 
Հաշվապահական տեղեկատվության շրջանառության ծա-

վալների մեծացումը և ժամանակակից ձևաչափերը հրամայական 
են հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացման համակար-
գերի նոր որակի՝ տրամաբանական և գիտական որոշակի բաղ-
կացուցիչ պարունակող տեղեկատվական-վերլուծական համակար-
գերի ստեղծման համար: Խնդիրը ավելի է խորանում ներկայիս 
ցանցային տնտեսության պայմաններում, երբ կառավարչական 
արդյունավետ լուծումների համար անհրաժեշտ է կիրառել §բաց¦ 
համակարգեր, որոնց գործունեությունը հիմնված է ֆինանսական 
և հաշվապահական տեղեկատվության ինչպես ներքին, այնպես էլ 
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արտաքին հոսքերի վրա: Այսպիսով` ներկայացվող հետազոտու-
թյան համար հիմք են մի շարք նախադրյալներ. 

• հաշվապահական հաշվառման ոլորտը տեղեկատվական 
համակարգերի կիրառման առումով ամենափորձվածն է, 

• ներկայում դասական հաշվառումը իրականացվում է միայն 
տեղեկատվական համակարգերի միջոցով, 

• տարբեր ոլորտներում առաջադրվում են համակարգերի 
կիրառման նոր խնդիրներ, որոնք հիմնականում ուղղված 
են ներքին աուդիտի և հաշվառման նոր մեթոդների իրա-
կանացման մոնիթորինգին և արդյունավետ կարող են ծա-
ռայեցվել հաշվառման կառավարման գործառույթներին, 

• անհրաժեշտություն է առաջանում նաև տեղեկատվական 
համակարգերում ներառել տրամաբանական բաղկացու-
ցիչ: 

Ներկայիս տնտեսական զարգացումներն ընթացան այնպի-
սի ուղիով, երբ որոշակի հարցերում էականորեն փոխվեցին 
դրանց նկատմամբ պահանջները և խնդիրները: Դեռևս 10-15 տա-
րի առաջ հայաստանյան շուկայում չկային ձևավորված այնպիսի 
առևտրային ընկերություններ, որոնցում ի հայտ գար հաշվապա-
հական հաշվառման համակարգման, ներքին վերահսկողության, 
ֆինանսական մոնիթորինգի իրականցման պահանջ, իսկ այսօր 
պատկերն ամբողջովին այլ է: Ներկայում առևտրային խոշոր ցանց 
ձևավորող կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառ-
ման առջև դրվում են առավել բովանդակային խնդիրներ, որոնց 
լուծումը կապվում է գիտելիքի բաղկացուցիչ պարունակող համա-
կարգչային ծրագրերի հետ: Այպիսով` խոշոր առևտրային ցանցե-
րում առաջադրվում են նոր որակի խնդիրներ, ինչպիսիք են, օրի-
նակ`  

• Առևտրային ցանցերում հարկային և կորպորատիվ տեղե-
կատվական համակարգերում /ՀԾ/ գեներացվող տեղեկատվու-
թյան համադրումը, առաջացած խնդիրների օպերատիվ բացա-
հայտումը և հաշվառման կառավարման մեթոդաբանության մշա-
կում: 

• Կառավարչական հաշվառման որոշումների արդյունավե-
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տության բարձրացման նպատակով առևտրային ընկերության 
հաշվապահական տեղեկատվության բազմակողմանի վերլուծու-
թյունը: 

• Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և էկոնոմետիկ մոդե-
լավորման օգնությամբ դասական կորպորատիվ տեղեկատվական 
համակարգերում չներառված մի շարք ընթացիկ խնդիրների լու-
ծումը, օրինակ, ապրանքային պաշարների գնահատումը, կանխա-
տեսումները և այլն: 

Վերոնշյալ խնդիրների իրականացման նպատակով անհրա-
ժեշտ է համապատասխան կառավարման տեղեկատվական հա-
մակարգի ներդրում, քանի որ օրվա հրամայական պահանջ է հաշ-
վապահական տեղեկատվության օպերատիվ մշակումը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Գծապատկեր 1. Հաշվառման մոնիթորինգային համակարգի 
աշխատանքի տրամաբանությունը 

 
Պատկերված է համակարգի աշխատանքի տրամաբանու-

թյունը: Համակարգը տեղեկատվական կապ է ստեղծում առևտրա-
յին ցանցի ներքին համակարգի (օրինակ` ՀԾ) և արտաքին համա-

Հարկատու 
համակարգ 

Առևտրային  
կետեր  

• Մոնիթորինգ 
• Հաշվապահական 

վերլուծություններ

Առևտրային ընկերության 
գլխամասային  
գրասենյակ 

 
 
 
 
 
 

ՀԾ հաշվապա-
հական անփաթեթ 

Հաշվառման 
մոնիթորինգային 

համակարգ 
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կարգի (Հարկատու) միջև, ինչպես նաև պարունակում է տրամա-
բանական-հաշվարկային բաղկացուցիչ: Այդ տեղեկատվական կա-
պերի տեխնիկական խնդիրները հնարավոր է կազմակերպել հա-
մապատասխան համաձայնագրերի կամ լիցենզիաների միջոցով: 

Ներկայացվող կառավարման տեղեկատվական համակարգը 
առևտրային ձեռնարկության կառավարման բաղկացուցիչ է և, 
այդպիսով, իր տեղը պետք է ունենա կառավարման ամբողջական 
համակարգում: 

Ինչպես ցանկացած կառավարման համակարգ, ներկայաց-
ված համակարգը բազմադիսցիպլինար է և ենթադրում հաշվապա-
հական, կառավարչական հաշվառման, տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների, վիճակագրության և տնտեսագիտամաթեմատիկական 
մոդելավորման բաղկացուցիչներ:  

Ամբողջական համակարգի ստեղծումը ենթադրում է երեք 
բաղադրիչ. 

• հաշվապահական հաշվառման կառավարման ու մոնիթո-
րինգի գիտական վերլուծություն և ավտոմատացման ռազ-
մավարական հայեցակարգային մոտեցումների մշակում, 

• ավտոմատացված մոնիթորինգի գործընթացում գնահատ-
ման և կառավարչական որոշումների մեթոդաբանության 
մշակում, 

• առևտային ցանցերում հաշվապահական հաշվառման կա-
ռավարման և մոնիթորինգի վերլուծական ցանցային տե-
ղեկատվական համակարգի նախագծում և փորձնական 
ծրագրային հավելվածի ստեղծում: 

Համակարգի մշակումը ենթադրում է մի շարք խնդիրների 
լուծումներ, որոնք կարելի բաժանել երեք խմբի` 1) հաշվապա-
հական մոնիթորինգի խնդիրներ, 2) ընթացիկ վերլուծություններ, 
3) հաշվարկային հավելվածներ:  

Հաշվապահական մոնիթորինգի համակարգում ներառվում 
են երեք խնդիրներ.  

1. հարկային հաշվետվությունների հուսալիության ստուգում, 
2. էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության վերահսկո-

ղություն /ֆինանսական անվտանգության և էլեկտրոնային տեղե-
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կատվության հուսալիության բարձրացման խնդիր/, 
3. ապրանքային մնացորդի վերահսկողության այլընտրան-

քային մոտեցում: 
Ընթացիկ վերլուծությունների նպատակն է` նպաստել ընթա-

ցիկ կառավարչական արդյունավետ լուծումներին: Տվյալ պարա-
գայում առանձնացվում են երկու տիպի վերլուծություններ. 

1.  իրացման վիճակագրական բազմաշերտ վերլուծություն, 
2.  շահութաբերության վերլուծություն: 
Հավելվածները համակարգի տրամաբանական բաղկացու-

ցիչն են: Դրանց նպատակն է` մաթեմատիկական և վիճակագրա-
կան արդյունավետ մեթոդների կիրառումը կառավարչական որո-
շումների որակի բարձրացման առումով: Հավելվածների համա-
կարգն անընդհատ կարող է ընդլայնվել: Կարող են առաջարկվել 
այնպիսի հավելվածներ, ինչպիսիք են. 

1. օպտիմալ պահեստի խնդիր /պաշարների կառավարում/, 
2. կառավարչական որոշումների հիմք համարվող հաշվառ-

ման որոշ ցուցանիշների կանխատեսումներ` մարքեթինգային ցու-
ցանիշներ, մատակարարում, իրացման ծավալներ և այլն: 

Վերոնշյալ խնդիրներն իրենց լուծումը կարող են ստանալ 
միայն ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կի-
րառման արդյունքում` հաշվի առնելով տեղեկատվության հսկայա-
ծավալ հոսքերը և դրանց մշակման օպերատիվությունը, քանի որ 
տնտեսական տեղեկատվության արժեքը էապես կախված է ժա-
մանակի գործոնից: Հետազոտության արդյունքում կսեղծվի մի հա-
մակարգ` առևտրային ցանցերում հարկային, ֆինանսական և կա-
ռավարչական տեղեկատվական հոսքերի համադրման, ինչպես 
նաև համադրվող տեղեկատվության գնահատման, այդ գնահատ-
ման արդյունքում որոշումների կայացման տրամաբանության ու 
մեթոդների մշակման, և այն օբյեկտիվ գործոնների ու սուբյեկտիվ 
դրսևորումների հայտնաբերման նպատակով, որոնք անհրաժեշտ 
են արդյունավետ կառավարման համար: 
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ԻՇԽԱՆ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, 
պրոֆեսոր 

 
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ  
ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 
ՀՀ տնտեսական անվտանգության ապահովման, տարած-

քային համամասնական զարգացման շրջանակներում առանց-
քային նշանակություն ունեն հստակ քաղաքականության մշակումը 
և իրականացումը, որ հրատապ է ընդհանրապես տնտեսական 
համակարգի առջև ծառացած տարաբնույթ հիմնախնդիրների լուծ-
ման համար: Ճիշտ է, բնակլիմայական, աշխարհագրական, ժո-
ղովրդագրական և տնտեսական զարգացման վրա ազդեցություն 
ունեցող այլ գործոններով պայմանավորված` տարածքային զար-
գացման անհամաչափությունները այս կամ այն չափով բնորոշ են 
բոլոր, հատկապես` զարգացող և անցումային տնտեսությամբ 
երկրներին, սակայն ՀՀ-ում այս հիմնախնդիրը մտահոգիչ է, քանի 
որ հետխորհրդային զարգացումների անմիջական արդյունքը 
Երևան քաղաքի և մարզերի միջև կենսամակարդակների աստի-
ճանաբար աճող ճեղքվածքն է, որը ձևավորված միտումների հե-
տագա պահպանման դեպքում կխորանա՝ վնասելով երկրի տնտե-
սական անվտանգությանը:  

Տարածքային համաչափ զարգացման համատեքստում կա-
րևորելով առկա հիմնախնդիրների բացահայտումը` կատարված 
հետազոտությամբ մեր գլխավոր նպատակը ՀՀ-ում տարածքային 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի վիճակի գնահատումը, 
զարգացման նոր հնարավորությունների և դրանց իրագործման 
հիմնական ուղղությունների վերհանումն է:  

Հավաքագրելով Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի սոցիալ-
տնտեսական վիճակի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտական տեղե-
կատվությունը, ուսումնասիրելով տարածքային զարգացման հիմ-
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նական գործոնները` կատարվել են տարածաշրջանային համեմա-
տություններ՝ հաշվի առնելով թե´ տնտեսական, թե´ սոցիալական 
առանձնահատկությունները:  

Վերլուծելով Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի տարածքների 
մեծության ցուցանիշները և անհավասարությունների ամբողջա-
կան բնութագրման համար օգտագործելով ցուցանիշների ստան-
դարտ շեղման և դրանց միջինին հարաբերությունը, փաստում 
ենք, որ մարզերի տարածքների մեծության անհավասարությունը 
կազմել է 53.1%, իսկ առանց Երևան քաղաքի՝ 42%: ՀՀ-ում առկա 
են զգալի անհամամասնություններ նաև բնակչության խտության 
առումով. այսպես, օրինակ` Երևանում 1 քառ. կմ տարածության 
վրա բնակվում է 4880 մարդ, իսկ մարզերում՝ 87.5:  

Ցուցանիշների ստանդարտ շեղման և դրանց միջինին հա-
րաբերությունը կազմում է 276.5%, առանց Երևան քաղաքի՝ 71.7%: 
Տնտեսական անվտանգության, տարածքների զարգացման և 
ժողովրդագրական առումներով իրական վտանգ է ներկայացնում 
երկրի որոշ, հիմնականում՝ սահմանային համայնքների բնակչու-
թյան շարունակական նվազումը: ՀՀ ժողովրդագրական վիճակը 
բնութագրող ցուցանիշների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, 
որ բնակչության տարիքային կառուցվածքը էական փոփոխու-
թյուններ է կրել՝ հանգեցնելով ծերացման հիմնախնդրին: Ձևավոր-
ված ժողովրդագրական վիճակը իր ազդեցությունն է թողել նաև 
աշխատանքի շուկայի կառուցվածքի վրա: Կատարված ուսումնա-
սիրությունների արդյունքով բացահայտվել է, որ քաղաքային հա-
մայնքների համեմատ գյուղական համայնքներում զգալի բարձր են 
աշխատուժի մասնակցությունն ու զբաղվածության մակարդակը:  

Սակայն հարկ է նշել, որ դա պայմանավորված է նրանով, որ 
համաձայն գործող օրենսդրության՝ գյուղական համայնքներում 
մարդկանց մասնակցությունը գյուղատնտեսական աշխատանքնե-
րին՝ անկախ սեփականության պայմաններից, թույլ է տալիս 
նրանց դասել զբաղվածների շարքում: Ուստի հատկապես այն 
մարզերում, որտեղ բնակլիմայական պայմանները բարենպաստ 
չեն հողագործությամբ զբաղվելու համար, աշխատանքը, մեծավ 
մասամբ սեզոնային է և ցածր վարձատրվող, իսկ գործազրկության 
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մակարդակը` որ հանգեցնում է ներքին և արտաքին արտագաղթի: 
Որոշակի խնդիրներ են առաջանում նաև այն իմաստով, որ առա-
ջիկա տասը տարիներին, ծնելիության և արտագաղթի նման տեմ-
պերի դեպքում, զբաղվածության ներկայիս մակարդակը պահպա-
նելու համար ՀՀ տնտեսությունը պետք է կլանի մեծ թվով առաջին 
անգամ աշխատանքի շուկա մուտք գործողների:  

ՀՀ-ում ուրվագծվում է տնտեսագիտական գրականության 
մեջ գոյություն ունեցող քաղաքային բնակավայրերի երեք հիմնա-
կան համակարգերից քաղաքային գերակայող համակարգը, որը 
բնութագրվում է երկրի քաղաքային համակարգում առաջնային 
դեր կատարող մայրաքաղաքային ագլոմերացիայով: 

Վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ Երևանի շարունակա-
բար աճող և մարզերի աստիճանաբար նվազող տնտեսական դե-
րի հիմնական պատճառները պայմանավորված են օբյեկտիվ և 
սուբյեկտիվ գործոններով: Բնութագրական է, որ վերջին տարինե-
րին տնտեսական աճի միջին տեմպը Երևանում զգալի բարձր է, 
ինչը հանգեցնում է երկրի տնտեսական կյանքի կենտրոնացմանը 
մայրաքաղաքում:  

Նման համակարգի պահպանումը կարող է ավելի խորացնել 
Երևան քաղաքի և մարզերի միջև զարգացման անհամաչափու-
թյունը, ուստի, բացի ընթացիկ հիմնախնդիրների լուծումից, պետք 
է անցում կատարել հաշվեկշռված քաղաքային համակարգի, որ-
տեղ հստակ ուրվագծված է փոքր քաղաքների էական դերը ընդ-
հանուր քաղաքային համակարգում:  

Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի տնտեսական զարգացման 
անհամաչափության խորացման բացասական հետևանքներից են 
սոցիալական հիմնախնդիրների սրացումը, բնակչության կենսա-
մակարդակների էական տարբերությունը: Հետևաբար` տնտեսա-
կան զարգացման անհամաչափությունների հետագա չվերա-
հսկվող աճը վտանգավոր է երկրի կայուն զարգացման համար:  

Աղքատության մակարդակի կրճատման վրա տնտեսական 
աճի ազդեցության թվային արտահայտությունը ստանալու համար 
կիրառվող` ՀՆԱ-ի աճի նկատմամբ աղքատության մակարդակի 
առաձգականության (ճկունության) գործակիցը ցույց է տալիս, որ 
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2008-2009 թթ. արձանագրված տնտեսական անկման յուրաքանչ-
յուր տոկոսային կետ աղքատության մակարդակը ՀՀ-ում ավելաց-
րել է 1.61%-ային կետով, իսկ Երևանում՝ 2.31, 2009-2010 թթ-ին` 
համապատասխանաբար 2.34 և 2.72%-ային կետերով: 

Չնայած ՀՀ-ում 2010 և 2011 թթ. գրանցվել է տնտեսական 
աճ` համապատասխանաբար 2.2% և 4.7%, այնուամենայնիվ, 2010-
2011 թթ. ընդհանուր աղքատության նվազեցում/ՀՆԱ առաձգա-
կանությունը բավական բարձրացել է` հասնելով 3.2%-ային կետի, 
իսկ Երևանում՝ 4.39: 

Ներկա պայմաններում խիստ արդիական է ՀՀ մարզերում 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման տեմպերի մեծացմանն ուղղված 
ակտիվ տնտեսական քաղաքականության մշակումը և իրականա-
ցումը:  

ՀՀ տարածքների ռեսուրսային ներուժը դեռևս ամբողջովին 
չի օգտագործվում, իսկ տնտեսական շրջանառության մեջ գտնվող 
ռեսուրսների արդյունավետության էական բարձրացման կարիք 
կա: ՀՀ տարածքների համաչափ զարգացման համար անհրա-
ժեշտ է իրականացնել խթանող տնտեսական և սոցիալական քա-
ղաքականության համալիր միջոցառումներ՝ հարկային, վարկային 
և բյուջետային լծակների ու գործիքակազմի կիրառմամբ: Ան-
հրաժեշտ է մշակել Երևանի կենտրոնացվածության աստիճանի 
նվազեցման, Նրա բեռնաթափման և զարգացումը մարզեր ուղ-
ղորդելու միջոցառումներ՝ հիմնված ընթացիկ կամ կարճաժամկետ, 
միջնաժամկետ և երկարաժամկետ զարգացման նպատակների ու 
խնդիրների ծրագրերի վրա:  
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ՍԵՐԳԵՅ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, 
դոցենտ 

 
ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ 
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 
Ինչպես նշվում է ՀՀ Կառավարության 2012-2017 թթ. ծրագ-

րում` «Թույլ համաշխարհային պահանջարկը և արտաքին աշխար-
հի էական անորոշությունները սահմանափակում են արտաքին 
տնտեսությունից ռեսուրսների ներհոսքի հնարավորությունը: Առա-
ջիկա հինգ տարվա ընթացքում տնտեսության ներքին ռեսուրսնե-
րի վրա հիմնված զարգացումը կունենա Հայաստանի տնտեսական 
աճի ապահովման համար առաջնային դերակատարում»1: Առաջ-
նորդվելով սույն հիմնադրույթով` կատարված հետազոտության 
գերակա նպատակը ՀՀ տնտեսությունում երկարաժամկետ ներ-
քին ռեսուրսների վերարտադրության հնարավոր և պոտենցիալ 
աղբյուրների բացահայտումն է, ինչը կարող է հիմք լինել լրացուցիչ 
ներդրումների, հետևաբար` նաև տնտեսական աճի ապահովման 
համար: 

ՀՀ տնտեսությունում երկարաժամկետ ներքին ֆինանսական 
ռեսուրսների վերարտադրության հիմնահարցերի բացահայտման 
ուղղություններից մեկը ազգաբնակչության խնայողությունների ու-
սումնասիրումն է: Այս տեսանկյունից հետազոտությունում գնա-
հատվել է տնտեսության հատվածներում զբաղվածների կողմից 
խնայողություններ կատարելու ներուժը: 

Տնային տնտեսությունների 1990-2010 թթ. խնայողություն-
ների դինամիկայի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ 
1991 թ.-ից հետո` սկսած 1992 թ.-ից մինչև 2004 թ. ներառյալ, 
տնային տնտեսություններն ունեցել են բացասական խնայողու-
թյուններ, և միայն 2005 թ.-ից սկսած արձանագրվել է դրական 

                                                            
1 Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության ծրագիր, Հավելված ՀՀ Կառա-

վարության 2012 թ. հունիսի 18-ի N730-Ա որոշման:  
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խնայողություն2, որը շարունակվել է մինչև 2008 թ., այնուհետև 
2009-2010 թթ. կրկին արձանագրվել են բացասական խնայողու-
թյուններ: Տնային տնտեսությունների խնայողությունների վերա-
բերյալ առկա 20 տարվա պաշտոնական վիճակագրությունը փաս-
տում է, որ շուրջ 14 տարի այդ տնտեսություններն ունեցել են բա-
ցասական խնայողություններ, ինչն իր ազդեցությունն է ունեցել 
ինչպես նրանց կենսամակարդակի, այնպես էլ ամբողջ տնտեսու-
թյան զարգացման վրա:  

Տնային տնտեսությունների համախառն խնայողությունների 
ցածր և հատկապես բացասական մեծությունը վկայում է, որ վերջ-
նական սպառման ծախսերի շարունակական աճը չի ուղեկցվել 
դրամական եկամուտների ավելացմամբ, իսկ այն, որ վերջնական 
սպառման ծախսերը գերազանցում են համախառն տնօրինվող 
եկամուտը, արդեն իսկ փաստում է, որ տնային տնտեսություններն 
իրենց սպառումն ավելացրել են հիմնականում մասնավոր տրանս-
ֆերտների, փոխառությունների և բանկային վարկերի հաշվին: 
Միանշանակ է, որ այդ տնտեսությունների խնայողություններ կա-
տարելու ներուժն ուղիղ համեմատական է վերջիններիս դրամա-
կան եկամուտների աճին: 

Դիտարկելով մի կողմից տնային տնտեսությունների խնայո-
ղությունների վերաբերյալ առկա պաշտոնական վիճակագրությու-
նը, իսկ մյուս կողմից` առևտրային բանկերում ֆիզիկական ան-
ձանց ավանդների դինամիկան` կարելի է նշել, որ թեև 2006-2010 
թթ. այդ տնտեսությունների խնայողություններն ունեցել են ցածր և 
նույնիսկ բացասական մակարդակ, այնուամենայնիվ առևտրային 
բանկերում արձանագրվել է ֆիզիկական անձանց` հատկապես 
արտարժութային ավանդների ծավալի աճ, որի արդյունքում տնա-
յին տնտեսությունների բանկային ավանդները շարունակում են 
համարվել որպես բանկերի կողմից ներգրավման կարևորագույն 

                                                            
2 ՀՀ ԱՎԾ Հայաստանի ազգային հաշիվները 1990-2001 վիճակագրական ժողովա-

ծու, Երևան, 2003 թ., էջ 79-80: ՀՀ ԱՎԾ Հայաստանի ազգային հաշիվները 
1999-2003 վիճակագրական ժողովածու, Երևան, 2005 թ., էջ 84-87: ՀՀ ԱՎԾ 
Հայաստանի ազգային հաշիվները 2006 վիճակագրական ժողովածու, Երևան, 
2006 թ., էջ 85:  
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աղբյուր: Սակայն առևտրային բանկերում տնային տնտեսու-
թյունների ավանդների մակարդակի աճը դեռևս չի կարող համար-
վել վերջիններիս դրամական եկամուտների ավելացման արդյունք, 
քանի որ, ինչպես երևում է նույն ժամանակահատվածում այդ 
տնտեսությունների մեկ շնչի հաշվով ամբողջական եկամուտների, 
սպառողական ծախսերի կազմի և կառուցվածքի վերաբերյալ առ-
կա վիճակագրությունից` բնակչության մեկ շնչի հաշվով միջին ամ-
սական դրամական եկամուտների և սպառողական ծախսերի 
նման մակարդակի պայմաններում, ըստ էության, տնային տնտե-
սությունների կողմից խնայողություններ կատարելու ներուժը 
ՀՀ-ում թույլ է:  

Այսպիսով` միանշանակ է, որ ներքին խնայողությունները 
ներդրումների ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրն են, ուստի 
ՀՀ տնտեսության` ներքին ռեսուրսների վրա հիմնված զարգաց-
ման ապահովման նպատակը ենթադրում է, նախ և առաջ, ազգա-
բնակչության դրամական եկամուտների ավելացում:  

Իրական հատվածի կազմակերպությունների (արդյունաբե-
րական) միջոցների վերարտադրությունը ՀՀ–ում երկարաժամկետ 
ֆինանսական ռեսուրսների բացահայտման ուղղություններից է: 
Որոշակի ժամանակահատվածում ընդլայնված վերարտադրությու-
նը ֆինանսավորելու ներուժը գնահատելու նկատառումով անհրա-
ժեշտ է դիտարկել արդյունաբերական կազմակերպությունների 
հիմնական միջոցների վերարտադրության արդյունքում դրամա-
կան կուտակումների մակարդակը: Վերոնշյալը ենթադրում է իրա-
կան հատվածի կազմակերպությունների այնպիսի շրջանակի սահ-
մանում և դրանց վերաբերյալ համապատասխան տվյալների 
խմբավորում, ինչի արդյունքում կարող է բացահայտվել որոշակի 
ժամանակահատվածում ընդլայնված վերարտադրությունը ֆինան-
սավորելու ներուժը: 

Հիմնական միջոցների մաշվածքի դրամական արտահայ-
տության գլխավոր նպատակը հանգում է շահագործված հիմնա-
կան միջոցների՝ պարզ վերարտադրության ֆինանսավորման աղ-
բյուր ծառայելուն: Պետք է նկատի ունենալ` «Շահութահարկի մա-
սին» ՀՀ օրենքում կատարված օրենսդրական փոփոխությամբ 
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համապատասխանորեն բարձրանում է ամորտիզացիոն հատկա-
ցումների տարեկան նորման՝ հանգեցնելով արագացված ամորտի-
զացիայի: Վերջինս մի կողմից կարող է դիտարկվել որպես տնտե-
սական խթան՝ միտված ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված հիմ-
նական միջոցների նորերով փոխարինմանը, մյուս կողմից՝ տարե-
կան ամորտիազացիոն հատկացումների մեծ չափերը կազմակեր-
պություններում կհանգեցնեն հարկվող շահույթի և, հետևաբար, 
շահութահարկի նվազեցմանը: Ամորտիզացիայի տարեկան նոր-
մաների սահմանումն անմիջականորեն իր ազդեցությունն ունի 
ամորտիզացիոն հատկացումների մեծության, ուրեմն` նաև ֆինան-
սական ռեսուրսների ծավալի վրա: Զարգացած շուկայական 
տնտեսությամբ երկրներում ամորտիզացիոն հատկացումները 
ներդրումային ֆինանսավորման կարևոր աղբյուր են. ապահովում 
են պարզ վերարտադրության գործընթացը և կազմակերպության 
մակարդակով դիտարկվում որպես երկարաժամկետ ֆինանսա-
կան ռեսուրսներ:  

Այս ընդհանուր համատեքստում ամորտիզացիոն մասհա-
նումները ինքնաֆինանսավորման աղբյուր են, և կառավարչական 
որոշումների մշակման և ընդունման գործընթացում ձեռնարկատի-
րական գործունեության ֆինանսական ապահովման շրջանակում 
կարևորվում է սեփական ֆինանսավորման աղբյուրների մեծու-
թյան ճշգրիտ որոշումը, ուստիև ֆինանսական կառավարումը են-
թադրում է, որ պլանավորման ընթացքում, հետևաբար նաև պլա-
նային ցուցանիշների մեծության որոշման փուլում, տնտեսավարող 
սուբյեկտները պետք է հստակ պատկերացնեն իրենց առջև ծա-
ռացած խնդիրները: 

Ընդհանուր առմամբ արդյունաբերական կազմակերպու-
թյունների գործունեության ծավալները բնութագրելու, ինչպես նաև 
երկարաժամկետ ներքին ռեսուրսների վերարտադրության հիմնա-
հարցերը բացահայտելու նկատառումով` նպատակահարմար է 
դիտարկել մշակող արդյունաբերության կազմակերպությունների 
տվյալները: ՀՀ մշակող արդյունաբերության կազմակերպություն-
ներում ներդրումային նպատակով օգտագործվող ամորտիզացիոն 
մասհանումների իրական ծավալների բացահայտումն էլ ընկած է 
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սույն ուղղության իրականացման հիմքում՝ վերջին հաշվով հանգե-
լով երկարաժամկետ ֆինանսական ռեսուրսների վերարտադրու-
թյան հիմնահարցերի բացահայտմանը: 

Ըստ համապատասխան հաշվարկների՝ մշակող արդյունա-
բերության կազմակերպություններում ամորտիզացիոն հատկա-
ցումների տարեկան գումարները աճման միտում են դրսևորել, սա-
կայն այնքանով, որքանով հաշվարկված ամորտիզացիոն մասհա-
նումները վերարտադրողական գործընթացի բաղադրիչ են, 
անհրաժեշտ է դիտարկել նաև գործարկված հիմնական միջոցների 
շարժը՝ հանգելով կազմակերպություններում ակտիվների կառա-
վարման քաղաքականության խնդիրներին: Այս տեսանկյունից ար-
դյունաբերական կազմակերպություններն առաջնորդվում են որդե-
գրած ֆինանսական «մենթալիտետով»՝ հնարավորություններ ու-
նենալով կենսագործելու իրենց ձեռնարկատիրական նպատակ-
ները: 

 
 
 
 

ԱՇՈՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, 
դոցենտ 

 
ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ 
ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 
Ներհամալսարանական գիտական դրամաշնորհային ծրագ-

րի շրջանակներում 2013 թ. 2-րդ եռամսյակում հետազոտական 
խմբի կողմից աշխատանքներ են տարվել փոքր և միջին կազ-
մակերպությունների ֆինանսական հաշվետվություններից հավա-
քագրված տվյալների մշակման, մասնավորապես` ճյուղային 
կտրվածքով և ըստ առանձին կազմակերպությունների հարկա-
գանձման նպատակով վարկի սահմանային տոկոսադրույքի հաշ-
վարկման ուղղությամբ:  
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Երկրորդ եռամսյակում հետազոտական աշխատանքների 
արդյունքներից հարկային ռիսկերին և կազմակերպություններում 
հարկային պլանավորման հիմնախնդիրներին վերաբերող հար-
ցերն իրենց արտացոլումն են գտել արտերկրում` Վրաստանի 
Հանրապետությունում տպագրված երկու հոդվածներում: 

Վերլուծական տվյալների մշակման աշխատանքների իրա-
կանացումը երրորդ եռամսյակում է. փորձ կարվի որոշել օպտիմալ 
հարկադրույքը` կոնկրետ հարկային ռեժիմի դեպքում: 

Հետազոտության արդյունքների հիման վրա նախապատ-
րաստվել են նյութեր: 

Կազմակերպության հարկագանձման օպտիմալացման 
առաջարկվող մոտեցում. 

Այս մոտեցման նպատակը կազմակերպության հարկային 
համակարգի կարգավորումն է, որպեսզի հարկային պլանավոր-
ման, վերահսկողության և կարգավորման արարողակարգերի 
իրացման ընթացքում հարկային բեռ ցուցանիշի նշանակությունը 
գտնվի հարկային միջանցքի սահմաններում: 

Հարկային միջանցք հասկացությունը մեր կողմից կապվել է 
կազմակերպության հարկային համակարգի օպտիմալացման 
նպատակային ֆունկցիայի կառուցման խնդրի լուծման հետ: Այս 
շրջանակներում տարանջատվել են հարկային միջանցքի ստորին 
և վերին սահմանները: 

Հարկային միջանցքի ստորին սահմանը հարկային բեռ 
ցուցանիշի նվազագույն թույլատրելի նշանակությունն է, որի դեպ-
քում կազմակերպությունը չի ներառվում առավելագույն հարկային 
ռիսկ ունեցող կազմակերպությունների զամբյուղում, և նրա գոր-
ծունեությունը մնում է տնտեսապես նպատակահարմար:  

Սակայն պետք է նշել, որ հարկային օպտիմալացման իրա-
կանացումը պետք է հաշվի առնի քանակական և որակական չա-
փանիշները: 

Քանակական կամ կառուցվածքային օպտիմալացումը, կազ-
մակերպության գործունեության առանձնահատկություններով 
պայմանավորված` կապված է հարկային օպտիմալացման սխե-
մայի կամ սխեմաների ընտրության հետ: 
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Հարկային օպտիմալացման որակական չափանիշ է համար-
վում զուտ շահույթի մաքսիմալացումը` հարկային միջանցքի վե-
րին սահմանի սահմանափակման պայմանի դեպքում: Որակական 
օպտիմալացումը պետք է իրականացվի այն պայմանով, որպեսզի 
քանակական օպտիմալացման միջոցառումների իրականացման 
ընթացքում կազմակերպության համար ստացվող հարկային ար-
դյունքը չառաջացնի առավելագույն հարկային ռիսկեր և հնարա-
վորություն ընձեռի ապահովելու կայուն ֆինանսական վիճակ:  

ՀՀ արտադրական կազմակերպություններում շահույթի 
հարկագանձման մեխանիզմի պայմաններում վարկի սուբսիդա-
վորման խնդիրը. 

Ժամանակակից պայմաններում հարկային պլանավորումը 
տնտեսավարող սուբյեկտների ծախսերի կառավարման շրջանակ-
ներում նպատակահարմար է դիտարկել՝ ելնելով նրանց գործու-
նեության նպատակից բխող դասակարգումից: Եթե գործունեու-
թյան հիմնական նպատակ են համարվում շահույթի ստացումը և 
մասնավորապես` զուտ շահույթի մաքսիմալացումը, ապա ծախսե-
րի կառավարումը պետք է միտված լինի բոլոր առումներով դրանց 
նվազեցմանը: Հարկային պլանավորումն այս դեպքում անհրա-
ժեշտ է իրականացնել շահույթի հարկագանձման նպատակներին 
վերաբերող հարկային գումարների ծախսերի նվազեցման ուղղու-
թյամբ: Ծախսերի տնտեսումը, այդ թվում` շահույթի հարկագանձ-
ման նպատակին վերաբերող հարկերի գծով ծախսերի, ավելաց-
նում են շահութահարկի գումարը, բայցևայնպես հնարավորություն 
են տալիս առավելագույնի հասցնելու տնտեսավարող սուբյեկտի 
զուտ շահույթը: Սակայն պետք է նշել մեկ կարևոր հանգամանք. 
ներկա պայմաններում առկա է օրենսդրությանը չհակասող դրույթ, 
ըստ որի` ծախսերի մի մասը կարող է օգտագործվել բաժնետերե-
րի պահանջմունքները բավարարելու համար: Հենց դրանով շա-
հույթը առավելագույնի չի հասցվում, սակայն սեփականատերերի 
շահերը բավարարվում են: Նման վիճակը ավելացնում է կազմա-
կերպությունների հարկային բեռը արտաքին միջավայրի անորո-
շության պայմաններում: Ուստի օբյեկտիվորեն շահույթն առավե-
լագույնի հասցնելու նպատակը սուբյեկտիվորեն փոխարինվում է 
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ամեն գնով բաժնետերերի շահերի բավարարման նպատակով, 
իսկ կազմակերպությունն էլ ստիպված է լինում ավելացնելու ստվե-
րային գործունեության ծավալները: Եթե կոնկրետ տնտեսավարող 
սուբյեկտի գործունեության նպատակը օբյեկտիվորեն չի համար-
վում շահույթի ստացումը և զուտ շահույթի մաքսիմալացումը, ապա 
ծախսերի կառավարումը պետք է նպատակաուղղված լինի, նախ և 
առաջ, շահութահարկի գումարի նվազեցմանը: Այդ դեպքում 
տնտեսավարող սուբյեկտները շահույթի հարկագանձման նպա-
տակով պետք է նկատի առնեն հաշվառման քաղաքականության 
համապատասխան տարրերը. ամորտիզացիոն հատկացումները, 
արտադրական կարիքների համար նյութական ռեսուրսների 
դուրսգրումը և այլն: Նպատակահարմար է նաև ծախսերում առա-
վելագույնս ներառել տեղկատվական և իրավաբանական ծառա-
յությունների վճարման, գովազդի, ներկայացուցչական նպատակ-
ների, աշխատողների վերապատրաստման հիմնավորված և փաս-
տաթղթավորված ծախսերը:  

Հետազոտությունն իրականացվել է ներառյալ 2011 թ. տվյալ-
ները, համապատասխանաբար` ըստ խոշոր և միջին, գերփոքր և 
փոքր կազմակերպությունների դասակարգման խմբերի: Նախ` 
հաշվարկել ենք ֆինանսական լծակի արդյունավետություն ցուցա-
նիշը և փորձել ենք գտնել վարկային ռեսուրսների դիմաց սահ-
մանային տոկոսադրույքը, որի դեպքում զուտ շահույթը հավասար 
է զրոյի. 

 

(1 – Հգ)x(Շ0– ՎՄՏՀԴՀ x ՓԿ/100) - ՓԿx(ՍԿ- ՎՄՏՀԴՀ)/100 = 0, 
 

որից կստացվի՝ 
ՎՄՏՀԴՀ =(1 – Հգ) x100 x Շ0/ՓԿ + ՇԳ x ՎՄՏՀԴՀ 

 

Գերփոքր և փոքր կազմակերպությունների համար պարզեց-
ված հարկային ռեժիմի դեպքում կիրառվել է շրջանառության հար-
կով սահմանվող դրույքաչափը:  

Մեր հետազոտության արդյունքներից ելնելով` եզրահանգում 
ենք, որ ներգրավելով վարկային ռեսուրսներ, արտադրական կազ-
մակերպությունները պետք է անհրաժեշտաբար հաշվի առնեն հե-
տևյալ պայմանները. 
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1. տնտեսական շահութաբերության մակարդակը, որը, ֆի-
նանսական լծակի արդյունավետության դրական ցուցանիշ ստա-
նալու համար, պետք է մեծ լինի վարկի տոկոսադրույքից, 

2. վարկի համար սահմանային տոկոսադրույքը, որին կա-
րելի է համաձայնել` նույնիսկ ունենալով ֆինանսական լծակի արդ-
յունավետության բացասական արժեք և զուտ շահույթը հասցնելով 
ընդհուպ մինչև զրո: 

Նշված մոտեցումն իր ուրույն կիրառական նշանակությունն 
ունի հարկային պլանավորման գործընթացում և հարկային 
ճշգրտիչի փոփոխման հնարավորությունների դեպքում թույլ է տա-
լիս իրատեսորեն գնահատելու կոնկրետ գնով վարկային միջոց-
ների ներգրման նպատակահարմարությունը: 

 
 
 
 

ՎԱԼԵՐԻ ՄԻՐԶՈՅԱՆ  
Փիլիսոփայական գիտություն-
ների դոկտոր, պրոֆեսոր 

 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՍՈՒՅԹԻ 
ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Նպատակադրումը: Գիտական հաղորդակցման կողմերի 

փոխըմբռնման նպատակի դիրքերից լեզուն երկակի դեր է խա-
ղում. մի կողմից` հնարավորություն է տալիս հեղինակին իր մտքե-
րը լիարժեքորեն, անկորուստ վերածելու «տեքստի»` բանավոր կամ 
գրավոր խոսքի, մյուս կողմից` այդ տեքստի իրական կամ հնարա-
վոր հասցեատիրոջը օգնում է նույնքան անկորուստ վերականգնե-
լու հաղորդման բովանդակությունը: Արդ, իսկ որքա՞ն է դա հա-
ջողվում, հիմնականում ի՞նչ կորուստներ են լինում, արդյոք ամեն 
հեղինակ իր տնօրինած միջոցներով (լեզվական, կառուցված-
քային, տրամաբանական) ամեն ինչ անո՞ւմ է հնարավորինս հա-
վաստի հասկացվելու համար, և եթե ամեն ինչ չէ, որ կատարյալ է, 
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ապա ինչպե՞ս կարելի է բարելավել գիտական հաղորդակցման 
արդյունավետությունը (բնականաբար, հեղինակի կողմից դիտար-
կելով հիմնախնդիրը): 

Հետազոտական այդօրինակ նպատակադրման հիմքում այն 
ըմբռնումն է, որ ինչպես միջանձնային բանավոր և գրավոր հա-
ղորդակցման ամեն մի տեսակում, գիտական հետազոտության և 
գիտական հրապարակումների մեջ ևս իրականանում է «միտք – 
խոսք – միտք» անցումը: Ասելիքը հասցեատիրոջը համարժեք հա-
ղորդելու համար հեղինակը սեփական միտքը վերածում է որո-
շակի խոսքաշարի` գործածելով լեզվական և կառուցվածքային հա-
մապատասխան միջոցներ, որոնք հնարավորություն կընձեռեն ըն-
թերցողին կամ ունկնդրին համարժեքորեն վերականգնելու նախ-
նական միտքը (ինտենցիան): Գիտական հաղորդակցման մեջ, ի 
տարբերություն գեղարվեստական, կրոնական, քաղաքական, գոր-
ծարար և այլն, բացառիկ կարևոր է ձևակերպումների, սահմանում-
ների, տրամաբանական բխեցումների, եզրակացությունների հիմ-
նավորվածությունը: Ըստ այդմ` «գիտության լեզվին» ներկայաց-
վում են հետևյալ պահանջները` հստակ եզրաբանություն, հակիրճ 
սահմանումներ, բխեցումների տրամաբանական հիմնավորվածու-
թյուն, նորույթի ձևակերպում, զսպվածություն, շարադրանքի պար-
զություն և այլն: Տվյալ ծրագրի շրջանակներում տեսական պրպը-
տումների օբյեկտը ժամանակակից տնտեսագիտության լեզուն է.  

Ծրագրի կատարման ընթացքը և գիտական արգասիքը: 
Ծրագիրը սկսվել է ճիշտ ժամանակին` 1.02.2013 թ., կավարտվի 
նախատեսված ժամկետին` 2014 թ. հունվարին: 

Մինչ ծրագրի մեկնարկը կատարվել էր որոշակի նախա-
պատրաստական աշխատանք, կուտակվել էր նախնական նյութ, 
մասնավորապես` արդեն երեք տարի ՀՊՏՀ ասպիրանտների հա-
մար կարդացվող «Գիտական գրագրություն և աշխատանքների 
ձևակերպում» առարկայի շնորհիվ:  

Ծրագրի կատարման ընթացքում` 
• Քննարկվել են մեթոդաբանական բնույթի հարցեր, ամե-

նից առաջ` հստակեցվել են առհասարակ գիտության լեզվին ներ-
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կայացվող պահանջները, արծարծվել են դրանց մասին տարբեր 
հեղինակների կարծիքները: 

• Պարզաբանվել են գիտական աշխատության կառուցված-
քին, ներտեքստային կապերին, վերնագրերին, հիմնաբառերին, 
բովանդակությանը, պարբերությունների փոխկապակցվածության 
և միասնականության սկզբունքներին, մեջբերումների, հղումների 
և ծանոթագրությունների կարգին, առաջաբանի և վերջաբանի 
շարադրանքին, համառոտագրություններին ու հապավումներին 
վերաբերող մի շարք հարցեր:  

• Վերլուծվել են տնտեսագիտական մի շարք հրապարա-
կումներ (մենագրություններ, գիտական հոդվածներ, ատենախո-
սություններ)` նյութի մատուցման, բառագործածության, պատճա-
ռահետևանքային կապերի համարժեք արտացոլման, նորույթի 
ձևակերպման համոզկերության դիրքերից: 

• Քննության են առնվել գիտական աշխատության լեզվա-
տրամաբանական մատուցման խնդիրները, մասնավորապես` հիմ-
նախնդրի տարրալուծումը բաղադրիչների, խնդրակների ձևակեր-
պումը, ելակետային հասկացությունների սահմանումների տեսակ-
ները, փաստարկման և հակափաստարկման առանձնահատկու-
թյունները:  

• Դիտարկվել են բառագործածության առավել հաճախա-
դեպ սխալները, անհարկի օտարաբանությունները, ձևաբանու-
թյան զանազան խախտումները, ոճական անհարթությունները, 
տրամաբանական խոսքի օրենքների խախտման որոշ դեպքեր: 

• Գիտական խոսքի ձևակերպմանը և շարադրանքին, աշ-
խատության կառուցվածքին, հեղինակների բառագործածությանը 
և ոճին, հարցադրման և եզրակացության հատվածներին, գիտա-
կան եզրերի սահմանումներին ու բոլոր մյուս հարցերին վերաբե-
րող տարատեսակ սխալների համար առաջարկվել են շտկման 
տարբերակներ, որոնց միակ նպատակը, հեղինակների միտքն 
անխաթար պահելով, ընթերցողի համար առավելագույնս պարզ ու 
հասկանալի դարձնելն է:  

Հրատարկվել են`  
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• «Գիտական հրապարակումների լեզվական ձևակերպման 
մի քանի հարց», ՀՊՏՀ «Բանբեր», 2013, թ. 1: 

• «Հայերենը` անաղարտ», երրորդ, բարեփոխված և լրաց-
ված հրատ., Եր., «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ», 2013:  

• «Գիտական աշխատության լեզվատրամաբանական մա-
տուցումը», ՀՊՏՀ «Բանբեր», 2013, թ. 2: 

Առաջիկաում աշխատանքը շարունակվելու է նույն նպատա-
կադրմամբ և մեթոդներով, իսկ գալիք տարվա սկզբներին, հա-
վանաբար, պատրաստ կլինի մոտավորապես 200 էջ ծավալով 
մենագրության ձեռագիրը (որի հրատարակման հարցն արդեն 
առանձին քննարկման առարկա է, քանի որ այն նախապես 
ներառված չի եղել սույն ծրագրում): 
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Բ Ա Ժ Ի Ն   I I  
«ԱՄԲԵՐԴ» ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ 
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
 
ՀՊՏՀ խորհրդի 2013 թ. հունվարի 17-ի նիստի որոշմամբ 

ստեղծվեց «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնը, որը սկսեց գոր-
ծել 2013 թ. հունիսից:  

Հետազոտական աշխատանքներն իրականացվում են 3 
ծրագրի շրջանակներում. «Սոցիալ-տնտեսական զարգացում», 
«Ազգային մրցունակություն և միջազգայնացում», «Ազգային ան-
վտանգություն»: 

«Սոցիալ-տնտեսական զարգացում» հետազոտական ծրագ-
րի շրջանակներում հետազոտություններ են իրականացվում 9 ուղ-
ղությամբ. «Տնտեսական զարգացում» (գիտական ղեկավար՝ 
տ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ. Աղաջանյան), «Սոցիալական զարգացում և 
աշխատանքի շուկա» (գիտական ղեկավար՝ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. 
Մելքումայն), «Մակրոտնտեսական վերլուծություն, մոդելավորում և 
կանխատեսում» (գիտական ղեկավար՝ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Թա-
վադյան), «Տեխնոլոգիական զարգացում, թվային տնտեսություն» 
(գիտական ղեկավար՝ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ. Սարգսյան), «Պետա-
կան կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» (գիտական 
ղեկավար՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Յու.Մ. Սուվարյան), «Կարգա-
վորում և մրցակցություն» (գիտական ղեկավար՝ տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
Մ. Մելքումյան), «Տարածական զարգացում» (գիտական ղեկավար՝ 
տ.գ.թ., դոցենտ Կ. Գրիգորյան), «Հարկաբյուջետային քաղաքա-
կանություն» (գիտական ղեկավար՝ տ.գ.դ., դոցենտ Ա. Մաթևոս-
յան), «Ֆինանսական շուկաներ և ծառայություններ» (գիտական 
ղեկավար՝ տ.գ.դ., դոցենտ Ս. Սուքիասյան): 
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«Ազգային մրցունակություն և միջազգայնացում» հետազո-
տական ծրագրը ներառում է «Մրցունակություն, միջազգայնացում 
և արտաքին առևտուր» (գիտական ղեկավար՝ տ.գ.թ., դոցենտ Գ. 
Նազարյան) և «Աշխատուժի միգրացիա» (գիտական ղեկավար՝ 
տ.գ.դ., դոցենտ Զ. Թադևոսյան) թեմաները:  

«Ազգային անվտանգություն» հետազոտական ծրագրրում 
ընդգրկված է 3 ուղղություն. «Տնտեսական անվտանգություն» (գի-
տական ղեկավար՝ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ս. Ավետիսյան), «Հոգևոր 
բարոյական անվտանգություն» (գիտական ղեկավար՝ փ.գ.դ., պրո-
ֆեսոր Ա. Սարգսյան), «Էկոլոգիական անվտանգություն» (գիտա-
կան ղեկավար՝ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ս. Գևորգյան): 

Համալսարանի կրթական գործունեությունը գիտական հեն-
քով կազմակերպելու նպատակով «Ամբերդում» կատարվում են 
ուսումնասիրություններ «Կրթական ծրագրերի և տեխնոլոգիաների 
հետազոտություններ և զարգացում» թեմայով (գիտական ղեկա-
վար՝ տ.գ.թ., դոցենտ Պ. Քալանթարյան): 

Կենտրոնի հետազոտություններում 2013 թ. ընդգրկվել են 
մոտ 90 դասախոս, ասպիրանտ, մագիստրոս, պետական կառա-
վարման մարմինների աշխատակիցներ, մասնավոր հատվածի 
փորձառու մասնագետներ: Հատկացվել է շուրջ 71 մլն դրամ: 

«Զարգացում» համաժողովում ներկայացվել են վերոնշյալ 
ուղղություններով հետազոտությունների իրականացման հայեցա-
կարգային մոտեցումները:  
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ՅՈՒՐԻ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ  
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, 
տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ 
ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես և գրեթե բոլոր 
այլ պետություններում, հանրային կառավարման համակարգի մա-
սին խոսելիս պետք է հասկանալ, որ քննարկվում է ոչ թե առկա 
համակարգի` հանրային կառավարման համակարգ լինել-չլինելը 
(այո կամ ոչ), այլ համապատասխանության աստիճանը հանրային 
կառավարման կոնցեպցիային, պայմանների առկայությունը, հե-
ռանկարները և այլն: 

Այսպիսով` անհրաժեշտ է տալ երկու սկզբունքային հարցի 
պատասխան. 

1. ինչքանո՞վ են պատրաստ հասարակական կազմակերպու-
թյունները (ՀԿ-ները) և զանգվածային լրատվության մի-
ջոցները (ԶԼՄ-ները) հանրային կառավարման անուղղակի 
մասնակիցների դերին, 

2. ինչքանո՞վ են պատրաստ պետական կառավարման մար-
մինները (ՊԿՄ-ները) և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինները (ՏԻՄ-երը) հանրային կառավարման ուղղակի 
մասնակիցների դերին: 

Առաջին հարցը կապված է ՀՀ-ում քաղաքացիական հասա-
րակության կայացածության հետ: Պետք է նշել, որ քաղաքացիա-
կան հասարակություն հասկացությունն ունի տարբեր մեկնաբա-
նություններ, ինչպիսիք դասական, դաշինքային, դիալեկտիկա-
կան, ժամանակակից ըմբռնումներն են1: Այստեղ քննարկվում է 
                                                            
1 Edwards M., Civil Society. Cambridge, ,,Polity Press”, 2004, pp. 6-10 
Zaleski P., Tocqueville on Civil Society: A Romantic Vision of the Dichotomic Structure 

of Social Reality. Archiv fur Begriffsgeschichte, Bd., 2008, p. 50 
Фельдблюм В., Гражданское общество (с позиции современной общеэкономи-

ческой теории). ,,CIVITAS. Вестник гражданского общества”, 25.12.2008.  
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ժամանակակից ըմբռնմամբ քաղաքացիական հասարակությունը, 
որը սահմանվում է հետևյալ կերպ. «Քաղաքացիական հասարա-
կության հասկացությունը վերաբերում է ընդհանուր շահերի, նպա-
տակների և արժեքների հետ կապված կամավոր կոլեկտիվ գործո-
ղությունների ոլորտին: Տեսականորեն քաղաքացիական հասարա-
կության ինստիտուցիոնալ ձևերը տարբերվում են պետության, 
ընտանիքի և շուկայի ինստիտուցիոնալ ձևերից, սակայն գործնա-
կանում պետության, քաղաքացիական հասարակության, ընտանի-
քի և շուկայի միջև սահմանները հաճախ բարդ, ոչ հստակ և պայ-
մանական են: Քաղաքացիական հասարակությունը սովորաբար 
ներառում է բազմազան ոլորտներ, սուբյեկտներ և ինստիտուցիո-
նալ ձևեր, որոնք տարբերվում են իրենց ձևայնության աստիճա-
նով, ինքնավարության աստիճանով և հզորությամբ: Քաղաքա-
ցիական հասարակությունները հաճախ «բնակեցված» են այնպի-
սի կազմակերպություններով, ինչպիսիք են գրանցված բարեգոր-
ծական կազմակերպությունները, զարգացման ոչ պետական կազ-
մակերպությունները, համայնքային խմբերը, կանանց կազմակեր-
պությունները, կրոնական կազմակերպությունները, մասնագիտա-
կան ասոցիացիաները, արհկոմիտեները, ներքին օգնության 
խմբերը, հասարակական շարժումները, գործարար ասոցիացիա-
ները, միությունները և քարոզող խմբերը»2: 

Հանրային կառավարման ուղղակի կամ անմիջական մաս-
նակիցներն են պետական կառավարման մարմինները (ՊԿՄ-
ները) և տեղական ինքնակառավարման մարմինները (ՏԻՄ-երը): 

Պետական կառավարման հայաստանյան համակարգը ձևա-
վորվել է ՀԽՍՀ համակարգի հիման վրա, սակայն տարիների 
ընթացքում զանազան օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով 
ենթարկվել է կառուցվածքային փոփոխությունների: Ամեն դեպքում 

                                                                                                                               
http://vestnikcivitas.ru/docs/457 
Almond G., Verba S., The Civil Culture: Political Attitudes and Democracy in Five 

Nations. Princeton, ,,Princeton University Press”, 1989, pp. 208-243. 
2 The London School of Economics and Political Science, Centre for Civil Society, 

,,Definition of Civil Society”.  
http://www.lse.ac.uk/collections/CCS/introduction/default.htm 
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ՀՀ պետական կառավարման համակարգի հիմքում իշխանություն-
ների տարանջատման սկզբունքն է, որը պահանջում է օրենսդիր, 
գործադիր և դատական անկախ իշխանությունների առկայություն: 
Այս ամենի հիմքում ՀՀ Սահմանադրությունն է, որն ընդունվել է 
1995 թ. հանրաքվեի միջոցով և փոփոխվել 2005 թ.: 

Ի տարբերություն տարածքային կառավարման` տեղական 
ինքնակառավարումը «ներքևից» ձևավորվող հարթություն է, որի 
առկայությունն անհերքելիորեն անհրաժեշտ է հանրային կառա-
վարման կոնցեպցիայի իրագործման համար: Տեղական ինքնա-
կառավարման համակարգն ապահովում է հանրային կառավար-
ման այն ընկալումը, որ իշխանությունները ոչ թե իշխում, այլ ծա-
ռայություններ են մատուցում: Ընդ որում` այն ծառայությունները, 
որոնց մատուցումը պետք է լինի միասնական, իրականացնում են 
ՊԿՄ-ները, իսկ այն ծառայությունները, որոնք կարող են մատուց-
վել տեղայնորեն և ենթակա են տարբերակման` ըստ «սպառող-
ների», իրականացնում են ՏԻՄ-երը: Խոշոր պետություններում, 
որտեղ բարձր է հանրային ծառայությունների նկատմամբ բնակչու-
թյան պահանջմունքների տարբերակվածության աստիճանը, նույն-
իսկ օրենսդրական գործառույթները կարող են լինել ապակենտրո-
նացած (հիմնականում իրականացվում են դաշնային համակարգի 
միջոցով, օրինակ` ԱՄՆ-ում): Գործնականում տեղական ինքնակա-
ռավարման համակարգը կոչված է զգալիորեն թեթևացնելու ՊԿՄ-
ների «գործառութային բեռը»: Սակայն տեղական ինքնակառա-
վարման հայաստանյան համակարգը դեռևս չի ձևավորել նմանա-
տիպ կարողություններ: 

Հայաստանյան հասարակության կողմից տեղական ինքնա-
կառավարման և տարածքային կառավարման մարմինները, որ-
պես կանոն, հավասարապես են ընկալվում` որպես իշխանական 
«միջնորդ» օղակներ, որոնց հետ հանրային կառավարմանը հա-
տուկ հարաբերությունների ձևավորումն անհեռանկար նախաձեռ-
նություն է: Հետևաբար հայաստանյան քաղաքացիական հասա-
րակությունը գերադասում է երկխոսել համապետական կառա-
վարման մարմինների հետ: 
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ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր 

 
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎԱՐՈՒՄ  

 
Ինչպես գիտենք, տնտեսական մրցակցության պաշտպանու-

թյունը պետության կարևորագույն գործառույթներից է և կոչված է 
նպաստելու երկրի տնտեսության զարգացմանը, քաղաքակիրթ 
շուկայի ձևավորմանը, բարեխիղճ մրցակցության ապահովմանն ու 
սպառողների շահերի պաշտպանությանը:  

Հետևաբար, հաշվի առնելով վերը նշվածը, ինչպես նաև շու-
կայական տնտեսությանը և հատկապես ՀՀ տնտեսության ճյուղա-
յին կառուցվածին բնորոշ առանձնահատկությունները, մի շարք 
ապրանքային շուկաներում համակենտրոնացման բարձր մակար-
դակի առկայությունը, կարող ենք հստակ ասել, որ իրականացվող 
գիտահետազոտական աշխատանքի հրատապությունը և արդիա-
կանությունը կասկած չեն հարուցում: 

Ուստի, ելնելով առկա իրողություններից, ինչպես նաև երկրի 
ու հասարակության զարգացման անհրաժեշտությունից, տվյալ գի-
տահետազոտական աշխատանքում, մեր կարծիքով, հիմնական 
խնդիրը կարգավորման կարիք ունեցող ոլորտների ճիշտ ընտրու-
թյունն է: Որպես ոլորտներ, որտեղ հստակ կուսումնասիրվի ար-
դար մրցակցության ու գերիշխող դիրքի առկայությունը, կգնա-
հատվի համակենտրոնացման մակարդակը և այլն, և հետազոտու-
թյան ուղղություններ` առանձնացվել են. 

• ՀՀ մրցակցային հարաբերությունների ուսումնասիրու-
թյունը և կատարելագործումը, 

• Ոչ մետաղական հանքանյութերի ոլորտը` որպես Հայաս-
տանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման այլ-
ընտրանքային ուղղություն, 

• Ապահովագրական ոլորտի կարգավորումը, 
• ՀՀ առևտրի և ծառայությունների ոլորտում հիմնախնդիր-

ների բացահայտումը և կարգավորումը, 
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• Ավիացիայի շուկայի ազատականացումը, 
• Ընտրված ոլորտներում հարկային հարաբերությունների 

կատարելագործումը, 
• ՀՀ դեղորայքի շուկայի վերլուծությունը և իրավական 

կարգավորումը, 
• Հետազոտվող ոլորտների վերաբերյալ ՀՀ Վերահսկիչ 

պալատի և ՏՄՊՊՀ-ի հաշվետվությունների ուսումնասի-
րությունը, 

• Կրթական ծառայությունների որակի բարձրացման հիմ-
նախնդիրների ուսումնասիրությունը, 

• ՀՀ էներգետիկայի ոլորտի վերլուծությունը և կարգավո-
րումը, 

• ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտի ուսումնասիրու-
թյունը, 

• Օրենսդրական մի շարք նոր նախագծերի մշակումը, ինչ-
պես նաև տարբեր օրենքներում փոփոխությունների ու 
լրացումների իրականացումը: 

Այս դեպքում կարևոր է փաստել, որի բացի վերը նշած թի-
րախային խմբերից, տվյալ գիտահետազոտական աշխատանքում 
կուսումնասիրվեն և կկարգավորեն, մասնավորապես` օրենսդրա-
կան ճիշտ լուծումների առաջարկներով, այն ոլորտները, որոնցում 
այս կամ այն ժամանակահատվածում կնկատվեն մրցակցային 
դիրքի չարաշահումներ կամ այլ խնդիրներ: 

Այսպիսով` «Կարգավորում և մրցակցություն» թեմայով գի-
տահետազոտական աշխատանքի կատարման ընթացքում, որպես 
հիմնական խնդիրներ, կարելի է առանձնացնել. 

• ՀՀ մրցակցային հարաբերությունների կարգավորումը, 
• ընտրված ոլորտներում հարկային հարաբերությունների 

կատարելագործումը, 
• ուսումնասիրվող ոլորտներում և շուկաներում մրցակցու-

թյան գնահատումը, չարաշահումնների, գերիշխող դիրքի 
բացահայտումը, 
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• բացահայտված խնդիրների լուծմանն ուղղված համապա-
տասխան միջոցառումների մշակումը, օրենսդրության կա-
տարելագործումը: 

Աշխատանքի կատարման ընթացքում նախատեսվել է գոր-
ծողությունների ծրագիր. 

• ուսումնասիրության նպատակների սահմանում, օբյեկտի 
ընտրություն, աշխատանքների իրականացման ժամանա-
կացույցի հաստատում, 

• տեղեկատվության հավաքագրում, հետազոտության և 
մոնիթորինգի իրականացում, 

• մրցակցային հարաբերությունների ուսումնասիրություն և 
կատարելագործում, կարգավորման ուղիների մշակում, 

• առաջարկություններ և կիրառելիության ապահովում, 
• հոդվածների հրապարակում, գիտաժողովներին մասնակ-

ցություն: 
Կկիրառվեն ուսումնասիրության հետևյալ մեթոդները. 
• համեմատական վերլուծության,  
• գործոնային և համակարգային վերլուծությունների,  
• գիտական վերացարկման, 
• վիճակագրական խմբավորումների: 
Կիրառելով ուսումնասիրության նշված մեթոդները և լուծելով 

առաջադրված խնդիրները, որպես գիտահետազոտական աշխա-
տանքի արդյունք, ակնկալվում է. 

• օրենսդրական դաշտի կատարելագործում, 
• մրցակցային հաբերությունների կատարելագործում, 
• երկրի մրցունակության բարձրացում, 
• արտահանման ծավալների մեծացում, 
• միջազգային չափանիշներին համապատասխան որակյալ 

արտադրանքի թողարկում, 
• տարածքային համաչափ զարգացում և այլն: 
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ՎԱՐԴԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր 

 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ,  
ԹՎԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Գիտական առաջընթացը և տեխնոլոգիական զարգացում-

ները ներկայիս տնտեսական ակտիվության կարևորագույն նա-
խադրյալներն են: Գիտելիքի գեներացման և արդյունավետ կիրառ-
ման ունակությունը հարստության և բարեկեցության ճանապար-
հին ընդգծված մրցակցային առավելություն է տալիս հատկապես 
զարգացող և բնական ռեսուրսներ չունեցող տնտեսություններին` 
նրանց համար տնտեսական զարգացման իրատեսական ուղիներ 
գծելով: Տնտեսական զարգացման էական բնութագրիչը տեղե-
կատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների աճող 
ազդեցությունն է տնտեսության և հասարակության վրա` նորա-
գույն ապրանքների և ծառայությունների համակարգի միջոցով: 
Նոր տնտեսության մեջ ձևավորվում է ազգային նորաստեղծական 
համակարգ, որը կարելի է սահմանել որպես պետական և մաս-
նավոր հատվածներում գործող ինստիտուտների ինտերակտիվ 
ցանց: Վերջինիս գործունեությամբ ստեղծվում, ներմուծվում, զար-
գանում և տարածվում են նոր տեխնոլոգիաներ և տնտեսապես 
օգտակար գիտելիք: Տեխնոլոգիական զարգացումը և թվային 
տեխնոլոգիաների տեղայնացումը Հայաստանի Հանրապետու-
թյան տնտեսության մրցակցային կարողությունների հզորացման և 
զարգացման իրատեսական հնարավորություն են և գտնվում են 
ՀՀ Կառավարության մշտական ուշադրության կենտրոնում:  

Ներկայումս տեխնոլոգիական ոլորտը ներառում է բազմա-
թիվ ուղղություններ, ինչպիսիք են, օրինակ` տիեզերագիտությունը, 
մեքենաշինությունը, արհեստական ինտելեկտը, բիոտեխնոլոգիա-
ները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, տեղեկատվական հա-
մակարգերը, նանոտեխնոլոգիաները, միջուկային ֆիզիկան, նոր 
էներգետիկան, ռոբոտոտեխնիկան, հեռահաղորդակցությունը և 
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այլն: Շեշտը դնելով ընդհանուր տեխնոլոգիական զարգացման 
վրա` այնուամենայնիվ այս կամ այն երկրի համար այստեղ ևս կան 
առաջնայնություններ, որոնք ձևավորվում են` ելնելով տվյալ տնտե-
սության առանձնահակություններից, առկա ռեսուրսներից և աշ-
խարհաքաղաքական խնդիրներից: Սակայն տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացումը յուրաքան-
չյուր երկրի, մասնավորապես` մեր հանրապետության համար կա-
րևոր խնդիր է: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը  

2000 թ. հայտարարվել է Հայաստանի տնտեսության գերակա 
ճյուղերից մեկը1:  

Տեխնոլոգիական զարգացումը և թվային ձևափոխություն-
ները զանգվածային ազդեցություն են ունենում տնտեսության 
տարբեր ոլորտներում, ընդ որում` ազդեցության աստիճանը շա-
րունակում է ինտենսիվորեն աճել: Հատկապես թվային տեխնո-
լոգիաների կիրառման ոլորտում առավելագույն տնտեսական և 
սոցիալական շահ ստանալու նպատակով զարգացած երկրներն 
իրենց առջև դնում են այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են բնակ-
չությանը ցանցում առկա տվյալների հնարավորինս բարձր հա-
սանելիության ապահովումը, տեղեկատվական և հաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաների գնահատումը որպես կարևորագույն կրթա-
կան դաշտ տրամադրելով համապատասխան պրակտիկ գիտե-
լիքներ ստացող բոլոր մակարդակների ուսանողներին: Նման պե-
տությունները ձգտում են ստեղծել հնարավորություն անհատներին 
և բիզնեսին առցանց ապրանքների և ծառայությունների լայն 
շրջանակի ապահովման համար, խրախուսել նորամուծությունները 
և ձեռնակատիրությունը տեղեկատվական ու հեռահաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում` դրանք անցկացնելով տնտեսու-
թյան ֆիլտրով, ինչպես նաև իրավական համակարգի միջոցով ա-
պահովել թվային տնտեսության զարգացումը և այդ միջավայրում 
անհատների ու բիզնեսի տնտեսական պաշտպանվածությունը: 

                                                            
1  ՀՀ Կառավարության 2000 թ. դեկտեմբերի 28-ի նիստի «Ինֆորմացիոն տեխնոլո-

գիաների արդյունաբերությունը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության 
զարգացման գերակա ճյուղերից մեկը ճանաչելու մասին» N 58 արձանագրային 
որոշում: 
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Տեխնոլոգիական զարգացման կարևորությունը Հայաստանի 
տնտեսության համար պայմանավորված է ոլորտին բնորոշ ա-
ռանձնահատկություններով, օրինակ` 

• ոլորտի զարգացումը չի պահանջում բնական և այլ տիպի 
նյութական ռեսուրսների առկայություն,  

• ոլորտը կարող է զարգանալ շրջափակման և աշխարհա-
քաղաքական բարդ պայմաններում,  

• ոլորտի զարգացման համար (հատկապես տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում)հիմնական ներդրումները 
կատարվում են կրթության և գիտության մեջ: 

Ելնելով միջազգային փորձից` տեխնոլոգիական զարգացում 
կարող են ապահովել նաև ոչ հարուստ և նոր զարգացող տնտե-
սությունները` կիրառելով առկա մտավոր ներուժը և զարգացնելով 
այն: Ներկայացնենք մի շարք տեխնոլոգիական հատվածների 
իրավիճակը մեր հանրապետությունում:  

Եթե դիտարկենք տիեզերագիտության ոլորտը, ապա կարելի 
է նշել, որ Հայաստանում որոշ քայլեր արվում են: Արձանագրենք 
այն փաստը, որ Մոսկվայում ստորագրվել է համագործակցության 
համաձայնագիր ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի և «Սկոլկո-
վո» հիմնադրամի միջև: Համաձայնագրով նախատեսվում է ընդ-
լայնել «Սկոլկովո» հիմնադրամի և հայ գիտնականների ու գործա-
րարների միջև համագործակցությունը: Ընդ որում` արդեն տեղի է 
ունեցել հանդիպում տիեզերք քլաստերի ղեկավարի հետ, և 
քննարկվել ԱՊՀ տարածքում մոտ ապագայում տիեզերական հե-
տազոտությունների միացյալ ինստիտուտ ստեղծելու հարցը: 
Խորհրդային տարիներին Հայաստանն ակտիվորեն մասնակցել է 
տիեզերագիտության ոլորտում կատարվող հետազոտություննե-
րին, ուստի Հայաստանում տիեզերքի ուսումնասիրության բնագա-
վառում գործում են տարբեր հաստատություններ` Բյուրականի 
աստղադիտարանը, Ֆիզիկայի ինստիտուտի տիեզերական ճառա-
գայթման լաբորատորիան և այլն:  

Մեքենաշինությունը սովորաբար տնտեսապես առավել զար-
գացած երկրների մենաշնորհն է, քանի որ էական ներդրումներ է 
պահանջում: Չնայած Հայաստանը խորհրդային տարիներին այս 
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ոլորտում ուներ զգալի ներուժ, վերջին ժամանակաշրջանում ոլոր-
տը, ըստ էության, մեր տնտեսության մեջ խիստ փոքր հատված է 
զբաղեցնում, և աշխուժացնելը լուրջ խնդիր է: 

Արհեստական ինտելեկտը գիտական ուղղություն է, որի 
ուսումնասիրության շրջանակներում համակարգչային տեխնոլո-
գիաների միջոցով մոդելավորվում են մարդկային բանականու-
թյան գործընթացները: Արհեստական ինտելեկտը կարելի է բնու-
թագրել որպես մարդկային վարքագիծը իմիտացնելու` մեքենայի 
ունակություն: Այս ուղղությունն աշխարհում տեխնոլոգիական զար-
գացման արդիական հատվածներից է: Հայաստանում արհեստա-
կան ինտելեկտի հիմքով համակարգեր մշակվում են մեկ հիմնա-
կան կազմակերպության (ISMA) կողմից, որը գործում է 2000 թ.-ից, 
թե ներքին, թե արտասահմանյան գործընկերների համար մշակել 
է տասնյակից ավելի արհեստական ինտելեկտի վրա հիմնված հա-
մակարգեր և շարունակում է իր գործունեությունը: Բացի այդ, Հա-
յաստանում արհեստական ինտելեկտի կիրառությունը կապված է 
բանկային համակարգում անվտանգության համակարգերի 
ստեղծման հետ: 

Մեզանում բիոտեխնոլոգիաների ոլորտը բնութագրվում է 
զարգացման որոշակի ներուժով` պայմանավորված տվյալ ուղղու-
թյան զարգացմանը նպաստող ձևավորված հանգամանքներով: 
Ոլորտի զարգացման հիմքերից է նաև դեղագործության և բիո-
տեխնոլոգիաների 2012-2015 թթ. գործողությունների կառավարա-
կան ծրագիրը: Այժմ ընթացքի մեջ է ԱՄՆ-ի միջազգային զար-
գացման գործակալության «Ձեռնարկությունների զարգացում և 
շուկայի մրցունակություն» հնգամյա ծրագիրը, որն ուղղված է Հա-
յաստանում զբաղվածության և եկամուտների մակարդակի բարձ-
րացմանը` խթանելով արտահանման մեծ ներուժ ունեցող համա-
կարգերի զարգացումը, ինչպիսիք են բարձր տեխնոլոգաները, 
բիոտեխնոլոգիաները (դեղագործությունը) և այլն: 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները վերջին 2-3 տասնամ-
յակների ընթացքում մի շարք երկրների տնտեսությունների զար-
գացման հիմք են: Մեր երկրում արդեն կան որոշակի ձեռքբե-

  - 69 -

րումներ: Այսօր արդեն Հայաստանի ՏՏ ոլորտի աճը գնահատվում 
է 25%: 

ՀՀ-ում նանոտեխնոլոգիաների ոլորտը կարելի է համարել 
հեռանկարային: Ոլորտի հիմնական նպատակն է` ատոմական և 
մոլեկուլային մակարդակի վրա նյութի վերահսկվող մանիպուլյա-
ցիան` կրիտիկական չափերի հասնող, մոտ 100 նանոմետրից ավե-
լի փոքր սարքերի կառուցումը և նոր հատկություններով նյութերի 
և ծածկույթների ստացումը: Օրինակ` նանոնյութերը կարող են կի-
րառվել ջրի անվտանգության և ջրի զտման համակարգերում, 
որոնց կարևորությունը մեր հանրապետության համար բավակա-
նին մեծ է: Այսօր «Մաքուր ջրի հսկման համակարգի ստեղծման» 
ծրագրին մասնակցում են 5 երկրներ` Հունաստանը, Սլովակիան, 
Մոլդովան, Միացյալ Նահանգները և Հայաստանը:  

Ինչ վերաբերում է միջուկային ֆիզիկային, ապա մեր երկ-
րում առկա է հեղինակավոր դպրոց, և մասնագետները մասնակ-
ցում են միջազգային մի շարք կարևոր ծրագրերի` ինչպես Հայաս-
տանում, այնպես էլ արտասահմանում: Այստեղ առկա է համապա-
տասխան ծրագրերի միջոցով կադրային ներուժի արդյունավետ 
օգտագործման խնդիր: 

Նոր էներգետիկան և էներգախնայողության հարցերը գնա-
լով ավելի են կարևորվում, հատկապես ավանդական էներգակիր-
ներից զուրկ Հայաստանի Հանրապետության համար: Վերջին 
տարիներին ավանդական էներգակիրների համաշխարհային գնե-
րի անշեղ աճով պայմանավորված` առանձնապես սրությամբ է 
դրվում մեր երկրի տնտեսության բոլոր բնագավառներում էներգա-
խնայող տեխնոլոգիաների ներդրման հարցը: Միաժամանակ 
էներգաարտադրության ոլորտում չափազանց արդիական են դառ-
նում ոչ ավանդական, վերականգնվող էներգիայի, փոքր էներգա-
արտադրության նոր, ժամանակակից տեխնոլոգիաների մշակումը 
և օգտագործումը: Ոլորտը հանրապետությունում դեռևս սաղմ-
նային վիճակում է: Այդ առումով չափազանց կարևորվում է ին-
տելեկտուալ ցանցով էներգահամակարգի ստեղծումը մեզանում:  

ՀՀ-ում ռոբոտոտեխնիկայի վիճակը կարելի է բավականին 
բարվոք բնորոշել: Հատկապես վերջին տարիներին ոլորտի առաջ-
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ընթացն ակնառու է: Նման զարգացմանը խթան է ծառայել բազ-
մաթիվ մրցույթների նախաձեռնումը: Ոլորտի զարգացման կա-
րևոր խթան են նաև առաջիկայում նախատեսվող ծրագրերը, օրի-
նակ` այն, որ ԻՏՁՄ-ն, ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի, Քրոնիմետ բարեգործա-
կան հիմնադրամի, Վորլդ Վիժն Հայաստանի և Քաունթերփարթ 
Ինթերնեյշնլ Հայաստանի հետ համագործակցությամբ նախաձեռ-
նել է 2013 թ. սեպտեմբերից Հայաստանի և Արցախի 50 դպրոց-
ներում ռոբոտաշինության խմբակներ ստեղծել: Նախատեսվում է 
նաև համապատասխան դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաս-
տում: Ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական ռոբոտները, 
որոնց ծրագրավորումը հնարավոր կլինի LabView, Microsoft 
Robotics Studio ծրագրերի միջոցով: 

Հայաստանում հեռահաղորդակցության ոլորտը, իր կարո-
ղություններով, ըստ փորձագիտական գնահատականների, բավա-
կանին մրցունակ է, և ոլորտի կանխատեսումները ևս շատ խոս-
տումնալից են: Կարճաժամկետ հատվածում տեղական արդյունա-
բերությունը ունակ է կլանելու հիմնականում հեռահաղորդակցու-
թյան և մասնակիորեն արդյունաբերական սարքավորումների 
ճարտարագիտական լուծումները: 

Հայաստանում տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացվածու-
թյունը ամփոփելիս կարող ենք ընդգծել թե´ խնդիրներ, թե´ ձեռք-
բերումներ: Ընդհանուր առմամբ` մեր երկիրը դեռևս մրցունակ չի 
կարելի համարել: 

Հայաստանի Հանրապետությունում ոլորտի զարգացման 
շրջանակներում Կառավարության որոշումներով և ծրագրային 
զարգացման փաստաթղթերով ընդգծվել են մի շարք հիմնա-
խնդիրներ. օրինակ` առաջնային զարգացումն ու էլեկտրոնային 
հասարակության կայացումն ապահովող կիրառական մեխանիզմ-
ների բարելավումը, ներդրումների խթանման հետ կապված 
խնդիրները, արտադրանքի և ծառայությունների արտահանման և 
համաշխարհային շուկաներում կայուն դիրքավորման բարդու-
թյունները, որակյալ և մրցունակ կրթական միջավայրի ձևավոր-
ման, կադրերի մասնագիտական ուսուցման ու վերապատրաստ-
ման հարցերը, բարենպաստ գործարար միջավայրի ձևավորմանն 
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առնչվող խնդիրները և ենթակառուցվածքների անբավարարու-
թյունը:  

Թեև տեխնոլոգիական որոշ հատվածներ, ինչպիսիք են մե-
քենաշինությունը, նանոտեխնոլոգիաները կամ միջուկային ֆիզի-
կան, փաստացի զարգացման զրոյական մակարդակով են բնու-
թագրվում, այնուամենայնիվ ՏՏ ոլորտում Հայաստանում տեղի 
ունեցած առաջընթացն անհերքելի է: 2011 թ. ոլորտի ցուցանիշնե-
րը զգալի աճ են արձանագրել. 2008 թ. համեմատությամբ ընդհա-
նուր հասույթը աճել է 84%-ով, իսկ ՀՆԱ-ում ոլորտի տեսակարար 
կշիռը 2011 թ. կազմել 2%` 2008 թ. 1%-ի համեմատ: 38%-ով ավելա-
ցել է նաև ոլորտում զբաղվածների թիվը և գրեթե նույնքան աճել է 
աշխատանքի արտադրողականությունը: 2012 թ. դրությամբ ՏՏ 
ոլորտում գործել է ավելի քան 350 ընկերություն: Ներգրավված է 
եղել մոտավորապես 7800 մասնագետ: 2012 թ. ոլորտի տարեկան 
շրջանառությունը կազմել է շուրջ 250 մլն ԱՄՆ դոլար: Ընդ որում` 
ապագայի կանխատեսումները նույնպես հուսադրող են. ակնկալ-
վում է մինչև 2025 թ. ստեղծել 10-15 հազար նոր աշխատատեղ: 
Ոլորտի աճին զուգահեռ կմեծանա նաև արտահանումը՝ 2017 թ. 
ակնկալվում է թողարկված արտադրանքի շուրջ 60%-ի արտահա-
նում: ՏՏ ոլորտի մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում 2025 թ. կկազմի շուրջ 6-
7%: 

ՀՀ-ում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերելքի համար 
հիմք է Կառավարության նախաձեռնությունը` ընդունված որոշում-
ներով, արձանագրություններով և օրենսդրական ակտերով: Ընդ-
հանուր առմամբ` ոլորտը ենթադրում է հատկապես միջազգային 
իրավական կարգավորում, և այստեղ դեռևս բազմաթիվ խնդիր-
ներ են առկա: Այսօր ևս ոլորտի զարգացումը գտնվում է պետու-
թյան ուշադրության կենտրոնում և վերջին տարիներին կարգա-
վորվում է ՀՀ մի շարք օրենքներով, Նախագահի հրամանագրե-
րով և Կառավարության որոշումներով: 

Ակնառու է Հայաստանի Հանրապետությունում առկա տեխ-
նոլոգիական ներուժի արդյունավետ կիրառմանը, տեխնոլոգիա-
կան և նորամուծական զարգացմանը, թվային տնտեսության կա-
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յացման ռազմավարական խնդիրների լուծմանը նպաստող գիտա-
կան ուսումնասիրությունների պահանջարկը:  

Ելնելով արձանագրվածից` ՀՀ-ում առկա են մի շարք առաջ-
նահերթ լուծումներ պահանջող խնդիրներ, օրինակ` 

• ոլորտի օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրությունը, առկա 
թերությունների բացահայտումը, ինչպես նաև միջազգային 
լավագույն փորձի հետազոտությունը և դրա արդյունքում 
հնարավոր փոփոխությունների առաջարկը, 

• պաշտոնական վիճակագրական ցուցանիշների վերլուծու-
թյունը և նոր վիճակագրական ձևաչափերի առաջարկների 
ձևավորումը,  

• թվային տնտեսությունների կայացման փորձի վերլուծությու-
նը և այդ ոլորտում տեղայնացման հնարավորությունների 
ուսումնասիրությունը,  

• տեխնոլոգիական զարգացման ոլորտում ՀՀ միջազգային 
դիրքի և դրա բարելավման հնարավորությունների ուսում-
նասիրությունը (թվային տնտեսության գնահատման ին-
դեքսներ), 

• էլեկտրոնային բիզնեսի փոքր հավելվածների մշակումը և 
տարածումը մանր ու միջին ձեռնարկությունների շրջանում,  

• ՀՀ-ում նոր թվային բիզնես մոդելների մշակումը,  
• մոբիլ պլատֆորմի բիզնես հավելվածների մշակումը նաև 

սոցիալական և կենցաղային ոլորտների համար,  
• հետազոտության արդյունքների հասանելիությունը ուսա-

նողին (կրթական ծրագրերի մշակումը), 
• հասարակության շրջանում տեղեկատվական տեխնոլոգիա-

ների կիրառման մակարդակի աճին խոչընդոտող խնդիր-
ների բացահայտումը և դրանց հնարավոր լուծումների մշա-
կումը: 
Հայաստանի Հանրապետությունում վերը նշված գիտատեխ-

նիկական զարգացումները՝ նոր տեխնոլոգիաները, էլեկտրոնային 
համակարգերը, Կառավարության կողմից իրականացվող ծրագ-
րերն ու միջոցառումները, ոլորտի տարբեր ցուցանիշների աճը 
վկայում են այն մասին, որ Հայաստանում առկա են տեխնոլոգիա-
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կան զարգացման և թվային տնտեսության կայացման նախա-
դրյալներ: Տեխնոլոգիական զարգացումն ու թվային տնտեսության 
ստեղծումը կարող են լինել ՀՀ տնտեսության աշխուժացման իրա-
տեսական ուղի: Նոր տնտեսության պայմաններում պետական կա-
ռավարման համակարգի կարևորագույն խնդիրը հանգում է տեխ-
նոլոգիական զարգացման գործընթացներում ռեսուրների ճիշտ 
տեղաբաշխումը, արդյունավետ ներդրումներն ու այդ գործընթաց-
ներից առավելագույն շահի ստացմանը: 

 
 

 
 

ՀՈՎՍԵՓ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
 

I. Հիմնական նպատակները 
1. Գնահատել ներկա սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը՝  
ա. տնտեսական ներուժի ոչ արդյունավետ օգտագործման,  
բ.  կապիտալի և որակյալ աշխատուժի արտահոսքի,  
գ. տնտեսության ոչ արդյունավետ կառուցվածքային փոփո-

խության,  
դ. սպասարկող կամ մարգինալ երկիր դառնալու գործըն-

թացի նկատմամբ դիմակայության բացակայության,  
ե.  սոցիալական բևեռացման ծայրահեղ աստիճանի առ-

կայության,  
զ.  տնտեսության մենաշնորհացման բարձր մակարդակի,  
է.  տնտեսական և քաղաքական համակարգերի միջև հա-

կակշիռների ոչ արդյունավետ փոխհարաբերության ա-
ռումով: 

2. Մշակել ՀՀ տնտեսության ինտեգրման ռազմավարությու-
նը: Այս համատեքստում կարևոր է հստակեցնել քաղաքակրթա-
կան ուղղության կամ արժեհամակարգի ընտրությունը: Ընդունված 
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է ասել, որ Հայաստանը գտնվում է քաղաքակրթությունների խաչ-
մերուկում: Սակայն պատմությունից դասեր քաղելու ճանապարհով 
պետք է ընտրություն կատարել զարգացման հետագա հեռանկարի 
առումով:  

3. Վերլուծել ընդհանուր առմամբ զարգացման, ինչպես նաև 
տնտեսական զարգացման վերաբերյալ պատկերացումների և 
հայեցակարգային ընկալումների էվոլյուցիան: Նկատի են առնվում 
ամենից առաջ զարգացման տեսաբանների ու փորձագետների, 
բայց նաև` երկրի կառավարման մարմինների, համապատասխան 
միջազգային կազմակերպությունների, գործարարների, հանրու-
թյան կողմից տնտեսական զարգացման ըմբռնումը և դրա փո-
փոխությունը ժամանակի ընթացքում: Որպես ելակետ ընդունվում է 
այն, որ ձևավորված շահերի, համոզմունքների և կարծրատիպերի 
պատճառով զարգացման վերաբերյալ նոր գաղափարները, որպես 
կանոն, դժվարությամբ են հարթում իրագործման ճանապարհը: 

4. Ուսումնասիրել նորաստեղծական-տեխնոլոգիական գոր-
ծոնների դերը և ազդեցությունները զարգացման քաղաքականու-
թյան մեջ: Զարգացումը հետազոտության նպատակի համատեքս-
տում դիտարկվում է որպես տեխնոլոգիական նորամուծություն-
ների ստեղծման ու ազգային տնտեսության բոլոր մակարդակ-
ներով տարածման /դիֆուզիայի կամ նմանակման/ օրգանապես 
փոխլրացնող գործընթացների ամբողջություն: 

5. Գնահատել ՀՀ տնտեսության ռիսկայնության աստիճանը, 
որի հիման վրա պետք է հաշվարկվեն երկրում ներդրումների 
իրականացման սահմանային տոկոսադրույքները: Հաշվարկված 
տոկոսադրույքները կհամեմատվեն ՀՀ-ում հիմնական օտար-
երկրյա ներդրողների կապիտալից ստացվող արդյունքների հետ: 

6. Բացահայտել տնտեսական աճի և պետական կառավար-
ման ցուցիչների` կառավարման արդյունավետության, քաղաքա-
կան կայունության, կառավարման որակի և այլն, միջև կապը: 

7. Պարզաբանել ՀՀ ինստիտուցիոնալ միջավայրի ազդեցու-
թյունը սոցիալ-տնտեսական շարժընթացի վրա, բացահայտել 
տնտեսական զարգացման ինստիտուցիոնալ սահմանափակում-
ները, այդ հիմքի վրա մշակել սոցիալ-տնտեսական համակարգի 
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ինստիտուցիոնալ վերափոխումների ուղղությունները` տնտեսա-
կան աճի համար բարենպաստ պայմանների ստեղծման առումով:  

 
II. Հիմնական խնդիրները 
Վերոնշյալ նպատակներից ելնելով՝ կարևորվել են հետևյալ 

խնդիրները. 
1. Իրավիճակի հաղթահարման հիմնական ուղիների բացա-

հայտումը, որոնք վերաբերում են` ա. հոգևոր-մշակութային և հո-
գեբանական գործոնների դերի գնահատմանը տնտեսական զար-
գացման համատեքստում, բ. հետագծից կախվածության համա-
տեքստում զարգացման հիմնախնդիրների բազմակողմանի վեր-
լուծությանը, գ. ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման հիմ-
քի վրա տնտեսության զարգացմանը, դ. առկա ռեսուրսների գնա-
հատման հիմքով արտադրության առաջնահերթությունների 
ճշգրտմանը, ե. կառուցվածքային վերափոխումների իրականաց-
մանը, զ. պետության համակողմանի աջակցությանը՝ տեղեկատ-
վական տեխնոլոգիաների և գիտակրթական համակարգի զար-
գացմանը, մարդկային կապիտալում ներդրումների խթանմանը, 
արդյունավետ հակամենաշնորհային քաղաքականության իրակա-
նացմանը, է. հասարակական ընտրության արդյունավետ մեխա-
նիզմների ձևավորմանը: 

2. Ինտեգրման արդյունավետ ռազմավարության իրակա-
նացման խոչընդոտների հաղթահարումը՝ ա. հայկական, բ. ռուսա-
կան, գ. եվրոպական, դ. թուրքական գործոնների առումով, որոնք 
վերաբերում են պատմական իրադարձությունների, քաղաքա-
կրթական գործընթացների, սոցիալ-հոգեբանական օրինաչափու-
թյունների համակողմանի գնահատմանը և դրան համապատաս-
խան ռազմավարության մշակմանը: 

3. Տնտեսական զարգացման էության և ընդհանուր 
ըմբռնման հիմնական տեսակետների, պատասխանատու զար-
գացման մարտահրավերի, ուսումնասիրություններում մեթոդաբա-
նական, մարդկային զարգացման հայեցակարգային մոտեցում-
ների և դրույթների ներկայացումը: 
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4. Վերոնշյալ ցուցիչների վերաբերյալ հետազոտությունները 
և փորձելով դրանց և տնտեսական աճի ցուցանիշի միջոցով գնա-
հատել քաղաքական կայունության գործոնի և տնտեսական աճի 
միջև կապը: 

5. Սոցիալ-տնտեսական համակարգերի զարգացման մեջ 
ինստիտուցիոնալ գործոնների դերի վերլուծումը ՀՀ տնտեսական 
զարգացման ինստիտուցիոնալ սահմանափակումների բացահայ-
տումը, տնտեսության ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի տնտեսա-
կան աճի համար բարենպաստ պայմանների ստեղծման գործըն-
թացում դրա ունեցած դերի առումով, այդ միջավայրի ներկա իրա-
վիճակի ուսումնասիրումը երկրի սոցիալ-տնտեսական համակար-
գում իրականացվող ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների տե-
սանկյունից, ՀՀ ինստիտուցիոնալ միջավայրի կատարելագործման 
հանձնարարականների փաթեթի մշակումը և առաջարկել ինստի-
տուցիոնալ փոփոխությունների համալիրի առաջարկը, որոնք կվե-
րացնեն տնտեսական զարգացման ինստիտուցիոնալ սահմանա-
փակումները: 

 
III. Ակնկալվող արդյունքները 
Իրականացվելիք հետազոտությունները հնարավորություն 

կտան բացահայտելու Հայաստանի տնտեսական զարգացման վե-
րոնշյալ ուղղությունների բովանդակությունը և դրանց կիրառման 
մեխանիզմները: Կներկայացվեն կոնկրետ առաջարկություններ, 
որոնց իրագործման դեպքում հնարավոր կլինի. 

1. ձևավորել մրցունակ տնտեսական համակարգ, 
2. ձևավորել դիվերսիֆիկացված տնտեսություն, 
3. տնտեսական աճի հայեցակարգից անցում կատարել 

տնտեսական զարգացման հայեցակարգին, 
4. արտասահմանյան կապիտալի ներդրումների համար 

Հայաստանը դարձնել գրավիչ երկիր, 
5. ստեղծել տեխնոլոգիական հասարակարգի ձևավորման 

նախադրյալներ, 
6. ապահովել արտաքին շուկայի համար մրցունակ ար-

տադրանք թողարկելու պայմաններ, 
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7. բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակը, 
8. ստեղծել պայմաններ ոչ միայն արտագաղթը կանխելու, 

այլև ներգաղթը խթանելու համար: 
 
 
 
 

ԿԱՐԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, 
դոցենտ 

 
ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

 
Ընթացիկ ժամանակահատվածում «Տարածական զարգա-

ցում» հետազոտական ուղղության խումբը իրականացրել է ծրագ-
րով նախատեսված աշխատանքները` հիմնվելով հետազոտության 
նպատակների ու խնդիրների վրա: Աշխատանքային պլանի համա-
ձայն` խմբի անդամների միջև կատարվել է աշխատանքի բաժա-
նում ըստ համապատասխան ժամանակացույցի: Հետազոտության 
ընթացքում վերաիմաստավորվել է տարածական զարգացման ուղ-
ղությամբ առկա մասնագիտական գրականությունը, հավաքա-
գրվել և ձևավորվել է վիճակագրական տվյալների բազա, ուսում-
նասիրվել են բնագավառի գիտահետազոտական աշխատանք-
ների մեթոդաբանությունը, տարածական զարգացման տեսական 
հիմնահարցերը և քլաստերային զարգացման ուղիները:  

Մասնավորապես` մոնիթորինգի են ենթարկվել ՀՀ-ում գոր-
ծող ռազմավարական փաստաթղթերը, որտեղ ներառված են տա-
րածական զարգացման հետազոտության բնագավառին և նրա 
մեջ մտնող թեմատիկ ուղղվածություններին առնչվող դրույթներ: 
Համապատասխանաբար պարզաբանվել է, որ հետազոտությամբ 
նախանշված խնդիրները համահունչ են նախ և առաջ ՀՀ ազգա-
յին անվտանգության ռազմավարության հիմնադրույթներին և 
նպաստելու են դրանց կենսագործմանը: ՀՀ կայուն և անվտանգ 
զարգացումը պահանջում է կառավարման համակարգի արդյունա-



  - 78 - 

վետության բարձրացում, տնտեսական աճի պահպանմանն ուղղ-
ված քայլերի ձեռնարկում: Այդ ռազմավարության մեջ ազգային 
անվտանգության դեմ ուղղված ներքին սպառնալիքների շարքում 
նշվում է հատկապես ուրբանիզացումը, որը միակենտրոն տարա-
ծական զարգացման հետևանք է:  

Հայաստանի հետագա ուրբանիզացումը սպառնալիք է ներ-
կայացնում ազգային անվտանգությանը: Դա կապված է սեյսմիկ 
գոտիներում բնակչության խիտ բնակեցման, մարզերում ժո-
ղովրդագրական իրավիճակի վատթարացման, սահմանամերձ 
գյուղերի ամայացման վտանգների հետ: Հետևաբար անհրաժեշ-
տություն է առաջանում ուսումնասիրել և բացահայտել ՀՀ տա-
րածական զարգացման ներուժը, զարգացման հնարավորություն-
ները, առկա խոչընդոտները և դրանց լուծման ուղիները: Այդ ա-
մենի իրականացման համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել միջազ-
գային, այդ թվում` Եվրոպական Միության բազմակենտրոն տա-
րածական զարգացման առաջավոր փորձը և դրա կիրառման հնա-
րավորությունները Հայաստանի Հանրապետությունում: 

Հետազոտությամբ նախանշված խնդիրները, որոնք վերաբե-
րում են Հայաստանի տարածքային զարգացման անհամաչափու-
թյուններին, ներկայացված են նաև ՀՀ կայուն զարգացման ծրագ-
րում (ԿԶԾ), որտեղ շեշտվում է, որ այդ անհամաչափությունները 
սկսել են խորանալ տնտեսական աճի արագացմանը զուգընթաց` 
2000 թ.-ից, և հիմնականում արտահայտվում են մայրաքաղաք 
Երևանի տնտեսական դերի և նշանակության աճով, որի արդյուն-
քում կենսամակարդակի տարբերությունը Երևանի և մարզերի 
միջև անընդհատ աճել է` վերջին տարիներին հասնելով մտահոգիչ 
չափերի:  

Թեև այդ տարբերությունը բնորոշ է համարյա բոլոր անցու-
մային և զարգացող երկրներին` այդուհանդերձ ՀՀ-ում ամենա-
բարձրերից է: Բացի այդ, անհավասարաչափ տարածքային զար-
գացումը նպաստում է տնտեսապես թույլ զարգացած տարածք-
ներից բնակչության անցանկալի արտահոսքին և մայրաքաղաքում 
անվերահսկելի կենտրոնացմանը: 
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Նշենք նաև, որ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարա-
րության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարության 30.07.2011 թ. 
թիվ 25 արձանագրային որոշման 38-րդ կետով հավանության է 
արժանացել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային զար-
գացման հայեցակարգը: 

Հետազոտության ընթացքում քննարկվել են վերոնշյալ փաս-
տաթղթերի իրականացման ընթացքը և մեխանիզմը, առաջարկվել 
տարածական զարգացման ծրագրային նոր դրույթներ ու դրանց 
իրականացման մեխանիզմների բարելավման ուղիներ: 

Մեծ ուշադրության է արժանացել տարածական զարգացման 
այլընտրանքային ուղիներից քլաստերային զարգացումը: Սկզբնա-
կան փուլում հետազոտվել են քլաստերային զարգացման տեսա-
կան և մեթոդաբանական հիմնահարցերը: 

Ներկայացվել են քլաստերների բացահայտման երեք հիմ-
նարար մոտեցումներ. 

1. արդյունաբերական քլաստերներ, որոնք հիմնված են 
Մարշալի տնտեսական տեղայնացման տեսական սկզբունքների 
վրա, 

2. արդյունաբերական քլաստերների բնորոշում միջճյուղա-
յին հարաբերությունների ձևավորման և ծախսեր-արդյունքներ 
աղյուսակի միջոցով:  

3. արդյունաբերական քլաստերների հայեցակարգ, որը նե-
րառում է ապացույցների լայն շրջանակ` տեղայնացման տնտեսու-
թյուն և ուրբանիզացում, մասշտաբից ներքին էֆեկտ, արժեքային 
շղթա, տեխնոլոգիական նորարարություններ և այլն: Դրանք մեկ-
նաբանում են աշխարհագրական տարածքում կազմակերպություն-
ների միավորման գործընթացը և մշակված են Մ. Պորտերի աշ-
խատություններում: 

Երևան են հանվել նաև քլաստերների գնահատման փուլերն 
ու մեթոդները: Տրվել են արդյունաբերական քլաստերի նորամու-
ծական ներուժի գնահատման հաջորդականության փուլերը: 
Առանձին ներկայացվել են նաև նորամուծական ներուժի (կադ-
րային, գիտական, արտադրատեխնոլոգիական, ֆինանսատնտե-
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սական, կազմակերպակառավարչական) կառուցակարգի բաղադ-
րիչները: 

Բացահայտվել են տարածքային քլաստերների զարգացման 
արդյունավետության և տարածքի վրա դրանց ազդեցության գնա-
հատման մեթոդաբանությունը, քլաստերավորման ռազմավարու-
թյան բնութագրիչները` ըստ երկրների և մոդելների: 

 
 
 
 
ԱՇՈՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, 
դոցենտ 

 
ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Հարկաբյուջետային քաղաքականության մակրոհետևանք-
ների գնահատումը 
Սա անհնար է առանց ներուժային ՀՆԱ-ի մասին գնահա-

տականների առկայության, քանի որ Կառավարության դիսկրե-
ցիոն, այսինքն` ակտիվ քաղաքականության ազդեցության գնա-
հատում անհրաժեշտ է իրականացնել` հաշվի առնելով բիզնես 
պարբերաշրջանի ազդեցությունը: Վերջինս խիստ կարևոր է հատ-
կապես հակաճգնաժամային ճիշտ քաղաքականության մշակման 
և ճգնաժամի հետևանքները մեղմելու համար: Միաժամանակ 
ակնհայտ է, որ միայն այս քաղաքականությունը տնտեսության բո-
լոր հարցերին լուծում տալ չի կարող: 

Հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնական 
մարտահրավերները 
• Համաշխարհային հանրությունը կենտրոնացած է հար-

կաբյուջետային քաղաքականության հաշվեկշռման կամ, այսպես 
կոչված` կոնսոլիդացման վրա, ինչը նշանակում է, որ այս քաղա-
քականությունն այնմիջապես ազդելու է պարտքի ներգրավման 
հնարավորություններին և ծրագրերի իրականացմանը: 
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• Մյուս կողմից` նման սահմանափակումների պայմաննե-
րում ետին պլան է մղվում հարկաբյուջետային քաղաքականության 
կարգավորիչ ազդեցությունը, հատկապես այն դեպքում, երբ դրա-
մավարկային քաղաքականության արդյունավետությունը բարձր 
չէ: 

Այս պայմաններում առաջանում են մի շարք հարցադրում-
ներ. 

• Որքանո՞վ է ունակ ՀՀ հարկաբյուջետային քաղաքակա-
նությունը ազդելու տնտեսական աճին՝ համախառն առաջարկի և 
պահանջարկի կարգավորման տեսանկյունից: 

• Թո՞ւյլ է տալիս, արդյոք, ՀՀ պետական պարտքի ներկա 
մակարդակը` իրականացնելու, ակտիվ հարկաբյուջետային քաղա-
քականություն:  

• Հնարավո՞ր է, արդյոք, հարկաբյուջետային քաղաքակա-
նության ճկունության բարձրացում` տնտեսական աճի նվազման 
գլոբալ ռիսկերի պայմաններում: 
  

Հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնական 
մարտահրավերները 
Այս խնդրից ածանցած` խիստ կարևորում ենք.  
• Ստվերային տնտեսության և երկրի արտադրական ներ-

ուժի գնահատումը: Հարկաբյուջետային արդյունավետ քաղաքա-
կանության իրականացումն առանց ՀՆԱ-ի ներուժային և ստվե-
րային մակարդակների գնահատման` գրեթե անհնար է:  

• Ստացված գնահատականների հիման վրա հարկաբյուջե-
տային քաղաքականության ուղղվածության գնահատումը՝ կառուց-
վածքային և պարբերաշրջանային պակասուրդների գնահատման 
միջոցով:  

• Հարկերի և ծախսերի կառուցվածքի ճիշտ սահմանումը և 
դրանց արդյունավետության բարձրացումը: Խնդրի ծավալներից և 
բարդությունից կախված` այս փուլում կկենտրոնանանք բյուջեի 
կոնկրետ ոլորտի ծախսերի արդյունավետության ուսումնասիրու-
թյան և այդ ոլորտում ծրագրային բյուջետավորման կիրառմամբ 
վերջինիս բարձրացման հիմնահարցերի վրա:  
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ՀՀ Կառավարության կողմից սահմանված սոցիալ-տնտե-
սական գերակայությունների ապահովումը ուղղակիորեն կապ-
ված էր վերոնշյալ մարտահրավերների հետ. 

• Նախ` Կառավարության կողմից նախանշվող ծրագրերի 
իրականացումը պահանջում է ամուր ռեսուրսային բազա՝ հարկերի 
հավաքագրման բարելավմամբ: 

• ՀՀ պետական պարտքի մակարդակի ավելացումը, ճգնա-
ժամի հետևանքներով պայմանավորված, պահանջում է առավել 
շրջահայաց հարկաբյուջետային քաղաքականության իրականա-
ցում: 

• Դոնոր կազմակերպությունները և երկրները առավել մեծ 
ուշադրություն են դարձնում հարկաբյուջետային հատվածում առ-
կա մարտահրավերներին՝ հիմնականում շեշտադրելով պակասուր-
դի կրճատման անհրաժեշտությունը: 

• Համաշխարհային տնտեսության ռիսկերից և էներգակիր-
ների գներից ՀՀ խիստ կախվածության պայմաններում չեզոք 
հարկաբյուջետային քաղաքականությունը դառնում է վտանգա-
վոր: 
 

Վերլուծության ուղղությունները  
Բնականաբար, այս պայմաններում առաջնային են. 
• Հարկաբյուջետային դիսկրեցիոն՝ տնտեսության պարբե-

րաշրջանի ազդեցությունից դուրս ազդեցությունների ճշգրիտ գնա-
հատումը: 

• Ստացված գնահատականների հիման վրա հարկաբյուջե-
տային քաղաքականության ուղղվածության գնահատումը՝ կառուց-
վածքային և պարբերաշրջանային պակասուրդների գնահատման 
միջոցով: 

• Հարկերի և ծախսերի կառուցվածքի ճիշտ սահմանումը և 
դրանց արդյունավետության բարձրացումը (սա արդեն կապակց-
վում է մեր հիմնական խնդրի երկրորդ և երրորդ ուղղվածության 
հետ):  

Առաջարկվող լուծումներ 
Առաջին: Բյուջեի կառուցվածքային հաշվեկշիռը և ֆիսկալ 

քաղաքականության խթանիչները 
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Ո՞րն է լինելու ֆիսկալ քաղաքականության վերլուծության 
նպատակը.  

1. տարբերակել ֆիսկալ ոլորտում հայեցողական փոփոխու-
թյունները` պայմանավորված Կառավարության որոշում-
ներով, 

2. պարբերական փոփոխությունները` պայմանավորված 
բիզնեսի ակտիվության փուլերի փոփոխությամբ:  

 
Մոտիվացիան 
• Իրականում տնտեսական փոփոխականների նշանակու-

թյունները, ի տարբերություն ստացիոնար վիճակի կամ կայուն 
աճի, առավելապես են ենթակա հաճախակի տատանումների: 

• Նշվածի հետ կապված` բացի աճի տեսությունից, անհրա-
ժեշտ է նաև այնպիսի տեսություն, որն ի զորու լինի բացատրելու 
այդ տատանումները: 

• Ավանդաբար տնտեսական փոփոխականների տատա-
նումները բացատրվել են ամբողջական առաջարկի փոփոխու-
թյամբ: 

• Կարճաժամկետ տատանումներն ու երկարաժամկետ դի-
նամիկան բացատրվել են այլ կերպ: 

• Այսպիսով` կարիք կա ձևակերպելու տնտեսական փոփո-
խականների աճի և կարճաժամկետ տատանումների կապի գնա-
հատականը ՀՀ –ի համար: 

Լուծման քայլերը 
1. Իրական ՀՆԱ-ի հաշվարկման համար ընտրվող մեթոդ-

ներն են.  
• տրենդը և տատանումները,  
• արտադրական ֆունկցիան,  
• Հոդրիկի և Պրեսկոտտի ֆիլտրը` HP- filter, 
• Կալման ֆիլտրի մեթոդի կիրառումը: 
2. Ֆիսկալ քաղաքականության կայունացնող ֆունկցիայի 

վերլուծությունը. 
• Ֆիսկալ իմպուլսի միջոցների ինդիկատորի չափումը - FIM  
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Երկրորդ: Մարզերում հարկային ներուժի գնահատումը 
(շահութահարկ) 

1. Շահութահարկի հավաքագրման ծավալների մեծացման 
գնահատման և մուտքերի ապահովման տեսական մոտեցումները.  

1.1. Հարկային ներուժի և հարկային ջանքերի (միջոցների) 
մեթոդները:  

1.2. Հարկային ներուժի վրա ազդող գործոնները:  
2. Շահութահարկի օրենսդրության փոփոխությունների վեր-

լուծությունը.  
2.1. Շահութահարկի օրենսդրությունում 2002-2012 թթ. կա-

տարված հիմնական փոփոխությունների վերլուծությունը:  
2.2. Շահութահարկի օրենսդրությունում բարեփոխումների 

իրականացման միջազգային փորձը և ընկերությունների 
շահութահարկով հարկման միջազգային միտումները: 

3. Հայաստանի Հանրապետությունում շահութահարկով 
հարկման արդյունավետության և ժամանակակից հարկային հա-
մակարգի հիմնախնդիրները.  

3.1. Խոշոր հարկ վճարողների հարկային բեռի վերլուծու-
թյունը շահութահարկի մասով:  

3.2. Հայաստանի Հանրապետության շահութահարկի օրենս-
դրությունում բարեփոխումների իրականացման անհրա-
ժեշտությունը:  

4. ՀՀ մարզերի շահութահարկի հավաքագրման ներուժի 
գնահատումը ստոխաստիկ սահմանների մեթոդով.  

4.1. Հարկային ներուժի հաշվարկման համար արտադրա-
կան հնարավորությունների ստոխաստիկ սահմանների 
գնահատումը:  

4.2. Հարկային ներուժի մեծության վրա ինստիտուցիոնալ 
գործոնների ազդեցության վերաբերյալ վարկածները:  

4.3. Մարզերում կազմակերպությունների շահութահարկի 
ներուժի փորձագիտական գնահատումը և տարբեր 
գործոնների ազդեցության վարկածների ստուգումը:  
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Երրորդ: Ծախսային քաղաքականության ռազմավարա-
կան մոտեցումները և կատարելագործման հնարավորություն-
ները  

Մոտիվացիան 
• Տնտեսության արդյունավետ կառավարումը կարգավոր-

վում է համախմբված բյուջեի եկամուտների և ծախսերի օպտիմալ 
հարաբերակցության ապահովմամբ:  

• Պետության ազդեցությունը տնտեսության վրա իրակա-
նացվում է ինչպես հարկման ծավալների փոփոխմամբ, այնպես էլ 
բյուջետային ծախսերի կառուցվածքային համամասնությունների 
արդյունավետ նախանշմամբ:  

• Այս տեսանկյունից անհրաժեշտ է կարևորել հանրային 
ծախսերի ակնկալվող մեծության սահմանումը, բյուջետային ծախ-
սերի կառուցվածքային առանձնահատկությունների ուսումնասի-
րությունը, բաշխման համամասնությունների վերանայումը և մի 
շարք այլ միջոցառումների իրականացումը ծրագրային բյուջետա-
վորման համատեքստում.  

1. դիտարկել կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարա-
ժամկետ ռազմավարական ծրագրերի փոխկապվածությունը 
ՀՀ-ում,  

2.  ուսումնասիրել բյուջետային ծախսերի կառուցվածքա-
յին առանձնահատկությունները, այդ թվում`  

• գնահատել սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների ա-
պահովման շարունակականությունը,  

• բացահայտել ծրագրային բյուջետավորման բարելավ-
ման հնարավորությունները:  
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ՍԵՐԳԵՅ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, 
դոցենտ 

 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐ ԵՎ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
Շուկայական տնտեսակարգին հատուկ գերակա միտումնե-

րից է գերարագ զարգացող ֆինանասական ծառայությունների 
ոլորտը, ինչն էլ, իր հերթին, ենթադրում է կայացած ֆինանսական 
շուկայի առկայություն: Ֆինանսական շուկան, որպես ֆինանսա-
կան գործիքների առևտրի կազմակերպված համակարգ, ոչ միայն 
տնտեսությունում դրամական միջոցների վերաբաշխման միջոց է, 
այլև կատարում է տնտեսության վիճակի գնահատման ինդիկա-
տորի դեր` բացահայտելով ֆինանսական ռեսուրսների ներդրման 
առավել արդյունավետ ոլորտներ: 

Ֆինանսական շուկայի բաղադրիչներն են. 
• ներդրումային շուկա /խնայողություններ և երկար փողեր/, 
• վարկային շուկա /ֆինանսական ծառայություններ, ֆինան-

սական շուկայի մասնակիցներ, տոկոսադրույք/,  
• ապահովագրական շուկա /կոլեկտիվ ներդրումային հա-

մակարգեր/, 
• կապիտալի շուկա /բաժնետոմսեր, պետական պարտա-

տոմսեր/, 
•  արժութային շուկա /փոխարժեք, ազդող գործոններ/: 
Ֆինանսական շուկան, իբրև ֆինանսական ռեսուրսների առ-

քուվաճառքի մասնագիտացված կառույց, ունի իրեն բնորոշ ենթա-
կառուցվածքները, մասնակիցներն ու շրջանառող գործիքները: 
Ֆինանսական շուկայի մասնակիցներն են մասնագիտացված 
մասնակիցներն ու նրանց կոնտրագենտները /ներդրողներ, թո-
ղարկողներ, փոխառուներ, ապահովագրողներ և այլն/: Մասնագի-
տացված մասնակիցները ֆինանսական կազմակերպություններն 
են, որոնք ֆինանսական շուկայում առավելապես հանդես են գա-
լիս որպես ֆինանսական միջնորդներ, իրականացնում ֆինան-
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սական ռեսուրսների կենտրոնացում և տեղաբաշխում: Ներկայում 
ՀՀ-ում գործող միջնորդ կառույցներն իրականացնում են բազ-
մաթիվ և բազմաբնույթ ծառայություններ, և միջազգային ֆինան-
սական շուկայում գրեթե չկա ֆինանսական ծառայության այնպի-
սի տարատեսակ, որը չի մատուցվում Հայաստանի ֆինանսական 
կազմակերպությունների կողմից` փաստելով միջազգային մակար-
դակում ֆինանսական շուկաների ազատականացման, ինտե-
գրման խորացման և սերտաճման միտումները: 

Հետազոտական աշխատանքների նախապատրաստման 
առումով անհրաժեշտ է նախ անդրադառնալ համաշխարհային 
տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությանը ՀՀ ֆինանսական հատ-
վածի վրա: 

Հայտնի է, որ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, ծագելով 
բանկերից` վարկավորման ծավալների կրճատման արդյունքում, 
ներառվեց իրական հատված, իսկ կառավարությունների վարած 
հակաճգնաժամային միջոցառումներն ինքնըստինքյան, հանգեց-
րին պարտքային հիմնախնդրին: ՀՀ տնտեսության վրա ճգնա-
ժամն իր ազդեցությունն ունեցավ 2009 թ. մարտի 1-ին` ԱՄՆ դո-
լարի նկատմամբ ՀՀ դրամի փոխարժեքի մոտ 20% փոփոխու-
թյամբ /305.0-ից` 360.0 դրամ/, որն ինքնաբերաբար ազդեցություն 
ունեցավ տնտեսության բոլոր հատվածների վրա: Սակայն ան-
ժխտելի է այն փաստը, որ ՀՀ բանկային համակարգը չունեցավ 
իրացվելիության խնդիրներ, իսկ վարկավորման ծավալների կըր-
ճատումը տնտեսական անկման վրա չթողեց նշանակալի ազդե-
ցություն: 

 Այնուամենայնիվ, հետճգնաժամային փուլում նույնպես, ժա-
մանակ առ ժամանակ, արձանագրվում են այս կամ այն երկրի 
բանկային համակարգին կամ պետական պարտքին վերաբերող 
լուրջ խնդիրներ /օրինակ` Կիպրոսի բանկային համակարգին/, որը 
մեկ անգամ ևս վկայում է, որ յուրաքանչյուր երկրի բանկային հա-
մակարգ տնտեսության զարկերակն է, իսկ դրա զարգացվածու-
թյան աստիճանն ու միջազգային մարտահրավերներին դիմակա-
յելու կարողությունը` տնտեսական առաջընթացի կայուն երաշխիք: 
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Հետազոտական աշխատանքի հիմնական խնդիրն է` գտնել 
այն ուղղություններն ու մեխանիզմները, ինչի արդյունքում ֆինան-
սական հատվածը կարող է նպաստել տնտեսական աճին: Այս 
տեսանկյունից հետազոտության հիմնական ուղղություններ են. 

• Խնայողություններ և երկար փողեր: Ներուժի գնահատա-
կան: 

• Ֆինանսական շուկայի մասնակիցներ. բանկային համա-
կարգ, ապահովագրություն: Մատուցվող ծառայություն-
ներ: 

• Փոխարժեք: Ազդող գործոններ: 
• Տոկոսադրույք: Ազդող գործոններ: 
• Պետական պարտատոմսեր: 
• Կոլեկտիվ ներդրումային համակարգեր: 
 
 
 

 
ԱՇՈՏ ԹԱՎԱԴՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր 

 

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 

 

Մակրոտնտեսական առանցքային հիմնախնդիրներն են. 
• կայուն տնտեսական աճի սկզբունքների վերլուծություն, 
• տնտեսական աճի գլխավոր գործոնների ազդեցության 

գնահատում, 
• առևտրային հաշվեկշռի և ազգային ու միջազգային 

շուկաների փոխկապվածության վերլուծություն, 
• պետության մակրոտնտեսական քաղաքականության 

արդյունավետության բարձրացում: 
 

1. Հետազոտության նպատակը 
Իրականացնել մակրոտնտեսական վերլուծություն և ներկա-

յացնել դրական ու բացասական հետևանքների տնտեսագիտա-
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մաթեմատիկական գնահատական` ՀՀ տնտեսության զարգաց-
ման տարբեր սցենարների դեպքում: 

Ստացված գնահատականները հնարավորություն կընձեռեն 
կատարելու համապատասխան կանխատեսումներ, որոնք նպա-
տակահարմար է օգտագործել տնտեսական քաղաքականության 
արդյունավետության վերլուծության ժամանակ: 

 

2. Հետազոտության խնդիրները 
1. Վերլուծել և համակարգել մակրոտնտեսական ցուցանիշնե-

րը, որոնք անհրաժեշտ են հետազոտության կատարման համար: 
2. Կատարել մակրոտնտեսական ցուցանիշների համեմա-

տական վերլուծություն: 
3. Մակրոտնտեսական մոդելավորման հիման վրա հետազո-

տել մակրոտնտեսական վերլուծության տարբեր մոտեցումներ և 
կատարել դրանց համեմատական գնահատում: 

Համաշխարհային պրակտիկայում ընդունված է տնտեսա-
գիտամաթեմատիկական մոդելավորումը իրականացնել GGE մո-
դելների, DSGE մոդելների, բազմաչափ ռեգրեսիոն էկոնոմետրիկ 
մոդելների, դինամիկ միջճյուղային մոդելների, մասնակի հավասա-
րակշռության SMART մոդելների և գրավիտացիոն մոդելների մի-
ջոցով: Մակրոտնտեսական գործընթացների տնտեսավիճակա-
գրական գնահատման համար կիրառվում են Հաուսմանի մոդել-
ները (Ռ. Հաուսման և Բ. Կլինգեռ) և §արտահանման կառուց-
վածքների նմանության ինդեքսը¦ (similarity index): 

4. Տնտեսագիտամաթեմատիկական կանխատեսման ըն-
թացքում ներկայացնել տնտեսության զարգացման բարձր հավա-
նականություն ունեցող սցենարները: 

5. Որոշել հիմնական հաշվարկային գործոնները, որոնք 
կիրառվում են մակրոտնտեսական ցուցանիշների տնտեսագիտա-
մաթեմնատիկական մոդելավորման ժամանակ, և կատարել հա-
մապատասխան կանխատեսումներ: Որպես հնարավոր անկախ 
փոփոխականներ, որոնք կկիրառվեն ՀՆԱ-ի դինամիկան գնահա- 
տելու համար, կօգտագործվեն` 

• տեխնիկական առաջընթացը, 
• էներգակիրների գները, 
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• արտաքին պարտքի մակարդակը, 
• ներդրումները, 
• գնաճը և փոխարժեքը, 
• տրանսֆերտները, 
• հարկերը: 
Մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսման համար 

կկիրառվեն էկոնոմետրիկ մեթոդներ` օգտագործելով բազմաչափ 
ռեգրեսիոն մոդելներ: 

Ստացված մակրոտնտեսական վերլուծության և տնտեսա-
գիտամաթեմատիկական գնահատման հիմքի վրա հնարավոր 
կլինի գնահատել ՀՀ տնտեսության աճի պոտենցիալը: Ըստ հաշ-
վարկների կարելի է կատարել եզրակացություն տարբեր գործոն-
ների նշանակալիության վերաբերյալ` տնտեսական դինամիկայի և 
ՀՀ տնտեսության պոտենցիալի առումով: 

6. Ստանալ տարբեր սցենարների գնահատականները` ինչ-
պես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ տեսանկյունից: 

Վիճակագրական և տնտեսագիտամաթեմատիկական վեր-
լուծության ժամանակ օգտագործվելու են վիճակագրական պաշ-
տոնական, միջազգային կազմակերպությունների և հետազոտա-
կան կենտրոնների տվյալները և քանակական գնահատական-
ները: 

 

3. Հետազոտության ուղղությունները 
1. ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշների դինամիկայի վի-

ճակագրական վերլուծություն և գնահատում: 
2. ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշների համեմատական 

վերլուծություն ԱՊՀ երկրների, Վրաստանի, ինչպես նաև Եվրա-
միության մի շարք երկրների ցուցանիշների հետ: 

3. Մակրոտնտեսական ցուցանիշների կախվածությունների 
մոդելավորում (մի քանի մեթոդներով) և կանխատեսում: 

4. Ստացված արդյունքների համակարգում և վերլուծություն: 
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ԱՆԱՀԻՏ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր 

 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԵՎ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ 

 
Սոցիալական զարգացման հիմնական ոլորտներն են, այդ 

թվում` ՀՀ Կառավարության 2012-2017 թթ. ծրագրի համաձայն.  
• առողջապահությունը, 
• կրթությունը և գիտությունը, 
• բնապահպանությունը, 
• ժողովրդագրությունը, մշակույթը և սպորտը, 
• բնակչության սոցիալական ապահովությունը: 
Սոցիալական զարգացումն ուղղված է մարդկային կապի-

տալի զարգացմանը, ինչպես նաև անհավասարության պատճառ-
ների վերացմանը: 

Կառավարության քաղաքականության հիմնական գերակա-
յություններից մեկը մարդկային կապիտալի զարգացումն է` որակ-
յալ ծառայությունների ապահովման, աղքատության և անհավա-
սարության պատճառների վերացման, սոցիալական ապահովու-
թյան և աշխատատեղերի ստեղծման միջոցով:  

Կարևորագույն խնդիրներից են աշխատանքի շուկայի զար-
գացումը և զբաղվածության ընդլայնումը, մասնավորապես` աշ-
խատանքին համապատասխան արդարացի վարձատրություն ա-
պահովող աշխատատեղերի ստեղծումը:  

Այս տեսանկյունից ծրագրի հիմնական ուղղություններն են. 
• աշխատանքի շուկայի և զբաղվածության քաղաքականու-

թյունը, 
• տարածաշրջանային և երիտասարդական գործազրկու-

թյունը, 
• արդյունավետ զբաղվածությունը և մարդկային ռեսուրս-

ների արդյունավետ օգտագործումը, 
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• աշխատավարձի անհավասարությունը և ցածր աշխատա-
վարձը, 

• խտրականությունը աշխատանքի շուկայում, 
• ներդրումները մարդկային կապիտալի մեջ, 
• աշխատանքային շարժը, 
• աշխատանքի շուկան և գիտելիքահենք տնտեսությունը, 
• կենսաթոշակային համակարգի կատարելագործումը, 
• կրթական համակարգի կատարելագործումը, 
• առողջապահական ծառայությունների որակի և արդյու-

նավետության բարձրացումը:  
Ծրագրով ներկայացված բոլոր ուղղություններն էլ հրատապ 

են և միտված են որոշակի խնդիրների լուծմանը:  
Զբաղվածության կառուցվածքի արդյունավետության գնա-

հատումը ՀՀ վկայում է առկա հիմնախնդիրների մասին: ՀՀ և 
զարգացած երկրների համախառն ավելացված արժեքի ճյուղային 
և զբաղվածության կառուցվածքները էապես տարբերվում են: Այս-
պես. ՀՀ ծառայությունների ոլորտում ստեղծվող ավելացված ար-
ժեքը և զբաղվածությունը զգալիորեն զիջում են զարգացած 
երկրներին: Հատկապես. զգալի են տարբերությունները համայն-
քային, սոցիալական և անհատական ծառայությունների ապահով-
ման բնագավառում: 

Global Innovation Index 2012 զեկույցի համաձայն` ՀՀ-ն 141 
երկրների մեջ զբաղեցրել է 69-րդ տեղը1: Բուհ-արտադրություն 
գիտական համագործակցության մակարդակը, ըստ World 
Economic Forum-ի ընտրանքային հետազոտության արդյունքների, 
ԱՊՀ այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Մոլդովան, Հայաստանը 
և Վրաստանը, ցածր է գնահատվել (141 երկրների թվում` 119-րդ 
տեղում ենք)2: 

ՀՀ մարզերի զբաղվածության ճյուղային կառուցվածքի դի-
տարկումը վկայում է աշխատաշուկայի ոչ հավասարաչափ զար-
գացման, զբաղվածության զգալի տարբերությունների մասին: 

                                                            
1 http:/www.globaliinovationindex.org 
2World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2010–2011.  
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Ըստ տվյալների` ծառայությունների ոլորտում զբաղվածության շեշ-
տակի տարբերություն կա Երևան քաղաքի և մարզերի միջև: Բա-
վական է նշել, որ Երևանում այդ ոլորտի զբաղվածների տեսա-
կարար կշիռը գրեթե երկու անգամ ավելի է, քան միջին հաշվով 
ողջ հանրապետությունում: 2011 թ. մայրաքաղաքում էր կենտ-
րոնացված երկրի մանրածախ առևտրի 84, մատուցվող ծառայու-
թյունների ավելի քան 86, շինարարության ծավալների 55%-ը: 
Տրամաբանական է, որ այստեղ է կենտրոնացված նաև ստեղծվող 
աշխատատեղերի 80%-ը:  

Ակնհայտ է, որ զբաղվածության ձևավորված մարզային կա-
ռուցվածքը արդյունավետ չէ, քանի որ մարզերի և մայրաքաղաքի 
միջև կենսամակարդակի զգալի տարբերությունների պայմաննե-
րում ռեզերվներ է ստեղծում սեզոնային գործազրկության, երիտա-
սարդ աշխատուժի` դեպի մայրաքաղաք վերաբաշխման համար:  

Աշխատաշուկայի գործոնային գնահատումը վկայում է այն 
մասին, որ զբաղվածության հետագա ընդլայնումը կարող է պայ-
մանավորված լինել արտահանման կանոնավոր աճի ռազմավա-
րությամբ, ինչի ապացույցն է այդ ոլորտում հաջողության հասած 
երկրների, այդ թվում` առաջին հերթին Չինաստանի փորձը: 

Երևանի և մարզերի միջև աշխատաշուկայի ոչ համաչափ 
զարգացման բացասական հետևանքների վերացման, զբաղվա-
ծության կառուցվածքի արդյունավետության բարձրացման, գյուղե-
րից աշխատուժի արտագաղթի կանխարգելման նպատակով առա-
ջարկվում է մարզերում ստեղծել ռեգիոնալ կամ մարզային քլաս-
տերներ` հատկապես գյուղատնտեսական մթերքների արտադրու-
թյան, դրանց վերամշակման, ինչպես նաև զբոսաշրջության, մե-
ծածախ և մանրածախ առևտրի զարգացման ուղղությամբ: Նման 
քլաստերները, օգտագործելով տեղական բնական ռեսուրսները, 
կնպաստեն ենթակառուցվածքների զարգացմանը մարզերում, 
կներգրավեն տեղական աշխատուժը, կնպաստեն աշխատավարձի 
բարձրացմանը: Ինչպես վկայում է տարբեր երկրների փորձը(ԵՄ 
երկրներ, այդ թվում` Խորվաթիա, Իսպանիա, Իտալիա, Գերմա-
նիա, Կիպրոս), քլաստերները կնպաստեն նաև տնտեսության 
մրցունակության և նորարարության աճին` զբաղվածության առա-
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վել դիվերսիֆիկացված կառուցվածքի ձևավորման շնորհիվ3: 
Գյուղատնտեսության մեջ թերզբաղված աշխատուժի զգալի մասը 
կարճ ժամանակահատվածում կարող է ներգրավվել նման քլաս-
տերներում, վերամշակող արդյունաբերության փոքր ձեռնարկու-
թյուններում կամ քաղաք-գյուղ ձեռնարկություններում (town-village 
enterprises): Դա թույլ կտա հաղթահարելու գյուղատնտեսության 
սեզոնայնությունը: Քլաստերների ֆինանսավորումը կարող է իրա-
կանացվել տարբեր աղբյուրներից, այդ թվում` պետական բյուջեից, 
կոմերցիոն աղբյուրներից, տեղական համայնքների միջոցներից:  

 
 
 
 
ՄԵՐԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, 
դոցենտ 

 
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ  
ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ 
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող բարեփո-

խումները հանգեցրին հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների 
վերակազմավորման, ինչն առավել խորն արտահայտվում է սո-
ցիալական, աշխատանքային հարաբերությունների ոլորտում:  

Երկրի տնտեսության մեջ վերափոխումները պահանջում են 
սոցիալ-տնտեսական գործընթացների կառավարման նոր մոտե-
ցումներ՝ ինչպես միկրո, այնպես էլ մակրո մակարդակում:  

Բարձրագույն կրթության դերի բարձրացումը և կարևորումը 
ՀՀ տնտեսության զարգացման և մարդկային զարգացման առու-
մով առաջ են քաշում բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, որոնք պա-
հանջում են գործնական լուծման ուղիների գիտական հիմնավո-

                                                            
3European Cluster Observatory, www.clusterobservatory.eu 
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րում: Շուկայական հարաբերությունների ձևավորումը ավանդա-
պես ոչ շուկայական համարվող այնպիսի ոլորտում, ինչպիսին 
կրթությունն է, ենթադրում է ուսումնական հաստատությունների 
տնտեսական ակտիվության էական աճ: Այդ ակտիվության ան-
հրաժեշտությունը բացատրվում է նրանով, որ տնտեսական հարա-
բերությունների շրջանակի ընդլայնմանը զուգահեռ ուսումնական 
հաստատությունները պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն 
կառավարման որակին: Միևնույն ժամանակ մեծ տեղ է հատկաց-
վում ուսումնական հաստատության՝ որպես տնտեսավարող սուբ-
յեկտի, գործունեության տնտեսական, սոցիալական, օրենսդրա-
կան և կազմակերպական պայմանների հետազոտությանը՝ նպա-
տակ ունենալով բացառելու նրա զարգացման վրա բացասական 
գործոնների ազդեցությունը և նպաստավոր պայմաններ ստեղծե-
լու դրական գործոնների առավելագույնս օգտագործման համար:  

Ուսումնական հաստատությունների ֆինանսատնտեսական 
գործունեության ուսումնասիրությամբ հնարավորություն կստեղծի 
առավել հստակ և ժամանակի պահանջներին համապատասխան 
հիմնավորված եզրահանգումներով ստանալու այն առարկայական 
վերջնարդյունքները, որոնք կնպաստեն ոլորտի կայացմանը, միջ-
ազգային չափանիշների որակավորումների շրջանակներին ինտե-
գրմանը և կրթության միջոցով երկրի վարկանիշի բարձրացմանը: 

Առաջադրված նպատակները պահանջում են հետևյալ 
խնդիրների ուսումնասիրությունը. 

I. Կրթական ծառայությունների և աշխատանքի շուկայի 
առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությու-
նում: 

II. Բարձրագույն կրթության համակարգում ուսման վար-
ձերի ձևավորման հիմնախնդիրները: 

Առաջին կետով նախատեսվում է ուսումնասիրել. 
1. Բարձրագույն կրթության ոլորտի հետազոտության 

տեսամեթոդաբանական հիմքերը: Ոլորտի տերմինաբանության 
հստակեցումը:  

2. Կրթական ծառայությունների շուկան և դրա բնութա-
գիրը: 
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3. ՀՀ կրթական ծառայությունների շուկայի արդի վիճա-
կը:  

1.1. Բարձրագույն կրթության ոլորտի հետազոտության 
տեսամեթոդաբանական հիմքերը: Հստակեցնել ոլորտի տերմի-
նաբանությունը: Բացահայտել բարձրագույն կրթության դերն ու 
նշանակությունը սոցիալ–տնտեսական հարաբերությունների հա-
մակարգում և գիտելիքիների՝ որպես սոցիալ-տնտեսական առաջ-
ընթացի հիմնական գործոն կիրառման աստիճանը: Բարձրագույն 
կրթությունը հանդես է գալիս որպես գիտելիքների ձևավորման 
անհրաժեշտ պայման: Այս համատեքստում պարզաբանման կա-
րիք ունեն ծախս-ներդրում հասկացությունները: Կրթական ծախ-
սերի նկատմամբ մոտեցումը` որպես ներդրումային գործունեու-
թյան տեսակի: 

1.2. Կրթական ծառայությունների շուկան և դրա բնու-
թագիրը: Նախատեսվում է հետևյալ հարցերի ուսումնասիրու-
թյունը. 

• բարձրագույն կրթության ոլորտում շուկայական հարաբե-
րությունների դրսևորումը և ձևերը,  

• կրթական ծառայությունների շուկայի առարկան և օբյեկ-
տը, նրա առանձնահատկությունները,  

• կրթական ծառայությունների շուկայում գնագոյացման 
հիմնախնդիրները, դրանց լուծման ուղիները: 

1.3. ՀՀ կրթական ծառայությունների շուկայի արդի վի-
ճակը: 

Ուսումնասիրությունը նախատեսվում է իրականացնել մի 
շարք ուղղություններով, որոնցից կարող են առանձնացվել. 

• ուսանողների թվաքանակը, դրա դինամիկան պետական, 
ոչ պետական ուսումնական հաստատություններում, 

• ուսման վարձերի վերլուծությունը` ըստ բուհերի նույն 
մասնագիտությունների, 

• պետական, ոչ պետական բուհերում ուսանողների ընդ-
գրկվածությունը՝ ըստ մասնագիտական խմբերի, 

• ըստ պետական, ոչ պետական բուհերի՝ պրոֆեսորադա-
սախոսական անձնակազմը, 
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• ուսանող-դասախոս հարաբերակցությունը, 
• գործազրկության մակարդակը և կադրերի պատրաստու-

մը` ըստ մասնագիտությունների: 
Այս ուղղությունները հետազոտության կատարման ընթաց-

քում կարող են փոփոխվել: 
Բարձրագույն կրթության համակարգում ուսման վարձերի 

ձևավորման հիմնախնդիրների հետազոտությամբ կարևորվել 
են. ուսման վարձ հասկացությունը, նրա սահմանումը, նրա վրա 
ազդող գործոնների ուսումնասիրությունը, ըստ տարբեր բուհերի 
նույն մասնագիտությունների` ուսման վարձերի սահմանումը: Ուս-
ման վարձի վրա ազդող հիմնական գործոններն են` ծառայության 
ինքնարժեք, մրցակիցների գործողություններ, բուհի ռազմավա-
րություն, պետական քաղաքականություն: Նախատեսվում է ու-
սումնասիրել ուսման վարձերի մեծության ձևավորման մեթոդա-
բանությունը:  

Առայժմ որևէ բուհ չի ներկայացրել ուսման վարձի հաշվարկ-
ման մեթոդաբանություն: Բուհերում բացակայում է մեկ ուսանողի 
վրա կատարվող ծախսերի հաշվարկը: Ըստ էության, խոսքը գնում 
է առաջարկի գնի հաշվարկի մասին: Անհրաժեշտություն է ա-
ռաջանում այն համապատասխանեցնել պահանջարկի գնին:  

Այստեղ առաջանում են ուսանողի ֆինանսական վիճակի 
գնահատման անհրաժեշտություն և դրա չափանիշների առանձ-
նացում: 

Նշված հարցերի ուսումնասիրությունը նախատեսվում է իրա-
կանացնել բարձրագույն կրթության համակարգի օրենսդրաիրա-
վական դաշտի և միջազգային փորձի վերլուծության հիման վրա: 
Դրանից ելնելով` ծրագրվում են բարձրագույն կրթության ոլորտում 
գործող օրենքների, իրավական և նորմատիվային փաստաթղթերի 
ուսումնասիրություն, առկա հիմնախնդիրների վերհանում և դրանց 
կատարելագործմանն ու բարելավանն ուղղված միջոցառումների 
մշակում: 

Աշխատանքի վարձատրության առանձնահատկություննե-
րի ուսումնասիրությունը ՀՀ-ում. Առկա մոտեցումների վերլուծու-
թյուն, մանկավարժ գիտնականի աշխատանքի արդյունքների և 
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աշխատանքի վարձատրության միջև փոխադարձ կապի բացա-
հայտում և հիմնավորում: Կրթական ծառայությունների մատուց-
ման միջազգային փորձի և հնարավոր զարգացման միտումներi 
ուսումնասիրություն ՀՀ-ում: 

 
 
 

 
ԳՐԻԳՈՐ ՆԱԶԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, 
դոցենտ 
 

ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ ԵՎ 
ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ  

 

Ծովային ելք չունեցող երկրների միջազգային  
մրցունակության հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով) 

Հետազոտության թեմայի արդիականությունը: Գլոբալաց-
ման գործընթացները փոխել են ենթակառուցվածքների վերաբեր-
յալ ավանդական պատկերացումները: Տրանսպորտային ենթա-
կառուցվածքների բարելավումը կարևորվում է ոչ միայն գործառ-
նական ծախսերի կրճատման, այլև համաշխարհային շուկա մուտ-
քի ապահովման և միջազգային առևտրի խթանման տեսանկյու-
նից: Այլ կերպ` ենթակառուցվածքների զարգացումն առանցքային 
նշանակություն ունի երկրի մրցակցային առավելությունների ձեռք-
բերման գործում և հաճախ դիտարկվում է որպես ազգային տնտե-
սության մրցունակության գրավական:  

Հասարակության զարգացման գործում աշխարհագրական 
միջավայրն ունեցել և այժմ էլ ունի կարևոր նշանակություն: Չնա-
յած տնտեսության գլոբալացումը և տնտեսական ինտեգրումը, 
ըստ էության, վերացնում են ազգային տնտեսությունների միջև 
վարչական սահմանները, և աշխարհը վաղուց դարձել է ամբողջա-
կան ու միասնական տարածություն, այդուհանդերձ առ այսօր 
շարունակում են մնալ և ապրանքի արժեքի վրա զգալի ազդեցու-
թյուն ունենալ այնպիսի հանգամանքներ, ինչպիսիք են ապրանքի 
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թողարկման և մինչև շուկա` սպառողին հասցնելու փոխադրական 
ծախսերը: Այսինքն` վճռորոշ են դառնում շուկաների մերձությունը, 
դրանց ենթակառուցվածքների առկայությունը և հնարավորու-
թյունները, հարևանների հետ պատմականորեն ձևավորված հա-
րաբերությունները, որոնք էլ կանխորոշում են ապրանքը սպառո-
ղին հասցնելու փոխադրման ձևի (օդային, ցամաքային, ծովային) 
ընտրությունը: 

Այդ տեսանկյունից` ցանկացած երկրի տնտեսության զար-
գացման կարևոր գործոնների շարքում առանձնահատուկ նշա-
նակություն ունի տրանսպորտային բաղադրիչը: Տրանսպորտի մի-
ջոցով է ապահովվում վերարտադրության բոլոր փուլերի արդյու-
նավետությունը:  

Տնտեսության զարգացման գործում տրանսպորտի դերն էլ 
ավելի է կարևորվում այն երկրների համար, որոնք չունեն ծովային 
սահման և որոշակի դժվարություններ են կրում համաշխարհային 
շուկա մտնելու և այդ շուկայի առավելություններից օգտվելու 
առումներով: 

Ծովեզերք չունեցող երկրների համար ապրանքների արտա-
հանման և ներմուծման նպատակով մոտակա նավահանգիստ 
հասնելն ինքնին տնտեսական ու քաղաքական անբարենպաստ 
պայման է: Տարանցիկ ճանապարհներից կախվածությունն ավե-
լացնում է գործառնական ծախսերը և նվազեցնում համաշխար-
հային շուկայում երկրի մրցունակությունը: Խոչընդոտում է ներ-
դրումների ներգրավմանը և նվազեցնում ծովեզերք չունեցող երկ-
րի՝ աշխատանքի միջազգային բաժանումից օգուտներ քաղելու 
հնարավորությունները: 

Դեռևս 1776 թ. Ադամ Սմիթը Ասիայի և Աֆրիկայի ներմայր-
ցամաքային տարածքները որակեց որպես աշխարհի ամենաթույլ 
զարգացած շրջաններ1: Ա.Սմիթի վերլուծությունները հիմնված էին 
մեծ հեռավորություններով ցամաքային փոխադրումների իրակա-
նացման դժվարությունների վրա, ինչը, չնայած բարձր տեխնոլո-

                                                            
1  Michael L., John W., Jeffrey D. and Thomas S., “The Challenges Facing Landlocked 

Developing Countries” Journal of Human Development Vol. 5, No. 1, March 2004 p 
38: 
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գիական ձեռքբերումներին, պահպանվում է նաև ներկայում: 
Ա.Սմիթը, սակայն, այս երկրների թույլ զարգացվածությունը կա-
պում էր այն խնդիրների հետ, որոնք առաջանում էին տարանցիկ 
երկրների տարածքով բեռների փոխադրման ժամանակ՝ հատկա-
պես կարևորելով քաղաքական կանխամտածվածության խնդիր-
ները: 

Մոտ մեկ ու կես դար է անցել, սակայն այս երկրները աշ-
խարհում շարունակում են համարվել առանձնահատուկ խոցելի 
երկրներ: 

Սույն հետազոտության նպատակը ծովային ելք չունեցող 
երկրների միջազգային մրցունակության ներքին և արտաքին մար-
տահրավերների բացահայտման, դրանց վերլուծության, մրցակ-
ցային առավելությունների գնահատման հիման վրա համալիր 
մոտեցումների և առաջարկների մշակումն է, որոնց գործնական 
կիրառումը կնպաստի Հայաստանի Հանրապետության մրցունա-
կության ներուժի իրացմանը և թույլ կողմերի զարգացման հա-
մալիր առաջարկությունների մշակմանը:  

Այդ նպատակի իրագործման համար կարևորում ենք հե-
տևյալ խնդիրների լուծումը. 

• Հիմք ընդունելով Մ.Պորտերի մրցակցային առավելու-
թյունների տեսության հիմնարար դրույթները, մասնավորապես՝ 
§մրցակցային ադամանդի¦ և մրցունակության 3 փուլերի՝ ռեսուրս-
ների, արդյունավետության և նորարարությունների համադրական 
վերլուծությունը, մեր կողմից փորձել տեսական այդ դրույթները 
համադրել Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի, Մենեջմենթի 
եվրոպական ինստիտուտի, ՀԲ և ՎԶԵԲ-ի մրցունակության գնա-
հատման մեթոդաբանական մոտեցումների հետ: Մեր կարծիքով` 
ակնկալվող արդյունքը. մրցունակության գնահատման՝ տարբեր 
կազմակերպությունների առաջարկած մեթոդաբանությունների հի-
ման վրա ընդհանրացնել միջազգային մրցունակություն կատե-
գորիայի առավել բնութագրական կողմերը: 

• Ստեղծվել է ծովային ելք չունեցող երկրների մրցունակու-
թյունը բնութագրող տվյալների բազա, որը հնարավորություն է 
տվել առանձնացնելու այդ երկրներին բնորոշ մրցակցային ա-
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ռանձնահատուկ խնդիրները և թերությունները, ինչը հետագայում 
հիմք պետք է դառնա նրանց զարգացման առաջնահերթություն-
ներն ամրագրելու համար: 

• Արտահանման կազմի, կառուցվածքի, աշխարհագրության 
և ապրանք/երկիր կտրվածքով վերլուծությունների հիման վրա 
կգնահատվի ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների արտահան-
ման հիմնական ներուժը, իսկ հարցումների արդյունքով սահման-
ված՝ հայրենական կազմակերպությունների արտահանման հիմ-
նական շարժառիթների, արտահանման բնագավառում կիրառվող 
հիմնական ռազմավարությունների, արտահանման հիմնական 
խոչընդոտների վերլուծության հիման վրա` ՀՀ-ում արտահանման 
խթանման քաղաքականության արդյունավետությունը: 

• Միջազգային մրցունակության բաղադրիչների հաշվառ-
մամբ և շուրջ 15 տարվա դիմնամիկայի հետազոտությամբ 
ընտրվել է ցուցանիշների խումբ, ըստ որի կգնահատվի տարածա-
շրջանային ինտեգրման գործընթացների (ՄՄ) խորացման ազդե-
ցությունը ՀՀ տնտեսության մրցունակության վրա: 

 

 
 
 
ԶՈՅԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, 
դոցենտ 

 

ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ՄԻԳՐԱՑԻԱ 
 

Աշխատուժի, որպես արտադրության կարևորագույն գոր-
ծոնի, միգրացիայի հիմնախնդիրը մշտապես գտնվել և գտնվում է 
տնտեսագետ-հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում, քանի 
որ սոցիալ-տնտեսական այդ երևույթները, հասարակության զար-
գացմանը զուգահեռ, ենթարկվում է որակական և քանակական 
փոփոխությունների, ծագում են նոր պատճառներ, գործոններ և 
պայմաններ, որոնք էլ պայմանավորում են փոփոխությունները։ 
Հետևաբար դրա հետևանքների ուսումնասիրությունն իր արդիա-
կանությունը չի կորցնում։ Անկախ նրանից, որ աշխատուժի միգ-
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րացիայի հիմնախնդիրները բազմակողմանիորեն քննարկվում են 
թե՛ միջազգային և վերպետական կառուցների, թե՛ պետական 
օրենսդիր և իրավասու մարմինների ու կազմակերպությունների 
կողմից, դրանք գտնվում են նաև գիտական շրջանակների և փոր-
ձագետների ամենօրյա ուսումնասիրության տիրույթում, այնու-
ամենայնիվ դեռևս մնում են բազմաթիվ չլուծված հարցեր, որոնք 
պահանջում են լրջագույն լուծումներ՝ ինչպես տեսական, այնպես էլ 
գործնական առումով։ 

Վերջին տասնամյակների ընթացքում, ինչպես ընդունված է 
ասել, տրանսֆորմացիոն երկրներում շարունակաբար իրականաց-
վող քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական խորը, հաճախ՝ 
արմատական բարեփոխումները, իսկ համաշխարհային ֆինան-
սատնտեսական ճգնաժամից հետո նաև զարգացած երկրներում 
տեղի ունեցող սոցիալ-տնտեսական գործընթացները հանգեցրին 
հասարակական կյանքի աննախադեպ վերափոխումների, ինչն էլ 
դարձավ բնակչության, հատկապես՝ նրա աշխատունակ մասի 
միգրացիոն նոր ալիքի ձևավորման շարժառիթ։  

Աշխատանքային միգրացիայի աճող հասարակական նշա-
նակությունն էլ հենց կարևորում է այդ գործընթացի տեսամեթոդա-
բանական իմաստավորման անհրաժեշտությունը։ Սակայն բնակ-
չության տարածքային տեղաշարժի քանակական աճի, ինչպես 
նաև դրան ուղեկցող որակական փոփոխությունների մեխանիզմ-
ների ուսումնասիրությունն ու օբյեկտիվ գնահատականն անհնար է 
առանց այդ երևույթը ծնող շարժառիթների, միգրացիոն գործըն-
թացներում տեղ գտած ընդհանուր օրինաչափությունների և 
առանձնահատկությունների բացահայտման ու համակարգային 
ուսումնասիրության։  

Մեր կողմից իրականացվող հետազոտության արդիականու-
թյունը պայմանավորված է հատկապես վերջին տարիներին Հա-
յաստանի Հանրապետությունից բնակչության տարերային արտա-
գաղթի, ոչ օրինական աշխատանքային միգրացիայի աճող տեմ-
պերով, որ ծնում է բազմաթիվ սպառնալիքներ, այդ թվում՝ որակ-
յալ աշխատանքային ռեսուրսների կորուստ, ժողովրդագրական 
իրավիճակի վատթարացում, ազգային անվտանգության խաթա-
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րում՝ կապված սահմանամերձ բնակավայրերից բնակչության ան-
նախադեպ արտագաղթի հետ։ Պարզորոշ և հստակ չէ նաև ՀՀ 
միգրացիոն քաղաքականությունը՝ հատկապես ոչ օրինական միգ-
րացիայի, աշխատանքային միգրանտների սոցիալական պաշտ-
պանվածության, գործատուների և միգրանտների բավարար տե-
ղեկացվածության առումով։  

ՀՀ բնակչության որակական և քանակական պարամետրերի 
վրա` ընդհանրապես, իսկ աշխատանքային ռեսուրսների վրա` 
մասնավորապես, արտագաղթի ազդեցությունը միանշանակ գնա-
հատել հնարավոր չէ։ Եթե արտագաղթը դիտարկենք որպես աշ-
խատանքի ներքին շուկայի լարվածությունը թուլացնող գործոն, 
ապա սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի փուլում բարձր 
որակավորում ունեցող մասնագետների և բանվորական ներուժի 
կորուստը տեսանելի ապագայում կարող է ձևավորել մարդկային 
կապիտալի չբավարարվող պահանջարկի լուրջ հիմնախնդիր։ 
Բնակչության զանգվածային արտագաղթի երկրներում մարդկա-
յին կապիտալի կորստի «համարժեքը» կարծես թե դառնում են 
միգրանտների դրամական փոխանցումները։  

Անշուշտ, հատկապես նոր շուկաներ ձևավորող երկրների 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար աշխատանքային միգ-
րանտների դրամական փոխանցումներն էական և բավականին 
ակտիվ դեր են խաղում։ Որպես սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
գործոն, բնակչության դրամական փոխանցումներն իրենց կարևո-
րությամբ արտաքին ֆինանսավորման երկրորդ աղբյուրն են՝ ուղ-
ղակի ներդրումներից հետո։ Դրանք հսկայական ազդեցություն 
ունեն աշխատանքի ներքին շուկայի, անձնական սպառման, ներ-
մուծման, պետական բյուջեի և սոցիալ-տնտեսական հարաբերու-
թյունների այլ ոլորտների վրա։ Վերջին հաշվով` խթանում են, որ-
պեսզի արտասահմանից ստացված եկամուտները հայրենիքում 
ծախսվեն սպառման ավելի առաջադիմական և քաղաքակիրթ 
ձևերով, իսկ հետագայում նաև բարձրացնեն դրանց ներդրումային 
ակտիվությունը։ 

Աշխատանքային միգրացիայի ժողովրդագրական, սոցիալ-
տնտեսական հետևանքների ուսումնասիրության, միգրանտների 
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դրամական փոխանցումների օգտագործման արդյունավետության 
գնահատման նպատակով հետազոտության շրջանակներում առա-
ջադրված խնդիրները հանգում են՝ 

• աշխատանքային միգրացիայի հետազոտության տեսա-
կան մոտեցումների վերլուծությանը և արդի միգրացիոն գործըն-
թացների առանձնահատկությունների ուսումնասիրությանը, 

• օրինական և անօրինական միգրացիայի սոցիալ-ժո-
ղովրդագրական բնութագրիչների ուսումնասիրությանը՝ սեռ, տա-
րիք, ընտանեկան դրություն, կրթություն, ժամանման երկիր և այլն, 

• միգրացիայի նպատակների վերլուծությանը՝ մշտական 
բնակություն, աշխատանք, ընտանիքի վերամիավորում, կրթու-
թյուն և այլն,  

• աշխատանքային միգրանտների զբաղվածության հիմնա-
կան ոլորտների բացահայտմանը,  

• փորձագետների կարծիքի ուսումնասիրությանը՝ կապված 
օրինական և անօրինական միգրացիայի ուղիների օգտագործման 
միջոցով այլ երկրների աշխատանքի շուկա թափանցելու, դրանց 
դրական և բացասական հետևանքների հետ, 

• ՀՀ միգրացիոն քաղաքականության մասին փորձագետ-
ների կարծիքների վերլուծությանը, 

• ՀՀ աշխատանքային միգրացիայի ժամանակակից գործ-
ընթացների միտումների, գործոնների և առանձնահատկություն-
ների վերլուծությանը, 

• դրամական փոխանցումների գնահատման մեթոդների 
վերլուծությանը և ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա միգ-
րանտների դրամական փոխանցումների ազդեցության մեխա-
նիզմների որոշմանը։  

Կապված ուսումնասիրության տարբեր օբյեկտների առկայու-
թյան հետ, նպատակահարմար ենք համարում կիրառել մի քանի՝ 
ինչպես որակական, այնպես էլ քանակական, սոցիոլոգիական հե-
տազոտություններ, դրանց արդյունքների համակարգային-կառուց-
վածքային համեմատական-համադրական, վարիացիոն և կաու-
զալային վերլուծություններ։ Այդ նպատակով մշակել ենք երկու 
տիպի հարցաթերթիկ, որոնց միջոցով համամասնական հարցում 
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ենք իրականացնում բնակչության (1200 և ավելի հարցվողներ) և 
առնվազն հինգ լեռնային և նույնքան դաշտային համայնքների 
ղեկավարների շրջանում։ Արդեն ունենք 300-ից ավել հարցումների 
արդյունքներ։ Մեր ուսումնասիրություններին ներգրավելու ենք 
նաև փորձագետների։  

 
 
 

 
ՍԱՄՎԵԼ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր 
 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի ուսումնասիրու-
թյան ուղղություններից է ՀՀ ազգային անվտանգությունը, որի բա-
ղադրիչներից մեկը տնտեսական անվտանգությունն է: Վերջինս 
ապահովում է երկրի տնտեսության մրցունակություն, արտաքին 
տնտեսական ճնշմանը, արտաքին շրջափակման փորձերին և 
տնտեսական պատժամիջոցներին դիմակայելու կարողություն, 
ինչպես նաև ազգային տնտեսության կայուն զարգացմամբ՝ 
ազգային խնդիրներ լուծելու պատրաստականություն: 

ՀՀ տնտեսական անվտանգության հիմնական բաղադրիչ-
ներն են՝ պարենային, էներգետիկ, ֆինանսական, էկոլոգիա-
կան, տեղեկատվական, ժողովրդագրական, ռազմաարդյունա-
բերական, տեխնոլոգիական և ռեսուրսային անվտանգությունը: 

Հետազոտական ծրագրի նպատակն է՝ միջազգային փորձի 
ուսումնասիրության և հանրապետության տնտեսության զարգաց-
ման առանձնահատկությունների համադրմամբ գնահատել տնտե-
սական անվտանգության ֆոկուսային բաղադրիչների (պարենա-
յին, էներգետիկ և ֆինանսական) ներկա վիճակը, բացահայտել 
առկա հիմնախնդիրները և ներկայացնել պետական կարգավոր-
ման կատարելագործման առաջարկություններ: Ինչ վերաբերում է 
տնտեսական անվտանգության մյուս բաղադրիչներին, ապա 



  - 106 - 

դրանք ուղղակի կամ անուղղակի ձևով ներգրավված են «Ամբեր-
դի» մյուս հետազոտական ծրագրերում: 

Տնտեսական անվտանգության հետազոտական ծրագրին 
ներկայացվում են հարցադրումներ և պահանջներ. 

ա) ի՞նչ անել. 
-  ուսումնասիրել տնտեսական անվտանգության ֆոկուսային 

բաղադրիչների պետական կարգավորման միջազգային փորձը, 
-  ներկայացնել ՀՀ-ում այդ բաղադրիչների ներկա վիճակը, 

առկա հիմնախնդիրները, ներքին և արտաքին սպառնալիքները, 
զարգացման հնարավորությունները և միտումները, 

-  գնահատել իրականացվող քաղաքականությունը՝ պետա-
կան կարգավորման արդյունավետությունը, օրենսդրական դաշտի 
և զարգացման ծրագրերի համապատասխանությունը արդի պա-
հանջներին, 

-  առաջարկել ֆոկուսային բաղադրիչների իրավական, 
տնտեսական և ինստիտուցիոնալ կարգավորման միջոցառումներ: 

 բ) ինչպե՞ս. 
-  հիմնական բնութագրիչ ցուցանիշների համադրում շեմա-

յին մակարդակներին, 
-  առկա և հնարավոր սպառնալիքների գնահատում, 
-  դրանց դիմակայման կամ չեզոքացման միջոցառումների 

նախանշում: 
գ) որո՞նք են ակնկալվող արդյունքները. 
- ըստ տնտեսական անվտանգության ֆոկուսային բաղադ-

րիչների իրավիճակի գնահատման` մշտադիտարկման և կանխա-
տեսման համակարգի մշակում, 

-  գիտական արդյունքների հրապարակում, 
-  պետական կառավարման կառուցակարգերի և գործիքա-

կազմի բարելավման առաջարկությունների ներկայացում: 
 

ՀՀ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  
 

Ավելի քան չորս տասնամյակ առաջ երկրագնդի բնակչու-
թյան պարենային ապահովումը միջազգային հանրության կողմից 
հռչակվեց գլոբալ հիմնախնդիր: Անցած ժամանակահատվածում 
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այդ հիմնախնդիրն ավելի է սրվել: Դրա ատճառը մի կողմից՝ 
երկրի բնակչության կայուն – դինամիկ աճն է (վերջին երկու 
տասնամյակում այն ավելացել է 1,4 մլրդ մարդով և 2013 թ. կազմել 
շուրջ 7.2 մլրդ.), մյուս կողմից՝ ագրարային ոլորտի ռեսուրսային 
ներուժի սահմանափակ հնարավորությունները: ՄԱԿ-ի պարենի և 
գյուղատնտեսության կազմակերպության (FAO) տվյալներով՝ տա-
րեկան միջին հաշվով 5-10 մլն հա հողատարածություն դուրս է 
մնում գյուղատնտեսական շրջանառությունից :Դրա հետ մեկտեղ, 
ուրբանիզացիայի և անշարժ գույքի շուկայի զարգացումների թե-
լադրանքով, 19.5 մլն հա գյուղատնտեսական հողատեսքերի նպա-
տակային նշանակությունը փոփոխվում է: 

Վերոնշյալ գործոնների ազդեցությամբ համաշխարհային 
պարենային շուկայում սննդամթերքի պահաջարկն աճում է ավելի 
առաջանցիկ տեմպերով, քան առաջարկը, ինչը տանում է գների 
բարձրացման և ներմուծող երկրների արտաքին առևտրի պայման-
ների վատացման: Նման իրավիճակում յուրաքանչյուր երկիր 
ձգտում է իրականացնել պարենային անվտանգության արդյունա-
վետ քաղաքականություն: Ի դեպ, պարենային անվտագություն 
հասկացությունը միանշանակ չի ընկալվում: Այն երկրներում, որ-
տեղ առկա է սննդամթերքի պահանջարկը սեփական արտադրու-
թյամբ բավարարելու ներուժ, պարենային անվտանգությունն ուղ-
ղակիորեն մեկնաբանվում է որպես բնակչության բոլոր խավերին 
առողջապահական նորմաններին համապատասխան քանակով, 
որակով և տեսականիով սննդամթերքի ապահովում: Իսկ այն 
երկրներում, որտեղ բնակչության պահանջարկի համեմատու-
թյամբ ներսում արտադրվող պարենի ծավալը փոքր է, կամ դրա 
առանձին տեսակներ չեն արտադրվում, պարենային անվտագու-
թյունը դիտվում է որպես ներքին և արտաքին աղբյուրների հաշվին 
բնակչության սննդամթերքի պահանջարկի ամբողջական բավա-
րարում: Օրինակ՝ Ճապոնիայի 128 մլն բնակչությանը բաժին է 
ընկնում ընդամենը 4.65 մլն հա գյուղատնտեսական հողատարա-
ծություն (1 մարդու հաշվով 0.036 հա), և կալորիականությամբ վե-
րահաշվարկված պարենային ինքնաբավությունը կազմում է ընդա-
մենը 45%: Տրամաբանական է, որ պարենի պակասը լրացվում է 
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ներմուծման հաշվին, և միաժամանակ տեղական արտադրությունը 
խթանելու համար գյուղատնտեսությանը բազմակողմանի պետա-
կան աջակցության է ցուցաբերվում: 

Հայաստանի Հանրապետությունում թեև ընդունվել են «Պա-
րենային անվտանգության ապահովման մասին» օրենք (2002 թ.) 
և հայեցակարգ (2011 թ), բայց պարենային անվտանգության ռազ-
մավարությունը դեռևս հստակ չէ: Ներկայում ակնհայտ է, որ հիմ-
նական պարենամթերքների՝ հացահատիկի, բուսական և կենդա-
նական յուղի, մսի և մսամթերքի, շաքարի, բուսական և կենդանա-
կան յուղի շուկայում թելադրողը ներմուծողներն են, իսկ այդ ար-
տադրանքների տեղական արտադրության սուբսիդավորումը և 
գյուղատնտեսության պետական աջակցության ծրագրերը ընդհա-
նուր առմամբ խիստ սահմանափակ են: 

Նման իրավիճակը, պետական պահուստների սահմանա-
փակության պայմաններում, լուրջ սպառնալիք է բնակչության 
երաշխավորված և կայուն պարենային ապահովմանը: Դրա ահա-
զանգը 2008 թ. ամռանը Վրաստանի և Օսեթիայի միջև բարե-
բախտաբար կարճաժամկետ հակամարտության հետևանքով ի 
հայտ եկած ճգնաժամային երևույթներն էին: Իսկ առավել տևա-
կան ազդեցությունը դրսևորվում է հայաստանյան պարենային 
շուկայի բարձր գներով և բնակչության աղքատության մակարդա-
կով: Համաշխարհային բանկի վերջին ուսումնասիրությունները 
ցույց են տվել, որ 2012 թ. Հայաստանում միջին հաշվով 17%-ով 
պարենի գներն ավելի բարձր են, քան ԱՊՀ մյուս երկրներում: 
Նույն աղբյուրի տվյալներով` ԱՊՀ թիրախային երկրների համեմա-
տությամբ հացի գինը բարձր է եղել 36, կարագինը՝ 23, ձվինը՝ 25, 
կաթինը՝ 33 և տարեկանի հացինը՝ 45%-ով (Հայաստանի Հանրա-
պետություն: Կուտակում, մրցակցություն և միակցելիություն: Հոu-
լիս, 2013 թ., Համաշխարհային բանկ, էջ 22):  

Երկրի պարենային անվտանգության իրական պատկերը 
ստանալու համար կարևոր նշանակություն ունեն երևույթի գնա-
հատման մեթոդաբանությունը և ելակետային տվյալների արժա-
նահավատությունը: Այս առումով անհրաժեշտ է բարելավել պարե-
նային զամբյուղի կազմը և կառուցվածքը, կատարելագործել պա-
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րենային հաշվեկշիռների կազման մեթոդաբանությունը և վիճա-
կագրական տվյալների հավաքագրման համակարգը: Անհրաժեշտ 
է ընդունել, որ ՀՀ և ԼՂՀ պարենային շուկան միասնական տնտե-
սական տարածքում է, և առանձին պարենային հաշվեկշիռները 
խեղաթյուրում են պարենի արտադրության և սպառման իրական 
պատկերը: Կարևոր հիմնախնդիր է սննդամթերքի անվտանգու-
թյան արդիական համակարգի ձևավորումը և որակի միջազգային 
չափանիշների ու ստանդարտների պահպանումը:  

Վերոնշյալ հիմնախնդիրների լուծումը պահանջում է ՀՀ 
ագրարային քաղաքականության կատարելագործում, հատկապես՝ 
գյուղատնտեսության պետական աջակցության արդյունավետ գոր-
ծիքների և կառուցակարգերի կիրառում: 

Այսպիսով, պարենային անվտանգության հետազոտական 
բաղադրիչի նպատակն է՝ ներկայացնել ՀՀ պարենային ան-
վտանգության գնահատման մեթոդաբանության բարելավման 
և պարենային անկախության մակարդակի բարձրացման գի-
տա-գործնական առաջարկություններ: 

Սույն նպատակի իրականացման համար առաջադրվում են 
հետևյալ խնդիրները. 

- մշակել գյուղատնտեսական արտադրանքների պարենային 
հաշվեկշռի կազման մեթոդաբանության բարելավման 
առաջարկություններ, 

- վերլուծել ՀՀ և ԼՂՀ պարենային անվտանգության ներկա 
մակարդակը և ներկայացնել ինտեգրված պարենային 
հաշվեկշիռ,  

- մշակել պարենային անվտանգության մակարդակի մշտա-
դիտարկման և կանխատեսման համակարգի ձևավորման 
տեխնիկական առաջադրանք, 

-  ներկայացնել պարենային անվտանգության մակարդակի 
բարձրացմանն ուղղորդված գյուղատնտեսության պետա-
կան աջակցության առավել արդյունավետ գործիքներ և 
կառուցակարգեր: 
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ԽՈՐԵՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, 
դոցենտ 
 

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Ֆինանսական անվտանգության հետազոտական բաղա-
դրիչի նպատակն է՝ ներկայացնել ՀՀ ֆինանսական անվտան-
գությունը որպես ազգային անվտանգության ինքնուրույն հա-
մակարգ՝ ազգային ֆինանսատնտեսական շահերի երաշխա-
վորված պաշտպանության, տնտեսության և մասնավորապես 
երկրի ֆինանսական համակարգի ներդաշնակ զարգացման, 
ինչպես նաև պետության ֆինանսական համակարգի միասնա-
կանության ու անվտանգության ապահովման տեսանկյունից: 

Սույն նպատակի իրականացման համար առաջադրվում են 
հետևյալ խնդիրները. 

-  լուսաբանել ֆինանսական անվտանգությունը որպես ազ-
գային անվտանգության ինքնուրույն մաս, այլ ոչ թե տնտե-
սական անվտանգության ենթահամակարգ, 

- վերլուծել ՀՀ ֆինանսական անվտանգության սպառնալիք-
ները՝ ցուցանիշների համակարգը,  

-  վերլուծել ֆինանսական անվտանգության իրավական հիմ-
քերը, 

- ուսումնասիրել ֆինանսական անվտանգությունը վերա-
հսկող մարմինների համակարգի գործունեության առանձ-
նահատկությունները արդի փուլում, 

-  մշակել ՀՀ ֆինանսական անվտանգության համակարգի 
կատարելագործման հանձնարարականներ:  
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ՆԱՐԵԿ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, 
ասիստենտ 

 
ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ 

  
Էներգետիկ անվտանգության հետազոտական բաղադրի-

չի նպատակն է՝ ներկայացնել ՀՀ էներգետիկ անվտանգությու-
նը որպես տնտեսական անվտանգության կարևոր բաղադրիչ, 
էներգետիկ անկախության մակարդակի բարձրացման տեսան-
կյունից գնահատել այլընտրանքային էներգառեսուրսներն ու 
դրանց օգտագործման հեռանկարները ՀՀ-ում: 

Նպատակի իրականացման համար առաջադրվում են հե-
տևյալ խնդիրները. 

- ներկայացնել էներգառեսուրսների համաշխարհային շու-
կայի ժամանակակից միտումները և այս տեսանկյունից 
գնահատել ՀՀ էներգառեսուրսների ներուժը, 

- վերլուծել ՀՀ էներգետիկ անվտանգության սպառնալիք-
ները և ցուցանիշները, 

- գնահատել տնտեսության` ավանդական էներգառեսուրս-
ներով ապահովվածության մակարդակը, 

- ներկայացնել ՀՀ-ում էներգիայի նոր աղբյուրների ստաց-
ման հնարավորությունները և գնահատել այլընտրանքային 
էլեկտրաէներգիայի կիրառման արդյունավետությունը: 
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ԱՐԱՄ ՍԱՐԳՍՅԱՆ  
փիլիսոփայական 
գիտաիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր 

 
ՀՈԳԵՎՈՐ ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո ձևավորվեց նոր 

հասարակություն` առանց հստակ և ընդհանրական արժեհամա-
կարգի: Ազգի միասնությունն ապահովող հոգևոր-բարոյական նոր-
մերի, արժեքների չգոյությունը կամ պակասը, պետական-քաղա-
քական-հասարակական ինստիտուտների (իշխանություն, դպրոց, 
ընտանիք, բուհ, կուսակցություններ) բացթողումները ստեղծեցին 
վտանգավոր իրավիճակ. իմաստազրկվեցին կամ արհամարհվե-
ցին համազգային ու հասարակական բազմաթիվ արժեքներ ու գա-
ղափարներ: Իդեալազրկությունը, գոյության վիճակի անորոշու-
թյունը, պատմական հեռանկարի նկատմամբ հավատի բացակա-
յությունը, հիասթափությունը բարոյալքեցին ազգը, ինչն էլ զարկ 
տվեց արտագաղթին: Այդ ամենը դարձան ազգային անվտան-
գությանն սպառնացող ամենալուրջ գործոնները: 

Հայաստանի Հանրապետության ներքին խնդիրների մեջ 
առաջնահերթ է դառնում արժեքային-աշխարհայացքային այնպի-
սի հիմնադրույթների մշակումը, պետական-քաղաքական-հասա-
րակական ինստիտուտների այնպիսի գործունեության ծավալումը, 
որոնք կապահովեն ազգի հոգևոր-բարոյական միասնությունը և 
հետևաբար` անվտանգությունը, որը ազգային անվտանգության 
բոլոր ձևերի հիմքերի հիմքն է: 

Հոգևոր-բարոյական անվտանգությունը պետական-քաղա-
քական, հասարակական ինստիտուտների կողմից ազգի ստեղծա-
գործական ակտիվության (ներուժի), արժեհամակարգի, մշակու-
թային ինքնատիպության պահպանման, վերարտադրության և 
զարգացման ապահովումն է հայրենիքում և դրանք խոչընդոտող 
գործոնների չեզոքացումը: 
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Հոգևոր-բարոյական անվտանգության մեջ կարևորվում են 
աշխարհայացքային, գաղափարախոսական, արժեքային և մշա-
կութային բաղադրիչները, որովհետև դրանցից դուրս հոգևոր-բա-
րոյական ոլորտ գոյություն չունի: 

Որպես հոգևոր-պրակտիկ յուրացում` աշխարհայացքը հա-
յացքների համակարգ է աշխարհի, նրանում մեր ունեցած տեղի 
ու դերի մասին, և այդ հայացքների հիման վրա ձևավորված 
վերաբերմունք աշխարհի նկատմամբ: Աշխարհայացքը ձևավոր-
վում է գիտելիքի, գնահատման, հուզական ապրումի եռամիասնու-
թյունից: Այս տարրերի հենքի վրա էլ առանձնացվում են աշխար-
հայացքի լավատեսական, հոռետեսական և իրատեսական ձևերը: 
Ո՞րն է իշխողը: Ամենօրյա-առօրյա մակարդակում ամենայն հավա-
նականությամբ` հոռետեսությունը: 

Ազգային գաղափարախոսությունը ազգի ինքնագիտակցու-
թյան տեսությունն է: Ազգային ինքնագիտակցությունը ներառում է. 

ա) ազգի բոլոր անդամների միասնական ծագման ըմբռնու-
մը, 

բ) նվիրվածությունը ազգային արժեքներին` լեզվին, հայրե-
նիքին, մշակույթին, դավանանքին, ավանդույթներին, 
հիշատակներին, 

գ) ազգի բոլոր անդամների համախմբումը միևնույն գաղա-
փարի շուրջ: 

Ազգային գաղափարախոսության քննարկման կարևորա-
գույն խնդիրներն են. 

ա)  ազգի պատմական անցյալի ճանաչումը (ի՞նչ ենք եղել 
նախկինում), 

բ)  ազգի առկա կեցության իմաստավորումը (ի՞նչ ենք դար-
ձել), 

գ)  ազգի պատմական հեռանկարի ուրվագծումը (ո՞րն է նրա 
գոյության նպատակը), 

դ)  նպատակին հասնելու միջոցների ընտրությունը: 
Ազգային ընդհանրական նպատակի բացակայությունն է ազ-

գին զրկում միասնությունից, ազգային խնդիրների առումով մեկ 
միասնական միտք ունենալուց, հանուն ընդհանրական նպատակի` 
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հայրենիքում մնալու, նույնիսկ զրկանքների գնով հայրենիքը շե-
նացնելու գիտակցումից: 

Այս իմաստով ըմբռնված ազգային գաղափարախոսությունն 
ազգային անվտանգության ապահովման կարևորագույն բաղադ-
րիչներից է: 

Արժեքը կենսականորեն կարևորն է, նշանակալիցը, որը հու-
զական և իմաստային գնահատման է ենթարկվում սուբյեկտի (ան-
հատ, խումբ, հասարակություն, ազգ) կողմից` որոշակի չափանիշ-
ների (իդեալի, նշանակության) տեսանկյունից: 

Արժեհամակարգը որոշակի անհատի կամ հանրույթի հո-
գևոր-բարոյական, գաղափարական-աշխարհայացքային պատկե-
րացումների ընդհանրացված գումարն է (summa), որը դառնում է 
անհատի, հանրույթի հոգեկերտվածքի բնութագիրը: 

Ըստ դրսևորման ձևերի` առանձնացվում են արժեքների 
հետևյալ խմբերը. 

ա)  կենսիմաստային (բարի, գեղեցիկ, կյանքի իմաստ),  
բ)  համընդհանուր (կյանքի առողջություն, անձնական ա-

պահովություն),  
գ)  հասարակայնորեն ընդունելի (աշխատասիրություն, սո-

ցիալական բարօրություն), 
դ) միջանձնային հաղորդակցման (ազնվություն, անձնազո-

հություն), 
ե)  ժողովրդավարական (խղճի, խոսքի ազատություն, ազ-

գային ինքնություն): 
Հանրույթի ներսում ընդհանրության աստիճանը հաշվի առ-

նելով` կարելի առանձնացնել արժեքների անհատական, խմբային, 
համազգային, հասարակական ձևերը: 

Եթե անհատական և խմբային արժեքները չեն համապա-
տասխանում համազգայինին և համահասարակականին, ապա 
նեղանում են արժեքների ազդեցության ոլորտները և հանգեցնում 
ազգի պառակտմանը: Ազգի առանձին հատվածները միավորում, 
միասնություն ու հոգևոր ընդհանրություն են ապահովում համազ-
գային արժեքները: 

  - 115 -

Արժեքների հիմնական մասը ձևավորվում է բարոյականու-
թյան տիրույթում: Բարոյականությունը մարդկային հարաբերու-
թյունների ոչ կենսաբանական, մշակութանորմատիվ կարգավո-
րումն է:  

Բարոյական արժեքների մեջ մտնում են՝ բարին, պարտքը, 
պատիվը, արժանապատվությունը, խիղճը, երջանկությունը, սե-
րը, հայրենասիրությունը և գթասրտությունը, ազատությունը և 
պատասխանատվությունը, արդարությունը: 

Արժեքների և բարոյականության միասնությունը լցնում է 
անհատի, հասարակության և ազգի հոգևոր-բարոյական դաշտի 
մեծ մասը, որն անվանում ենք ոգեղեն դաշտ կամ ոլորտ: Այս ոլոր-
տում պետք է որոնել վեհը, արդարը, բարին, գեղեցիկը, հույսը, 
հավատը, սերը, իդեալը, ազատ և իմաստավորված ապրելու ձըգ-
տումը: Ոգեղենության առկայության, հարստության, յուրացման, 
տիրապետման և կյանքում գործադրման աստիճանով են միմյան-
ցից տարբերվում անհատները, ազգերը, դարաշրջանները, հասա-
րակությունները: Ոգեղենության փուլում ապրող անհատը, ազգը, 
հասարակությունը դառնում են բարձր բարոյական հատկանիշ-
ների կրողներ: Իշխող են դառնում համագործակցության, փոխօգ-
նության, մերձավորին սիրելու գաղափարները, նվիրվածությունն 
ազգային ու հասարակական իդեալներին. դրանցով ապրելու և 
դրանք իրական դարձնելու ձգտումը կարծես դառնում են ամեն-
օրյա գործունեության նորմեր: Նման հասարակության մեջ է ան-
հատն իրեն զգում ինքնաբավ և ինքնահարգ: Անկում է ապրում 
ոգեղենությունը` վրա է հասնում հոգևոր սովը, ճգնաժամ են ապ-
րում հումանիստական արժեքները: Ոգեզրկության փուլում մար-
դիկ, հասարակությունը, ազգը խաբված, կողոպտված են զգում 
իրենց, հետին պլան են մղվում բարոյական բարձր հատկանիշ-
ները, մարդկանց գործունեությունը կարծես դառնում է անիմաստ, 
ազգն ապրում է առանց ընդհանրական իմաստի և նպատակի: 
Գլուխ են բարձրացնում բացասական հատկանիշները, մարդիկ 
դառնում են անմիաբան, ապրում առանց ընդհանրական շահի և 
նպատակի: Կասկածի տակ է դրվում ազգի անվտանգությունը: 
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Ազգի ոգին արտահայտվում է նրա ստեղծած մշակույթում: 
Յուրաքանչյուր ազգ ինքն է իր մշակույթը ստեղծում, որով աշ-
խարհին է ներկայացնում իր դեմքն ու դիմագիծը: Մեր պատմու-
թյան մեջ ազգի պահպանման գործում մշակույթն ավելի մեծ դեր է 
կատարել, քան պետությունը: 

Բայց այսօր արևմտյան զանգվածային, «ուղեղներ լվացող» 
արվեստը, արաբաթաթարաթուրքական երաժշտությունը, հեռուս-
տաէկրանից թափվող ռաբիսը խաթարել են ազգի հոգևոր-բարո-
յական և մշակութային կերպարը, բարձր արժեքները փոխարինվել 
են հակաարժեքներով: Այդ ամենը, զուտ մշակութային ոլորտից 
դուրս գալով, դառնում են ազգային անվտանգությանը վտանգող 
գործոններ: 

Մեծ են դպրոցի, բուհի և մտավորականության դերն ու գոր-
ծառույթները արժեքների և իդեալների արտադրության ու վերար-
տադրության գործում: Ողջ արժեքային համակարգը, հոգևոր-բա-
րոյական նկարագիրը պատանին, երիտասարդը բերում են դպրո-
ցից: Դպրոցն այլևս այս գործառույթը, ցավոք, չի կատարում: 
Դպրոցի բացթողումները փորձում է լրացնել բուհը: Բայց բուհն 
այսօր չի ապահովում մարդ-մասնագետ-քաղաքացի եռամիասնու-
թյունը: Շատ ուսանողների համար գիտելիքն այլևս արժեք չէ: 
Բուհը դադարել է նաև ազգային արժեքների կրողը լինելուց:  

Դարեր շարունակ ընտանիքը եղել է մեր ազգային անվտան-
գության միջնաբերդը: Ընտանիքն այն առաջին քուրան է, որտեղ 
ձուլվում ու կաղապարվում է մարդ-անհատի ամենասկզբնական, 
համեմատաբար կայուն կերպը, կերպարը (համեմատաբար, որով-
հետև կերպարի ամբողջականացման գործում իրենց դերն են 
կատարում միջավայրը և դպրոցը): Ընտանեկան դաստիարակու-
թյան (լայն իմաստով) շնորհիվ ստացածի միջոցով են երեխան, 
պատանին, երիտասարդն արտահայտում իրենս վերաբերմունքը 
(եթե, իհարկե, միջավայրի ազդեցությունն ավելի ուժեղ չէ) շրջա-
պատի, հայրենիքի և աշխարհի նկատմամբ: Այսօր ընտանիքին 
վերաբերող արժեքային շատ պատկերացումներ փոխվել կամ 
իմաստազրկվել են: Ժամանակակից հայ ընտանիքը ձևախեղվել է: 
Ձևախեղվել են ընտանեկան արժեքները: Արտագնա աշխատանք 
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միշտ եղել է, բայց` տղամարդու համար: Հիմա նաև կնոջ համար է. 
ոչ լրիվ կազմով ընտանիքներ, խեղված հոգիներ, թերի արժեհա-
մակարգով երեխաներ: Ընտանիքն այսօր չի ապահովում ազգի 
նույնիսկ պարզ վերարտադրությունը: 

Եթե նախկինում ընտանիքը ազգի անվտանգության ապա-
հովման ամենահուսալի հենարանն էր, ապա այսօր դարձել է ամե-
նամտահոգող ոլորտներից մեկը:  

Ազգային անվտանգության ամենամեծ երաշխավորը, ան-
շուշտ, պետությունն է: Ցավոք, քսան տարի շարունակ իշխանու-
թյուններն արժանի չդարձան ո՛չ պետության ու պետականության 
վեհ գաղափարներին, ո՛չ էլ արդարացրեցին իրենց հետ կապված 
ժողովրդի հույսերը:  

Այս ամենի արդյունքում վրա հասավ հայ ժողովրդի սոցիա-
լական թշվառության, իրավական անպաշտպանվածության, հեռա-
նկարի բացակայության, որոշ խմբերի վարքագծի սանձարձակու-
թյան, լկտիության, ամենաթողության ժամանակաշրջանը: Իշխա-
նության վատ աշխատանքի հետևանքով հիասթափությունը նրա 
նկատմամբ վերածվեց պետության և հայրենիքի նկատմամբ 
հիասթափության, ինչն էլ հանգեցրեց արտագաղթին և նպաստեց 
աղանդների ու զանազան կրոնական խմբավորումների ներթա-
փանցմանը: 

Դարեր շարունակ ազգային պետության բացակայության 
պայմաններում եկեղեցին է իրականացրել ազգային անվտանգու-
թյան ապահովման գործառույթը: Բայց մեր օրերում ժողովրդի 
հոգևոր-բարոյական վիճակն արտացոլվում է նաև եկեղեցում, 
հոգևորականների վարքագծում: Ուստի եկեղեցին իր ներքին կյան-
քը բարոյականացնելու խնդիր ունի, հակառակ դեպքում չի կարող 
կատարել հավատացյալ ժողովորդին իր հոգևոր առանցքի շուրջ 
համախմբելու գործառույթը և հաջողությամբ պայքարել Հայաս-
տան ներթափանցող զանազան կրոնական ուղղությունների, 
աղանդների ու կազմակերպությունների դեմ:  

Տեղեկատվական դաշտի, զանգվածային մշակույթի վերլու-
ծությունը կատարելով հոգևոր-բարոյական անվտանգության տես-
անկյունից` կարելի է նշել, որ դիտվում են այդ մշակույթի պարզու-
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նակացում, ռաբիսացում, բարոյաիրավական կարգավորիչների 
աղճատում, զոռբայության, գողական աշխարհի օրենքների, «ախ-
պերության», հարցերը «տղավարի» լուծելու և այլ հակարժեքների 
սանձարձակ քարոզչություն, որոնք վտանգում են ողջ հոգևոր-
բարոյական դաշտը, կասկածի տակ դնում ազգի ապագան: Այդ 
ամենը պահանջում է հոգևոր-բարոյական ոլորտի հետ կապված 
բոլոր հիմնարկությունների, հաստատությունների, հասարակու-
թյան բոլոր գիտակից շերտերի, հատկապես` մտավորականության 
նպատակասլաց և նվիրված աշխատանք: 

Թեման վերլուծելիս օգտագործվելու են հետևյալ հասկացու-
թյունները` արժեքը, հակարժեքը, ազգային անվտանգություն, 
հոգևոր-բարոյական անվտանգություն, գաղափարախոսություն, 
ազգային գաղափարախոսություն, ազգային ինքնություն, մշա-
կութային ինքնատիպություն, հոգևոր միասնություն, դպրոց, 
բուհ, մտավորականություն, հայ եկեղեցի, կրոնական ուղղու-
թյուններ, պետություն, ընտանիք, տեղեկատվական անվտան-
գություն, տեղեկատվական մշակույթ, գլոբալացվող աշխարհ, 
զանգվածային մշակույթ, պրոֆեսիոնալ մշակույթ և այլն: 

 
 
 
 
ՍՈՒՐԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր 

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ժամանակակից հասարակության զարգացումը բնութա-
գրվում է մի շարք առանձնահատկություններով, որոնք բխում են 
գլոբալ, ազգային և տարածաշրջանային տնտեսական գործունեու-
թյան տեսակներից։ Դրանք պայմանավորված են բացասական 
գործոնների ազդեցությամբ, հատկապես էկոլոգիական խախտում-
ներով՝ կապված շրջակա միջավայրի աղտոտման և նրա կենսա-
ապահովող որակի անկման հետ։  

  - 119 -

Շրջակա միջավայրի աղտոտումը, իր հերթին, բերում է 
տնտեսական զարգացման կայունության խախտմանը, էկոլոգա-
տնտեսական վնասների մեծացմանը և բացասաբար է անդրա-
դառնում կյանքի որակի վրա։ Այս համատեքստում յուրահատուկ 
դերակատարություն և նշանակություն ունի շրջակա բնական մի-
ջավայրի որակի, երկրի բնառեսուրսային ներուժի կայունության, 
ինչպես նաև հասարակական առողջության որակի պահպանումը։ 
Խախտումները կարող են էլ ավելի սրել շրջակա միջավայրի աղ-
տոտվածության և բնառեսուրսային ներուժի վաղաժամ հյուծման 
սոցիոէկոլոգիական հիմնախնդիրները, ստեղծել բոլոր նախա-
դրյալները` §էկոլոգիական սթրեսի¦ ձևավորման համար։ Միա-
ժամանակ կարող են դառնալ ռազմական հակադրումների և կոնֆ-
լիկտների ինչպես պատճառ, այնպես էլ հետևանք, այսինքն` 
վտանգի հզոր աղբյուր` առաջ քաշելով էկոլոգիական անվտան-
գության ապահովման տարբեր մակարդակի հիմնախնդիրների 
լուծման անհրաժեշտությունը: 

Բնականաբար, կտրուկ աճեց և ընդլայնվեց շրջակա բնա-
կան միջավայրի և հասարակական առողջության վրա բացասա-
կան ու վտանգավոր գործոնների ազդեցության սպեկտրը՝ դրան 
ավելացնելով չքավորության և աղքատության խնդիրները, ինչպես 
նաև դեռևս չուսումնասիրված նոր տեսակի անթրոպոգեն էկոլո-
գիական հիվանդությունների առաջացումը։ Ակնհայտ է, որ ազդե-
ցության նման վտանգավոր գործոնների համադրումը կարող է 
ունենալ նույնիսկ դրսևորման ու ներգործության ավելի շատ կոնս-
տելյատիվ, քան §մեկուսացված ազդեցության¦ բնույթ, ինչն ա-
ռավել ժամանակակից է դարձնում համալիր վտանգի ձևավոր-
ման գիտական բովանդակության ուսումնասիրումը և դրանց 
կանխման կամ նվազեցման տեխնիկական ու քաղաքական 
խնդիրների լուծումը։ Հետևաբար էկոլոգիական անվտանգության 
հիմնախնդիրների դիտարկումը նման համատեքստում դարձել է 
ժամանակի հրամայականը և պահանջում է համալիր ուսումնասի-
րություններ՝ շրջակա միջավայրի պահպանության, տնտեսական և 
գործունեության այլ տեսակների իրականացման, ինչպես նաև 
էկոլոգիական անվտանգության ապահովման միասնական հա-
մատեքստում: 
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Տվյալ ուղղությամբ գիտական ուսումնասիրությունները միա-
նշանակ վկայում են, որ էկոլոգիական անվտանգության ապահով-
ման համակարգի ձևավորումը առավել հեռանկարային և կարևոր 
է զարգացող երկրների համար, որտեղ դեռևս ձևավորված չեն 
հիմնախնդիրների լուծման միասնական քաղաքականությունը և 
դրա համար անհրաժեշտ օրենսդրական, նորմատիվային, մեթո-
դական ու տեղեկատվական ապահովման նախադրյալները: Նման 
իրավիճակը ձևավորված է Հայաստանում, որտեղ տնտեսական 
զարգացումը և հասարակական առողջության պահպանումը որոշ 
չափով տարանջատված են շրջակա միջավայրի և բնակչության 
էկոլոգիական անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրների 
լուծումից: Ավելին՝ զարգացման ներկայիս պայմաններում էկոլո-
գիական անվտանգության ապահովման ազգային գաղափարա-
խոսությունը պետք է կողմնորոշված լինի տարածաշրջանային 
զարգացումների պարտադիր հաշվառման վրա` ստեղծելով առա-
ջին արձագանքման համակարգեր և դրանով առավել կարևորելով 
էկոլոգիական անվտանգության դերը և նշանակությունը ազգա-
յին անվտանգության համակարգում: 

Հայտնի է նաև, որ հասարակության անցումը կայուն զար-
գացման մոդելի և կանաչ էկոնոմիկայի պետք է ապահովի սո-
ցիալ-տնտեսական խնդիրների, շրջակա միջավայրի պահպանու-
թյան և բնառեսուրսային ներուժի բանական օգտագործման հիմ-
նախնդիրների հավասարակշռված լուծումը, ներկա և ապագա սե-
րունդների կենսական պահանջների բավարարումը: Դա բարդ 
հիմնախնդիր է, որի լուծումը տեխնածին վթարների և բնական 
աղետների, պատերազմական գործողությունների պայմաններում, 
ինչպես նաև հետևանքների վերացման ու վերականգնողական 
գործընթացների կազմակերպման համար ահռելի ծախսեր է պա-
հանջում։ Դա ևս մեկ անգամ շեշտադրում է էկոլոգիական ան-
վտանգության ապահովման հիմնախնդիրների լուծման անհրա-
ժեշտությունը: 

Վերջին տարիների գիտական ուսումնասիրությունները վկա-
յում են, որ էկոլոգիական անվտանգության ապահովման գործ-
ընթացներում կարևոր մեթոդական մշանակություն ունի թեժ 
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կետերի հայտնաբերման եվրոպական մեթոդական մոտեցումների 
օգտագործումը, որոնք, ունենալով էկոլոգիական ճգնաժամերի 
իմաստավորման հետ որոշակի գաղափարական ընդհանրություն-
ներ, այնուամենայնիվ, ինքնուրույն են։ Գաղափարախոսական այս 
թեզն առավել նշանակալի է էկոլոգիական անվտանգության հա-
մակարգում՝ արտակարգ իրավիճակների ձևավորման և հաշվառ-
ման տեսանկյունից: Նման մոտեցմամբ էկոլոգիական անվտան-
գության ապահովումը դառնում է առավել բովանդակալից, իսկ 
գործողությունների իրականացման մասով՝ արդյունավետ: 

Ելնելով վերոնշյալից` ծրագրի իրականացման հիմնական 
նպատակն է. ՀՀ-ում տնտեսական զարգացման արդի պայմաննե-
րում էկոլոգիական անվտանգության ապահովման հիմնախնդիր-
ների ուսումնասիրումը, համապատասխան համակարգերի ձևա-
վորման և զարգացման ուղիների մշակումը՝ հաշվի առնելով տա-
րածաշրջանային առանձնահատկությունները և անվտանգ զար-
գացման հեռանկարները:  

Նպատակային խնդիրներից կարևոր են նաև էկոլոգիական 
անվտանգության դերի և նշանակության գնահատումն ազգային 
անվտանգության համակարգում, կառավարման տեղեկատվական 
ապահովման և առաջին արձագանքման համակարգերի ստեղծ-
ման խնդիրների լուծման նորովի դիտարկումը: 

Նախատեսված է գիտահետազոտական ուսումնասիրություն-
ների իրականացում հետևյալ ծրագրային գործողություններով. 

1. էկոլոգիական անվտանգության գիտական բովանդակու-
թյան ուսումնասիրում և անվտանգության այլ տեսակների հետ 
նրա կապի ու գործնական նշանակության վերլուծություն ու գնա-
հատում, 

2. անձի, հասարակության և պետության էկոլոգիական ան-
վտանգության ապահովման ժամանակակից համակարգերի զար-
գացման առաջատար միջազգային փորձի ուսումնասիրում, տե-
ղայնացման հարցերի/ճանապարհների որոնում, 

3. ՀՀ-ում էկոլոգիական անվտանգության ապահովման հիմ-
նախնդիրների համալիր ուսումնասիրում (իրավիճակային վեր-
լուծություն) և թեժ կետերի հայտնաբերում, 
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4. էկոլոգիական վտանգների և ռիսկերի գնահատման ու 
կառավարման ժամանակակից մեթոդաբանության համեմատա-
կան վերլուծություն, գործնական կիրառման տեղեկատվական և 
կադրային ապահովման հարցերի գիտական հիմնավորում, 

5. Հայաստանի էկոփորձաքննության համակարգում տնտե-
սական և գործունեության այլ տեսակների նախագծերի իրակա-
նացման վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացում էկո-
լոգիական անվտանգության ապահովման չափանիշների մշակ-
ման և կիրառման անհրաժեշտության վերանայում, 

6. էկոլոգիական համակարգերի ձևավորման և զարգացման 
ոլորտի օրենսդրական, նորմատիվային, մեթոդական և իրավա-
կան կարգավորման առաջարկությունների մշակում, 

7. §Էկոլոգիական անվտանգություն¦ ուսումնամեթոդական 
ձեռնարկի հրատարակում: 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում են. 
1. §Էկոլոգիական անվտանգության մասին¦ ՀՀ օրենքի 

նախագծի մշակում և հասարակական լսումների իրականացում, 
2. ՀՀ-ում էկոլոգիական անվտանգության համակարգերի 

ներդրման և զարգացման համար գիտական նախադրյալների 
ստեղծում, 

3. էկոլոգիական անվտանգության ապահովման ազգային 
հայեցակարգի և ռազմավարական ծրագրի մշակում, 

4. էկոլոգիական անվտանգության ապահովման մեթոդա-
բանության մշակում, տեղեկատվական համակարգերի ստեղծում,: 

5. էկոլոգիական անվտանգության ապահովման բնագա-
վառում տարածաշրջանային համագործակցության գերակայու-
թյունների մշակում, 

6. §Էկոլոգիական անվտանգության հիմունքներ¦ ուսումնա-
մեթոդական ձեռնարկի հրատարակում, 

7. Ուսումնասիրությունները բազմաճյուղ են և շարունակա-
կան բնույթ են կրում: 
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ՊԱՐՈՒՅՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, 
դոցենտ 
 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

 
Կրթական համակարգում տեղի ունեցող համաշխարհային 

զարգացումներից, բնականաբար, չի կարող անմասն մնալ Հայաս-
տանի Հանրապետության կրթական համակարգը: Առաջին հեր-
թին բուհերը պետք է հարմարվեն գիտատեխնիկական առաջըն-
թացով և տեղեկատվական համակարգերի զարգացմամբ ձևա-
վորված միջավայրին: Դրանց արդյունքում անխուսափելիորեն և 
արագորեն փոխվում են կրթական ծրագրերի բովանդակությունը 
և ձևաչափը, կիրառվող տեխնոլոգիաները, անհրաժեշտություն է 
առաջանում պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մշտական 
մասնագիտական զարգացման և նոր սարքավորումների ու համա-
կարգիչների ներգրավման: Համացանցի շնորհիվ դյուրին է դառ-
նում կրթական տեխնոլոգիաների և կրթական ծրագրերի պատճե-
նումը և փոխառումը, ինչը սկզբունքորեն դժվարացնում է մշակող 
բուհի կողմից սեփական մրցակցային առավելությունների պահ-
պանման գործը: Փոխվում է նաև բուհերի միջև մրցակցության 
բնույթը. այն տարածվում է ոչ միայն բյուջետային և արտաբյուջե-
տային միջոցների վրա, այլ նաև բոլոր հնարավոր շահակիցների: 

Կրթական բարեփոխումների արդի փուլը պայմանավորված 
է ինչպես ներբուհական կազմակերպական փոփոխություններով, 
այնպես էլ միջազգային կրթական զարգացումներով, մասնավո-
րապես` Բոլոնիայի գործընթացով, որին Հայաստանը մասնակցում 
է 2005 թ.: 

Վերոնշյալ մարտահրավերները, շահակիցների ներգրավվա-
ծության աճը և նրանց պահանջների փոփոխությունները բուհերի 
առջև խնդիր են դնում հիմնավորված քաղաքականության, ընթա-
ցակարգերի և կրթական ծրագրերի մշակման, որոնց իրագործու-
մը կարող է էականորեն բարձրացնել կրթական ծառայությունների 
որակը և արդյունքում ամրապնդել բուհի մրցակցային դիրքը: 
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Բոլոնիայի գործընթացով փոխվում է կրթական պարադիգ-
մը՝ դասախոսակենտրոնից անցնելով ուսանողակենտրոնի: Այս 
փուլում փոփոխություններ են ենթադրվում բուհերի կառավարչա-
կան, ֆինանսական, կազմակերպական և կրթական ծրագրերի 
մշակման մեջ: Բոլոր գործընթացները և փոփոխությունները, ան-
շուշտ, դիտարկվում են նաև որակի ապահովման համակարգի 
տեսանկյունից:  

Կրթական ծրագրերի մշակման հիմքում պետք է ունենալ այն 
նկարագրերն ու չափանիշները, որոնք արդեն իսկ ընդունված են 
Բոլոնիայի գործընթացի մասնակից և այլ զարգացած կրթական 
համակարգ ունեցող երկրներում ու գործնականում ապացուցում 
են իրենց արդյունավետությունը: Այդպիսին են՝ Եվրոպական բար-
ձրագույն կրթական տարածքի որակավորումների շրջանակը՝ 
դուբլինյան նկարագրիչներ, մասնագիտությունների ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 
դասակարգիչները, ԵԿՓՀ ուղեցույցը, ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետության կրթության որակավորումների ազգային շրջա-
նակը և այլն: 

Հետազոտության հիմնական ուղղություններն են՝ 
1. Միջազգային կրթական զարգացումների ուսումնասիրու-

թյուն. 
• միջազգային, մասնավորապես՝ Բոլոնիայի գործընթացի 

անդամ երկրների փորձի ուսումնասիրություն կրթական 
համակարգերի համեմատման մեթոդով, 

• կրթական ծրագրերի վերլուծություն և արդյունավետ կի-
րառման հնարավորությունների ուղենշում, 

•  բուհերի, մասնավորապես՝ Հայաստանի պետական 
տնտեսագիտական համալսարանի զարգացման գերակա 
ուղղությունների չափանիշներով իրավիճակի գնահա-
տում՝ տվյալների վերլուծության, թիրախային (ֆոկուս) 
խմբերի հարցումների և այլ միջոցներով: 

2. Կրթական ծրագրերի և տեխնոլոգիաների զարգացում. 
• զարգացման ուղենիշների հստակեցում, 
• չափորոշիչների հստակեցում, 
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• կրթական ծրագրերի մշակման, իրականացման և արդյու-
նավետության գնահատման մեթոդաբանության մշակում, 

• դասավանդման և ուսումնառության գնահատման մեթո-
դաբանության մշակում: 

3. Մեթոդաբանական ուղեցույցի մշակում և հրապարակում: 
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Բ Ա Ժ Ի Ն   I I I  
ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 

 
2013 թ. համալսարանում կատարվել է «Գիտական և գիտա-

տեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և 
զարգացում» բյուջետային ֆինանսավորմամբ երկու թեմա՝ «Գի-
տության և կրթության ազդեցությունը տնտեսական և սոցիալա-
կան զարգացման վրա» (թեմայի ղեկավար՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս 
Յու. Սուվարյան), «Ամբողջական պահանջարկի կառուցվածքային 
տեղաշարժերի վերլուծությունն ու կանխատեսումը ՀՀ-ում» (թեմա-
յի ղեկավար՝ տ.գ.թ., պրոֆեսոր Ի. Տիգրանյան): 

Նշված հետազոտական աշխատանքներում ընդգրկվել է 13 
հետազոտող: 

2013 թ. ՀՀ պետական բյուջեից «Գիտական և գիտատեխնի-
կական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և զար-
գացում» հոդվածով ֆինանսավորումը կազմել է 10.8 մլն. դրամ: 

Վերոնշյալ թեմաների շրջանակներում կատարված հետազո-
տությունների միջանկյալ արդյունքները ներկայացվել են «Զարգա-
ցում» համաժողովում: 
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ԻՇԽԱՆ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, 
պրոֆեսոր 

 
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 
ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ 
ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ  

 
21-րդ դարասկզբի համաշխարհային ֆինանսատնտեսական 

ճգնաժամի ընդգրկունությունը, բարդությունն ու ինտենսիվությունը 
ցույց տվեցին, որ անգամ զարգացած շուկայական տնտեսությունն 
ի վիճակի չէ ինքնակարգավորվելու և չի երաշխավորում գների 
հարաբերական կայունություն ու բարձր զբաղվածություն: Տնտե-
սության կայունացման և տնտեսական ճգնաժամերին հակազդելու 
համար անհրաժեշտ է մակրոտնտեսական կայունացնող քաղա-
քականություն` առաջին հերթին ամբողջական պահանջարկի վրա 
ազդելու, ավելցուկային պահանջարկը զսպելու կամ անբավարար 
պահանջարկը խթանելու միջոցով: 

Հետազոտության հիմնական նպատակը ՀՀ-ում ամբողջա-
կան պահանջարկի որոշումն է, դրա կառուցվածքի որակական և 
քանակական կողմերի ուսումնասիրությունն ու գնահատումը, կա-
ռուցվածքային տեղաշարժերի վերլուծությունն ու կանխատեսումը: 

Թեմայի իրագործման շրջանակներում ուսումնասիրվել և 
գնահատվել են ՀՀ-ում ամբողջական պահանջարկը, դրա կառուց-
վածքի որակական և քանակական կողմերը, կառուցվածքային 
տեղաշարժերը: 

Ուսումնասիրվել են նաև ամբողջական պահանջարկը գոյաց-
նող առանձին բաղադրիչները, համակարգային վերլուծության են 
ենթարկվել դրանց վրա ազդող գործոնները, գնահատվել է քանա-
կական ազդեցության չափը, վերլուծվել են սպառման և կուտակ-
ման կառուցվածքային փոփոխությունները, բացահայտվել են դի-
նամիկ հավասարակշռության պայմանները:  

Գնահատվել է ՀՀ-ում ամբողջական պահանջարկի տատա-
նումների ազդեցությունը գնաճի և տնտեսական աճի վրա` կիրա-
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ռելով նորքեյնսյան տնտեսագետների մոտեցումները և հաշվի առ-
նելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ տնտեսությանը բնորոշ են ինչպես 
ոչ մրցակցային երևույթներ, այնպես էլ գների ընդհանուր մակար-
դակի կոշտություններ: Գնահատման արդյունքները փաստում են, 
որ ամբողջական պահանջարկի 1% փոփոխությունը իրական  
ՀՆԱ-ն ավելացնում է 0.754%-ային կետով, գների մակարդակը` 
0.246%-ով:  

Հաշվի առնելով ՀՀ-ում կարճաժամկետ մակրոտնտեսական 
հավասարակշռության ապահովման տեսանկյունից սպառման ծա-
վալների, կառուցվածքի ուսումնասիրության կարևորությունը, վեր-
լուծվել են ամբողջական պահանջարկի առանձին բաղադրիչների, 
մասնավորապես` սպառման ծավալների փոփոխությունները: Ռեգ-
րեսիոն վերլուծությամբ գնահատվել են համախառն սպառման, 
տնային տնտեսությունների վերջնական սպառման և միջին տարե-
կան գնաճի կապերը: ՀՀ ամբողջական պահանջարկի ուսումնա-
սիրությունից պարզվում է, որ այն էական փոփոխություններ է կրել 
և´ մակարդակի, և´ կառուցվածքի տեսանկյունից, ինչը վկայում է` 
ՀՀ տնտեսությունը զգայուն է և արձագանքում է ամբողջական 
պահանջարկի բաղադրիչների փոփոխություններին:  

Էկոնոմետրիկ մոդելավորման ճանապարհով բացահայտվել 
է ՀՀ տնային տնտեսությունների սպառողական վարքագիծը, մաս-
նավորապես` առանձնացնելով բանական վարքագիծ դրսևորող, 
տվյալ օրով ապրող, սպառելու որոշակի սովորույթներ ունեցողնե-
րի խմբերը: Սպառողական վարքագծի ուսումնասիրության ժա-
մանակ կարևորվել են իրացվելիության սահմանափակումներ և 
վարկերի հասանելության խնդիրներ ունեցող, տոկոսադրույքին 
հետևելով՝ սպառումից ստացված օգտակարությունը օպտիմալաց-
նող սպառողների գոյությունը:  

Երևան քաղաքի տնային տնտեսություն լինելու հանգա-
մանքը 4%-ով ավելացնում է սպառման մասնաբաժինը` այլ հավա-
սար պայմաններում: Այդ մասին է վկայում 0.04 գործակիցը: Արա-
գածոտնի, Արմավիրի, Լոռու մարզերի տնային տնտեսություն 
լինելու հանգամանքը ավելացնում է սպառման մասնաբաժինը  
5%-ով: Կոտայքի և Շիրակի տնային տնտեսություն լինելու հան-
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գամանքը ավելացնում է սպառման մասնաբաժինը համապատաս-
խանաբար 6 և 7%-ով: Այն տնային տնտեսությունները, որոնց 
սպառողական վարքագիծը մեկնաբանվել է արական սեռի ներկա-
յացուցչի կողմից, ավելի քիչ են հակված ավելացնելու սպառումը: 
Դրա ապացույցն է 0.01 գործակիցը: Խնայողությունների 1% աճը 
հանգեցնում է սպառման մասնաբաժնի 22%-ով նվազման: 

Սպառման վրա դրական ազդեցություն են թողնում հիփո-
թեքային և այլ վարկերից օգտվելը, ՀՀ-ում հանգիստը կազմակեր-
պելու նախապատվությունը: Այսպես. հիփոթեքային վարկերից 
օգտվող ընտանիքները ավելի մեծ սպառման մասնաբաժին ունեն: 
Հարցման արդյունքները նաև փաստում են, որ տնային տնտեսու-
թյունների շուրջ 30%-ը հակված է օգտվելու հիփոթեքային վար-
կերից: ՀՀ-ում հանգիստը անցկացնելը, այլ հավասար պայման-
ներում, հանգեցնում է սպառման 2%-ով ավելացման:  

Թեպետ բանկային տոկոսադրույքները բարձր են, այնու-
ամենայնիվ վարկերի հասանելիությունը սպառումն ավելացնում է 
3%-ով: Ի դեպ, ռեսպոնդենտների շուրջ 50%-ը հակված է սպառո-
ղական վարկերով երկարատև օգտագործման ապրանքներ ձեռք 
բերելուն:  

Ամփոփելով` նշենք, որ ՀՀ-ում սպառման փոփոխությունները 
էապես և բարձր նշանակալիությամբ պայմանավորված են եկամ-
տի փոփոխություններով, սպառողների 50%-ից ավելին ծախսում 
են իրենց ընթացիկ ողջ եկամուտը, հետևաբար չեն դրսևորում բա-
նական վարքագիծ և չեն օպտիմալացնում իրենց սպառողական 
վարքագիծը: Դա է վկայում նաև, որ ռեսպոնդենտների միայն 
29.5%-ն է հակված ունենալու հավասարաչափ սպառում ողջ կյան-
քի ընթացքում և միայն 30%-ն ունի որոշակի տեղեկություն ողջ 
կյանքի ընթացքում ստացվող եկամուտների և սպառման վերա-
բերյալ: Նրանց սոսկ 30%-ն է հետևում ԿԲ և Կառավարության 
տնտեսական քաղաքականության միջոցառումներով հայտարար-
ված փոփոխություններին: Փաստորեն մեծ է սովորույթի ուժը 
սպառման վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիս: Սա նշանակում է, 
որ տնտեսական քաղաքականությունը սպառողական վարքագծի 
փոփոխությունների ակնկալիք պետք է ունենա ուշացումով` որոշա-
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կի ժամանակային խզմամբ, քանի որ սպառման սովորույթի հիշո-
ղությունը երկար է: Թույլ է նաև սպառման և տոկոսադրույքների 
միջև կապը, քանի որ ՀՀ տնային տնտեսությունները էապես հակ-
ված չեն սպառումը տեղափոխել ժամանակաշրջանների միջև: Տո-
կոսադրույքի քաղաքականության արդյունավետությունը թուլանում 
է և ձգձգված ազդեցություն է ունենում` պայմանավորված ռիսկից 
խուսափող և սպառելու որոշակի սովորություններ ունեցող տնային 
տնտեսությունների մեծ տեսակարար կշռով: 

Դինամիկ վերլուծության են ենթարկվել վճարային հաշվե-
կշռի ընթացիկ և կապիտալի շարժի հաշիվները: Բացահայտվել է, 
որ առկա է լուրջ հիմնախնդիր` կապված ընթացիկ հաշվի մեծ պա-
կասորդի հետ, որի դինամիկան հիմնականում պայմանավորված է 
առևտրային հաշվեկշռի դինամիկայով, կապիտալի և ֆինանսա-
կան հաշվի դինամիկան` ֆինանսական հաշվի դինամիկայով:  

Քանի որ վճարային հաշվեկշիռը բնութագրում է ազգային 
տնտեսության ընդհանուր վիճակը, զարգացման միտումները, հա-
մաշխարհային տնտեսությանը նրա ինտեգրման աստիճանը, 
ապա դինամիկ վերլուծության են ենթարկվել վճարային հաշվե-
կշռի առանձին հաշիվները և բացահայտվել են դրանց մնացորդ-
ների տատանումների պատճառները: 

Էկոնոմետրիկ մոդելի օգնությամբ կատարվել է ռեգրեսիոն 
վերլուծություն, որի արդյունքում գնահատվել է իրական արդյու-
նավետ փոխարժեքի և վճարային հաշվեկշռի առանձին հաշիվ-
ների կապը և պարզվել, թե իրական արդյունավետ փոխարժեքի 
տատանումները ինչ չափով են բացատրում» վճարային հաշվե-
կշռի առանձին հաշիվների տատանումները: Գնահատման արդ-
յունքները փաստում են, որ իրական արդյունավետ փոխարժեքի 
տատանումները պատճառաբանվում են ընթացիկ հաշվի տա-
տանումների 61.4%-ը, առևտրային հաշվեկշռի տատանումների 
60.3%-ը, կապիտալի հաշվի տատանումների 61.4 և ֆինանսական 
հաշվի տատանումների 54.1%-ը: Այսպիսով՝ իրական արդյունա-
վետ փոխարժեքը զգալի ազդեցություն ունի վճարային հաշվեկշռի 
առանձին հաշիվների 1997-2011 թթ. դինամիկայի` հատկապես 
զուտ արտահանման վրա:  
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Իրական արդյունավետ փոխարժեքի դինամիկան, տատա-
նումների ամպլիտուդն ու հաճախականությունը տնտեսական և 
քաղաքական կայունության կարևոր ինդիկատորներ են, ուստի 
դրանց վարքագիծը մշտապես պետք է հաշվի առնել ամբողջական 
պահանջարկի կարգավորման քաղաքականության մշակման և մի-
ջոցառումների իրականացման գործընթացում: 



  - 132 - 

 

 

 

 

 

 

«ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ»  

ՆԵՐՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ  

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ 

 

Խմբագիր` Վ. Զադայան 
Էջադրումը և համակարգչային սրբագրումը` Ռ. Պետրոսյանի 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
â³÷ëª  60×841/16:  
8,25 ïå. Ù³ÙáõÉ: 
îå³ù³Ý³Ïª 100: 

 
 
 
 

ՀՊՏՀ «ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ» հրատարակչություն 
Երևան, Նալբանդյան 128 
010  59 34 37  

  - 133 -

 


