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ՀՊՏՀ  22-ՐԴ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ԲԱՑՄԱՆ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻՑ 
 

ՀՀ վարչապետ ՏԻԳՐԱՆ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 

Կարևորում եմ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի նախա-
ձեռնությամբ կազմակերպված «Ազգային տնտեսության մրցունակության բարձրացման 
հիմնախնդիրները» խորագրով գիտական նստաշրջանի աշխատանքը: 

21-րդ դարում հաջողության են հասնում այն երկրները, որոնք կարողանում են հա-
մաշխարհային շուկայում հանդես գալ նոր գիտելիքի ստեղծմամբ:  

Ինդուստրիալ հասարակությունից անցումը պոստինդուստրիալ հասարակությանը 
ենթադրում է տեղափոխվել գիտելիքի ոլորտ:  

Որպես կառավարություն՝ մենք պարտավոր ենք մի կողմից ստեղծել գիտելիքահեն 
հասարակության հիմքերը, մյուս կողմից` բացահայտել արդյունաբերության այն մրցու-
նակ ճյուղերը, որոնք ունեն ապագա և կարող են ստեղծել հարաբերական առավելու-
թյուններ տնտեսությունը զարգացնելու համար: 

Ձևավորվել է պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության նոր հարթակ՝ 
վարչապետի գլխավորությամբ, որի նպատակն է բացահայտել ՀՆԱ-ի ներուժ ունեցող 
արդյունաբերական տարբեր ճյուղերի առավելությունները:  

Այս առնչությամբ շեշտադրում ենք հատկապես երիտասարդ հետազոտողների 
ուսումնասիրությունները: 

Մրցունակ լինելը պայմանավորված է կրթական մակարդակով:  
Համալսարանները պետք է ապահովեն գիտության և արտադրության միջև կապը՝ 

լինելով լրջագույն հետազոտական կենտրոններ: 
Բոլոր դասախոսներն անպայման պետք է զբաղվեն գիտությամբ. դրա մասին է վկա-

յում լավագույն փորձը: 
Բուհերը պետք է հանդիսանան հասարակության հենքը, և մեր քայլերն ուղղվելու են 

այդ նպատակի իրականացմանը: 
 

ՀՊՏՀ  ռեկտոր  ԿՈՐՅՈՒՆ ԱԹՈՅԱՆ 
 

Համալսարանում անցկացվող գիտական նստաշրջանները յուրօրինակ փորձագիտա-
կան հարթակ են Հայաստանի և համաշխարհային տնտեսության հրատապ հիմնա-
խնդիրների քննարկման համար: Դրանց նպատակը մեկ տարում կատարված գիտահե-
տազոտական աշխատանքի արդյունքների համախմբված ներկայացումն է և հետազո-
տությունների հետագա ուղղությունների նախանշումը:  

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը որդեգրել է համալսարանական 
գիտության զարգացման քաղաքականություն, ինչը մեծ պատասխանատվություն ու պա-
տիվ է մեզ համար: 

 Համալսարանական գիտնականները, բացի իրենց շնորհակալ ու արժանապատիվ 
աշխատանքից՝ ժամանակի պահանջներին համապատասխան գիտելիքներով և կառա-
վարման արդիական գործիքներին տիրապետող մասնագետների պատրաստումից, 
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ունեն ևս մեկ կարևոր առաքելություն. ՀՀ Կառավարության հայտարարած տնտեսության 
զարգացման գերակայությունների կենսագործման մեխանիզմների վերաբերյալ մշակել 
առաջարկությունների փաթեթ: 

Նորարական քաղաքականությանը, ֆինանսական շուկաների և ենթակառուցվածք-
ների զարգացմանը, սոցիալ-տնտեսական զարգացման գերակայություններին նվիրված 
հարցերի քննարկումները` ոչ միօրինակ մոտեցումներով, համոզված ենք` կնպաստեն մեր 
երկրի տնտեսության մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրների լուծմանը, կտան 
նոր մարտահրավերներին համարժեք պատասխաններ: 

 
Հայաստանի արդյունաբերողների և 
գործարարների միության նախագահ  
ԱՐՍԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 

 

Անկախության 21 տարիների ընթացքում արդյունաբերողներն ու տնտեսավարողներն 
իրենց զարգացման ճանապարհը կերտել են` հիմնվելով սոսկ սեփական փորձի և սխալ-
ների վրա: Այդ է պատճառը, որ մեր տնտեսության մրցունակությունը շատ ու շատ ճյուղե-
րում հեղհեղուկ է, վտանգված:  

Երկրի տնտեսական զարգացման տեսանկյունից հատկանշական է տնտեսագիտա-
կան հետազոտությունների դերը: Եվ մենք` արդյունաբերողներս ու գործարարներս, մեր-
օրյա գիտնականներից, հետազոտողներից լուրջ օգնություն և համատեղ աշխատանք 
ենք ակնկալում:  

Գիտագործնական համապարփակ վերլուծությունները, անշուշտ, պետք է նպատա-
կաուղղվեն երկրի տնտեսական ռազմավարության մշակմանը` արտահանման և ներմուծ-
ման ծավալների ճշգրտման, հարևան երկրների շուկաների օրինաչափությունների բա-
ցահայտման, շահութաբերության ապահովման, երկրում առկա ներուժի իրատեսորեն 
գնահատման, այլևայլ առումներով: 

Հետազոտական աշխատանքներում ուսանողների ներգրավվածության ապահովումը 
կնպաստի նրանց ստեղծարար կարողությունների զարգացմանը, ինչը և էական է կազ-
մակերպություններում աշխատանքի անցնելու համար:  

Համոզված եմ` միայն ինքներս մեզ օգնելով կկարողանանք մրցունակ ուղի հարթել ու 
վաղվա օրն ավելի լուսավոր դարձնել: 

 
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) 
համալսարանի ռեկտոր  
ԱՐՄԵՆ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ 

 

Մրցունակության հայաստանյան մոդելի հիմնաքարերից մեկը մարդն է` իր որակյալ 
կյանքով: Նրա երջանկությունը պետք է դառնա հանրային կառավարման բարձրագույն 
նպատակ: Հաջորդ հրամայականն առաջադիմությունն է: Մրցունակ լինելու համար մենք 
պետք է ունենանք առաջադիմության ձգտող հանրություն:Հին ժողովուրդ ենք, սակայն 
իրավունք չունենք հնանալու և ծերանալու:  
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Որպես առաջնային սկզբունք` կնշեի արդարությունը: Դա ոչ պայման է, ոչ հնարավո-
րություն: Դա իրավունք է, որը խստորեն պետք է ապահովի պետութունը: Հաջորդը հան-
րային շահամիտումն (մոտիվացիա) է, գիտակցումը, որ սեփական երջանկության բա-
ղադրիչը հանրային երջանկությունն է, և հակառակը: Կարծում եմ` հանրությանը պետք է 
մատուցել այնպիսի ծրագրեր, որոնց շուրջ հնարավոր կլինի միավորվել: Երրորդ սկզբուն-
քը առաջանցիկ զարգացումն է: Բավարար չափով հետ ենք համաշխարհային զարգաց-
ման միտումներից, ուստի մրցունակության ապահովման համար անհրաժեշտ է փոփո-
խությունների սրընթացություն: Չորրորդ սկզբունքը ինտեգրվածությունն ու ինտեգրումն 
են: Յուրաքանչյուր ոլորտի մրցունակության գրավական են համաշխարհային բրենդնե-
րին համապատասխանելիությունը, միջազգային չափանիշներին՝ զարգացման առաջնա-
հերթությունների համաչափությունը: 

Եվ վերջին սկզբունքը հայտարարվող նպատակների համադրելիությունն է: Եթե հայ-
տարարում ենք գիտատար կամ գիտելիքահենք արտադրանքի արտահանման առաջ-
նահերթության մասին, ապա մեր բոլոր գործողությունները պետք է ուղղված լինեն ապ-
րուստի, ուրեմն նաև գիտատար ոլորտում աշխատուժի գնի մրցունակ լինելուն:  

  
ՀՀ ԿԲ նախագահի տեղակալ  
ՆԵՐՍԵՍ ԵՐԻՑՅԱՆ 

 

Հայաստանի Հանրապետության ապագան կերտվելու է գիտելիքահենք տնտեսու-
թյան շնորհիվ: Մենք այլընտրանք չունենք. պետք է կառուցել ճիշտ ընկալում, թե ինչ է գի-
տելիքի տնտեսությունը: Այս առումով հարկ է ևս մեկ անգամ նախանշել նորարարության 
ազգային համակարգի ձևավորման ռազմավարական հորիզոնները. առկա կարողու-
թյունների զարգացում և բացերի լրացում մինչև 2014 թ., նախաձեռնությունների մաս-
շտաբայնացում և կարողությունների հզորացում մինչև 2017 թ., Հայաստանը որպես վեր-
ազգային կորպորացիաների հետազոտությունների ու մշակումների (ՀուՄ) գլոբալ կենտ-
րոն դարձնելը մինչև  2020 թվականը: 

Այսօր խնդիր կա սահմանելու նորարարական տնտեսության ձևավորման միասնա-
կան տեսլական և մշակելու համապարփակ ռազմավարություն: Սերտ համագործակ-
ցությունը ինչպես պետական կառույցների, այնպես էլ մասնավոր և գիտակրթական 
ոլորտների միջև կնպաստի կատարվող քայլերն առավել նպատակաուղղված դարձնելուն 
և արդյունավետ կիրարկմանը: Մարդկային կապիտալը կենտրոնական դեր ունի գիտելի-
քահենք տնտեսության կառուցման գործում:  
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ԿՈՐՅՈՒՆ ԱԹՈՅԱՆ 

Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, 
ՀՊՏՀ 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՀԵՏՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐՈՒՄ 

 
Հիմնաբառեր.  տնտեսական ճգնաժամ, սոցիալական ակ-

տիվ քաղաքականություն, նորաստեղծա-
կան ակտիվ քաղաքականություն, դրա-
մավարկային քաղաքականություն, բան-
կային համակարգի կարգավորում 

 
Տնտեսական ճգնաժամերը պարբերական երևույթներ են, որոնք որոշակի հաճախա-

կանությամբ կրկնվում են: Որևէ երկրի տնտեսություն չի կարող խուսափել դրանցից: 
Խնդիրը, այդուհանդերձ, նրանում է, թե այս կամ այն երկրում տնտեսական քաղաքակա-
նության ինչ գործիքներ են կիրառվում իրավիճակի բարելավման և ճգնաժամի հետևանք-
ների վերացման ուղղությամբ: 

Հետճգնաժամային ժամանակահատվածներում օբյեկտիվորեն մեծանում է պետու-
թյան դերը տնտեսական կյանքում: Այդ առումով` պետություններն իրենց գործունեու-
թյունն իրականացնում են՝ հիմնվելով որոշ գերակայությունների վրա, որոնցից հիմնա-
կան են համարվում. 

 սոցիալական ակտիվ քաղաքականությունը՝ միտված սոցիալական կայունության և 
բնակչության լիարժեք սոցիալական պաշտպանության ապահովմանը, 

 դրամավարկային քաղաքականությունը և բանկային համակարգի կարգավորումը, 
 նորաստեղծական ակտիվ քաղաքականությունը: 
Բնակչության արդյունավետ սոցիալական պաշտպանության ապահովումը հակա-

ճգնաժամային միջոցառումներից ամենաառանցքայինն է, որը ենթադրում է բնակչության 
զբաղվածության ապահովման մեխանիզմների կատարելագործում, իրականացվող սո-
ցիալական ծրագրերի արդյունավետության բարձրացում: Ճգնաժամային շրջանում ավելի 
խոցելի բնակչության աջակցությունը պետք է նպատակաուղղված լինի սոցիալական 
պաշտպանության ուժեղացմանը, մասնավորապես՝ սոցիալական և առողջապահական 
ծառայությունների տրամադրման ծավալների մեծացմանն ու որակի բարձրացմանը, կեն-
սականորեն անհրաժեշտ դեղորայքով ապահովմանը1: Առանձնակի կարևորվում է պե-
տության դերակատարումը զբաղվածության, գործազրկության հակազդման, ազատման 
ռիսկային խմբում գտնվող աշխատողների վերապատրաստման և վերաորակավորման 
ոլորտներում: 2008-2009 թթ. ճգնաժամի ընթացքում գործազրկության մեղմման  նպա-
                                                 
1 Ряховская А.Н., Влияние социальной политики государства на темпы развития экономики / Эффективное 
антикризисное управление, М., 2010, № 1. 
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տակով ՀՀ Կառավարության ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքներն ակնառու դար-
ձան միայն 2011 թ. (գծանկար 1): 

 

 
Գծանկար 1. Գործազրկության մակարդակը ՀՀ-ում, % 

 
Դրամավարկային քաղաքականությունը և բանկային համակարգի կարգավորու-

մը որոշակի նշանակություն կարող են ունենալ տնտեսական տատանումների մեղմման 
առումով: Այսպես՝ 2008-2009 թթ. համաշխարհային ճգնաժամի հետևանքով սահմանա-
փակվեց հայկական բանկերի գործունեության շրջանակը: Բանկային համակարգի բնա-
կանոն գործառնման հիմնախնդիրն այդ ժամանակ հայտնվեց պետության ուշադրության 
կենտրոնում, ինչով հնարավոր դարձավ խուսափել այնպիսի հիմնախնդիրներից, ինչպի-
սիք են իրացվելիությունը և «վատ» պարտքերի ճգնաժամը:  

2009 թ. աչքի ընկավ ՀՀ տնտեսության և գործարար միջավայրի պասիվությամբ, 
որին ՀՀ Կառավարությունը որոշեց արձագանքել լայնածավալ հակաճգնաժամային 
ծրագրերի ակտիվ իրականացմամբ: Արդյունքում՝ արձանագրվեց գործարար միջավայրի 
և հիպոթեքային շուկայի որոշակի աշխուժացում, և որպես հետևանք` տարեվերջին նշա-
նակալիորեն բարելավվեցին մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշների մեծ մասը1, 
ինչպես նաև ՀՀ բանկային համակարգի գործունեությունը: 

ՀՀ բանկային համակարգի կայունության կարևոր ցուցանիշներից է ավանդների ծա-
վալի փոփոխությունը: ՀՀ բանկային համակարգում ցպահանջ ավանդների ծավալը  
2011 թ. գերազանցում էր 164.3 մլրդ դրամը, որ 1.65 անգամ ավելի էր 2008 թ. ցուցանի-
շից (գծանկար 2) և վկայում էր ձեռնարկված միջոցառումների արդյունավետության մա-
սին: 

 

                                                 
1 ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները 2010-2012 թթ., ՀՀ ԿԲ, Եր., 2012, էջ 2: 
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Գծանկար 2. ՀՀ առևտրային բանկերում ցպահանջ ավանդների ծավալի շարժընթացը 

2007-2011 թթ., մլն դրամ 
 

Ճգնաժամի ազդեցության նվազեցման և հաղթահարման նպատակով ՀՀ Կառավա-
րությունը և ՀՀ ԿԲ-ն իրականացրին ընդլայնողական հարկաբյուջետային և դրամավար-
կային քաղաքականություն: Առաջնահերթ համարվեց հետևյալ խնդիրների լուծումը. կար-
ճաժամկետում հակազդել տնտեսական անկմանը, նպաստել տնտեսության համախառն 
պահանջարկի աճին, ստեղծել արտադրության ընդլայնման և համախառն առաջարկի 
աճի խթաններ1: Արդյունքում՝ պետական բյուջեի պակասուրդը 2007 թ. 1.5%-ից 2009 թ. 
ընթացքում հասավ 7.6%-ի, իսկ Կենտրոնական բանկի վերաֆինանսավորման տոկոսա-
դրույքը նույն ժամանակահատվածում կտրուկ իջեցվեց 2.25 տոկոսային կետով: Ձեռ-
նարկված քայլերի, ինչպես նաև այլ գործոնների ազդեցությամբ ճգնաժամային տարվա 
կեսից տնտեսական անկման ցուցանիշը, որը հուլիսին կազմել էր 18.5%, սկսեց նվազել, 
իսկ տարվա վերջին հասավ 14.1%-ի: 2010-2011 թթ. տնտեսական աճի տեմպերը սկսեցին 
բարձրանալ (գծանկար 3)2: 

 

 
Գծանկար 3. Համախառն ներքին արդյունքի ֆիզիկական ծավալի ցուցիչը  

(նախորդ տարվա նկատմամբ, %) 
                                                 
1 Մակրոտնտեսական միջավայր և քաղաքականություն (աղբյուրը` http://report.gov.am/?id=1) 
2 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2012, էջ 227: 
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Թեպետ դրամավարկային քաղաքականության միջոցով հնարավոր է որոշակիորեն 
դիմագրավել ճգնաժամային երևույթներին, այդուհանդերձ, դա պարբերաշրջանի նկատ-
մամբ վերահսկողության պակաս արդյունավետ եղանակ է: Դրա արդյունավետությունն 
անհամեմատ բարձր է լինում, եթե կիրառվում է ոչ թե անկումը զսպելու, այլ վերելքի 
նպատակով1: 

Տնտեսական աճի հենքի ընդլայնումը ճգնաժամից դուրս գալու արդյունավետ միջոց-
ներից է, ինչը հնարավոր է իրականացնել նորաստեղծական ակտիվ քաղաքականու-
թյամբ, հատկապես արագ աճ ապահովող փոքր և միջին ձեռնարկատիրության (ՓՄՁ) 
զարգացման խթանմամբ: ՓՄՁ զարգացումը ՀՀ տնտեսական քաղաքականության գե-
րակայությունն է: Խնդիրը հատուկ արդիականություն է ձեռք բերում հետճգնաժամային 
ժամանակահատվածում: Այն իրավիճակում, երբ վերականգնման գործընթացը դեռևս 
կայուն բնույթ չունի, անհրաժեշտ են նոր ազդակներ տնտեսության առաջխաղացման հա-
մար: Հայաստանի տնտեսության բազմազանեցման և զարգացման նորաստեղծական 
մոդելի ձևավորումը ենթադրում է ՓՄՁ ակտիվ խթանում: Այդ առումով, նպատակահար-
մար է շարունակել ՓՄՁ հատվածի պետական աջակցության ընդլայնումը, ներառյալ` ֆի-
նանսական հաստատությունների զարգացումը: Հետճգնաժամային շրջանում տնտեսա-
կան աճի համար ավելի մեծ կարևորություն են ստանում կարգավորման արդյունավետու-
թյան բարձրացումը և վարչական խոչընդոտների հետագա նվազեցումը, ՓՄՁ պետական 
աջակցության նոր ձևերի ներդրումը, ֆինանսական ծառայությունների մատչելիության 
ապահովումը: Կայուն աշխուժացման կարևոր գործոն կարող է դառնալ տնտեսական 
աճի հենքի արագացված ընդլայնումը` ի հաշիվ ՓՄՁ նոր սուբյեկտների: Այդ նպատակով 
ՓՄՁ աջակցության պետական ծրագիրը ճշգրտման կարիք ունի` աջակցության միջոցնե-
րի ու եղանակների ընդլայնմամբ: Ընդ որում, ՓՄՁ աջակցության գործում շեշտադրումը 
պետք է տեղափոխվի իրական հատվածի և կազմակերպությունների նորաստեղծական 
զարգացման վրա:  

Հետճգնաժամային վերականգնման և հետագա զարգացման հիմքը պետք է դառնա 
ներքին պահանջարկը (նախ՝ պետության կողմից ներկայացվող, ապա մասնավորի): 
Առաջնային քայլերից պետք է լինեն արտաքին գործոններից տնտեսական աճի կախվա-
ծության թուլացումը, ներքին ռեսուրսների առավելագույնս արդյունավետ գործադրումը: 

Վերոնշյալով հանդերձ` ակնհայտ է, որ տնտեսության մեջ չպետք է ստեղծվեն երկրի 
տևական զարգացման հեռանկարները խարխլող ոչ ճիշտ խթաններ: Ճգնաժամերը պար-
բերական բնույթ են կրում, ուստի դրանց հաղթահարման կառուցակարգերը պետք է 
մշտապես լինեն գործուն վիճակում` ժամանակին արձագանքելու և սոցիալ-տնտեսական 
գործընթացների վրա բացասական ազդեցությունը մեղմելու առումներով:  

 

                                                 
1 Hichs J., Value and Capital. Oxword University Press, USA; 2 edition, 2001, p. 302. 
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Հետճգնաժամային ժամանակահատվածներում օբյեկտիվորեն մեծանում է պետության դերը 
տնտեսական կյանքում: Վերջիններս իրենց գործունեությունն իրականացնում են՝ հիմնվելով որոշ 
գերակայությունների վրա, որոնցից հիմնական են համարվում սոցիալական կայունության և 
բնակչության սոցիալական լիարժեք պաշտպանության ապահովումը, դրամավարկային քաղաքա-
կանությունը և բանկային համակարգի կարգավորումը, նորաստեղծական ակտիվ քաղաքականու-
թյունը: Ճգնաժամերը պարբերական բնույթ են կրում, ինչը ենթադրում է, որ դրանց հաղթահար-
ման կառուցակարգերը պետք է մշտապես լինեն գործուն վիճակում` նման երևույթներին ժամանա-
կին արձագանքելու և սոցիալ-տնտեսական գործընթացների վրա ազդեցությունը մեղմելու համար: 

 
 

КОРЮН АТОЯН 
 

ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ПОСТКРИЗИСНЫХ ПЕРИОДАХ 
 

В статье обсуждаются вопросы государственной политики в послекризисные периоды, когда 
объективно возрастает роль государства в экономической жизни. В этом аспекте государства осу-
ществляют свою деятельность исходя из определенных приоритетов, среди которых основными 
являются активная социальная и инновационная политика, денежно-кредитная политика и регули-
рование банковской системы. Кризисы имеют периодический характер, что предполагает и делает 
необходимым наличие в активном состоянии механизмов их преодоления, путем своевременного 
реагирования на подобные явления и ослабления их отрицательного влияния на социально-эконо-
мические процессы. 

 
 

KORYUN ATOYAN 
 

THE PRIORITIES OF ECONOMIC POLICY IN POST-CRISIS PERIODS 
 

The article discusses about the objectively increasing the role of Government during post-crisis 
periods. In this aspect Governments realized their through following activites certain priorities: social 
sustainability and Innovation Policy, monetary policy and regulation of the banking system. 

Crisies usually have periodic character, that assumes the contents in effective situation mechanisms 
of their overcoming by timely response of their negative influence to social and economic processes. 
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ԳԱԳԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, 
ՀՊՏՀ 

 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ  

ԳԻՏԵԼԻՔԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ԵՐԿԱՐ ԱԼԻՔՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր.  տեխնոլոգիական փոփոխություններ, 
կոնդրատևյան ալիքներ, գիտելիքի կու-
տակման երկար ալիքներ 

 
Մարդկության պատմության ողջ ընթացքում տնտեսությունը հիմնված է եղել գիտելի-

քի վրա: Գիտելիքի կուտակումը և կիրառումը միշտ էլ եղել են սոցիալ-տնտեսական ա-
ռաջընթացի գրավական, սոցիալական և տնտեսական զարգացման կարևոր մշակու-
թային գործոն: Գիտելիքը տեխնոլոգիայի հիմքում է. տեխնոլոգիայի կատարելագործումը 
սոցիալական կառուցվածքի փոփոխության կարևոր մեխանիզմ է: Մարդկության պատ-
մության բազմաթիվ լայնածավալ վերաձևումներ, ինչպիսիք են մի քանի հազար տարվա 
վաղեմությամբ քաղաքակրթությունների առաջացումը, XVII-XIX դարերում արդյունաբե-
րական հասարակության ձևավորումը, կապված են եղել տեխնոլոգիական նորամուծու-
թյունների հետ:  

Նիկոլայ Կոնդրատևը1 նկատել է՝ համընդհանուր աճն ու զարգացումն անշրջելի են, 
քանի որ դրանց հիմքում գիտելիքի կուտակման անընդհատ գործընթացն է, որի վրա 
որևէ տնտեսական իրադրություն (կոնյունկտուրա) էական ազդեցություն չի ունենում: 
Ընդհակառակը, գիտելիքի կուտակման ինտենսիվությունը պայմանավորում է տնտեսա-
կան իրադրությունը` լուծելով տնտեսության զարգացման փուլերի հիմնախնդիրը, նպաս-
տում է, որ տնտեսությունը երբևիցե մեկ անգամից ավելի չլինի միևնույն մակարդակում 
կամ միևնույն փուլում:  

Ընդհանուր առմամբ, գիտելիքի կուտակման գործընթացում կարելի է առանձնացնել 
աստիճանական զարգացման (evolution) և հեղափոխական (revolution) բնույթի ժամանա-
կահատվածներ: Առաջինը բնութագրվում է որպես փաստացի նյութի աստիճանական 
կուտակման և գոյություն ունեցող տեսական հայեցակարգերի հիման վրա դրանց բա-
ցատրության փորձերի ժամանակահատված: Երկրորդը` հեղափոխական թռիչքի ժամա-
նակահատվածը, որը նախապատրաստվում է դրան նախորդող աստիճանական զար-
գացմամբ, որակապես նոր գիտելիքի (հետևաբար` հնի ավարտի) դարաշրջանի սկիզբն 
է: Այն չի տեղավորվում հնացած տեսական հայացքների շրջանակներում, նպաստում է 
տեսականորեն նոր, երբեմն բեկումնային հայեցակարգերի առաջացմանը: Գիտելիքի 
զարգացման հեղափոխական ժամանակահատվածին հաջորդում է իրականության տեխ-

                                                 
1 Кондратьев Н.Д., Проблемы экономической динамики, М.: Экономика, 1989, с. 62.  
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Ժամանակ 

Գիտելիքի հեղափոխական 
զարգացման 

ժամանակահատված 

Գիտելիքի աստիճանական 
զարգացման 

ժամանակահատված 

Գիտելիքի աստիճանական 
զարգացման 

ժամանակահատված 

Շրջման կետ 

նիկական յուրացման շրջանը՝ ի հայտ եկող հնարավորությունների ավելի ամբողջական 
իրացումը, աստիճանական զարգացումը: Հետևաբար` կարելի է եզրակացնել, որ տեխնո-
լոգիական փոփոխություններ առաջացնող գիտելիքի կուտակման կենսապարբերա-
շրջանն ունի տարբեր փուլերից կազմված լոգիստիկ կորի տեսք (գծանկար 1), որը ձևա-
վորվում է այն արտացոլող ցուցանիշների՝ միմյանցից տարբերվող աճի տեմպերով: 

 

 
Գծանկար 1. Գիտելիքի կուտակման կենսապարբերաշրջանի պայմանական կորը 

 
Գծանկար 1-ում ներկայացված լոգիստիկ կորի` մինչև դրա շրջման կետն ընկած ժա-

մանակահատվածում գիտելիքի աստիճանական, այնուհետև հեղափոխական զարգացու-
մը կարելի է անվանել «բարձրացնող ալիք», իսկ մյուս մասը` «ցածրացնող ալիք»:  

Այսպիսով` գիտելիքի կուտակման գործընթացը տեղի է ունենում երկու փուլով, որոնք 
էլ ձևավորում են գիտելիքի կուտակման երկար ալիքներ: Գիտելիքի կուտակման երկար 
ալիքները և տնտեսական մեծ պարբերաշրջանները կամ կոնդրատևյան ալիքները փոխ-
կապված են. գիտելիքի էքսպոնենցիալ աճը կամ գիտական հեղափոխությունը առնվազն 
20-25 տարով նախորդում է տնտեսական մեծ պարբերաշրջանի մեկնարկին, այսինքն` 
սկսվում է կոնդրատևյան նախորդ ցածրացնող ալիքին զուգընթաց և ավարտվում դրա 
ավարտից նույնքան ժամանակ առաջ` տևելով միջինը 50 տարի:  

Բազմաթիվ հետազոտողներ ալիքների փոփոխությունը կապում են հիմնական տեխ-
նոլոգիական նորաստեղծությունների և տեխնոլոգիական կացութաձևերի հետ: Առաջա-
վոր տեխնոլոգիաները հնարավորություններ են ստեղծում արտադրության ընդլայնման 
համար և ձևավորում տնտեսության նոր հատվածներ, որոնք էլ կազմավորում են տեխ-
նոլոգիական կացութաձև1: 

                                                 
1 Гринин Л. Е., Кондратьевские волны, технологические уклады и теория производственных революций.   
Кондратьевские волны. Аспекты и перспективы / Отв. ред. А. А. Акаев, Р. С. Гринберг, Л. Е. Гринин,   
А. В. Коротаев, С. Ю. Малков, Волгоград: Учитель, 2012, с. 222-262. 
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Տեխնոլոգիական նորաստեղծությունները կազմված են ինքնավերականգնվող պար-
բերաշրջանում միմյանց փոխկապված երեք փուլից՝ ստեղծարար և իրագործելի գաղա-
փար, դրա գործնական կիրառում, տարածում հասարակությունում: 

Եթե տեխնոլոգիան դիտվի որպես մեծ շարժիչ, հզոր արագացուցիչ, ապա գիտելիքը 
հարկ է դիտել որպես դրա վառելիք1: Մեր սոցիալական միջավայրում «գիտելիքը ենթա-
դրում է փոփոխություններ», իսկ դրա ձեռքբերման արագացումը, որը սնուցում է տեխ-
նոլոգիայի շարժիչը, նշանակում է վերափոխումների արագացում: 

Տնտեսական պատմության մեջ առանձնացվում են միմյանց փոխարինող հինգ եր-
կար ալիքներ, որոնք սովորաբար անվանվում են ըստ դրանց առանցքային տեխնոլոգիա-
ների (աղյուսակ 1): 

 
Աղյուսակ 1 

Տնտեսական մեծ պարբերաշրջանների տեխնոլոգիական բնութագրերը 
 

Մեծ 
պարբերա-
շրջաններ 

Բնորոշ 
տեխնոլոգիաներ 

Հիմնական ճյուղեր 
 

Առաջատար 
տեխնոլոգիական 

երկրներ 
I 
 

վաղ մեքենայացում տեքստիլ արդյունաբերություն, 
տեքստիլ մեքենաշինություն 

Նիդեռլանդներ, Մեծ 
Բրիտանիա, Բելգիա 

 
II 
 

շոգեշարժիչ և 
երկաթուղիներ 
 

երկաթուղիներ, 
շինարարություն, 
մեքենաշինություն 

Մեծ Բրիտանիա, 
Ֆրանսիա, Բելգիա, 
Գերմանիա, ԱՄՆ 

III 
էլեկտրատեխնիկա, 
ծանր մեքենաշինու-
թյուն 

էլեկտրաէներգետիկա,  
մեքենաշինություն,  
հիմնական քիմիա 

Գերմանիա,ԱՄՆ, Մեծ 
Բրիտանիա, Ֆրանսիա 
և այլն 

IV 
 
 

զանգվածային 
արտադրություն 
 
 

ավտոմոբիլային, տրակտորային 
մեքենաշինություն, երկարատև 
օգտագործման ապրանքների 
արտադրություն, սինթետիկ 
նյութեր 

ԱՄՆ, Գերմանիա և ԵՄ 
մյուս երկրներ, 
Ճապոնիա, 
Շվեյցարիա և այլն 
 

 
V 
 

ինֆորմատիկա և 
հեռահաղորդակցու-
թյուններ 

էլեկտրոնիկա, ռոբոտաշինություն, 
տեղեկատվական 
ծառայություններ 

Ճապոնիա, ԱՄՆ, ԵՄ, 
Թայվան, Կորեա և 
այլն 

 
Տեխնոլոգիական փոփոխության օրինաչափությունները նպաստում են տեխնոլոգիա-

ների հիմքում գտնվող գիտելիքների մշտապես նորացմանը, այսինքն` ընդգծվում է հին 
տեխնոլոգիան նորով փոխարինելու անհրաժեշտությունը տեխնոլոգիական խզվածքնե-
րում չհայտնվելու համար (գծանկար 2): 

 

                                                 
1 Тоффлер Э., Шок будущего: Пер. с англ./ Э. Тоффлер, М.: ООО “Издательство ACT”, 2002, с. 42. 
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Գծանկար 2. Տեխնոլոգիական խզվածքները և նոր գիտելիքի կուտակումը 

(Աղբյուրը (ձևափոխված)` Фостер Р., Обновление производства: атакующие выигрывают.  
М.: Прогресс, 1987, с. 36.) 

 
S-ձև կորն արտացոլում է կախվածությունն արդյունքի կամ գործընթացի բարելավ-

ման ծախսերի և միջոցների ներդրումից ստացված արդյունքների միջև: Սկզբում, երբ մի-
ջոցները ներդրվում են նոր մշակումների մեջ, հաջողությունները համեստ են: Այնուհետև, 
երբ հաջողության համար գործադրվում են առանցքային գիտելիքներ, արդյունքները բա-
րելավվում են թռիչքաձև: Վերջապես, արդյունքում կամ գործընթացում, լրացուցիչ միջոց-
ների ներդրմանը զուգահեռ, տեխնիկական զարգացումը դառնում է ավելի դժվար ու 
թանկարժեք: Եվ այդ բոլորը S-ձև կորի վերևում սահմանային կամ «շրջման կետի» պատ-
ճառով, որտեղ աճի արագությունը հասնում է առավելագույնի: Ամբողջական պարբերա-
շրջանը սկսվում է դանդաղ աճից, այնուհետև հետևում է բուռն զարգացման փուլը, և, 
վերջապես, զարգացումն ավարտվում է հագեցման ժամանակահատվածով: Փուլերի այդ-
պիսի հերթագայությունը բնորոշ է ինչպես տեխնոլոգիական, այնպես էլ տնտեսական 
շատ գործընթացների: Արդյունքների կամ գործընթացների՝ մի խմբից մյուսին անցնելու 
ժամանակահատվածները Ռ. Ֆոսթերն  անվանել է տեխնոլոգիական խզվածքներ. առա-
ջանում է խզվածք S-ձև կորերի միջև, և սկսում է ձևավորվել նոր կոր՝ միանգամայն նոր 
գիտելիքի հենքով (գծանկար 2)1: Այսինքն՝ տեխնոլոգիական փոփոխությունը հնարավոր է 
դառնում նոր գիտելիքի կուտակման շնորհիվ: Քանի որ գիտելիքի կուտակումը, տարբեր 
ինտենսիվությամբ, անընդհատ գործընթաց է, ապա տեխնոլոգիական նորաստեղծու-
թյունները նույնպես ընթանում են տարբեր ինտենսիվությամբ՝ առաջացնելով պարբերա-
շրջանային երևույթներ:  

Այսպիսով՝ ելնելով բազմաթիվ հետազոտությունների արդյունքներից, կարելի է ա-
պացուցված համարել հետևյալ դատողությունները. 

1. Տեխնոլոգիական խոշոր փոփոխությունները (տեխնոլոգիական կացութաձևերի 
փոփոխությունը) գիտելիքի կուտակման երկար ալիքների արդյունք են: Գիտելիքի 

                                                 
1 Фостер Р., Обновление производства: атакующие выигрывают, М.: Прогресс, 1987, с. 36. 

Ա
րդ

յո
ւն

քն
եր

 

Ջանքեր (ծախսեր)

Տեխնոլոգիական խզվածք

Նոր տեխնոլոգիա 

Հին տեխնոլոգիա 
Նոր գիտելիք

Շրջման կետ



 18

հեղափոխական զարգացման ժամանակահատվածում գիտելիքի կուտակման ին-
տենսիվությունը պայմանավորում է տնտեսական իրադրությունը և ձևավորում 
տեխնոլոգիական կացութաձևը: 

2. Գիտելիքի կուտակման երկար ալիքները 20-25 տարով նախորդում են կոնդրա-
տևյան երկար ալիքներին, որոնք, ինչպես և «կ-ալիքները» չունեն խիստ պարբե-
րականություն, չեն կրկնում միմյանց, զարգանում են իրենց բնորոշ սոցիալ-մշա-
կութային, ինստիտուցիոնալ և տեխնոլոգիական միջավայրերում: 

3. Տեխնոլոգիական փոփոխություններ առաջացնող գիտելիքի կուտակման կենսա-
պարբերաշրջանն ունի տարբեր փուլերից կազմված լոգիստիկ կորի տեսք, որը 
ձևավորվում է այն արտացոլող ցուցանիշների՝ միմյանցից տարբերվող աճի տեմ-
պերով: 

 
 
Հոդվածում լուսաբանվում է տեխնոլոգիական փոփոխությունների և գիտելիքի կուտակման 

գործընթացների փոխկապվածությունը: Հիմնավորվում է, որ տեխնոլոգիական փոփոխություննե-
րը գիտելիքի կուտակման երկար ալիքների արդյունք են: Գիտելիքի հեղափոխական զարգացման 
ժամանակահատվածում գիտելիքի կուտակման ինտենսիվությունը պայմանավորում է տնտեսա-
կան իրադրությունը և ձևավորում տեխնոլոգիական կացութաձևը: Գիտելիքի կուտակման երկար 
ալիքները 20-25 տարով նախորդում են կոնդրատևյան ալիքներին: 

 
 

ГАГИК ВАРДАНЯН 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ НАКОПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ 
 

В статье обсуждается взаимозависимость между технологическими изменениями и процессами 
накопления знаний. Обосновывается, что технологические изменения являются результатом длин-
ных волн накопления знаний. В период революционного развития знаний интенсивность накоп-
ления знаний обусловливает экономическую конъюнктуру и формирует технологический уклад.  

 
 

GAGIK VARDANYAN 
 

TECHNOLOGICAL CHANGES AND LONG WAVES THE ACCUMULATION OF KNOWLEDGE 
 
In the article has shown independence between technologial changes and processes of 

accumulation of knowledge. Author substantiate, that technologoal changes grow out of long waves of 
accumulation of knowledge. During revolutionary accumulation of knowledge intensity of accumulation 
of knowledge causes economic structure and forms technologial way. 
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ՎԱՐԴԱՆ ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ 
Տնտեսագիտության  դոկտոր,  
պրոֆեսոր, ԵՊՀ 

 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  մրցակցային միջավայր, տնտեսավարող 
սուբյեկտ, հակամենաշնորհային քաղա-
քականություն 

 
Տնտեսական համակարգի բնականոն զարգացման հիմնական նախադրյալը առողջ 

մրցակցային միջավայրի ձևավորումն ու շարունակական բարելավումն է, ինչը պահան-
ջում է երկրում ընդհանուր տնտեսական քաղաքականության նպատակամետ իրագոր-
ծում` հակամենաշնորհային համապատասխան ուղղվածությամբ: Ազատ մրցակցությունը, 
հանդիսանալով շուկայական համակարգի զարգացման հիմնական շարժիչ ուժը, բազմա-
բնույթ դրսևորումներով նպաստում է գիտատեխնիկական առաջընթացին և նորաստեղ-
ծական համալիր ծրագրերի ներդրմանը տնտեսության ամենատարբեր ճյուղերում՝ խթա-
նելով արտադրական տեխնոլոգիաների արդիականացումը, ապահովելով ռեսուրսների 
արդյունավետ օգտագործումը տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից, հանգեցնելով գնա-
գոյացման արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորմանը, ի վերջո, ապահովելով երկրի սո-
ցիալ-տնտեսական կայուն զարգացումը: Շուկայական համակարգն, ընդհանուր առմամբ, 
ներառում է երկրի տնտեսական, քաղաքական ու իրավական գրեթե բոլոր ինստիտուտ-
ները և շուկայի մասնակիցների փոխկապակցված գործունեությունը, իրենց դինամիկ վի-
ճակի մեջ, հետևաբար՝ այն մշտապես փոփոխվող` զարգացող համակարգ է, որի կարգա-
վորման մեխանիզմները պետք է զուգորդվեն մրցակցային կանոնների առաջնահերթ 
պահպանմամբ՝ դրանով իսկ ապահովելով ընդհանուր տնտեսական քաղաքականության 
իրականացման արդյունավետությունը: Մյուս կողմից, շուկայական համակարգը, որպես 
ինքնազարգացող և բարդ կառուցվածքով մեխանիզմ, անխուսափելիորեն ենթակա է տա-
րաբնույթ դեֆորմացիաների: Ուստի անհնար է պատկերացնել վերջինիս արդյունավե-
տությունն առանց պետական միջամտության: Այս առումով, նույնիսկ զարգացած տնտե-
սությամբ երկրներում կարգավորման խնդրում պետական միջամտության հարցը դեռևս 
մնում է որպես քննարկման առարկա: Մասնավորապես՝ պետությունը պետք է վարի այն-
պիսի քաղաքականություն, որպեսզի այն չհանգեցնի շուկայական մեխանիզմների խա-
թարմանը, մրցակցային և ներդրումային միջավայրի վատթարացմանը` ընդհուպ տնտե-
սավարող սուբյեկտների գործունեության դադարեցմանը կամ ստվերային հարաբերու-
թյունների ձևավորմանը:  

Հարկ է նշել, որ առողջ մրցակցային միջավայրի ձևավորմանն ու զարգացմանը միտ-
ված հակամենաշնորհային քաղաքականության մշակման, իրագործման և հետագա բա-
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րելավման գործընթացը հատկապես կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության համար, 
քանի որ դրանով է մեծապես պայմանավորված երկրի ընդհանուր տնտեսական քաղա-
քականության արդյունավետությունն ու սոցիալ-տնտեսական զարգացման հեռանկար-
ները1:  

Շուկայական տնտեսությամբ աշխարհի զարգացած երկրները մշակել են հակամենա-
շնորհային քաղաքականության կարգավորման տարբեր մոդելներ և ձևավորել են 
անհրաժեշտ օրենսդրաիրավական հիմքեր` համապատասխան մեխանիզմներով` կախ-
ված իրենց տնտեսությունների կառուցվածքից, զարգացման աստիճանից ու ազգային 
առանձնահատկություններից2: Սակայն, բոլոր դեպքերում, անկախ ընտրված մոդելներից 
կամ կարգավորման ձևերից, հակամենաշնորհային քաղաքականությունը պետք է նպա-
տակաուղղված լինի տնտեսական գործունեության (ակտիվ կամ պասիվ ձևերում) մաս-
նակիցների իրավունքների ու շահերի օրինական պաշտպանությանը: Այլ կերպ ասած, 
պետք է ստեղծվի հավասար մրցակցային դաշտ բոլոր տնտեսավարող սուբյեկտների հա-
մար, օրենսդրաիրավական այնպիսի հիմքերի ձևակերպմամբ և դրանց հետագա պաշտ-
պանությամբ, որպեսզի նրանց իրավունքները չվտանգվեն շուկայական համակարգին 
բնորոշ մենաշնորհացման գործընթացում: 

Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես և ցանկացած երկիր, հակամենաշնորհա-
յին քաղաքականության արդյունավետ իրագործման համար պետք է իրականացնի նպա-
տակամետ ու որոնողական համալիր միջոցառումներ` ուղղված մրցակցային միջավայրի 
ձևավորմանն ու կատարելագործմանը, որի համար անհրաժեշտ է գործադրել ամենայն 
ջանքեր, քանի որ մրցակցային մշակույթի ձևավորումը պահանջում է որոշակի «ինկուբա-
ցիոն» գործընթաց` պայմանավորված բարոյահոգեբանական, ժողովրդավարական, 
տնտեսական ու քաղաքական և այլ գործոններով, ինչպես նաև իրավական դաշտի ձևա-
վորմամբ և հետևողական բարելավմամբ: Միևնույն ժամանակ, այդ գործընթացը չի կա-
րող միանգամից տեղի ունենալ. այն ընթանում է աստիճանաբար, իր «էվոլյուցիոն» զար-
գացմամբ, և նշված խնդիրների հաղթահարման համար պետք է որոշակի ժամանակ:  

Ազատական շուկայական հարաբերությունների անցման փուլում Հայաստանի Հան-
րապետությունը, սահմանադրության ամրագրումից անմիջապես հետո, առանց որևէ այլ-
ընտրանքի, ձեռնամուխ է եղել հակամենաշնորհային քաղաքականության ձևավորման 
գործընթացին: Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության կարգավորման նպատա-
կով ընտրվել է ազատ մրցակցությունը պաշտպանող և մենաշնորհային գործունեությունը 

                                                 
1 Մ. Միքայելյան, Մենաշնորհները Հայաստանում. տնտեսության զարգացման խթա՞ն, թե խոչընդոտ, «Ար-
դարություն» Մատենաշար թիվ 7, Մենաշնորհները Հայաստանի Հանրապետությունում: Հիմնախնդիրներ և 
Լուծումներ, ՀՅ դաշնակցություն, 2006, Երևան: 
Վ. Բոստանջյան, Հակամենաշնորհային քաղաքականության միջազգային փորձը և Հայաստանի ներկայիս 
քաղաքականությունը, «Արդարություն» Մատենաշար թիվ 7, Մենաշնորհները Հայաստանի Հանրապետու-
թյունում: Հիմնախնդիրներ և Լուծումներ, ՀՅ դաշնակցություն, 2006, Երևան: 
2 Turley G., Luke P., Transition Economics: Two Decades On, Routledge, 2010, 504 p. 
Blanchard O., The economics of post-communist transition, Oxford University Press, Oxford, 1997, 149 p. 
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սահմանափակող` «կանխարգելիչ մոդելը», որը գործում է բազմաթիվ եվրոպական 
երկրներում1:  Պետության հակամենաշնորհային քաղաքականության ընդունման փուլում 
հստակ սահմանազատվել են մրցակցության բնագավառի կարգավորման հիմնական 
ուղղություններն ու գերակա խնդիրները, սկզբունքներն ու մեթոդները:  

ՀՀ-ում տնտեսական բարեփոխումների իրականացման և մրցակցության պաշտպա-
նության քաղաքականության ձևավորման վկայությունը կարելի է համարել օրենսդրա-
իրավական անհրաժեշտ հիմքերի ստեղծումը: 

Բացի իրավական հիմքերից, երկրում ստեղծվեցին տնտեսական մրցակցության 
պաշտպանության հանրային ծառայությունները կարգավորող պետական մարմիններ: 
Վերջիններիս գործունեությունն, ընդհանուր առմամբ, ուղղված էր մրցակցային միջավայ-
րի բարելավմանն ու տնտեսական մրցակցության պաշտպանության արդյունավետության 
բարձրացմանը: 

Հարկ է  սակայն նշել, որ հակամենաշնորհային օրենսդրության մեջ դեռևս կան մի 
շարք չլուծված խնդիրներ՝ պայմանավորված ինչպես ՀՀ տնտեսության կառուցվածքային  
առանձնահատկություններով, այնպես էլ բազմաթիվ այլ գործոններով: Ընդ որում, ան-
կախ իրականացվող բարեփոխումների շարունակական ընթացքից, ընդունված իրավա-
կան ակտերում նկատելի են օրենքների ոչ կոորդինացվածություն, դրանց կիրառման 
սուբյեկտիվություն և նմանատիպ այլ գործոններ, որոնք դանդաղեցնում են առողջ 
մրցակցային միջավայրի ձևավորման գործընթացը: Ինչ վերաբերում է մրցակցային 
օրենսդրության համակարգված դիտարկմանը ՀՀ-ում, ապա այս հարցում կան որոշակի 
խնդիրներ, որոնք խաչվում են ինչպես մրցակցության պաշտպանության բնագավառին 
առնչվող հարակից օրենքներին, այնպես էլ պետական կառավարման քաղաքականու-
թյան իրագործմանը: Նման խնդրահարույց օրենքներից կարելի է առանձնացնել «Ներ-
քին շուկայի պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը, «Հակագնագցման /հակադեմփինգա-
յին/ և փոխհատուցման միջոցների մասին» ՀՀ օրենքը, «Սպառողների իրավունքների 
պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը և այլն, որոնք չեն ապահովում կարգավորման 
անհրաժեշտ մակարդակը երկրում, ինչը կարևոր է արդյունավետ մրցակցային քաղաքա-
կանության իրականացման համար:  

Այս օրենքների կարևորությունը և դրանց համալիր դիտարկումը, մրցակցության 
պաշտպանության տեսանկյունից, անվիճելի է, քանի որ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զար-
գացման ներկայիս փուլում, տնտեսության կայուն վիճակի հենակետն է համարվում ՓՄՁ 
զարգացման և տնտեսավարող սուբյեկտների համար հավասար մրցակցային դաշտի 
ապահովման հիմնահարցը, հատկապես, հայրենական արտադրողների մրցունակության 
բարձրացման նպատակով: Այս առումով լուրջ խնդիր է նաև այն, որ ՀՀ-ն, համաձայն 
միջազգային կառույցներում ստանձնած պարտավորությունների, այն է` չկիրառել խտրա-
                                                 
1 Чирихин С.Н., Антимонопольная система в Великобритании, ЭКО, 1999,  № 1, ст. 170-177. Просветов В. 
В., Шаститко А. Е., Анализ антитрестового законодательства и правоприменения в ЕС: Отчет, Российс-
ко-Европейский Центр Экономической Политики, Москва, 2005, 65 с. Waterson M., Competition, Monopoly 
and Corporate Governance, Edward Elgar Publishing, 2008, 319 p. 
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կան մոտեցումներ հայրենական արտադրողների և ներմուծող տնտեսավարող սուբյեկտ-
ների նկատմամբ, իր ընդհանուր տնտեսական քաղաքականության մեջ, փաստորեն, չի 
օգտագործում նշված օրենքներով սահմանված կարգավորման մեխանիզմները: Նման 
մոտեցումը կարող է անմրցունակ դարձնել հայրենական արտադրանքը, որն արդեն իսկ 
արտադրական բարձր ծախքերի, գների և այլ գործոնների պատճառով գտնվում է ոչ հա-
վասար մրցակցային պայմաններում ներմուծվողի նկատմամբ` հարկման միևնույն ռեժիմ-
ների սահմանման պարագայում, ինչը էապես վնասում է տեղական արտադրության 
մրցունակությանը՝ ընդհուպ վտանգելով վերջինիս հետագա գործունեությունը:  

Վերը նշված օրենքներն ու դրանց համակարգված կիրառումը պետք է միտված լինեն 
երկրում հավասար մրցակցային դաշտի ապահովմանն ու պաշտպանությանը՝ կոորդի-
նացնելով բոլոր մասնավոր դեպքերը, հաշվի առնելով ՀՀ տնտեսական կառուցվածքի 
առանձնահատկությունները:  

ՀՀ տնտեսական համակարգի զարգացման ներկայիս պայմաններում առաջ եկած 
շուկայական հարաբերություններին բնորոշ նոր մարտահրավերներն ի հայտ են բերում 
տնտեսության կարգավորման նորանոր խնդիրներ, որոնց հաղթահարումը դժվար է 
պատկերացնել առանց առողջ մրցակցության պաշտպանությանն ու զարգացմանն 
ուղղված արդյունավետ պետական քաղաքականության իրագործման: Այս կապակցու-
թյամբ, հարկ է նշել, որ մրցակցային քաղաքականության արդյունավետությունը բարձ-
րացնելու նպատակով ընդհանուր տնտեսական քաղաքականության համատեքստում 
անհրաժեշտ է դիտարկել նաև մակրոտնտեսական համամասնությունների հարաբերակ-
ցության օպտիմալ աստիճանի հարցը, որը մի կողմից պետք է ապահովի երկրի առջև 
ծառացած խնդիրների լուծումը, մյուս կողմից՝ ստեղծի հնարավոր նախադրյալներ առողջ 
մրցակցային միջավայրի ձևավորման համար: Անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել պետու-
թյան ընդհանուր տնտեսական քաղաքականության ուղղությունների` հարկաբյուջետային, 
ֆինանսական, դրամավարկային և այլ բնույթի տնտեսական բարեփոխումների մշակման 
և իրագործման հնարավոր ազդեցությունը մրցակցային միջավայրի ձևավորման վրա, 
քանի որ վերջիններս անուղղակիորեն պայմանավորում են տնտեսավարող սուբյեկտների 
հետագա գործունեությունը:  

Առողջ մրցակցային միջավայրի ձևավորման գործում մեծ է հարկաբյուջետային քա-
ղաքականության դերը: Ակնհայտ է, որ ֆիսկալ բնույթի խնդիրների լուծմանը զուգահեռ 
այն չպետք է խանգարի տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության համար բարե-
նպաստ դաշտի ձևավորմանը: Իրականում հաճախ ենք առնչվում այնպիսի վիճակի հետ, 
երբ պետական բյուջեի մուտքերը ապահովելու համար գործադրվող ֆիսկալ գործիքները, 
հետապնդելով կարճաժամկետ հատվածում որոշակի խնդիրների կարգավորման նպա-
տակ, տնտեսավարող սուբյեկտների համար ստեղծում են այնպիսի իրավիճակներ, երբ 
դրանց հետևանքները դժվար է վերացնել նույնիսկ երկարաժամկետում: Ավելին, դրանք 
կարող են հանգեցնել գործունեության դադարեցման: Մյուս կողմից, տնտեսավարող 
սուբյեկտները հարկային պարտավորությունները կատարելիս երբեմն հայտնվում են ան-
հավասար մրցակցային պայմաններում, որի պատճառը կարող է լինել ոչ միայն օրենքով 
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տրամադրված հարկային արտոնությունը` հարկվող օբյեկտի նվազեցման, հարկային 
դրույքաչափերի իջեցման, ծախսերի հաշվանցման, հարկի հաշվարկման և վճարման 
ժամկետների հետաձգման և այլ ձևերով, այլ նաև օրենքով չնախատեսված (իրավական 
ակտերի ոչ հստակ սահմանման, կիրարկման սուբյեկտիվության, կոռուպցիոն ռիսկերի և 
այլ պատճառներով) արտոնություններից օգտվելը: 

Կարևորվում է նաև Մրցակցության հանձնաժողովի կողմից իրականացվող՝ արգել-
ված պետական օժանդակության նկատմամբ վերահսկողությունը, որը կարող է արտա-
հայտվել ինչպես հարկային արտոնությունների, պետական երաշխավորման, լրահատ-
կացման կամ նմանատիպ մեխանիզմների, այնպես էլ պետական պաշտոնատար ան-
ձանց հակամրցակցային գործողությունների կամ վարքագծի միջոցով: Այստեղ խնդիր է 
առաջանում՝ կապված պետական կառավարման համակարգում ընդհանուր տեղեկատ-
վական բազայի ստեղծման, մասնավորապես՝ մրցակցային ոլորտին վերաբերող անհրա-
ժեշտ տեղեկատվության օպերատիվ հասանելիության, համադրելիության և նմանատիպ 
այլ հարցերի հետ, որոնց Հանձնաժողովն առնչվում է իր գործունեության ընթացքում: 
Դրանք, բնականաբար, նվազեցնում են Հանձնաժողովի հնարավորությունը` բացահայ-
տելու և կանխարգելելու հնարավոր իրավախախտումները: 

Արդյունավետ մրցակցային քաղաքականության և օրենսդրության կիրարկումը պա-
հանջում է մակրոտնտեսական կարգավորման մեխանիզմների ընտրության ժամանակ 
հաշվի առնել ընդունվող իրավական ակտերի/կարգավորման մեխանիզմների պարտա-
դիր փորձաքննության հարցը` մրցակցային օրենսդրության կանոններին համապատաս-
խանության տեսանկյունից: Ներկայումս, թեպետ նշված խնդիրը հանրապետությունում 
ունի որոշակի կարգավորում, այսինքն՝ ընդունվող իրավական ակտերը հնաձնաժողովի 
նախաձեռնությամբ ենթակա են փորձաքննության, սակայն վերջինիս կողմից դիտարկ-
վում են միայն մասնավոր դեպքեր, և արդյունքում՝ չի ապահովվում համալիրության 
անհրաժեշտ աստիճանը ողջ տնտեսության կտրվածքով: Ուստի պետության կողմից հա-
ճախակի վերանայվող իրավական ակտերի, կարգավորման մեխանիզմների և հատկա-
պես հարկային ու մաքսային օրենսդրության փոփոխությունների պայմաններում առողջ 
մրցակցության զարգացման հիմնահարցի դիտարկման թերացումը և զուտ օրակարգա-
յին հարցերի լուծումը կարող են հանգեցնել տնտեսական կառուցվածքի լուրջ ձևափոխ-
ման՝ ընդհուպ ներդրումային և գործարար միջավայրի ակտիվության նվազման:  

Ինչ վերաբերում է երկրի դրամավարկային/ֆինանսական քաղաքականության ազդե-
ցությանը մրցակցային և ներդրումային միջավայրի վրա, ապա տնտեսավարող սուբյեկտ-
ների բնականոն գործունեությանը և առողջ մրցակցությանը խոչընդոտող հանգամանք-
ներից կարելի է առանձնացնել դրամի փոխարժեքի կտրուկ տատանումների բացասա-
կան ազդեցությունն ինչպես արտահանողների, այնպես էլ ներկրողների համար: Փաստո-
րեն, փոխարժեքի կտրուկ տատանումները կարող են առաջացնել ցնցումներ շուկայում՝ 
տնտեսավարող սուբյեկտներին մղելով ստվերային դաշտ, հանգեցնելով հակամրցակցա-
յին դրսևորումների, գնագոյացման մեխանիզմների խեղաթյուրման և մրցակցային միջա-
վայրի վրա բացասաբար ազդող այլ երևույթների: Մյուս կողմից, փոխարժեքի սպասվող 
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տատանումների պայմաններում տնտեսավարողները չեն կարող կազմակերպել իրենց 
հետագա գործունեությունը: Դրամավարկային/ֆինանսական քաղաքականության կա-
րևոր հիմնահարցերի հաջորդ շարքը, որն առնչվում է մրցակցության հիմնախնդրին, բո-
լոր տնտեսավարողների համար վարկային միջոցների հասանելիությունն է, էժան փոխա-
ռությունների ներգրավման միջոցով մրցակցության ակտիվացումը և, հետևաբար, տոկո-
սադրույքների նվազումը, ֆինանսական շուկայի մասնակիցների միջև հնարավոր հա-
կամրցակցային համաձայնությունների վերահսկումը և այլն: Դրամավարկային/ֆինան-
սական քաղաքականության իրականացման ժամանակ կարևորվում է նաև վարկային 
ռեսուրսների նպատակամետ, առարկայական օգտագործումը, որ կնպաստի երկրում 
ԳՏԱ-ի և տնտեսական ակտիվության բարելավմանը:  

Ընդհանուր առմամբ, երկրի մրցակցային և, առհասարակ, մակրոտնտեսական քա-
ղաքականության իրականացման ընթացքում առաջանում են նաև բազմաթիվ այլ գոր-
ծոններ, որոնք պայմանավորված են տնտեսական կառուցվածքի առանձնահատկություն-
ներով և ուղղակի կամ անուղղակի ձևով կարող են խոչընդոտել առողջ մրցակցային մի-
ջավայրի ձևավորմանը: Վերջինիս խանգարում են նաև հանրապետությունում  հարկային 
և մաքսային վարչարարության դեռևս ոչ բավարար մակարդակը, ստվերային տնտե-
սության մեծ ծավալները և այլ հանգամանքներ: Այստեղ մրցակցությանը խոչընդոտող 
խնդիրը կապված է հանրապետությունում օլիգոպոլ տիպի շուկաների գերակայության 
հետ, որտեղ ամենից հաճախ են կնքվում հակամրցակցային համաձայնություններ տնտե-
սավարող սուբյեկտների միջև: Դրանք սահմանափակելով մրցակցությունը և հանգեցնե-
լով լրացուցիչ գնաճի՝ անմիջականորեն վնասում են վերջնական սպառողին: Նշենք, որ 
հակամրցակցային համաձայնություններն ամբողջ աշխարհում դժվար բացահայտվող 
իրավախախտումներ են և պահանջում են փաստացի ամրագրված իրեղեն ապացույցներ, 
իսկ վերջիններս, որպես կանոն, կրում են գաղտնի և բանավոր բնույթ: Հետևաբար՝ ան-
հնար է դառնում նույնիսկ ակնհայտ իրավախախտումների ապացուցումը դատական ատ-
յաններում, քանի որ, համաձայն օրենքի, հակամրցակցային համաձայնությունները հա-
մարվում են կայացած միայն իրեղեն ապացույցի առկայության դեպքում: Ինչ վերաբերում 
է գերիշխող դիրքի չարաշահմանը` գների չհիմնավորված բարձրացման, պահպանման, 
շուկայում ապրանքների արհեստական պակասուրդի ստեղծման և այլ միջոցներով, ապա 
այստեղ խնդիրն այն է, որ ինչքան էլ խստացվեն պատասխանատվության միջոցներն 
իրավախախտումների դեպքում և ընդլայնվեն Հանձնաժողովի իրավասությունները 
դրանց բացահայտման ուղղությամբ (օրինակ՝ հսկիչ-գնումների, ստուգման իրավունքի 
շնորհումը), այնուամենայնիվ, քանի դեռ երկրում առկա են ստվերային տնտեսություն, 
փաստաթղթաշրջանառության կարգավորման և նմանատիպ այլ խնդիրներ, որոնք խա-
թարում են մրցակցային միջավայրի գնահատման իրական պատկերը, Հանձնաժողովն ի 
զորու չէ ապահովելու գնագոյացման արդար մեխանիզմների հաստատման և առողջ 
մրցակցության զարգացման անհրաժեշտ նախադրյալներ: Այս խնդիրը ՀՀ-ում հրատապ 
է, քանի որ տնտեսության զարգացման ներկայիս վիճակում մրցակցային դաշտի դեռևս 
ոչ բավարար պաշտպանվածությունն ու մենաշնորհացման բարձր աստիճանը անմիջա-
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կանորեն վնասում են սպառողների շահերը, էապես ազդում են սոցիալապես անապահով 
խավի կենսամակարդակի վրա: Եվ, ընդհանրապես, տնտեսավարող սուբյեկտների հա-
կամրցակցային բոլոր դրսևորումները բացասաբար են անդրադառնում սպառողի վրա: 

Ինչպես հայտնի է, մրցակցային օրենսդրության կիրարկումը գործնականում շուկա-
յական համակարգի կարգավորման խնդիրներից ամենաբարդն է: Թեպետ այն ենթարկ-
վում է շարունակական կատարելագործման, այդուհանդերձ, անհրաժեշտ է համակարգ-
ված միջոցառումների համալիր իրականացում` միտված երկրում ներդրումային և առողջ 
մրցակցային միջավայրի ձևավորմանն ու դրա բարելավմանը: 

Այսպիսով՝ քննարկված հարցերը թեպետ ունեն լուծումներ, սակայն մրցակցային 
մշակույթի ձևավորումը որոշակի ժամանակ է պահանջում: Արդյունավետություն կապա-
հովվի, եթե մրցակցային խնդիրները և դրանց հանգուցալուծումը դիտարկվեն երկրի ընդ-
հանուր տնտեսական քաղաքականության համատեքստում: Ըստ էության, դրանք 
տնտեսական մրցակցության պաշտպանության և հակամենաշնորհային քաղաքականու-
թյան ոլորտում առկա այն հիմնախնդիրներն են, որոնց առագ լուծմամբ է պայմանավոր-
ված առաջիկա տարիներին այդ ոլորտների առաջընթացը:   

 
 
Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես և ցանկացած երկիր, հակամենաշնորհային քաղա-

քականության արդյունավետ իրագործման համար պետք է իրականացնի նպատակամետ ու որո-
նողական համալիր միջոցառումներ` ուղղված մրցակցային միջավայրի ձևավորմանն ու կատարե-
լագործմանը: Միևնույն ժամանակ, այդ գործընթացը չի կարող միանգամից տեղի ունենալ. այն 
ընթանում է աստիճանաբար, իր «էվոլյուցիոն» զարգացմամբ, և նշված խնդիրների հաղթահար-
ման համար պետք է որոշակի ժամանակ: 

 
 

ВАРДАН БОСТАНДЖЯН 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

 

Республика Армения, как и любая страна, должна для эффективной реализации антимоно-
польной политики осуществлять комплексные мероприятия, направленные на формирование и 
совершенствование конкурентной среды. В то же время этот процесс не может сразу происходить, 
он протекает постепенно: для "эволюционного" развития и преодоления названных проблем необ-
ходимо определенное время. 

 
 

VARDAN BOSTANJYAN 
 

THE PROBLEMS OF ECONOMIC REGULATION IN REPUBLIC OF ARMENIA 
 

Republic of Armenia, as well as any country, for effective realization of antimonopoly policy should 
carry out the complex actions directed on formation and improvement of the compatitive envioronment. 
At the same the process can't happen at once, it procecds gradually: evolutionary development and 
overcoming of the following problems requires certain time. 
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ՀԱՅԿ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր,  
պրոֆեսոր, ԵՊՀ  

 
ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ  

ՈՐՊԵՍ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԿԱ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐ 
 

Հիմնաբառեր. տնտեսական քաղաքականություն, պե-
տական սեփականություն, վերափոխում, 
տնտեսական օրենքներ 

 
Մեկնարկը և վերափոխումները 
 

1990 թ. Հայաստանը, ԱՊՀ երկրների մեծամասնության շարքում, ԽՍՀՄ-ից ժառան-
գեց անկենսունակ տնտեսություն: Սկսած նախաերկրաշարժային 1986-1987 թվականնե-
րից՝ ՀՀ տնտեսությունում արդեն նշմարվում էին տնտեսական անկման որոշակի 
դրսևորումներ, որոնք հիմնականում պայմանավորված էին արտադրության ոչ ճկուն կա-
ռուցվածքով: Երկիրը կարծես կցահանգույց լիներ նախկին միության միասնական ժո-
ղովրդատնտեսական համալիրում` ներքին կոոպերացման ցածր` 5-7% աստիճանով ու այլ 
անհամամասնություններով:  

Քաղաքական անկախության ձեռքբերումից ի վեր իշխանությունները ձեռնամուխ 
եղան համակարգային վերափոխումների, և այսօր ակներև են հետևյալ իրողությունները. 

• հաստատվել է տնտեսական ինքնիշխանություն (շրջանառության մեջ է ազգային 
դրամը, գործառնում են սեփական հարկային և արտաքին առևտուրը կարգավո-
րող համակարգերը), 

• մասնավորեցվել ու ապապետականացվել է պետական սեփականությունն ավելի 
քան երեք քառորդի չափով, որն անհրաժեշտ նախադրյալներ է ստեղծել տնտեսու-
թյան արդյունավետ գործունեության համար, 

• շարունակվում է անդամակցությունը միջազգային կառույցներին, և խորացվում է 
տնտեսության ինտեգրումը  արտերկրին, 

• շարունակվում է ձեռնարկություններում շուկայական կարգապահության հաստա-
տումն այն հաշվով, որ արտադրողականության բարձրացումն ու մրցունակությու-
նը աստիճանաբար վերաճեն  առաջընթացի երաշխիքի:  

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացված տնտեսական քաղաքականու-
թյան գործադրման արդյունքում, նշված ձեռքբերումներով հանդերձ, դեռևս չեն հաղթա-
հարվել արդեն երկու տասնամյակի անցումային շեմը բոլորած վերափոխումային գործ-
ընթացներին ներհատուկ այնպիսի մարտահրավերներ, ինչպիսիք են բնակչության ցածր 
կենսամակարդակն ու եկամուտների գերբևեռացումը, գործազրկությունը, մենաշնորհն ու 
կլանայնությունը, կոռուպցիոն ռիսկերը, բնակչության միգրացիան, տնտեսության ստվե-
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րայնության բարձր աստիճանը և սրանցից ածանցվող բազմաթիվ բացասական այլ 
դրսևորումներ1:  

Տնտեսական հարաբերությունների բնագավառում արմատական վերափոխումների 
արդյունքների վերլուծման, դրսևորվող միտումների բացահայտման ու գնահատման հա-
մար անցած ժամանակահատվածը, թերևս, բավարար է: Անկասկած, պաշտոնական վի-
ճակագրության նվազ աղճատվածության պարագայում ընդհանրական գնահատական-
ներն ու եզրահանգումները կլինեին առավել ընդգրկուն և հիմնավոր: 

Եթե պայմանականորեն վերացարկվենք նախկին տնտեսական կապերի համընդ-
գրկուն խզման, պատերազմի, տևական շրջափակման գործոններից (որոնց միաժամա-
նակյա ազդեցությունների բեռից զերծ են մնացել, գրեթե առանց բացառության, բոլոր 
անցումային երկրները), կարող ենք հաստատել, որ սոցիալ-տնտեսական վերափոխում-
ների ինդիկատորները, զարգացման նշաձողը մեր երկրում  առավել  զգայուն են այնպի-
սի հարցադրումների առումով, որոնք են. 

• որքանո՞վ է մեծացել ապրանքարտադրողի ու ծառայություններ մատուցողի տնտե-
սական ինքնուրույնությունը և դրանով պայմանավորված՝ տնտեսական արդյու-
նավետությունը, 

• տնտեսության կառուցվածքային փոփոխությունները, արդյոք, հանգեցրե՞լ են այն-
պիսի մակրոարդյունքների, որոնց համախմբով, ի վերջո, բնութագրվում է բարե-
փոխումների սոցիալական գինը: 

Այլ կերպ՝ գնահատումների հարցում պետք է կարևորել վերափոխումների բուն ռազ-
մավարությունը, իսկ այդ համատեքստում՝ կառավարման եղանակների ու գործիքակազ-
մի ընտրությունը և այլն: Եվ, ամենաէականը, ընտրված ռազմավարության նպատակա-
դրումներից ելնելով, թե ինչպես ենք ճանաչում և կենսագործում տնտեսական օրենքները՝ 
տնտեսական համակարգի վարքի սահմանափակումները, կարողանում ենք արդյոք 
«կանխատեսում-կառավարում» մեթոդաբանությամբ ու գործիքակազմով ապահովել եր-
կարատև կայուն տնտեսական աճի նախադրյալներ: 

Ժամանակակից տնտեսագիտությունն անընդունելի է համարում արդյունավետ 
տնտեսավարման այնպիսի ծայրահեղ տեսակետները, երբ, մի կողմից, առաջարկվում է 
տնտեսավարող սուբյեկտներին օժտել անսահմանափակ տնտեսական ազատություննե-
րով (այս պարագայում անխուսափելի են դառնում սոցիալական բևեռացումը, ճգնաժա-
մերը), և, մյուս կողմից, պետությունն այդ սուբյեկտների նկատմամբ կիրառում է կոշտ քա-
ղաքականություն՝ օգտագործելով կարգավորելու, արտատնտեսական պարտադրանքի 
իր բացառիկ իրավունքը (համընդգրկուն, ամբողջատիրական կիրառման դեպքում ան-
խուսափելի է դառնում դեֆիցիտը):  
                                                 
1 Անցումային փուլի առաջին տասնամյակում իրագործված տնտեսական քաղաքականության բնորոշ գծերն 
ու առանձնահատկությունները, տնտեսության իրական հատվածում և այլ ոլորտներում արձանագրված հիմ-
նական արդյունքները՝ իրավիճակի բարելավման որոշ երաշխավորությունների նախանշումով, լուսաբանված 
են Հ. Սարգսյան, Տնտեսական քաղաքականությունը Հայաստանում. պետության դերը, Եր., ՌԱՀՀԿ, 2001 թ. 
աշխատությունում: 



 28

Անցումային տնտեսությունները, տնտեսական օրենքների իմացությամբ ու գործա-
դրմամբ, հավասարապես մերժելի են դարձնում այդ ծայրահեղ դրսևորումները՝ կատա-
րելապես ազատ շոկա, կենտրոնացված պլանավորում: Տնտեսական օպտիմումի որո-
շումը այս բևեռների միջակայքում տնտեսագիտական լուրջ  հիմնախնդիր է1:   

Պետության տնտեսական դերի քննարկման շրջանակներում հստակ տեսանելի է, որ 
պետության կարգավորող գործառույթները որոշակի պայմաններում են միայն նպաստում 
ազգային տնտեսության արդյունավետության բարձրացմանը՝ ելնելով հայտնի իրողու-
թյունից, որ մենաշնորհը, արտաքին ազդակները, հանրային բարիքները, տնտեսական 
օրգանիզմի ներքին և արտաքին ոչ հավասարակշիռ վիճակներն այն ուժերն են, որոնք 
հանգեցնում են շուկայի «թերացումների», «բացերի», «ձախողումների» առավել արտա-
հայտված դրսևորմանը2:  

ՀՀ տնտեսական իրողությունների շրջանակներում շատ կարևոր է սոցիալական օ-
գուտների ու ծախսերի համադրումը: ՀՀ տնտեսությունում երկարաժամկետ զարգացման 
համընդգրկուն ծրագրերի բացակայությունը, դրանց անհաշվեկշռվածությունը, մրցակցու-
թյան պակասը, արտածին ազդակները, հանրային բարիքների արտադրությունն այնպի-
սի պայմաններ են ստեղծում, որոնց հետևանքով տնտեսության արդյունավետությունը 
նվազող դիրքերում է հայտնվում, և դրա հաղթահարումը պահանջում է կողմնորոշող պե-
տական կարգավորում: Վերջինիս միջոցով միայն գոյություն ունեցող կառուցվածքային, 
տեխնոլոգիական ձևափոխությունները կարող են հանգեցնել ճյուղային նոր համալիր-
ների ձևավորմանը, գործոնային արտադրողականության բարձրացմանը, և, վերջապես, 
արտահանման և դեպի ներքին շուկա կողմնորոշման լուրջ տեղաշարժերի: 

ՀՀ տնտեսությունը բնութագրվում է արտադրողականության և մրցունակության հայ-
տանիշներով որոշարկված ոչ օպտիմալ կառուցվածքով: Կարող ենք արձանագրել, որ 
առանձին դեպքերում արտադրողականությունը մեկ  կարգով և  ավելի անգամ զիջում է 
զարգացած և անցումային երկրների համապատասխան ցուցանիշներին3: Մրցունակու-
թյան ցածր մակարդակի բնորոշիչներ են հանդիսանում տնտեսության իրական հատվա-
ծում, հատկապես գյուղատնտեսության, առանձին ծառայությունների, ինչպես նաև ընդ-
հանուր արտահանման  ծավալի և դրա կառուցվածքի բնութագրերը:  

Երկու տասնամյակի կտրվածքով ՀՀ տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը բերված 
է ստորև. 

                                                 
1 Տնտեսագիտությունը դեռևս չունի պետության կողմից համախառն ներքին արդյունքի վերաբաշխման լավա-
գույն չափի վերաբերյալ ընդհանրական, հստակ երաշխավորություններ: Քաղաքական իշխանության կողմ-
նորոշումներն այս հարցում վճռորոշ են: Օրինակ` Շվեդիայում, Դանիայում և մի շարք այլ երկրներում վերա-
բաշխվում է ստեղծված արդյունքի կեսից ավելին: Մեր կարծիքով՝ Հայաստանում պետական ծախսերը ՀՆԱ-
ի նկատմամբ չպետք է ցածր լինեն 30-40%-ից: Անցման ներկա փուլում պետության կամովին ձերբազատումը 
կարգավորման և վերաբաշխման անհրաժեշտություն ունեցող կուտակված խնդիրներից չի կարող հիմնավոր 
համարվել: 
2 Մանրամասն տե՛ս Վ. Գաբրիելյան, Հ. Սարգսյան, Տնտեսության հանրային հատվածի ընդհանուր բնութա-
գիրը: Հանրային կառավարում, Գիտական հանդես, Եր., 2009, № 2: 
3 Մանրամասն տե՛ս Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց, Եր., 2010 թ.: 
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Գծապատկեր 1. ՀՀ տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը 1990-2010 թթ. (%) 

Աղբյուրը՝  ՀՀ ԱՎԾ տեղեկագրքեր, Growth, Inequality And Powerty In Armenia, UNDP, 2002, UN, office in Armenia. 
Զուտ հարկերը (2007-2010 թթ.՝ մոտ 10%) ընդգրկված են ծառայությունների կազմում 

 
Մեր գնահատումներով, ներկայումս խիստ անբարենպաստ կառուցվածքով հան-

դերձ, վերջին տարիների աննախադեպ տնտեսական աճի տեմպերը թույլ տվեցին, որ 
Հայաստանում արձանագրվի ՀՆԱ համեմատաբար բարձր ցուցանիշ: Սակայն, ինչպես 
ցույց տվեցին հետագա իրադարձությունները, մասնավորաբար՝ 1998-1999 թթ. համաշ-
խարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, ՀՀ տնտեսությունը չափազանց զգայուն 
էր արտաքին ու ներքին ազդեցությունների նկատմամբ, և պատահական չէր նման կա-
ռուցվածքով 14.1% անկման խորությամբ անցումային երկրների շարքում երրորդ հորիզո-
նականում հայտնվելը՝ զիջելով միայն Լիտվային (-18.4%) և Լատվիային (-16.0%)1: 2008 թ. 
վերջին եռամսյակից սկզբնավորված և մեկուկես տարի տևած ճգնաժամի հետևանք էր, 
որ 2010 թ. ցուցանիշներով երկիրը հետ մղվեց 2006-ի մակարդակին: 

 
Զարգացման առանձնահատուկ պայմանները և արտահանման գերխնդիրները 

 

Անցումային գործընթացները տարբեր երկրներում ունեն բազմաթիվ ընդհանուր մի-
տումներ: Գոյություն ունեն անցումային երկրների խմբեր, որտեղ այդ տրենդներն էլ ավե-
լի մոտ են միմյանց: Այդպիսիք են նավթ արտահանող անցումային երկրները, «փոքր» 
անցումային երկրները, Եվրամիությանը միացած երկրները և այլն: Հայաստանը փոքր 
անցումային երկիր է, և այդ խմբին պատկանող երկրների օրինաչափությունները տա-
րածվում են նաև ՀՀ տնտեսության վրա՝ թեպետ մի շարք առանձնահատկություններով: 
Մեր կարծիքով` հենց այս առանձնահատկություններով է որոշվում ՀՀ տնտեսության 
իմունային դեֆիցիտը՝ ճգնաժամային իրավիճակներին դիմակայելու առումով: 

                                                 
1 Transition report 2009. Transition in Crisis. EBRD, 2009. 
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Այդ առանձնահատկություններն են1 .   
• Դեռևս պահպանվում է ներքին պահանջարկի ցածր մակարդակը, և մոնետար 

լծակներով պահանջարկի վրա էապես ազդելու մեխանիզմներն անարդյունավետ 
են: ՀՀ ներքին պահանջարկը զգալիորեն ձևավորվում է արտաքին աղբյուրներից, 
մասնավորապես՝ տրանսֆերտների հաշվին: Այս առումով, Հայաստանն առանձ-
նանում է անցումային այլ երկրներից, ունենալով Սփյուռք, որը ձևավորվել է 19-րդ 
դարավերջին, կազմակերպված է, պահպանում է ավանդույթները: Մյուս առանձ-
նահատկությունը բնորոշ է շատ երկրների, երբ անցումային շրջանում աշխատան-
քային միգրացիայի հաշվին ձևավորվում է «նոր» սփյուռք: Այս ամենը հանգեցնում 
է արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորվող պահանջարկի բարձր մակարդակի: 

• Արտաքին պահանջարկով պայմանավորված՝ կապիտալ ու բնակշինարարության 
աննախադեպ աճը: Այստեղից էլ` ՀՆԱ աճի կախվածության բարձր աստիճանն 
ընդամենը մեկ ճյուղից՝ շինարարությունից:  

• Հայաստանի տնտեսությունում իր պահանջարկն է գտնում արտերկրի նյութական 
և ֆինանսական ռեսուրսներով ձևավորված առաջարկը: Արտաքին աղբյուրներից 
ձևավորված պահանջարկը բավարարվում է ներմուծման հաշվին ձևավորված 
առաջարկով: Արտահանումը երեք և ավելի անգամ գերազանցում է ներմուծումը: 

Նման դեպքերում տնտեսության զարգացման կարևորագույն գործոն է դառնում փո-
խանակային կուրսը: 

• Տնտեսությունում փոքր է պետական միջամտության չափը՝ թե՛ հավաքագրվող 
հարկերի, թե՛ պետական ծախսերի իմաստով: Ֆինանսական միջնորդության ծա-
վալները և որակը զիջում են անցումային երկրների ճնշող մեծամասնությանը: 
Այսպիսով՝ տնտեսության ֆինանսավորման և՛ պետական, և՛ մասնավոր ինստի-
տուտները համեմատաբար ցածր դերակատարում են ունենում: 

Նշված և մի շարք այլ առանձնահատկություններ վկայում են, որ թե՛ ամբողջական 
առաջարկն ու պահանջարկը, թե՛ ֆինանսական հոսքերը Հայաստանում պայմանավոր-
ված են առանձնահատուկ արտաքին ազդակներով: Դրանք կրում են ժամանակավոր 
բնույթ և անկայուն են, սակայն այդ հանգամանքը թույլ է տալիս Հայաստանի տնտեսա-
կան տարածքում տեսնել զգալի չափերի հասնող ֆինանսատնտեսական ռեսուրսների 
«հյուրընկալման» երևույթը, որի մնացորդային ազդեցությունն առանձին հետազոտության 
առարկա է: 

Վերը բերված առանձնահատկությունների շարքում առանձնանում է արտահանման 
հիմնախնդիրը, որն ինչպես ծավալներով, այնպես էլ կառուցվածքային հատկանիշներով 
էական բարելավումների անհրաժեշտություն ունի:  

Ներկայումս ՀՀ արտահանումը, որը հազիվ գերազանցում է ՀՆԱ 10%-ը, հիմնված է 
ռեսուրսատար ապրանքների վրա: Ընդամենը երեք հիմնական ապրանքախմբերով (մե-

                                                 
1 Առանձնահատկությունների լուսաբանման և քանակական վերլուծության մասին մանրամասն տե՛ս Հ. 
Սարգսյան, Ռ. Գևորգյան, Տնտեսական վերափոխումների ընթացքը և ճգնաժամը Հայաստանում, «Արդարու-
թյուն» մատենաշար – թիվ 6, Խորհրդաժողովի նյութեր, Եր., 2010: 
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տաղներ, թանկարժեք քարեր, ալկոհոլային խմիչքներ) ապահովվում է արտահանման 
ավելի քան երկու երրորդը: 

Արտահանման ծավալներում հանքանյութի և մետաղների արտահանման մասնա-
բաժնի ցուցանիշով Հայաստանն ամենաբարձր դիրքերում է (2007 թ. զիջում է միայն 
Մոնղոլիային): Իրավիճակը խիստ փխրուն է դարձնում այս կտրվածքով արտահանման 
ընդլայնման հնարավորությունը՝ նկատի ունենալով համաշխարհային շուկայում չվերա-
մշակված հանքանյութի և մետաղների գների հնարավոր փոփոխությունները: 

Արտահանման առաջանցիկ աճի հնարավորությունները կարելի է տեսնել նաև 
ստորև աղյուսակում: Գյուղատնտեսական արտադրանքի, պատրաստի սննդամթերքի և 
շինանյութերի արտադրություններն աճի մեծ ներուժ են պարունակում:   

 

Աղյուսակ 1 
Արտահանման տեսակարար կշիռը համապատասխան ճյուղերի  համախառն  

թողարկման մեջ 2006-2010 թթ. (տոկոս) 
  

 2006 2007 2008 2009 2010 
Գյուղատնտեսական արտադրանք 2,0 1,5 1,5 2,3 2,3 
Պատրաստի սննդամթերք                             19,4 22,3 20,4 5,5 17,6 
Հանքահումքային արտադրանք                       50,1 51,8 50,1 57,0 71,0 
Շինանյութ 12,5 18,0 9,0 12,6 12,1 
Ոչ թանկարժեք մետաղներ և դրանցից իրեր    97,9 97,5 85,7 79,7 87,8 

 

Աղբյուրը՝ Republic of Armenia-Poverty Reduction Strategy Peper-Progress Report, IMF Country Report № 11/191, July 2011 
 

Դեռևս գոյություն չունի բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը ներկայացնող միասնական 
մեթոդիկա1: Ընդունվում է, որ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը տարբերակվում է տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների և սպառողական էլեկտրոնիկայի արտադրանքի թողարկ-
մամբ: Այս մոտեցումն ունենալով մի շարք սահմանափակումներ, այդուհանդերձ, հնարա-
վորություն է տալիս մոտավոր պատկերացում կազմելու ՀՀ բարձր տեխնոլոգիաների 
ոլորտի մասին2: 

ՀՀ արտաքին առևտրի հաշվեկշիռը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և սպառո-
ղական էլեկտրոնիկայի գծով 2005-2010 թթ. բացասական է: Ավելին, բարձր տեխնոլո-
գիաների ներմուծումն ավելի քան քսան անգամ գերազանցում է արտահանումը, իսկ բա-
ժինն ընդհանուր արտահանման մեջ չի գերազանցում 1%-ը: Սա այն դեպքում, երբ բարձր 
տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը հանդիսանում է տնտեսության գերակա ուղղու-
թյուններից մեկը: 

 

                                                 
1 www.gccc.com/pdf/tech/defining.pdf 
2 Ըստ Միջազգային առևտրի վիճակագրության՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և սպառողական 
էլեկտրոնիկայի ոլորտի մեջ մտնում են հետևյալ ապրանքախմբերը. համակարգչային տեխնիկա, տվյալների 
մշակման ավտոմատացված սարքավորումներ և հեռահաղորդակցման սարքեր ու ապարատներ և այլն, տե՛ս 
The Trade Performance index, Technical Notes, 2007: 
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Աղյուսակ 2 
Արտահանման հակվածությունը (արտահանման մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում)  

ՀՀ սահմանակից հարևան երկրներում 
 

Արտահանման 
հակվածությունը 

ՀՆԱ-ն 1 շնչի հաշվով, 
ըստ գնողունակության 
համարժեքության /$/ 

 
Երկիրը 

 
1998 թ. 2008 թ. 2010 թ. 

Հայաստան 11,6 14,7 5.800 
Ադրբեջան 5,7 69,5 11.000 
Վրաստան 3,9 28,7 4.800 
Թուրքիա 21,1 23,9 12.300 
Իրան 3,7 32,2 11.200 

 

Աղբյուրը` International Trade Statistics, Trade Performance Index (14 sectors) http://intracen.org/menus/countries.htm 
 

ՀՀ արտահանման միջին հակվածության մակարդակը սոսկ ձևավորված ճյու¬ղային 
կառուցվածքի հետևանք չէ: Ի վերջո, հավելյալ տնտեսական աճի պայմաններ պետք է 
ստեղծվեն ավանդաբար արտահանելի հատվածը ներկայացնող հանքահումքային, վերա-
մշակող, գյուղատնտեսական արտադրությունների, այդ թվում՝ խոշորամասշտաբ ջերմո-
ցային տնտեսությունների, ֆինանսական, ծրագրավորման ծառայությունների ու այլ 
ոլորտներում՝ նկատի ունենալով, որ համաձայն Բալասա-Սամուելսոնի տեսության ար-
տադրողականության միջազգային տարբերություններն արտացոլվում են հենց արտահա-
նելի հատվածում: 

Արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալների ավելացման ու կառուցվածքի բարե-
լավմանն ուղղված հիմնարար լուծումները, ինստիտուցիոնալ խնդիրների հետ համատեղ, 
պահանջում են երաշխավորությունների մշակում այնպիսի համալուծ հիմնախնդիրների 
շրջանակում, որոնց շարքում են. 

• ֆինանսական միջնորդման ավելացմամբ տոկոսադրույքի և փոխարժեքի լծակնե-
րի արդյունավետ փոխգործակցումն, այն հաշվով, որ հնարավորինս մեղմացվի 
փոխարժեքի ազդեցությունը,  

• «անհնարինության երրորդության» խնդրի լուծումը, երբ անհրաժեշտ է դառնում 
ընտրություն կատարել կապիտալի սահմանափակումների, փոխարժեքի կայունու-
թյան և գնաճի կայունության միջև1: 

Այսպիսով՝ դեպի զարգացում անցումն ապահովելու, ստեղծված իրավիճակում բեկում 
մտցնելու համար ՀՀ Կառավարության ծրագրային խնդիրների շարքում արտահանման 
ընդլայնումն ու խթանումը ներառելն անհրաժեշտ է. դրանք պետք է դիտարկել որպես 

                                                 
1 Նշված հիմնախնդիրների մատնանշումը, ներառյալ ՀՀ դրամավարկային քաղաքականությունում դրանց 
արտացոլումը, մանրակրկիտ արծարծվել են` Տ. Սարգսյան, Փոխարժեքի դերը դրամավարկային քաղաքա-
կանության մեջ, Եր., Ֆենոմեն հրատարակչություն, 2008 թ.:     
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մեր հասարակության սոցիալական առաջընթացի իրական երաշխիք, մակրոտնտեսա-
կան կայունացման և զարգացման հենակետային չափորոշիչ:  

Արտահանման ընդլայնման ու խթանման ծրագրի մշակումն ու գործադրումը պա-
հանջում են հետևյալ հիմնախնդիրների լուծում. 

• ՀՀ արտահանման ներուժի բացահայտում: Արտահանման ներուժը պետք է 
ներառի ապրանքների և ծառայությունների այն ցանկը, որը հիմնավորվելու է ՀՀ 
բացարձակ և համեմատական առավելությունների գերակայություններով, դրանք 
իրացնելու հնարավորությունների և ուղիների նախանշումով (ըստ տեսականու, 
ծավալների, ժամկետների, իրացման շուկաների, սուբյեկտների, առկա ու հնարա-
վոր խոչընդոտների և այլ գնահատումներով): Նշենք, որ հանրապետությունում 
այս նպատակով որոշ աշխատանքներ կատարվում են:  

• ՀՀ արտահանման ներուժի գործադրման խթանում: Արտահանման գործընթացին 
ՀՀ Կառավարության աջակցությունը պետք է ներառի հանրակարգային բարե-
փոխումներ և ռեսուրսային վերահսկում (ըստ ներազդման բոլոր հնարավոր լծակ-
ների ու կառուցակարգերի մատնանշման՝ վարկային, բանկային, արտոնագրային, 
ապահովագրական, լիզինգային և սպասարկող այլ ենթակառույցների կայացման 
առումով): Օրինակ` հարկային ոլորտում շահութահարկերի դրույքաչափերը իջեց-
նելով՝ կախված թողարկման արտահանելի ծավալից: 

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի դասերը նաև նրանում են, որ 
վեր են հանվում տնտեսական առաջընթացի «նեղ տեղերը»: Դրանով հաստատվում է միջ-
նաժամկետ հեռանկարում ձևավորված կառուցվածքի անհեռանկարայնությունը, տնտե-
սության բազմազանեցման (դիվերսիֆիկացում) հրամայականը՝ արտահանման խթանման 
ու խրախուսման, բարձր արտադրողականությամբ աշխատատեղերի ստեղծման միջոցով: 

Տնտեսության բազմազանեցումն այն նախապայմանն է, որը կապահովի արտահա-
նելի հատվածի մեծացումը մարդկային կապիտալի հնարավորությունների, մարդկային 
կապիտալի, արտահանման ներուժի «հող», «ջուր» և համեմատական այլ առավելություն-
ների բաղադրիչների առավելագույն գործադրմամբ:  

ՀՀ արտահանման ներուժի բացահայտման ու ճշգրիտ գնահատման, դրա առավե-
լագույնս գործառնման պայմանների ապահովման պարագայում հնարավոր է դառնում 
առաջիկա 15-20 տարիների հեռանկարում կանխատեսել ներկայիս արտահանման ծա-
վալի մինչև 10 անգամ մեծացում, որի համար կպահանջվի արտահանման՝ միջինում 13-
15 տոկոս աճի տեմպ: Կանխատեսման հաշվարկի հիմքում բազմապատկման պարզ ար-
տահայտությունն է՝ բարդ տոկոսի բանաձևի միջոցով: Համաձայն հաշվարկի, օրինակ, 
եթե ապահովվում է ցուցանիշի 6% տարեկան աճի տեմպ, ապա այն կկրկնապատկվի 12 
տարի հետո1, 7%-ի դեպքում կրկնապատկումը կատարվում է 10,5 տարի անց, 8%-ի դեպ-
քում՝ 9 տարի անց և այսպես շարունակ: Արտահանման ցուցանիշի 15% տարեկան աճի 
դեպքում 15 տարի անց ներկայիս արտահանման ծավալը (1,01 մլրդ դոլար) կգերա-
զանցվի 8 անգամ, 20 տարի անց՝ 16,5 անգամ:  
                                                 
1 Ի դեպ, ՀՀ ՀՆԱ-ի միջին աճի տեմպը 1994-2001 թթ. կազմում էր տարեկան 6%:    



 34

Այժմ փորձենք պատասխանել մեկ այլ հարցադրման. արտահանումն ի՞նչ տեմպով 
պետք է մեծանա, որպեսզի տրված ժամանակահատվածում կազմի ՀՆԱ նախօրոք ամ-
րագրված մասնաբաժինը: Ի դեպ, այդ մասնաբաժինը կարող է դիտարկվել որպես ար-
տահանման հակվածության նպատակային բնագիծ: Օրինակ՝ ՀՆԱ տարեկան 7% աճի 
դեպքում, որպեսզի, դիցուք, 8 տարի հետո արտահանման հակվածությունը լինի 35%, 
անհրաժեշտ է ունենալ արտահանման 25% աճի տեմպ, նույնկերպ 40% հակվածությունը 
հասանելի կլինի 27,2%-ի պարագայում: Մեկ այլ սցենարում՝ ՀՆԱ 5% աճի դեպքում 8 տա-
րի հետո 40% արտահանման հակվածության համար կպահանջվի միջինում 24,8% ար-
տահանման տարեկան աճ: Եվ այսպես շարունակ:     

Խնդիրը, բնականաբար, այս բազմապատկման աղյուսակի թվաբանությունից ան-
ցումն է տնտեսական բազմապատկման աղյուսակին, որում գործողությունները վերաբե-
րում են արտահանման ներուժի (աղյուսների) բացահայտմանը և արտաքին ապրանքա-
շրջանառությունում դրանց առավելագույնս գործառնմանը:  

Արտահանման ընդլայնման ու խթանման ծրագրային խնդիրների առաջադրումից 
զատ, անհրաժեշտ է ապահովել իրականացման նախադրյալները՝ ներքոշարադրյալ մի-
ջոցառումների տեսքով. 

− Արտաքին առևտրի կարգավորում, արտաքին առևտրային պայմանների բարելա-
վում այն հաշվով, որ մեծանա արտաքին շուկաների հասանելիությունը:  

−  Արտահանմանը խոչընդոտող վարչարարական և տեխնիկական արգելքների վե-
րացում: Արտաքին առևտրի ֆինանսավորման և ապահովագրման համակարգի 
ձևավորում: 

−  Արտահանումը սպասարկող ենթակառույցների աշխատանքի ձևավորում, արտ-
երկրում ՀՀ առևտրային ներկայացուցչության համակարգի ձևավորում: 

− Հետմասնավորեցման խնդիրների լուծում՝ կապված պրոֆեսիոնալ կորպորատիվ 
կառավարման, կառավարիչների ներգրավման և անձնակազմի վերապատրաստ-
ման հետ:   

Նկատենք, որ արտահանման խթանման մի շարք միջոցառումներ ամրագրված են 
Զարգացման հայկական գործակալության, Առևտրաարդյունաբերական պալատի և այլ 
կառույցների գործառույթներում (արտաքին շուկաների ուսումնասիրություն, առևտրային 
պայմանագրերի նախագծերի մշակում, տեղեկատվական և գովազդային ծառայություն-
ների տրամադրում, էլեկտրոնային առևտրի հայտերի կազմում, միջազգային ցուցահան-
դեսների և տոնավաճառների, գործարար համաժողովների կազմակերպում և այլն): 
Խնդիրը թվարկված աշխատանքների արդյունավետության բարձրացումն է, որի  իրա-
գործման վերջնանպատակը բարենպաստ մթնոլորտի ստեղծումն է բոլոր տնտեսավարող 
սուբյեկտների համար՝ անկախ սեփականության ձևից և գործունեության ոլորտից, իսկ 
միակ պայմանը արտահանման ուղղվածություն ունեցող արտադրությունների ու ծառայու-
թյունների առկայությունն է:  

Գլոբալացման համատեքստում տնտեսությունների ինտեգրման արդի գործընթաց-
ներն ուղեկցվում են ապրանքների, մարդկանց, կապիտալի և տեղեկատվական հոսքերի 
ինտենսիվ տեղաշարժերով: Այդ ընթացքում աստիճանաբար վերացվում են այդ տեղա-
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շարժերի հնարավոր արգելքներն ու, իրավասությունների կամովին պատգամավորման 
միջոցով, սահմանափակելով տնտեսական ինքնուրույնությունը, կառավարման ու կար-
գավորման որոշ իրավասություններ տրամադրվում են վերազգային կառույցներին՝ ԱՄՀ, 
ՀԲ, ԱՀԿ, ՏՀԶԿ և այլն, ինչպես նաև մասնավոր կապիտալով ստեղծված վերազգային 
կորպորացիաներին: Արդյունավետ մասնակցությունը գլոբալացման գործընթացներին 
կանխորոշում է նաև երկրի տնտեսական զարգացման սցենարների ընտրությունը՝ ինչ-
պիսի՞ համակցություններով միասնանալ ԵՄ-ին և դրանից դուրս գտնվող ՌԴ-ին ու Իրա-
նին: Մյուս հնարավորությունը պայմանավորվում է վերազգային կորպորացիաների՝ ՀՀ 
ներթափանցման համար պայմանների ստեղծմամբ: 

 
 

Քննարկման առարկան ՀՀ-ում իրագործված տնտեսական քաղաքականության բնորոշ գծերն 
ու առանձնահատկություններն են երկու տասնամյակի կտրվածքով: Լուսաբանվել են հիմնական 
արդյունքները՝ իրավիճակի բարելավման որոշ երաշխավորությունների նախանշումով, որոնք 
վերաբերում են տնտեսական ենթահամակարգերի համակարգված զարգացման, արտահանման 
ողջ ներուժի գործադրման հիմնախնդիրներին և այլն: 

Երկարատև կայուն տնտեսական աճի ապահովման համար տնտեսության կառուցվածքային 
վերափոխումների անհրաժեշտությունը հիմնավորվում է որպես գերակա մարտահրավեր: 

 
 

ГАЙК САРГСЯН 
 

УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ РА КАК ПРИОРИТЕТНЫЙ ВЫЗОВ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Предметом исследования являются присущие экономике РА основные характеристики и 
особенности осуществлявшейся в течение двух десятилетий экономической политики. Выявлены 
основные результаты и даны направленные на улучшение ситуации рекомендации по системному 
развитию экономики, проблеме задействования во всей полноте экспортного потенциала и т.д. 

Для обеспечения долгосрочного устойчивого экономического роста в качестве приоритета 
обосновывается необходимость структурных преобразований в экономике РА. 

 

 

HAYK SARGSYAN  
 

IMPROVEMENT OF STRUCTURE OF ECONOMY OF RA AS PRIVILEGED CHALLENGE  
TO COMPETITIVENESS 

 

The subject of the discussion is the  features and peculiarities of the economic policy implemented 
in the Republic of Armenia in the recent two decades. Main achievements are highlighted and certain 
recommendations are made for the improvement of the situation related to the sustainable systemic 
development of economic sub-systems, as well as to the problems connected with the complete use of 
the export potentialetc.  

The necessity of structural changes in the economy as a major challenge to ensure a long-term 
sustainable economic growth is argued. 
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ՍԱՄՍՈՆ ԴԱՎՈՅԱՆ 
Տնտեսագիտության  դոկտոր,  
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

 
ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱԲՆՈՒՅԹ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԹՎԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 
 

Հիմնաբառեր.  վերափոխումներ, ընդհանրական համա-
թիվ, մրցունակության 

 

Համաշխարհային տնտեսական համակարգի փոփոխման միտումներն անընդհատ 
նոր մարտահրավերներ են առաջադրում տարբեր երկրների իշխանություններին, որոնց 
համահունչ` լուծումների առաջարկներն արտահայտվում են բազմաբնույթ վերափոխում-
ների մշակմամբ և իրականացմամբ: Ներկայումս մասնագիտական և հետազոտական 
շրջանակներում վերոնշյալ վերափոխումների քանակական գնահատման համար կիրառ-
վում են տարբեր միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների կողմից մշակ-
ված համաթվեր:  

Տեսական հիմնավորվածության և գործնական նշանակության տեսանկյունից առա-
վել կարևորվում է մշակել և ձևավորել այնպիսի ընդհանրական համաթիվ, որն առավել 
ընդգրկուն և համապարփակ ձևով կներկայացնի տարբեր երկրների սոցիալ-տնտեսա-
կան վերափոխումների ընթացքը մեկ առանձին համաթվի միջոցով: Մեր կողմից փորձ է 
արվել վերոնշյալ համաթվի ձևավորման համար մշակել նոր մեթոդաբանություն՝ վեց 
տարբեր համաթվերից մեկ ընդհանրական` սոցիալ-տնտեսական զարգացման համաթի-
վը ստանալու համար: Այդ համաթվերն են. 

1. Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի հրապարակած համաշխարհային 
մրցունակության համաթիվը, որը համակողմանիորեն գնահատում է երկրների մրցունա-
կությունը, բաղկացած է 3 ենթահամաթվից` հիմնական պայմաններ, արդյունավետու-
թյան խթաններ, նորարարության և կատարելագործվածության գործոններ, որոնք հաշ-
վարկվում են 111 ենթաբաղադրիչ ունեցող 12 բաղադրիչի (ինստիտուտներ, ենթակառուց-
վածքներ, մակրոտնտեսական միջավայր, առողջապահություն և տարրական կրթություն, 
բարձրագույն կրթություն ու վերապատրաստում և այլն) գնահատականների հիման վրա՝ 
144 երկրի համար1 (գծապատկեր 1): 
 

                                                 
1 Համաշխարհային մրցունակության  զեկույց, Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի պաշտոնական 
կայք` www.weforum.org  
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Գծապատկեր 1. Համաշխարհային մրցունակության համաթվի փոփոխման միտումները  

2009-2013 թթ. 
 

2. Համաշխարհային բանկի և Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի հրապա-
րակած «Գործարար ակտիվության» համաթիվը գնահատում է 185 երկրի գործարար ակ-
տիվությունը 36 ենթաբաղադրիչ ունեցող թվով, 10 բաղադրիչի (ձեռնարկությունների 
ստեղծում, շինարարության թույլտվություն, վարկերի ստացում, հարկում և այլ) միջոցով` 
հաշվի առնելով տվյալ երկրի տարբեր ոլորտներում մասնագիտացված կազմակերպու-
թյունների հարցումների արդյունքները1 (գծապատկեր 2): 
 

 
Գծապատկեր 2. Գործարար ակտիվության համաթվի փոփոխման միտումները 

2010-2013 թթ. 
                                                 
1 Գործարար ակտիվության զեկույց, Համաշխարհային բանկի պաշտոնական կայք` www.doingbusiness.org 
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3. Transparency International միջազգային հակակոռուպցիոն կենտրոնը 183 երկրի 
համար հաշվարկվող կոռուպցիայի համաթիվը չափում է ըստ տվյալ երկրի հանրային 
ոլորտի կոռումպացվածության աստիճանի ընկալման, որ կազմված է փորձագետների և 
գործարարների շրջանում անցկացված հարցումներից ստացված համաթվերի համակցու-
թյունից: Կոռուպցիայի ընկալման համաթվի ցուցակում ընդգրկված աշխարհի 183 երկիր 
դասակարգված է 0-10 սանդղակով, որտեղ 0-ն բացարձակ կոռումպացված լինելու ընկա-
լումն է քաղաքական, օրենսդրական, ոստիկանության, գործարար, լրատվության, դատա-
կան համակարգերում, հասարակական ծառայությունների մատուցման, կրթական, 
պաշտպանության ոլորտներում, իսկ 10` կոռուպցիայի բացակայությունը1 (գծապատկեր 3):  

 
 

Գծապատկեր 3. Կոռուպցիայի ընկալման համաթվի փոփոխման միտումները  
2008-2011 թթ. 

 

 

2011 թ. Հայաստանը 183 երկրների շարքում 129-րդ տեղում է, իսկ 2008-ին` 109-րդ: 
2011 թվականի զեկույցում Հայաստանը պահպանել է նախորդ տարվա ցուցանիշը՝ 2.6 
միավոր։ Ըստ Transparency International-ի դասակարգման՝ մինչև 3 միավոր ցուցանիշով 
երկրներում կոռուպցիան համակարգային է՝ հանդիսանալով պետական համակարգի 
գործունեության նախապայման։ Հետխորհրդային երկրներից այս տարի առաջընթաց է 
արձանագրել միայն Վրաստանը` 4.1 միավորով: Ադրբեջանի ցուցանիշն ավելի ցածր է, 
քան Հայաստանինը՝ 2.4, կոռուպցիայի մակարդակը շատ բարձր է նաև Ռուսաստանում, 

                                                 
1 Transparency International միջազգային հակակոռուպցիոն կենտրոնի պաշտոնական կայք`  
  www.transparency.org 
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Ուկրաինայում, Տաջիկստանում: Կոռուպցիայի մակարդակի զգալի անկում 4 տարվա ըն-
թացքում գրանցվել է Ղրզստանում: 

4. Տնտեսական ազատության համաթիվն ամեն տարի հաշվարկվում է «Wall Street 
Journal» ամսագրի և Heritage Foundation հետազոտական կենտրոնի կողմից երկրների 
մեծամասնության համար: Տնտեսական ազատության վերլուծությունն իրականացվում է 
1995 թ. սկսած: 2012 թ. հետազոտությունն իրականացվել է 179 երկրի համար: Heritage 
Foundation-ի փորձագետները բնորոշում են տնտեսական ազատությունը որպես պետա-
կան միջամտության կամ ապրանքների և ծառայությունների արտադրության, տեղաբա-
շխման ու սպառման գործընթացների խոչընդոտի բացակայություն` բացառությամբ քա-
ղաքացիների պաշտպանության և ազատության հետ կապված խնդիրների: Տնտեսական 
ազատության համաթիվը բաղկացած է 10 տարրից, որոնք գնահատվում են 0-100 սանդ-
ղակով, որտեղ 100-ը համապատասխանում է առավելագույն ազատությանը, իսկ 0-ն 
դրա բացակայությանը: Տնտեսական ազատության համաթվի տարրերն են` բիզնեսի ա-
զատությունը, առևտրի ազատությունը, հարկային ազատությունը, ազատությունը կառա-
վարությունից, դրամական ազատությունը, ներդրումների ազատությունը, ֆինանսական 
ազատությունը, սեփականության իրավունքի պահպանությունը, ազատությունը կոռուպ-
ցիայից, աշխատանքային հարաբերությունների ազատությունը1 (գծապատկեր 4):  

 
 

Գծապատկեր 4. Տնտեսական ազատության համաթվի փոփոխման միտումները 
                                                 
1 Heritage Foundation-ի  պաշտոնական կայք`  www.heritage.org 
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2009-2012 թթ. 
 
Ինչպես երևում է գծապատկերից, ըստ տնտեսական ազատության համաթվի, 2009-

2012 դիտարկվող ժամանակահատվածում իրենց դիրքերը զգալիորեն բարելավել են 
Խորվաթիան, Ղազախստանը, այնինչ Հայաստանը, Ղրղզստանը, Տաջիկստանը, Ուկրա-
ինան ոչ միայն չեն կարողացել պահպանել, այլև վատթարացրել են իրենց դիրքերը: 

5. Մարդկային զարգացման համաթիվն ընդհանրական ցուցանիշ է, որը հաշվարկ-
վում է ՄԱԿ-ի կողմից և ընդգրկում 187 երկիր: ՄԶՀ-ն մարդկային զարգացման կարևո-
րագույն ոլորտներում ստեղծված իրավիճակը գնահատող 3 առանձին համաթվերի միջին 
թվաբանականն է` 

1. երկարակեցություն, որը չափվում է կյանքի սպասվելիք տևողությամբ,  
2. կրթական մակարդակի համաթիվ, որը չափվում է որպես չափահաս (ըստ ՄԱԶԾ 

մեթոդաբանության` 15 տարեկան և բարձր) բնակչության գրագիտության համա-
թվի (2/3կշռով) և կրթական առաջին, երկրորդ և երրորդ մակարդակներում ընդ-
գրկվածության ցուցանիշի (1/3կշռով) հիման վրա, 

3. կենսամակարդակ, որը չափվում է բնակչության մեկ շնչի հաշվով իրական ՀՆԱ-ի 
հիման վրա, ՄԶՀ-ում եկամտի համաթիվը կատարում է ունիվերսալ ցուցչի դեր և 
արտացոլում է մարդկային զարգացումը պայմանավորող այն բոլոր գործոնների 
ազդեցությունը, որոնք չեն ներառվել առաջին երկու համաթվերում: 

Ըստ ՄԶՀ-ի՝ երկրները բաժանվում են 4` շատ բարձր (ՄԶՀ արժեքը [0.900-1.000]), 
բարձր (ՄԶՀ արժեքը [0.800-0.900]), միջին (ՄԶՀ արժեքը [0.500-0.799]) և ցածր (ՄԶՀ 
արժեքը [0-0.499]) զարգացման խմբերի:  

Ըստ մարդկային զարգացման զեկույցի՝ Հայաստանի ցուցանիշը, որը 2011 թ. կազ-
մում էր 0.716, գրեթե չի փոխվել: ՀՀ-ն զբաղեցնում է 86-րդ տեղը 187 երկրների շարքում: 
Չնայած 2009 թ. տնտեսական ճգնաժամին` մենք մեր դիրքն այս ցուցանիշով չենք 
կորցրել, և դա, առաջին հերթին, պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ՀՀ Կառա-
վարությունն ամբողջությամբ կատարում է իր սոցիալական պարտավորությունները: Ըստ 
այս համաթվի՝ դրական առաջընթաց են գրանցել Վրաստանը՝ 2007 թ. 89-րդից տեղա-
փոխվելով 75-րդ տեղը, Ղազախստանը, Ռումինիան1 (գծապատկեր 5):  

6. Ժողովրդավարության համաթիվը մոտ 167 երկրի դասակարգումն է` ըստ ժողովըր-
դավարության զարգացման մակարդակի, որ իրականացնում է Economist Intelligence Unit  
շաբաթաթերթը: Դասակարգման ընթացքում հաշվի են առնվում մոտ 60 տարբեր ցու-
ցանիշներ, որոնք խմբավորված են՝ ըստ քաղաքացիական ազատությունների, կառավա-
րության գործունեության, ընտրությունների, բնակչության քաղաքական կազմակերպվա-
ծության և քաղաքական մշակույթի համար հաշվարկվող հատուկ գնահատականների: 
Այս համաթիվը գնահատվում է 10 բալանոց սանդղարկով: Արդյունքում՝ երկրները դասա-
կարգվում են հետևյալ 4 խմբում` «լիարժեք ժողովրդավարություն» (8-10), «ոչ բավարար 

                                                 
1 ՄԱԿ-ի պաշտոնական կայք` www.UNDP.org 
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ժողովրդավարություն» (6-7.9), «խառը ռեժիմ» (4-5.9), «ավտորիտար ռեժիմ» (4 միավորից 
ցածր): Գծապատկեր 6-ից կարելի է նկատել, որ 2006-2011 թթ. իրենց դիրքերը փոքր-ինչ 
բարելավել են Չեխիան և Սլովակիան, ինչը չի կարելի ասել մյուս դիտարկվող երկրների 
համար1 (գծապատկեր 6): 

 

 
Գծապատկեր 5. Մարդկային զարգացման համաթվի փոփոխման միտումները  

2007-2011 թթ. 
 

                                                 
1 Economist Intelligence Unit-ի պաշտոնական կայք`  www.eiu.com 
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Գծապատկեր 6. Ժողովրդավարության համաթվի փոփոխման միտումները  

2006-2011 թթ. 

Ներկայացված բոլոր համաթվերի վերաբերյալ կարելի է ասել, որ դրանք հանդիսա-
նում են սոցիալ-տնտեսական զարգացման մասնակի գնահատական: Բացի այդ, դրանք 
շատ հաճախ ընդգրկում են այնպիսի ցուցանիշներ, որոնք վիճակագրական ծառայու-
թյունների կողմից չեն հաշվարկվում և հետևաբար՝ կարող են գնահատվել միայն փորձա-
գիտական եղանակով, ինչն ակնհայտորեն սահմանափակում է այդ ցուցանիշների լայն 
կիրառման հնարավորությունը: Իհարկե, կարևոր հարցերից է նաև դիտարկվող համա-
թվերի բաղադրիչների կշիռների գնահատումը: 

Վերը նշված համաթվերը օգտագործելով` մեր կողմից ներկայացվել է սոցիալ-տնտե-
սական զարգացման մակարդակը գնահատող ընդհանրական համաթիվը 2007-2011 թթ. 
համար, որը հաշվարկվել է վեց համաթվի (համաշխարհային մրցունակության, կոռուպ-
ցիայի ընկալման, գործարար ակտիվության, մարդկային զարգացման, տնտեսական 
ազատության և ժողովրդավարության համաթվեր) վիճակագրական տվյալների հիման 
վրա: Արդյունքում ստացվել է անցումային տնտեսությամբ 21 երկրի սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման ընդհանրական գնահատականը: 

Համաթվի կառուցման առաջին փուլը վերլուծության մեջ ներառված առանձին համա-
թվերով երկրների վերադասավորումն է: Վերադասավորման սկզբունքը հետևյալն է. 
երկրների` նախորդ տարվա համեմատությամբ, տվյալ համաթվով ունեցած վարկանիշի և 
միավորի փոփոխությունները ճշգրտվում են կշռային գործակիցներով և բերվում հանրա-
գումարի:  

Երկրորդ փուլում երկրները վերադասավորվում են՝ ըստ վերը նշված մեթոդաբանու-
թյան: Այս մոտեցումը կրկնվում է յուրաքանչյուր տարվա համար` այն համադրելով նա-
խորդ տարվա հետ: Վերլուծությունը կատարվել է 4 տարվա համար՝ երեք ժամանակային 
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միջակայքերով: Մեր կողմից հետազոտվողների շարքից ընտրվել է անցումային տնտե-
սությամբ 21 երկիր: 

Երրորդ փուլում, վեց համաթվից յուրաքանչյուրին տալով համապատասխան կշռային 
գործակիցներ, հիմք ընդունելով ամեն մեկի կարևորությունը և ներառված ցուցանիշների 
բազմազանությունը, բացառելով միևնույն ցուցանիշի օգտագործումը, հաշվարկվել է 
2007-2011 ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր երկրի ընդհանրական համաթիվը 
(գծապատկեր 7, 8, 9): 

 
որտեղ` -ն սոցիալ-տնտեսական զարգացման ընդհանրական համաթիվն է, 

6,,2,1 K=i  
21,,2,1 K=j  

654321 ,,,,, αααααα -ը վերոնշյալ համաթվերի տեսակարար կշիռներն են: 
Ինչպես ցույց են տալիս ընդհանրական համաթվի քանակական գնահատումները, 

բազմաբնույթ վերափոխումները, ըստ հաշվետվությունների, առավել արդյունավետ են 
իրականացվել Էստոնիայում, Սլովենիայում, Լիտվայում և Չեխիայում, իսկ անարդյունա-
վետ` Տաջիկստանում, Վիետնամում, Ղրղզստանում, Ուկրաինայում և այլն: 

 

 
 

Գծապատկեր 7. Ըստ հաշվետվությունների՝ երկրների դասակարգումն ընդհանրական 
համաթվի միջոցով. ողջ ժամանակաշրջանի միջին՝ բազիսային տարվա համեմատությամբ 
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Գծապատկեր 8. Ըստ նոր մեթոդաբանության՝ երկրների դասակարգումն ընդհանրական 
համաթվի միջոցով. ողջ ժամանակաշրջանի միջինը՝ բազիսային ժամանակահատվածի 

համեմատությամբ 
Մեր առաջարկած մեթոդաբանությամբ՝ ներկայացված 21 երկրի յուրաքանչյուր հա-

ջորդ տարվա վարկանիշն ըստ ընդհանրական համաթվի հաշվարկելիս հաշվի է առնվել 
դրա վարկանիշի և միավորի քանակական փոփոխության հանրագումարը` ներառելով 
ճշգրտված կշիռները: Արդյունքները վկայում են, որ իրականացված բազմաբնույթ վերա-
փոխումները, ըստ ընդհանրական համաթվի, առավել արդյունավետ են իրականացվել 
Լեհաստանում, Ղազախստանում, Վրաստանում, ցածր արդյունավետությամբ` Սլովա-
կիայում, Ղրղզստանում, Հունգարիայում: 
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Գծապատկեր 9. Երկրների դասակարգումը ընդհանրական համաթվի միջոցով, ըստ 
հաշվետվությունների և նոր մեթոդաբանության, ողջ ժամանակաշրջանի միջինը 

 
Վերոնշյալ մի շարք տնտեսություններում իրականացված բազմաբնույթ վերափո-

խումների համեմատական վերլուծությունը 2007-2011 թթ., ըստ ընդհանրական համա-
թվերի (մեր առաջարկած մեթոդաբանությամբ և հաշվետվություններով), ցույց է տալիս, 
որ դրանք առավել նպատակային են իրականացվել Լեհաստանում, որը 21 երկրի շար-
քում 7 տեղով առաջանցում է գրանցել` 8-րդից 1-ը, Վրաստանում 6 տեղով` 9-րդից 3-րդը, 
անարդյունավետ են եղել Սլովակիայում` 4-ից 21-րդը, Սլովենիայում` 5-ից 10-րդը, Էստո-
նիայում` 1-ից 14-րդը, Հունգարիայում` 6-րդից 19-րդը: 

Այսպիսով՝ հոդվածում ներկայացված հաշվարկները և վերլուծությունները ցույց են 
տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 2007-2011 թթ. իրականացված վերափո-
խումները, 21 երկրի շարքում, ունեն միջին մեծություն` 12-րդ տեղը: Համաձայն առաջարկ-
ված ընդհանրական համաթվի հաշվարկման մեթոդաբանության` վերոնշյալ ժամանակա-
հատվածում Հայաստանը, բազիսային տարվա համեմատությամբ, բարելավել է վարկա-
նիշը 6 տեղով` 18-ից տեղափոխվելով է 12-ը: Մեր կարծիքով՝ հանրապետությունում իրա-
կանացվող վերափոխումների արդյունավետությունն, ըստ ընդհանրական համաթվի, մին-
չև 2015 թ. առավել նշանակալի կլիներ, եթե վերափոխումները նպատակամղված լինեին 
կայուն, հնարավորին բարձր տնտեսական աճի ապահովմանը, քանի որ 1991-2011 թթ. 
մեկ շնչի հաշվով ՀՀ ՀՆԱ-ն զգալիորեն զիջում է ԱՊՀ երկրների համապատասխան ցու-
ցանիշի միջին մակարդակը:  
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Իհարկե, կառուցվածքային վերափոխումների արդյունավետությունը էապես պայմա-
նավորված է նաև տնտեսության արդյունավետ կառուցվածքի ձևավորմամբ (բազմազա-
նեցման բարձր մակարդակ), կոռուպցիայի կրճատմամբ, հարկային վարչարարության, 
պետական կառավարման արդյունավետությամբ, առաջատար տեխնոլոգիաների ներ-
դրմամբ, հակամենաշնորհային քաղաքականության օգտակարությամբ, ընթացիկ հաշվի 
պակասուրդի նվազեցմամբ, միջին աշխատավարձի բարձրացմամբ՝ եկամուտների ան-
հավասարաչափ բաշխման կրճատմանը զուգընթաց (Ջինիի գործակցի նվազեցում):  

 
 
Համաշխարհային տնտեսական համակարգի փոփոխման միտումներն անընդհատ նոր մար-

տահրավերներ են առաջադրում տարբեր երկրների իշխանություններին, որոնց համահունչ՝ լու-
ծումների առաջարկներն արտահայտվում են բազմաբնույթ վերափոխումների մշակմամբ և իրա-
կանացմամբ: Ներկայումս մասնագիտական և հետազոտական շրջանակներում վերոնշյալ վերա-
փոխումների քանակական գնահատման համար կիրառվում են տարբեր միջազգային և հասարա-
կական կազմակերպությունների կողմից մշակված համաթվեր:  

Տեսական հիմնավորվածության և գործնական նշանակության տեսանկյունից կարևորվում է 
այնպիսի ընդհանրական համաթվի մշակումն ու ձևավորումը, որն առավել ընդգրկուն և համա-
պարփակ ձևով կներկայացնի տարբեր երկրների սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների ընթաց-
քը մեկ առանձին համաթվի միջոցով: Մեր կողմից փորձ է արվել վերոնշյալ համաթվի ձևավորման 
համար մշակել նոր մեթոդաբանություն՝ վեց տարբեր համաթվերից մեկ ընդհանրական` սոցիալ-
տնտեսական զարգացման համաթիվ ստանալու համար: 

 

 
САМСОН ДАВОЯН 

 

ОЦЕНКА РАЗНОХАРАКТЕРНЫХ РЕФОРМ СТРАН С ПОМОЩЬЮ ОБОБЩЕННОГО 
ИНДЕКСА 

 

В статье сделана попытка вывести новый обобщенный индекс социально-экономического 
развития на основе разработанной нами методики. Вышеупомянутый индекс образуется за счет 
разработанных разными международными организациями индексов: индекса глобальной конку-
рентоспособности, индекса экономической свободы и других обобщенных индексов, где регули-
рующими параметрами являются динамические изменения мест индексов стран и рейтинговых 
величин в структуре этих индексов за период 2007-2011 г. Наша цель - раскрыть и выявить 
разнохарактерные угрозы, а также наметить возможности улучшения в разных направлениях со-
циально-экономических реформ, предложить эффективное использование результатов реформ и 
нейтрализацию разнохарактерных угроз. 
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SAMSON DAVOYAN 
 

THE ASSESSMENT OF DIFFERENT REFORMS IN COUNTRIES USING INTEGRAL INDEX 
 

In the article we try to form a new socio-economic development integral index based on a new 
methodology developed by us. The integral index contains six indexes of global competitiveness, 
economic freedom, doing business, corruption perception, human development and democracy, which 
are reported by different international organizations. As regulator-parameters we considered the 
changes of the ranks and scores of the above mentioned indexes. The purpose is to reveal the 
opportunities and threats of socio-economic reforms in different directions and make suggestions to 
reduce threats and increase efficiency in socio-economic development.  

 
 
 

ԶՈՅԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ, 
ՀՊՏՀ 

 
ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ` ՈՐՊԵՍ ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏԻ  

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 
 

Հիմնաբառեր.  գյուղատնտեսություն, մրցունակություն, 
անվտանգություն, շուկա, գործընկերու-
թյուն, սուբսիդավորում, գնողունակու-
թյուն, ճգնաժամ, արտահանում, ներմու-
ծում 

 

Մրցունակ տնտեսության ձևավորման գրավականներից մեկը զարգացած գյուղա-
տնտեսությունն է: Որքան էլ երկրների տնտեսական զարգացման մակարդակը բնութա-
գրող ցուցանիշների շարքում առաջնահերթությունը տրվում է գիտատեխնիկական առաջ-
ընթացի վրա հիմնված տնտեսության արդյունաբերականացումն արտացոլող ցուցանիշ-
ներին, այնուհանդերձ, գյուղատնտեսությունը եղել և մնում է ազգային տնտեսության կեն-
սականորեն կարևոր ոլորտը: Այն իր ուրույն և էական ազդեցությունն է թողնում երկրի 
ողջ տնտեսության զարգացման և բնակչության կենսամակարդակի վրա: Միաժամանակ, 
գյուղատնտեսության զարգացումը և բնակչության եկամուտների աճը կասեցվում են ար-
տադրության ծավալների կրճատման, գյուղատնտեսական և արդյունաբերական արտա-
դրանքի գների անհավասարության, գյուղատնտեսության արդիականացման ցածր տեմ-
պերի, ֆինանսական անկայունության, շուկայական ենթակառուցվածքների զարգացման 
ցածր մակարդակի, որակյալ մասնագիտական կադրերի բացակայության (գյուղական 
վայրերում առկա վարձատրության, գյուղացիական տնտեսությունների ցածր եկամտա-
բերության և կենսամակարդակի հետևանք է) պատճառով:  



 48

Ի տարբերության տնտեսության մյուս ոլորտների, գյուղատնտեսությունում, որտեղ 
տնտեսական ռեսուրսները սահմանափակ են և նույնիսկ սուղ, վերարտադրության գործ-
ընթացը սերտաճում է բնական գործոնի հետ: Ֆիզիոկրատները, ովքեր դասական քաղա-
քատնտեսության առաջին դպրոցի ներկայացուցիչներն են, դեռևս XVIII դարում գյուղա-
տնտեսությունն առանձնացրին առևտրից ու արդյունաբերությունից և ընդունեցին հողի, 
որպես բնական հարստության, գերակայությունը: Այն, առաջին հերթին, ոչնչով չփոխա-
րինվող սպառման ապրանքների, երկրորդ՝ ոչ գյուղատնտեսական ճյուղերի համար լրա-
ցուցիչ աշխատուժի և երրորդ՝ զուտ շահույթի կարևորագույն աղբյուր է: Եվ վերջապես, 
գյուղատնտեսությունն էապես ազդում է ողջ հասարակության սոցիալ-տնտեսական զար-
գացման վրա: Այսպես` ՀՀ-ում 2010 թ. գյուղատնտեսության մեջ զբաղված էր տնտեսա-
պես ակտիվ բնակչության 45.3%-ը, որտեղ ստեղծվել էր ավելացված արժեքի 19.2%-ը, իսկ 
գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը կազմել էր արդյունաբերության հա-
մախառն արտադրանքի 77.4%-ը1:  

Երկրների միջև տնտեսական կապերի զարգացման արդի գործընթացները պար-
տադրում են, որ ազգային տնտեսությունը որդեգրի գլոբալացման համընդհանուր մի-
տումները: Դա նշանակում է, որ երկրի տնտեսության զարգացման մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների ավտոնոմ վերլուծությունը ինքնին չի կարող արտացոլել երկրի տնտեսա-
կան մրցունակության, այս կամ այն ապրանքային շուկայում կայուն դիրքեր գրավելու, 
համաշխարհային տնտեսության` օրեցօր ուժգնացող մարտահրավերներին դիմակայելու 
իրական պատկերը: Ավելին, զարգացող երկրների տնտեսական հաջողությունները մե-
ծապես պայմանավորված են զարգացած երկրների հետ տնտեսական համագործակցու-
թյան խորացմամբ: Պատահական չէ, որ Եվրամիությունը §Արևելյան գործընկերության¦ 
շրջանակներում ձեռնամուխ է եղել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսի, Վրաստանի, 
Մոլդովայի և Ուկրաինայի հետ ազատ առևտրի համաձայնագրի շուրջ բանակցություննե-
րի: Թե ինչ տնտեսական արդյունքների կհանգեցնի այդ ծրագիրը, դա ապագայի խնդիր 
է: Սակայն այսօր արդեն պարզ է, որ յուրաքանչյուր երկիր այդ գործընկերությունից կա-
րող է շահել միայն այն դեպքում, եթե կարևորի ապրանքային շուկայի գոյության այնպիսի 
գործոն, ինչպիսին մրցունակությունն է:  

Այդ տեսանկյունից առաջնահերթ նշանակություն ունի գյուղատնտեսական ապրանք-
ների տարածաշրջանային շուկայի մրցունակությունը, որի ուսումնասիրությունը կատար-
վել է հարևան երկրների նշված ոլորտի զարգացման որոշ ցուցանիշների համեմատական 
վերլուծության հիման վրա հետևյալ հիմնավորմամբ. 

• Նախ` ցանկացած պարագայում գյուղատնտեսության զարգացումն ամենից առաջ 
կոչված է լուծելու երկրի պարենային անկախության հիմնախնդիրը, իսկ հարևան 
երկրներից երկուսի հետ տարաձայնությունների առկայությունն էլ ավելի է կա-

                                                 
1 Հաշվարկները կատարվել են հեղինակի կողմից` Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2011, էջ 55,    
581-582 տվյալների հիման վրա:  
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րևորում պարենային հիմնախնդրի հնարավորինս արագ լուծման ուղիների որո-
նումն ու կենսագործումը:  

• Երկրորդ` գյուղատնտեսության ոլորտի հեռանկարային նշանակությունը ՀՀ 
տնտեսության համար որոշվում է ամենից առաջ գյուղատնտեսական մթերքների 
որակով, էկոլոգիական մաքրությամբ, համային հատկանիշներով, ուստի մեր 
երկիրը կարող է գյուղատնտեսական մթերքների արտահանմամբ ոչ միայն ԵՄ 
§Արևելյան գործընկերության¦ շրջանակներում դառնալ բարձրորակ գյուղմթերք-
ներ արտահանող, այլև տարածաշրջանում գրավել առաջատար դիրքեր: Այսպես` 
1991-2010 թթ. ՀՀ հարևան երկրների համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) կա-
ռուցվածքի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ բոլոր երկրներում դրսևորվել է 
վերջին տասնամյակի ընթացքում զարգացող երկրների տնտեսությունների կա-
ռուցվածքին բնորոշ միտումը. ՀՆԱ կառուցվածքում ծառայությունների տեսակա-
րար կշիռը մեծանում է՝ ի հաշիվ գյուղատնտեսության տեսակարար կշռի համեմա-
տական նվազման (աղյուսակ 1): Եթե ՀՀ-ում գյուղատնտեսության տեսակարար 
կշիռը ՀՆԱ-ում 2010 թ., 1991 թ. համեմատությամբ, նվազել է 5.4 տոկոսային կե-
տով, ապա Ադրբեջանում այն կազմել է 26.5%, Վրաստանում՝ 20.3%, Թուրքիայում՝ 
6.2%, իսկ Իրանում` 8.3%: Չնայած նշված երկրներում ՀՆԱ արտադրության մեջ 
գյուղատնտեսության բաժինն ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցել է ՀՀ-ում, և  

2010 թ. այն կազմել է 19.6%, այնուհանդերձ, ԵՄ երկրների հետ գյուղատնտեսա-
կան մթերքների (սննդամթերք և կենդանի կենդանիներ) արտահանման-ներմուծ-
ման ծավալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մեր երկիրը գտնվում է վատա-
գույն դիրքերում: 

Աղյուսակ 1 
 Հարևան երկրների ՀՆԱ կառուցվածքը՝ ներառյալ ավելացված արժեքը (%)1 

 

Երկրները 1991 2001 2010 
 Արդյու-

նաբեր.
Գյուղա-
տնտես. 

Ծառա-
յութ. 

Արդյու-
նաբեր.

Գյուղա-
տնտես.

Ծառա-
յութ. 

Արդյու-
նաբեր. 

Գյուղա-
տնտես. 

Ծառա-
յութ. 

Հայաստան 49.2 25.0 25.8 36.4 28.3 35.3 36.0 19.6 44.5 
Ադրբեջան 31.4 32.3 36.3 47.2 16.1 36.7 64.7 5.8 29.5 
Վրաստան 37.2 28.7 34.1 22.0 22.4 55.6 23.2 8.4 68.4 
Թուրքիա 32.7 15.8 51.5 30.2 9.9 59.8 26.7 9.6 63.8 
Իրան 28.7 18.5 52.7 35.4 12.8 51.8 44.5 10.2 45.32 

 
ՀՀ-ից 2011 թ. գյուղատնտեսական մթերքների արտահանման ընդհանուր արժեքը 

կազմել է 2 մլն եվրո կամ Եվրամիության երկրներ արտահանման ընդամենը 0.7%-ը (աղ-

                                                 
1 Աղյուսակները կազմվել են EU Bilateral Trade and Trade with the World վիճակագրական տեղեկագրի 
տվյալների հիման վրա:  
2 Իրանի ցուցանիշները ներկայացված են 2007 թ. դրությամբ: 



 50

յուսակ 2): ԵՄ երկրներից գյուղատնտեսական մթերքների ներմուծման ծավալների առու-
մով ևս Հայաստանն ուսումնասիրվող երկրների մեջ գրավում է վերջին տեղը:  

 

Աղյուսակ 2 
ԵՄ երկրների գյուղատնտեսական մթերքների (սննդամթերք ու կենդանիներ)  

արտահանման-ներմուծման ծավալները (մլն եվրո) և տեսակարար կշիռները (%)`  
ըստ առանձին երկրների, 2011 թ. 

 

Երկրները Ներմուծում Արտահանում 
 ծավալը տեսակարար 

կշիռը 
ծավալը տեսակարար 

կշիռը 
Հայաստան 2 0.7 58 9.0 
Ադրբեջան 24 0.2 116 4.0 
Վրաստան 72 11.7 88 5.5 
Թուրքիա 3257 6.8 1808 2.5 
Իրան 255 1.6 280 2.7 

 

Ըստ առանձին գյուղատնտեսական մթերքների՝ ԵՄ արտահանման և ներմուծման 
մեջ ՀՀ հարևան երկրների վարկանիշը 2011 թ. ներկայացված է աղյուսակ 3-ում:  

 

Աղյուսակ 3 
ՀՀ հարևան երկրների վարկանիշը ԵՄ արտահանման և ներմուծման մեջ՝ ըստ առանձին 

գյուղատնտեսական մթերքների, 2011 թ. 
 

Երկրները Ներմուծում Արտահանում 
 սննդա-

մթերք 
ձուկ այլ սննդամթ. 

և կենդանի 
կենդանիներ 

ընդհանուր
վարկա-

նիշը 

սննդա-
մթերք 

ձուկ այլ սննդամթ. 
և կենդանի 

կենդանիներ 

ընդհանուր 
վարկա-

նիշը 
Հայաստան 129 86 122 139 99 89 98 98 
Ադրբեջան 107 106 96 114 65 66 65 65 
Վրաստան 82 140 73 86 81 53 80 83 
Թուրքիա 8 19 6 8 10 36 10 8 
Իրան 57 83 49 50 46 48 46 37 

 

Վարկանշային աղյուսակի վերլուծությունից ակնհայտ է դառնում, որ Թուրքիան 
Եվրամիության երկրներ գյուղատնտեսական մթերքներ արտահանող առաջատար գործ-
ընկեր է: Դա վերաբերում է ներկայացված բոլոր ապրանքախմբերին՝ թե՛ արտահանման 
և թե՛ ներմուծման առումներով: Անշուշտ, այստեղ կարևոր դեր ունեն ԵՄ երկրների հետ 
աշխարհագրական մերձությունը և Թուրքիայի` ԵՄ մաքսային միության անդամ լինելու 
հանգամանքը: Սակայն, կարծում ենք` այս հիմնավորումներն անհրաժեշտ, բայց բավա-
րար պայման չեն եվրոպական տարածաշրջանի երկրների հետ առևտրային կապերի 
ակտիվացման և ընդլայնման համար: Ավելի կարևորը ԵՄ գյուղատնտեսական քաղաքա-
կանության շրջանակներում կիրառվող անվնաս և էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերքի 
շուկայի ապահովումն է, ինչն էլ, կարծում ենք, արտացոլվում է Թուրքիայի հետ գյուղա-
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տնտեսական մթերքների առևտրի վարկանշային բարձր ցուցանիշի միջոցով: Անվնաս և 
էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերք արտադրելու և արտահանելու առումով մեր երկրում 
բավարար պայմաններ կան, սակայն գյուղատնտեսությունն ու գյուղի նկատմամբ հոգա-
ծությունը, առաջին հերթին` ֆինանսական աջակցությունը, գործնական միջոցառումները 
հեռու են բավարար լինելուց:  

Գյուղատնտեսական արտադրության և գյուղական ենթակառուցվածքների զարգաց-
ման առումով առկա են բազմաթիվ բացթողումներ: Ձևային առումով գյուղատնտեսու-
թյան զարգացման տնտեսական քաղաքականությունն իր արտացոլումը ստացել է մի 
շարք փաստաթղթերում1: Այնուհանդերձ, գյուղատնտեսությունն այդպես էլ չի ճանաչվել 
որպես գերակա ոլորտ, իսկ դա առաջնահերթ է, քանի որ այն, ոչ միայն ագրոպարենային 
համակարգի, այլև ամբողջ տնտեսության առավել բարդ և աշխատատար ճյուղն է, որտեղ 
ներգրավված է հանրապետության աշխատանքային ռեսուրսների շուրջ 45%-ը: Գյուղա-
ցիական տնտեսությունները տնօրինում և օգտագործում են վարելահողերի 75,9%-ը, 
բազմամյա տնկարկների` 74,4%-ը և խոտհարքերի` 44,9%-ը2:  

Համաշխարհային ճգնաժամի հետևանքներն ավելի ու ավելի վտանգավոր չափերի 
են հասնում, ինչը պահանջում է բնակչության պարենային ապահովվածության արմատա-
կան միջոցառումների իրականացում: Բնակչության աճող գնողունակ պահանջարկը 
հիմնականում բավարարվում է ներմուծման հաշվին, գյուղատնտեսության զարգացման 
ներկա վիճակը չի ապահովում սպառողական շուկայի պահանջները` պայմանավորված 
պարենային կախվածության նվազեցման անհրաժեշտությամբ:  

Որպեսզի ժամանակակից մարտահրավերներին համարժեք պատասխաններ տրվեն, 
պահանջվում են հայրենական ագրոարդյունաբերական համալիրի վերականգման լրա-
ցուցիչ միջոցառումներ: Առաջին հերթին` դա վերաբերում է պարենի ներմուծման փոխա-
րինման քաղաքականությանը, հատկապես` անասնաբուծության ոլորտում: 2010 թ.,  

2000 թ. համեմատությամբ, §միս և մսից սննդամթերքի¦ ներմուծումը (արժեքային ար-
տահայտությամբ) ավելացել է ավելի քան 3 անգամ՝ 20.5 մլն դոլարից հասնելով 69.1 մլն 
դոլարի3: Գյուղատնտեսության հետագա զարգացումը, մշակվող հողերի տեսակարար 
կշռի բարձրացումը կապված են գյուղատնտեսական արտադրանքի մի մասի պետական 
միջնաժամկետ սուբսիդավորման և գյուղմթերքների արտահանման խրախուսման հետ։ 
Լիահատկացումների քաղաքականությունն առանձին դեպքերում (լեռնային գյուղական 
բնակավայրեր) պետք է զուգակցել երաշխավորված գների քաղաքականության հետ։ 

Մրցունակ տնտեսության ձևավորման գրավականներից մեկը զարգացած գյուղատնտեսու-
թյունն է: Չնայած երկրների տնտեսական զարգացման մակարդակը բնութագրող ցուցանիշների 

                                                 
1 §Հայաստանի Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության 2010-2020 թվականների կայուն զարգաց-
ման ռազմավարություն¦, §ՀՀ պարենային ապահովության քաղաքականություն¦, §Գյուղատնտեսության կա-
յուն զարգացման ռազմավարություն¦ և այլն: 
2 http://www.minagro.am/am/index.php?page=agrar&sub_id=2 
3 Հաշվարկները կատարվել են հեղինակի կողմից՝ Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2011, էջ 448, 
Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2001, էջ 580 տվյալների հիման վրա: 
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շարքում առաջնահերթությունը տրվում է գիտատեխնիկական առաջընթացի վրա հիմնված 
տնտեսության արդյունաբերականացումն արտացոլող ցուցանիշներին, այնուհանդերձ, գյուղա-
տնտեսությունը եղել և մնում է ազգային տնտեսության կենսականորեն կարևոր ոլորտը: Այն էա-
կան ազդեցությունն է թողնում երկրի ողջ տնտեսության զարգացման և բնակչության կենսամա-
կարդակի վրա: Իր հերթին, գյուղատնտեսության զարգացումը և բնակչության եկամուտների աճը 
կասեցվում են արտադրության ծավալների կրճատման, գյուղատնտեսական և արդյունաբերական 
արտադրանքի գների անհավասարության, գյուղատնտեսության արդիականացման ցածր տեմ-
պերի, ֆինանսական անկայունության, շուկայական ենթակառուցվածքների զարգացման ցածր 
մակարդակի, որակյալ մասնագիտական կադրերի բացակայության պատճառով:  

 
 

ЗОЯ  ТАТЕВОСЯН  
 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАK ПРИОРИТEТНAЯ ОБЛАСТЬ 
 

Одним из залогов формирования конкурентоспособной экономики является развитое сельское 
хозяйство. Несмотря на то, что при оценке уровня развития стран приоритетное значение придает-
ся показателям отражающим индустриализацию страны на основе научно-технического прогресса, 
однако сельское хозяйство остается жизненно важным сектором национальной экономики. Оно 
оказывает существенное влияние на экономическое развитие страны и на благосостояние населе-
ния. В свою очередь, развитие сельского хозяйства и рост доходов населения замедляются в ре-
зультате снижения объемов производства, неравенства цен на сельскохозяйственную и промыш-
ленную продукцию, низким уровнем модернизации сельского хозяйства и рыночной инфраструк-
туры, финансовой нестабильности, нехватки квалифицированных профессиональных кадров.  

 
 

ZOYA TADEVOSYAN 
  

THE DEVELOPMENT OF ADRICULTURE AS A PRIORITY AREA 
 

One of the keys to the formation of a competitive economy is the development of agriculture. 
Despite the fact that, in assessing the level of development of countries the priority is given to those 
indicators that reflect the industrialization of the country on the basis of scientific and technological 
progress, however, agriculture remains the vital sector of the national economy. It has a distinctive and 
substantial impact on the economic development of the economy and living standards. In turn, 
agricultural development and income growth will slow down as a result of lower production volumes, 
disparities in prices of agricultural and industrial products and a low level of modernization of 
agriculture and market infrastructure, financial instability, lack of qualified professional staff.  
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ԱՇՈՏ ԹԱՎԱԴՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, 
ՀՊՏՀ 
ՏԻԳՐԱՆ ԹԵՐԶՅԱՆ 
Ֆիզիկամաթեմատիկական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
ՀՊՏՀ 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԵՐԶՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 
ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՕՊՏԻՄԱԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՇՐՋԱԿԱ 
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆԻ ՏԵՍԱԿԵՏԻՑ 

 
Հիմնաբառեր.  կանաչ տնտեսություն, կանաչ էներգետի-

կա, էներգետիկ համակարգ, էներգետի-
կա, շրջակա միջավայր, աղտոտում, 
էլեկտրաէներգիայի սպառում, մրցակցու-
թյուն, էկոնոմետրիկ մոդել, էկոնոմետ-
րիկ-օպտիմիզացիոն մոդել, ստվերային 
գին, կառավարում, օգտակարություն, 
շրջակա միջավայրի պահպանության 
վճարներ, բնապահպանական ծախսեր, 
էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, աղ-
տոտվածության գնահատական 

 
ՀՀ տնտեսական համակարգը առավել գրավիչ և մրցունակ դարձնելու համար նպա-

տակահարմար է Հայաստանի տնտեսության վերափոխումը «կանաչի»: Կարծում ենք՝ 
նախ պետք է սկսել այն ճյուղերից, որոնք ապահովում են ՀՀ տնտեսական աճի զգալի 
մասը: Այդ ոլորտներից է էներգետիկան: Այն պետք է դարձնել առավել մրցակցային, 
դինամիկ և ժամանակակից: Ճանապարհներից մեկը «կանաչ» էներգետիկ համակարգին 
անցնելն է, որը ենթադրում է այս ոլորտում տնտեսական սյուբեկտների թվի մեծացում, 
վերականգնվող էներգետիկ աղբյուրներից էլեկտրաէներգիա ստանալու խթանների 
ստեղծում և այլն: Դրված նպատակին հասնելու համար նախ և առաջ պետք է պարզել 
էլեկտրաէներգիայի արդյունավետ օգտագործման հնարավոր ուղղությունները` հաշվի 
առնելով աղտոտվածության մակարդակը: Դիտարկենք ստորև ներկայացված օպտիմի-
զացիոն-էկոնոմետրիկ մոդելը ՀՀ էներգետիկ համակարգի համար: 

Նշանակենք –ով Էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալը, -ով` 
էլեկտրաէներգիայի սպառման տեմպը, իսկ -ով` աղտոտվածության մեծությունը 
ժամանակի t պահին կամ CՕ2 արտանետումները՝ կապված էլեկտրաէներգիայի արտադ-
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րության հետ, որտեղ : Հետազոտությունում դիտարկվում է 1997-2010 թթ. 
ընդգրկող ժամանակահատվածը1: 

Էլեկտրաէներգիայի օգտագործումը կարող է հանգեցնել շրջակա միջավայրի աղ-
տոտվածության2: Այդ պարագայում, եթե ընդունենք, որ աղտոտվածության արագությունը 
ուղիղ համեմատական է էլեկտրաէներգիայի ծախսի արագությանը, ապա կունենանք. 

     ,                       (1) 

որտեղ`  - ն աղտոտվածության արագությունն է, α–ն պարամետր է: 
A–ով նշանակենք բնապահպանական վճարների մեծությունը, որը միտված է շրջակա 

միջավայրի պահպանությանը: Այդ ցուցանիշն ուղիղ համեմատականորեն կարող է 
իջեցնել աղտոտվածությունը, ինչը կարելի է ներկայացնել հետևյալ հավասարմամբ. 

       (2) 
որտեղ β-ն պարամետր է: 

Պարզ է, որ հնարավոր է ինքնամաքրման գործընթացների առկայություն, որի 
արդյունքում աղտոտվածությունը նվազում է էքսպոնենցյալ ձևով. այդ փաստը կարելի է 
արտացոլել ստորև բերված բանաձևի միջոցով. 

       (3) 
որտեղ` δ-ն պարամետր է:  

Համադրելով (1), (2) և (3) բանաձևերը` կունենանք հետևյալ ամբողջական հավասա-
րումը. 

    ,  (4) 
Իրականացվելիք միջոցառումները, կապված շրջակա միջավայրի պահպանության 

հետ, ևս կարող են սպառել որոշակի ծավալի էլեկտրաէներգիա: Դա կարելի է արտա-
հայտել հետևյալ հավասարմամբ. 

           (5) 

որտեղ`  –ն էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալների փոփոխությունն է: 
Որպես կառավարվող փոփոխականներ նպատակահարմար է ընդունել V–ն և A–ն, 

իսկ որպես իրավիճակային փոփոխականներ` P-ն և E–ն, որոնք կոչվում են նաև ֆազային 
և նկարագրում են դիտարկվող համակարգը (էներգետիկ): 

Խնդիրն ամբողջականորեն ներկայացնելու նպատակով ներմուծենք ընդհանուր օգ-
տակարության ֆունկցիան1 , որը կախված է մի կողմից` էլեկտրաէներ-

                                                 
1 http://www.worldbank.org/ 
2 Ногин В.Д., Введение в оптимальное управление. Учебно-методическое пособие. - СПБ: Изд. “Ютас”, 2008, 
с. 29-90. 
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գիայի օգտագործումից ստացվող օգուտներից, իսկ մյուս կողմից` աղտոտվածության մե-
ծությունից: Ընդհանուր օգտակարության ֆունկցիան օժտված է որոշակի մաթեմատի-
կական հատկություններով. 

    
որտեղ` -ն բարեկեցության ֆունկցիայի առաջին և երկրորդ կարգի ածանցյալ-
ներն են` ըստ –ի, որը, իր հերթին, ցույց է տալիս այն դրական արդյունքը, որը 
հնարավոր է ստանալ էլեկտրաէներգիայի օգտագործմամբ: -ն բարե-
կեցության ֆունկցիայի առաջին և երկրորդ կարգի ածանցյալներն են` ըստ աղտոտման 
մակարդակի: 

Տնտեսության կառավարման որակը առաջարկվում է գնահատել հետևյալ ինտեգ-
րալային ֆունկցիայով. 

    
Ինտեգրալային ֆունկցիան դիտարկվող տարիների օգտակարությունների ընդհա-

նուր գումարն է: Պահանջվում է, որ այն լինի առավելագույնը նշված սահմանափակում-
ների պայմաններում: 

Այսպիսով` ստանում ենք կառավարման խնդիր երկու ֆազային և կառավարվող 
փոփոխականներով, որը կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ. 

  

       (6) 

         (7) 
       (8) 
      (9) 
    (10), 
 

որտեղ` -ն համապատասխան փոփոխականների 
սկզբնական արժեքներն են, որոնք համապատասխանում են դիտարկվող ժամանակա-
հատվածի սկզբին: Էլեկտրաէներգիայի ծախսի արագությունը` V-ն, պետք է լինի դրա-
կան, իսկ A մեծությունը, բացի դրական լինելուց, պետք է չգերազանցի ողջ ժամանակա-
հատվածի ընթացքում դիտված առավելագույն մակարդակը` -ն, որի առկայությունը 
պայմանավորված է իրական տնտեսական հնարավորություններով: 

(6)-(10) օպտիմալ կառավարման խնդրից` ստանում ենք հնարավոր լուծումներ` կախ-
ված  պարամետրերից:  

                                                                                                                                                         
1 Минюк С.А., Ровба Е.А., Кузьмич К.К., Математические методы и модели в экономике. Минск, ТетраСис-
темс, 2002, с. 104-113. 
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Էկոնոմետրիկ մոդելավորում 
 պարամետրերը գնահատելու նպատակով առաջարկվում է (4) հավասարման 

համապատասխան ձևափոխման միջոցով ստանալ էկոնոմետրիկ մոդել:  
Տնտեսագիտությունում ընդունված է հետևյալ առնչությունը1. 

                         (11) 
որտեղ` -ը աղտոտվածության մակարդակն է   t-1-րդ տարում: 

Օգտագործելով (11) առնչությունը և (4) մոդելը` կունենանք հետևյալ հավասարումը. 
 

        (12) 
 

 (12) հավասարման միջոցով կարելի է գրել շեղումներով էկոնոմետրիկ մոդելը. 
 

    ,   (13) 
որտեղ`  

-երը P(t), V(t) և A(t) համապատասխան 
փոփոխականների շեղումներն են վերջիններիս ընտրանքի միջիններից`   , 

-ն մոդելի անհայտ պարամետրերն են, 
-ն մոդելի սխալն է t-րդ տարում: 

Գտնենք (13) էկոնոմետրիկ մոդելի անհայտ գործակիցները` գնահատելով այն փոք-
րագույն քառակուսիների եղանակով: Գնահատումից հետո կստանանք հետևյալ ար-
դյունքները. 

Աղյուսակ 1 
Մոդելի գնահատման նախնական արդյունքները 

 

Dependent Variable:  
P Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1998 2010 
Included observations: 13 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
V -5.80 10.90 -0.53 0.6077 
A 2.35 1.66 0.14 0.8904 

P(-1) 0.65 0.26 2.49 0.0343 
C -0.72 0.65 -1.09 0.3028 

R-squared                                          0.66 
Adjusted R-squared                             0.58 
Akaike info criterion                            4.608 
Schwarz criterion                                4.709 
Durbin-Watson stat                             2.406 
F-statistic                                            6.514 
Prob(F-statistic)                                   0.012 

                                                 
1 Նկատենք, որ նշված առնչությունը մաթեմատիկական խստության տեսանկյունից այնքան էլ ընդունելի չէ, 
սակայն տնտեսագիտական մոտեցմամբ կարելի է այս որոշակի դեպքի համար ընդունելի համարել: 
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Դիտողություն: Աղյուսակ 1-ում առկա են կախյալ փոփոխականը` P, դիտարկվող ժամանակահատվածը` 
1998-2010, տվյալների քանակը` 13: Ներկայացված են նաև V, A, P (-1) փոփոխականները, գնահատման ար-
դյունքում ստացված գործակիցները և դրանց վիճակագրական հատկությունները` Std.Error, t-Statistic, Prob.1: 
Բացի այդ, մոդելի որակական հատկանիշներն ըմբռնելու համար տրված են հետևյալ ցուցանիշները.  
R-squared, Adjusted R-squared, Akaike info criterion, Schwarz criterion, Durbin-Watson stat, F-statistic, Prob (F-
statistic)2: 

 

Ստացված արդյունքները վկայում են, որ (13) մոդելը կարելի է ձևափոխել իրատեսա-
կան գործակիցներ ստանալու նպատակով: Մի շարք էկոնոմետրիկ վերլուծություններ կա-
տարելուց հետո պարզ է դարձել, որ աղտոտվածության վրա նշված ցուցանիշները որո-
շակի ժամանակային լագով են ազդում, հետևապես` պետք է դիտարկել հետևյալ ձևա-
փոխված մոդելը. 

       (14) 
որտեղ` 

-ը էլեկտրաէներգիայի սպառման տեմպն է -րդ տարում` ներկայացված 
շեղումներով, 

-ը բնապահպանության ծախսերն են` արտահայտված շեղումներով, որոնք 
աղտոտման վրա ազդեցություն են ունենում -րդ տարում, 

-ը արտանետումների մակարդակն է –րդ տարում` արտահայտված շե-
ղումներով, 

 -ը մոդելի անհայտ պարամետրերն են, 
 -ն մոդելի սխալն է t-րդ տարում: 

 

Գնահատենք (14) ձևափոխված մոդելը փոքրագույն քառակուսիների եղանակով, որի 
արդյունքում կունենանք. 

Աղյուսակ 2  
Ձևափոխված էկոնոմետրիկ մոդելի գնահատման արդյունքները 

 

Dependent Variable: P  
Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 2001 2006 
Included observations: 6 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
V(-4) 19.53 0.13 147.69 0.0043 
A(4) -2.70 0,04 -58.26 0.0109 
P(-1) 0.10 0.007 15.01 0.0423 
P(-2) 0.15 0.006 25.58 0.0249 

C 0.03 0.02 1.50 0.3730 

                                                 
1 Эконометрика: Учеб. / под ред. И.И.Елисеевой. - М.: Проспект, 2009, с. 25-28. 
2 Я.Р.Магнус, П.К.Катышев, А.А.Пересецкий, Эконометрика, издательство "Дело", М., 2004, с. 67-192. 
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R-squared                                          0.66 
Adjusted R-squared                             0.58 
Akaike info criterion                            4.608 
Schwarz criterion                                4.709 
Durbin-Watson stat                             2.406 
F-statistic                                            6.514 
Prob(F-statistic)                                   0.012 

 
Դիտողություն: Աղյուսակ 1-ում առկա են կախյալ փոփոխականը` P, դիտարկվող ժամանակահատվածը` 

2001-2006, տվյալների քանակը` 6: Ներկայացված են նաև V(-4), A(+4), P(-1), P(-2), փոփոխականները, 
գնահատման արդյունքում ստացված գործակիցները և դրանց վիճակագրական հատկությունները` Std. Error, 
t-Statistic, Prob.: Բացի այդ, մոդելի որակական հատկանիշները ըմբռնելու համար տրված են հետևյալ ցուցա-
նիշները. R-squared, Adjusted R-squared, Akaike info criterion, Schwarz criterion, Durbin-Watson stat, F-statistic, 
Prob (F-statistic): 

 
Ստացված արդյունքները բավարար են ձևափոխված մոդելի գործակիցները հետա-

գա հաշվարկներում օգտագործելու համար: Էկոնոմետրիկայի տեսանկյունից ստացվել են 
(13) էկոնոմետրիկ մոդելի գնահատականների առավել իրականին մոտ արժեքները: 
Այսպիսով` գտնենք  պարամետրերը հետևյալ համակարգից. 

       (15) 
Արդյունքում կունենանք. 

     
 

Կառավարման օպտիմալ խնդիրը 
Գտնված գործակիցների միջոցով հնարավոր է գտնել (6-10) օպտիմիզացիոն խնդրի 

լուծումը: Այդ նպատակով դիտարկենք Համիլտոնի ֆունկցիան. 

      
որտեղ` 

 -ն և -ն Լագրանժի բազմապատկիչներն են:  
Համիլտոնի ֆունկցիայի համար էքստրեմումի անհրաժեշտ պայմանները կարելի է 

գրել հետևյալ հավասարումների օգնությամբ. 

 
             (18) 

Մեկնաբանենք ստացված համակարգի յուրաքանչյուր բաղադրիչը. 

(16
)
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•   

Հավասարման մեջ 
V
U
∂
∂

-ն ցույց է տալիս բարեկեցության փոփոխությունը` պայմանա-

վորված էլեկտրաէներգիայի սպառման տեմպի 1 միավոր փոփոխությամբ: Բանաձևում 
-ն ցույց է տալիս էլեկտրաէներգիայի օգտագործման ստվերային գինը, իսկ -ն` 

շրջակա միջավայրի աղտոտման ստվերային գինը1: Այս պարագայում վերը բերված 
հավասարումը նշանակում է, որ բարեկեցության փոփոխությունը ձևավորվում է երկու 
բաղադրիչի` սպառման ստվերային գնի և աղտոտման ստվերային գնի միջոցով: Ըստ 

ստացված տվյալների՝ 0
V
U
=

∂
∂

, երբ : Այսինքն` ՀՀ-ում, էլեկտրաէներգիայի 

սպառման տեմպի փոփոխությունից կախված, բարեկեցությունը չի փոխվում, եթե 
էլեկտրաէներգիայի սպառման գինը 195.3 անգամ ավելի է աղտոտման ստվերային գնից: 

•  
Այս հավասարումը ցույց է տալիս բարեկեցության փոփոխությունը` պայմանավորված 

աղտոտման փոփոխությամբ: Այստեղից կարելի է եզրակացնել. աղտոտվածության գնա-
հատականը (ստվերային գինը) դա աղտոտման փոփոխությունից առաջացած բարե-
կեցությունն է` բազմապատկած 1/9-րդ գործակցով: Բացի այդ, աղտոտվածության գնա-
հատականի (ստվերային գնի) աճը հանգեցնում է աղտոտման աճի, որն էլ, իր հերթին, 
նվազեցնում է բարեկեցության մակարդակը, քանի որ : 

•  
 

Այս հավասարման օգնությամբ կարելի է ստանալ բնապահպանական ծախսերի 
օպտիմալ մակարդակը` A*-ը` պայմանավորված աղտոտվածության գնահատականով 
(ստվերային գներով): Հաշվի առնելով այն փաստը, որ բնապահպանական ծախսերը, 
ընդհանուր առմամբ, գտնվում են [0;903.300.000] միջակայքում, ապա օպտիմալ ծախսե-
րը կարող են ընդունել հետևյալ արժեքները. 

 

  (19) 
 

Ժամանակի ցանկացած միջակայքում առկա չէ պայմանը2: Այսինքն` 
հնարավոր է բնապահպանական ծախսերի երկու օպտիմալ տարբերակ. A*=0 կամ 
A*= : Ընդ որում, առաջինը համապատասխանում է մի իրավիճակի, երբ չեն 
իրականացվում բնապահպանական ծախսեր, իսկ երկրորդը, երբ բնապահպանական 

                                                 
1 Сальников М.И., Оценка экологической эффективности экономик и теневых цен. М., 2005, с. 17. 
2 Ногин В.Д., Введение в оптимальное управление. Учебно-методическое пособие.-СПБ: Изд. “Ютас”, 2008, 
с. 76-77. 
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ծախսերը, գտնվելով առավելագույն մակարդակի վրա, ապահովում են աղտոտվածու-
թյան մակարդակի մեծ տեմպերով կրճատում:  

Ներկայացնենք (19) համակարգը հետևյալ ձևով. 
 

 
Այս համակարգի առաջին տողի համաձայն` եթե էլեկտրաէներգիայի օգտագործման 

գնահատականը (ստվերային գինը) գերազանցում է աղտոտվածության գնահատականը 
(ստվերային գինը), ապա բնապահպանական ծախսերի անհրաժեշտություն չկա: ՀՀ հա-
մար աղտոտման գործակիցը -27  է: 

 Հակառակ դեպքում` անհրաժեշտ է օգտագործել առավելագույն հնարավորություն-
ները` պայքարելու աղտոտման մակարդակն իջեցնելու համար: 

 
 

Հոդվածում էկոնոմետրիկ-օպտիմիզացիոն մոդելների օգնությամբ ուսումնասիրվել է էլեկտրա-
էներգիայի արդյունավետ օգտագործման ուղիները` հաշվի առնելով շրջակա միջավայրի աղտոտ-
ման գործոնը: Առաջարկվել է մրցակցային դաշտի վերանայման ևս մեկ ուղղություն ՀՀ էներգե-
տիկ ոլորտի համար` հիմնված տնտեսական և էկոլոգիական կայունության վրա:  

 
 

АШОТ ТАВАДЯН 
ТИГРАН ТЕРЗЯН 
АРУТЮН ТЕРЗЯН 

 

ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФАКТОРА 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

В статье рассмотрены оптимальные пути использования электроэнергии с помощью эконо-
метрико-оптимизационных моделей, рассчитывая загрязнения окружающей среды. Для энергети-
ческого сектора РА предложена еще одна возможность улучшения конкурентной среды, основан-
ная на экономико-экологической стабильности. 

 

 
ASHOT TAVADYAN 
TIGRAN TERZYAN 
HARUTYUN TERZYAN 

 

OPTIMAL USE OF ELECTRIC POWER IN ASPECT OF ENVIRONMENTAL POLLUTION 
FACTOR 

 

In the article the optimal ways of electricity usage are researched with help of econometric-
optimization models and the factor of environmental pollution are also taken into consideration. An 
optional way of taking a look at the electricity sphere of RA is also suggested in this work and it is based 
on economic and ecological steadiness. 
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ԱՇՈՏ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ   

 
ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր. մրցունակություն, մակրոտնտեսական մի-
ջավայր, ՀՆԱ, գիտատար ոլորտ 

 
 Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության ներկայիս իրավիճակի մասին ամ-

բողջական պատկերացում է տալիս «Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտ-
րոնի հրապարակած մրցունակության համաշխարհային զեկույցը: ՀԱՄ ցուցիչը հաշ-
վարկվում է ըստ 12 հենասյուների, վիճակագրական տվյալների և ընկերությունների ղե-
կավարների հարցման արդյունքների: Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են Հայաստանի 
մրցունակության հենասյուների փոփոխությունները վերջին երեք տարում: 

Բոլոր ցուցանիշները հաշվի առնելով, Հայաստանը վերջին երկու տարում գրանցել է 
մրցունակության շարունակական աճ` 2011-ին 142 երկրների շարքում գրավելով 92-րդ 
տեղը, այնուհետև 144 երկրների շարքում` 82-րդ տեղը՝ իր դիրքը բարելավելով համապա-
տասխանաբար` 6 և 10 կետով: Այդուհանդերձ, պատկերը գոհացուցիչ չէ տարբեր ասպա-
րեզներում: Ամենաէական թերություններն են համարվել տեղական մրցակցության ուժգ-
նությունը, գործարար կրթության որակը, մաքսային բեռը, շուկայի չափը և մրցակցային 
դաշտի հետ կապված այլ խնդիրներ: 

ԱՊՀ տարածաշրջանի 9 երկրների (ներառյալ Վրաստանը) խմբում Հայաստանը 
զբաղեցրել է 6-րդ հորիզոնականը: 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական առաջընթացը կասեցնող գլխավոր 
արգելակիչը դրա մենաշնորհային բնույթն է, որը դրսևորվել է դեռևս համաշխարհային 
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից առաջ: Ճանաչված տնտեսագետ Աբել Աղանբեկյանի 
գնահատմամբ`  վերջին  տասը  տարում  Հայաստանի  արդյունաբերության աճը  անգամ  
5%-ի սահմանագիծը չի հաղթահարել: Մյուս կողմից` Հայաստանի տնտեսությանը մեծ 
հարված էր ՀՀ կենտրոնական բանկի վարած փոխարժեքային քաղաքականությունը մին-
չև ճգնաժամը: Դրամն արհեստականորեն գերարժևորված էր, որի հետևանքով տնտե-
սությունից դուրս մղվեցին ամբողջական ոլորտներ, այն դեպքում, երբ Հայաստանը հա-
վակնում էր դառնալ ոսկերչական իրերի և ադամանդագործության կենտրոն:  
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Աղյուսակ 1  
Հայաստանի մրցունակության հենասյուների փոփոխությունները 

 

 Հենասյուներ 2010-2011 թթ.
զբաղեցրած 

տեղը 139  
երկրների 
շարքում 

2010-2011 թթ.
զբաղեցրած 

տեղը 142  
երկրների 
շարքում 

2010-2011 թթ.
զբաղեցրած 
տեղը 144  
երկրների  
շարքում 

Փոփոխությունը՝ 
նախորդ տարվա 
համեմատությամբ 

1 Ինստիտուտներ 97 83 71 +12 
2 Ենթակառուցվածքներ 90 77 80 -3 

3 Մակրոտնտեսական 
միջավայր⁄կայունություն 99 114 83 +31 

4 Առողջապահություն և 
տարրական կրթություն 93 94 80 +14 

5 Բարձրագույն կրթություն 
և վերապատրաստում 91 76 70 +6 

6 Ապրանքների շուկայի 
արդյունավետություն 113 108 72 +36 

7 Աշխատուժի շուկայի 
արդյունավետություն 47 34 30 +4 

8 Ֆինանսական շուկայի 
զարգացվածություն 110 95 78 +17 

9 Տեխնոլոգիական 
պատրաստվածություն 108 88 92 -4 

10 Շուկայի չափ 116 115 115 0 

11 Գործարարության 
կատարելագործում 109 107 92 +15 

12 Նորարարություն 116 112 105 +7 
 

Փաստորեն, մեր հանրապետությունում ներմուծումն ավելի քան երեք անգամ գերա-
զանցում է արտահանումը` առաջացնելով առևտրի բացասական սալդո, իսկ տրանս-
ֆերտներն այդ պակասուրդը կիսով չափ անգամ չեն ծածկում: Այս ամենը բերում է 
պետական պարտքի մեծացման, որն այսօր կազմում է ՀՆԱ 40%-ը: Սա մի սահմանագիծ 
է, որից ավելի բարձրանալը վտանգավոր է տնտեսության համար: 

Ներկայումս երկրի հարստության ճնշող մասը ստեղծվում է երկու ոլորտում` ծառա-
յությունների և գյուղատնտեսության, սակայն վերջին տարիներին նշանակալիորեն մեծա-
ցել է արդյունաբերության մասնաբաժինը: Արտադրողականության ամենաբարձր մա-
կարդակը գրանցվել է արտահանման ճյուղերում (մասնավորապես` հանքարդյունաբե-
րություն), ինչպես նաև այն ոլորտներում, որոնցում զգալի է օտարերկրյա սեփականու-
թյան ներկայությունը: Վերջինս պայմանավորված է կառավարման ժամանակակից մոտե-
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ցումներով և աշխատանքային ներուժի օգտագործման առավել բարձր արդյունավետու-
թյամբ: Հայաստանի երեք՝ ամենաարտադրողական ոլորտներին (ֆինանսական միջնոր-
դություն, հանքարդյունաբերություն և շինարարություն) բաժին է ընկնում երկրում ընդհա-
նուր զբաղվածության ընդամենը 9%-ը, այնինչ աշխատուժի կեսը կենտրոնացած է նույն-
պես երեք՝ արտադրողականության ամենացածր մակարդակ ունեցող ոլորտներում (հան-
րային սննդի կազմակերպում, գյուղատնտեսություն և կրթություն): Թեև արտահանմանը 
հսկայական հարված հասցրեց համաշխարհային շուկաների անկումը, այնուամենայնիվ, 
իրավիճակն այստեղ բարելավվում է: Գերակա ոլորտներից շատերում (օրինակ` հանքա-
հումքային) արտահանման ծավալի աճը թվացյալ է՝ պայմանավորված բացառապես հա-
մաշխարհային գների աճով: Այսպես` «Հանքաքար և խտահանք պղինձ» ապրանքատե-
սակի մեկ տոննայի արժեքը 2010 թ. 1711 դոլարից 2011 թ. աճել է 631 դոլարով, իսկ գնա-
ճի «էֆեկտը» կազմել է 85,895 տոննա x631 դոլար=54,2 մլն դոլար: Այսինքն` արտահան-
վող այս առաջատար ապրանքատեսակի 201 մլն դոլարից 54,2 մլն դոլարն ապահովել է 
գների աճը: Նմանօրինակ վերլուծության ենթարկելով ամբողջ ապրանքացանկը` տես-
նում ենք, որ արտահանման աճի ծավալում բավականաչափ մեծ դեր ունի գնաճը: 

Հայաստանի տնտեսության զարգացման վեկտորի ուղղությունը որոշելու համար 
անհրաժեշտ է հաշվի նստել միջազգային տնտեսագիտական հայտնի իրողությունների 
հետ: Տնտեսական քաղաքականության գերիշխող միտումն անկախացումից ի վեր «սո-
ցիալական շուկայական տնտեսության» կամ էրհարդյան ուղղությունն է, այն էլ` ձևախեղ-
ված: Տնտեսագիտության փորձը ցույց է տալիս, որ առանց ազգային տնտեսության ան-
հնար է ապահովել կայուն տնտեսական զարգացում: Հայաստանում նմանօրինակ փոր-
ձեր արվեցին` հենվելով օլիգարխիայի վրա, սակայն վերջինս շատ կարճ ժամանակա-
հատվածում օտարվեց ժողովրդից՝ ընդօրինակելով այս կամ այն երկիրը, շարունակաբար 
հեռանալով ազգային դրական միտումներ բովանդակող ուղեգծից: 

Այս հայեցակարգի մյուս կարևոր առանձնահատկությունը տնտեսության պլանավո-
րումն է: Այս առումով, տեղի ունեցավ ծայրահեղ պլանավորումից անցում վայրի կապի-
տալիզմի: Հետևանքը պետական պարտքի շոշափելի աճն է, թեև այն կառավարելի է. մի 
բան, որ նշանակալի դեր ունի տնտեսական անվտանգության ապահովման գործում: 
Տնտեսության մրցունակության բարձրացման ճանապարհին առաջնահերթ խնդիր է 
կողմնորոշումը դեպի նոր տնտեսական օրինաչափություններ, որոնց քեյնսյան մոդելները 
լուծումներ չեն տալիս: 

Հայաստանի մրցակցային առավելություններից է էներգետիկան, որը, բացի տնտե-
սական մրցունակության բարձր մակարդակ ապահովելուց, ունի կարևոր տարածաշրջա-
նային նշանակություն առանձնապես ԵՄ և արևելյան հարևան երկրների հետ մերձեցման 
առումով («Նոր հարևանություն» և «Արևելյան գործընկերություն» բազմակողմ ծրագրերի 
մշակումն ու դրանց իրականացումը): Զարգացման մեծ ներուժ ունեն էներգիայի այլ-
ընտրանքային վերականգնող աղբյուրները (արևային)` օգտագործելով Պ. Հերունու, Վ. 
Համազասպյանի, Ժ. Փանոսյանի և այլոց գիտափորձնական նվաճումները: Այս ոլորտի 
զարգացման իրական ծանրակշիռ հեռանկարներն են.  
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- էներգիայի ստացման կարողությունների առկայություն և տարածաշրջանում 
էլեկտրաէներգիայի արտահանման հնարավորություն, 

- որպես գիտատար ճյուղ՝ դրա անհրաժեշտությունը տարողունակ խնդիրների 
լուծման համար, 

- նորարարական նշանակության տեխնոլոգիաների ստեղծման և նպատակային օգ-
ագործման պահանջարկի առկայություն, 

- ոլորտի զարգացումը երաշխավորող՝ էներգետիկ և էկոլոգիական խնդիրների լուծ-
ան անհրաժեշտություն: 

Ի տարբերություն հարևան երկրների, Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքում 
գյուղատնտեսության տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում անհամեմատ մեծ է: Ադրբեջանի և 
Վրաստանի տնտեսությունները, հիմնվելով արդյունաբերության և ծառայությունների 
ոլորտների վրա, տարածաշրջանում ստեղծում են մի իրավիճակ, որ մրցակցային շարժի 
առումով խիստ անբարենպաստ է Հայաստանի համար: Այդուհանդերձ, գյուղատնտե-
սությունը, մեր կարծիքով, դասվում է ՀՀ մրցունակ ճյուղերի շարքը. անհրաժեշտ ենք 
համարում այս ուղղությամբ պետականորեն առանձնահատուկ տնտեսական քաղաքա-
կանության մշակումը, որի մեջ պետք է ներառել տեղական բարձրորակ արտադրա-
տեսակների համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը` հրաժարվելով կասկածելի 
ծագմամբ տրանսգենետիկ տեսակներից: 

Թեպետ Հայաստանի մրցունակության հենասյուներից մեկի` «Նորարարության» ցու-
ցանիշը բարելավվել է 7 կետով, բայց 105-րդ տեղը գոհացուցիչ, համահունչ չէ վերջին 
շրջանում գիտելիքահենք տնտեսությանը նպատակամղված` մեր կառավարության ջան-
քերին: Ուստի առաջնահերթ խնդիր է արտոնյալ պայմանների ստեղծումը նորամուծու-
թյունների և նոր տեխնոլոգիաների (մասնավորապես` տեղեկատվական) զարգացման ու 
ներդրման նպատակով: Այս առումով, առաջընթաց քայլ է ազատ տնտեսական գոտիների 
ձևավորումը: 

Հայաստանի տնտեսության մրցակցային դաշտի հիմնական բաղադրիչներն են 
մարդկային կապիտալը, դրա արժևորումը, այս ուղղությամբ ծավալուն և նպատակային 
ներդրումների իրականացումը, այսինքն` այնպիսի միջավայրի ստեղծումը, որը հնարավո-
րություն կտա աշխարհասփյուռ հայության մտավոր ներուժը ներգրավելու տնտեսական 
գործընթացներում: Այս ամենն անհնար է պատկերացնել առանց տարբերակված և հա-
վասարակշռված մաքսային ու հարկային բարեփոխումների: Սրանք հիմնահարցեր են, 
որոնց լուծումները կխթանեն Հայաստանը զբոսաշրջության կենտրոն դարձնելու գործըն-
թացը՝ որպես երկրի մրցակցային առավելություն: 
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2010-2011 թթ. Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույցի համատեքստում դիտարկվում 
են նաև տնտեսական իրողություններ` շեշտադրելով ազգային տնտեսության մրցունակության 
բարձրացման հիմնական առաջնահերթությունները: 

 
АШОТ МАРКОСЯН 
АНДРАНИК МНАЦАКАНЯН 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РА 
 

В рамках доклада конкурентоспособности национальной экономики Армении 2010-2011 гг. 
обсуждаются экономические реалии происходящие в стране. Предлaгаются основные приоритеты 
для роста конкурентоспособности экономики. 

 
 

ASHOT MARKOSYAN  
ANDRANIK MNATSAKANYAN 

 
THE MAIN PROSPECTS OF THE COMPETITIVENESS FOR THE ECONOMY OF RA 

 
 In the content of National Competitiveness report of RA for 2010-2011 the economic factors and 

conditions have been discussed. The main and decisive paths for the development of national economy 
are proposed and further scenarios are suggested. 

 
 

ԱՇՈՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ, 
ՀՊՏՀ 

 

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  
ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

 

Հիմնաբառեր.  մրցունակություն, ռազմավարություն, մար-
քեթինգ, կապիտալ, արտադրանք, տեխ-
նոլոգիա, որակ, մեթոդ, համակարգ, 
տնտեսական, ապրանք, կառավարչա-
կան, իրացում 

 

Ժամանակակից պայմաններում հայրենական ապրանքարտադրողների գլխավոր 
խնդիրներից մեկը զարգացման հիմնական ուղղությունների և մրցունակության վերա-
հսկման մեթոդների կատարելագործումն է: Արտերկրյա և հայրենական կազմակերպու-
թյունների փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ մրցունակության վերահսկման 
մեծ հնարավորություններ առկա են ոչ միայն կազմակերպության արտաքին, այլև ներքին 
միջավայրում: 
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Վ. Շոուն նշել է, որ երկարաժամկետ հաջողության հասնելու և մրցունակության 
բարձրացման հիմնական մեթոդի դերը պետք է վերապահել կազմակերպության մարքե-
թինգային կողմորոշմանը1: 

Ռուսաստանյան կազմակերպությունների փորձը ևս հաստատում է, որ ժամանակա-
կից մրցակցային պայքարում հաղթում է նա, ով անընդհատ վերլուծում է և պայքարում իր 
դիրքի համար, մշակում է կազմակերպատնտեսական միջոցառումներ (միտված են կազ-
մակերպության և թողարկվող արտադրանքի բարձր մրցունակության ձեռքբերմանը), 
մարքեթինգային հիմնադրույթի շրջանակներում ցուցաբերում համակարգային մոտեցում: 

Կազմակերպության մրցունակությունը տնտեսական բարդ հասկացություն է, որի 
հիմնական բնութագրիչներն են. 

1. կազմակերպության` փոփոխություններին հարմարվելու ունակությունը, 
2. մարքեթինգային առավելությունները, 
3. մրցակիցների համեմատ՝ տնտեսական գործունեության արդյունքներով դրսևորող 

առավելությունները: 
Այսպիսով` կազմակերպության մրցունակությունն անհրաժեշտ է դիտարկել որպես 

բազմաչափ հիմնադրույթ, և դրա չափման համար պետք է օգտագործել հարմարվողա-
կանության, մրցակցային առավելությունների և տնտեսական գործունեության հատուկ 
փոփոխականներ: 

Նշվածից հետևում է, որ կազմակերպության մրցունակության վերահսկման կարևոր 
ուղղություններից են մրցակցային առավելությունների բարձրացման միջոցների մշակումը 
և հարմարվողականության միջոցների ընտրությունը: 

 Կազմակերպության հարմարվողականության հիմնական ձևերից են` 
1. շուկայի ենթակառուցվածքների փոփոխությանը հարմարվելու ունակությունը, 
2. տեխնիկական և կազմակերպական նորամուծություններին հարմարվելու ունա-

կությունը, 
3. սոցիալ-քաղաքական պայմաններին հարմարվելու ունակությունը: 
Կազմակերպության` հարմարվելու ունակության ռազմավարական նպատակները 

որոշվում են ըստ դրա յուրաքանչյուր ձևի: Մասնավորապես` առաջին ձևի ռազմավարա-
կան նպատակներից են զբաղեցրած և նոր նվաճվող շուկայական հատվածների պահպա-
նումը, արտադրության բազմազանեցումը, նոր արտադրատեսակների թողարկումը, 
թողարկվող արտադրանքի առավելությունների պահպանումը և դեպի շուկա դրա շարժը: 

Երկրորդ ձևի ռազմավարական նպատակներին վերագրվում են նոր գաղափարների 
և տեխնոլոգիաների իրացումը, նոր նյութերի յուրացումը, արտադրանքի դիզայնի և նա-
խագծերի կատարելագործումը:  

Երրորդ ձևի համար կարող ենք տարանջատել հետևյալ ռազմավարական նպատակ-
ները` քաղաքական ռեժիմի առավելություններ, երկրում սոցիալական իրավիճակի օգտա-
գործում: 

                                                 
1 Мильнер Б.З., Теория организации: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. -  М., ИНФРА-М., 2005. 
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Շուկայի պայմաններում մրցունակ արտադրանքի թողարկումը պայմանավորված է 
կազմակերպության կազմակերպական, կադրային և արտադրական կառուցվածքի վերա-
կառուցման անհրաժեշտությամբ: 

 Ըստ Վ. Բելոուսովի1` արտադրական և կադրային կառուցվածքում հարմարվողակա-
նության երկարաձգումը հանգեցնում է նոր տեխնիկայի արդյունավետության ներուժի   
30-40% կորստի: Ուստի նման մոտեցումը կազմակերպություններում առաջացնում է լրա-
ցուցիչ ֆինանսական դժվարություններ: 

Արտաքին միջավայրի ներգործությանը կազմակերպության հարմարվելու ունակու-
թյունը գործնականում հնարավոր է կազմակերպատնտեսական համակարգի ստեղծ-
մամբ` մրցունակության հետագա գնահատմամբ, որը հնարավորություն կընձեռի որոշում-
ներ ընդունելու իրացման շուկայում կազմակերպության մրցակցային վիճակի վերաբերյալ 
և մշակելու մարքեթինգային ռազմավարություն (գծապատկեր 1): 

Ըստ դասակարգման արդյունքների` լավագույնը և, ըստ էության, ֆինանսապես բար-
վոք վիճակում գտնվել են §Շինարարության համար քարերի արդյունահանում¦ ենթա-
ճյուղի կազմակերպությունները` 5.474 միավոր, իսկ սնանկացման հավանական վտանգի 
գոտում են §Կենցաղային էլեկտրական սարքերի արտադրություն¦ ենթաճյուղի կազմա-
կերպությունները` -1.374 միավոր: Գնահատումները փաստում են` ՀՀ Կառավարության 
կողմից արտահանման առումով գերակա ուղղություն ընտրված §Շինարարության հա-
մար քարերի արդյունահանում¦ ենթաճյուղում, իրապես, առկա է բավարար ներուժ: 

Կազմակերպության մրցունակության մյուս կարևոր բնութագրիչը կապվում է դրա 
մրցակցային առավելությունների հետ, որոնք պայմանականորեն կարելի է բաժանել 2 
խմբի. 

Առաջինը պայմանավորված է շուկայագետների և իրացման մասնագետների աշխա-
տանքների արդյունավետությամբ, ներառում է հետազոտություններում և նախագծման 
աշխատանքներում նորարարություն, մարքեթինգի հնարավորությունների հմուտ գործա-
ծում, արտադրական իրացման գործունեության բոլոր օղակների նախաձեռնողականու-
թյուն: 

Առավելությունների երկրորդ խմբի շրջանակներում որոշվում են հումքին, էներ-
գիային, կիսաֆաբրիկատներին հասանելիությունը, ֆինանսները, կադրային կազմը և 
դրա որակավորման աստիճանը, արտադրական հնարավորությունները, գիտատեխնի-
կական, արտադրական ու առևտրային համագործակցության զարգացած համակարգերի 
առկայությունը: 

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ հարմարվողականությունը և մրցակցային առավե-
լությունները կազմակերպության մրցունակության հավանական կողմերն են միայն, 
որոնք որոշակի հանգամանքների դեպքում կարող են և չիրացվել: Միաժամանակ, միայն 
տնտեսական գործունեության արդյունքներն են անմիջականորեն արտացոլում մրցունա-

                                                 
1 Белоусов В.Л., Анализ конкурентоспособности фирмы // Маркетинг в России и за рубежом, 2001, № 5(25),  
с. 29–36. 
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կության ապահովման իրական ձեռքբերումները, ուստի դրանք պետք է օգտագործվեն 
որպես չափորոշիչներ1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գծապատկեր 1. Կազմակերպության՝ շուկայի պայմաններին հարմարվելու գործընթացը 

                                                 
1 Решетникова Т.П., Методика оценки конкурентоспособности предприятия // Мат. Методы в экономике. 
2001,  № 3-4, с. 74-82. 

Կազմակերպության` շուկայական ազդեցությանը հարմարվելու 
կազմակերպատնտեսական համակարգը 

 

Շուկայի ակտիվ յուրացում

Այո 

Ոչ

Իրացման շուկայի  
հետազոտություն 

Սպառողների վարքագծի 
վերլուծություն 

Մրցակիցների 
վերլուծություն 

Ճյուղային  
հետազոտություն 

Իրացման արտաքին 
պայմանների վերլուծություն 

Կազմակերպության 
գործունեության ուժեղ և 

թույլ կողմերի բացահայտում 

Տնտեսական ախտորոշում

Շահութաբերության 
վերլուծություն

Ակտիվների արժեքի 
գնահատում

Կարևորագույն ֆինան-
սական չափորոշիչների 

վերլուծություն 

Սնանկացման հավանական 
վտանգի կանխատեսում 

Ֆինանսական 
պահուստների 
վերլուծություն 

Ներֆիրմային 
հետազոտություն

Մարքեթինգային ռազմա-
վարություն վերլուծություն

Կազմակերպության կա-
ռուցվածքի վերլուծություն

Ծախսերի 
վերլուծություն 

Արտադրական-իրացման 
գործունեության 
վերլուծություն 

Պրոֆիլային 
վերլուծություն 

Կազմակերպության 
գործունեության ուժեղ և  

թույլ կողմերի բացահայտում

Կազմակերպության` ռազմավարությանն ու մարտավարությանը, որոշումների ընդունումը 

Ռազմավարության և մարտավարության իրացում 

Արդյո՞ք մրցունակ է 
կազմակերպությունը 
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y = -0,3739Ln(x) + 1,874
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Գծապատկեր 2. ՀՀ արդյունաբերության հետազոտված ենթաճյուղերի դասակարգման 

արդյունքները` ըստ սնանկացման հավանական վտանգի կանխատեսման 
 
Քննարկվածի համատեքստում առանձնակի հետաքրքրություն են ներկայացնում 

մարքեթինագային կողմնորոշում ունեցող կազմակերպությունները, որոնք դրսևորում են 
հարմարվողականության բարձր մակարդակ և մրցակցային առավելություններ: Փորձա-
գիտական հետազոտությունները հաստատում են Ա. Կոիզիի և Բ. Յավորսկու տեսական 
ենթադրություններն այն մասին1, որ անբարենպաստ մակրոտնտեսական միջավայրում 
գոյություն ունի սերտ փոխկապվածություն կազմակերպության մարքեթինգային կողմնո-
րոշման աստիճանի և գործունեության արդյունքների միջև: Այն հիմնավորվում է ար-
տադրական կազմակերպություններում մարքեթինգային վերահսկման հիմնադրույթի 
ներդրման անհրաժեշտությամբ, ինչը նպատակ ունի վերակառուցվող տնտեսության 
պայմաններում բարձրացնելու կազմակերպությունների մրցունակությունը: 

Մրցակցային պայմաններում, ռազմավարական մարքեթինգի փուլում տնտեսումը, 
ըստ վերլուծության, կանխատեսման և հետագա փուլերում կազմակերպության մրցունա-
կության զարգացման ապագա ուղղությունների տնտեսական հիմնավորման ընդհան-
րացված մեթոդների, հանգեցնում է կորուստների, որոնք մի քանի անգամ գերազանցում 
են ավելի վաղ տնտեսված գումարները2: 
                                                 
1 Олейник И.С., Конкурентоспособное предприятие / И.С. Олейник. Обнинск, БИ, 1995,  302 с. 
2 Ламбен Ж-Ж., Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с франц.  -  СПб. Наука, 1996, 
589 с. 
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Նշված հանգամանքը հիմնավորում է արտադրական կազմակերպություններում ռազ-
մավարական մարքեթինգի ծառայության ստեղծման անհրաժեշտությունը` նպատակ ու-
նենալով կանխատեսելու կազմակերպության մրցունակության հետևյալ` թողարկվող ար-
տադրանքի, տեխնոլոգիաների, արտադրության կազմակերպման մեթոդները: Մրցունա-
կության կանխատեսումը որոշում է ապագա հնարավոր վիճակի հավանական նկարա-
գիրը: 

Կանխատեսման հիմքում հիմնադրման, էքստրապոլացիայի (արտարկում) և համա-
կարգի ապագա վիճակի բնութագրման մոդելներն են: Գոյություն ունեն մրցունակության 
կանխատեսման երեք հիմնական ձևեր. 

1. մասնագետների փորձնական գնահատում,  
2. շարքերի շարժընթացի հետազոտման հիման վրա էքստրապոլացում և ապրոկ-

սիմային ֆունկցիայի հետագա հավաքածու, 
3. մոդելավորում, որը պարունակում է կանխատեսման ձևերի հավաքածու և հնա-

րավորություն է ընձեռում ստանալու օբյեկտիվ արդյունքներ: 
Գործնականում կանխատեսման հաճախ կիրառվող տեխնիկա է նաև սցենարների 

նկարագրությունը: Մ. Պորտերը հիմնավորում է սցենարների օգտագործումը, քանի որ 
դրանք հնարավորություն են տալիս խուսափելու միակողմանի կանխատեսման օգտա-
գործման վտանգից և օգնում են կառավարիչներին` հստակ ձևակերպելու իրենց ենթադ-
րությունները1: 

Այսպիսով` օգտագործելով կանխատեսումը, որպես ռազմավարական մարքեթինգի 
հիմնական գործիք, կարելի է գնահատել կազմակերպության մրցունակության վրա 
առանձին շուկայական գործոնների ազդեցության աստիճանը և հետևաբար` կառավարել 
(վերահսկել) այն: 

Մրցունակության կառավարումը պետք է ներառի մի կողմից` որակի, հումքի խնայո-
ղության, ներքին և արտաքին շուկաների ենթակառուցվածքների հետազոտման հիմնա-
խնդիրները, մյուս կողմից` կառավարման ընդհանուր գործընթացները. ռազմավարական 
մարքեթինգը, պլանավորումը, հաշվառումն ու վերահսկողությունը, իսկ երրորդ կողմից` 
կառավարվող օբյեկտների բոլոր կենսափուլերը` ռազմավարական մարքեթինգից մինչև 
վերամշակված օբյեկտի խոտանում: 

Մրցունակության կառավարման համակարգի բարդությունը, գերմրցակցության զար-
գացումը, միջազգային կոոպերացիան և շուկաների գլոբալացումը պահանջում են համա-
կարգային բնույթի չափորոշիչների մշակում ու կիրառում: Վերջնարդյունքում՝ նորմատի-
վամեթոդական փաստաթղթերը, կանոնները, հասկացությունները և միջազգային նորմե-
րը նշանակալիորեն հեշտացնում են յուրաքանչյուր կազմակերպության կառավարման 
համակարգի կառուցումը, բարձրացնում են բնական ռեսուրսների` աշխատանքի և կա-
պիտալի օգտագործման արդյունավետությունը: Որոշ մեթոդական փաստաթղթեր, որոնք 

                                                 
1 Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран [Текст]: учебник / М. Портер. М., Между-
народные отношения, 1993,  896 с. 
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մշակվում են միջազգային կազմակերպությունների կողմից, պետք է պարտադիր լինեն 
աստիճանակարգման բոլոր մակարդակների համար, այդ թվում նաև կազմակերպու-
թյունների` անկախ սեփականության ձևից:  

Ժամանակակից պայմաններում կոշտ մրցակցությունը պարտադրում է կազմակեր-
պություններին հատուկ ուշադրություն դարձնել թողարկվող արտադրանքի որակին: Այդ 
ոլորտում միջազգային չափանիշներին հասնելը պետք է կազմակերպությունների համար 
դառնա կարևոր կազմակերպատնտեսական խնդիր, որը համապատասխան ռազմավա-
րական պլանավորման դեպքում պահանջում է հատուկ ուշադրություն: Սակայն իրողու-
թյունն այն է, որ որակը որպես մրցունակության հիմնական պայման համարելը դեռևս 
ընդունված է հայրենական սահմանափակ թվով արտադրական կազմակերպություն-
ներում:  

Ապրանքի որակական հատկանիշները գնահատելու համար կարևորվում են ստու-
գումն ու վերահսկումը: Սերիական արտադրության դեպքում առավել լայն կիրառում է 
ստացել արտադրողի՝ կայուն բնութագրերով արտադրանքի թողարկումը: 

Որակի համակարգը, միասնանալով արտադրության գործընթացին, ընդգրկում է այն 
բոլոր ծառայությունները, որոնք կապված են արտադրանքի ստեղծման, թողարկման և 
իրացման հետ:  

 
 
Հետճգնաժամային փուլում արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսական վիճակի 

կայունացման գործում էական է մրցունակության բարձրացման հիմնախնդրի լուծումը:  
Ժամանակակից պայմաններում կոշտ մրցակցությունը պարտադրում է կազմակերպություն-

ներին հատուկ ուշադրություն դարձնել թողարկվող արտադրանքի որակին: Այդ ոլորտում միջազ-
գային չափանիշներին հասնելը պետք է կազմակերպությունների համար դառնա կարևոր կազմա-
կերպատնտեսական խնդիր, որը համապատասխան ռազմավարական պլանավորման դեպքում 
պահանջում է հատուկ ուշադրություն: Սակայն իրողությունն այն է, որ որակը որպես մրցունակու-
թյան հիմնական պայման համարելը ընդունված է հայրենական սահմանափակ թվով արտադրա-
կան կազմակերպություններում:  

 
 

АШОТ МАТЕВОСЯН 
 

О ВОПРОСЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Проблема повышения конкурентоспособности предприятия имеет большое значение в 
посткризисный период, особенно при повышении финансовой устойчивости предприятия. 

 Строгая конкуренция в современных условиях обязывает особое внимание уделить качеству 
выпускаемой продукции. Соответствие в этой сфере международным стандартам является важной 
экономико-организационной задачей стратегического планирования. В настоящее время качество 
продукции, как одно из важных условий конкурентоспособности, находит свое применение лишь в 
ограниченном количестве отечественных предприятий.  
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ASHOT MATEVOSYAN  
 

ON THE ISSUE OF THE COMPETITIVENESS OF FACTORY 
 

The problem of improving the competitiveness of factories is necessary importance in the post-
crisis period, especially with increasing financial stability. 

 In modern conditions, strong competition forces paid the special attention is to the quality of 
products. Compliance with international standards in this area used to be an important economic and 
organizational task of strategic planning. Currently, the quality of products, as one of the important 
problems of competitiveness finds its application in a limited number of factories. 

 
 
 

ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, 
ՀՊՏՀ 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԿԱՆ ՈՒ ԱՊԱԳԱՆ 
 

Հիմնաբառեր.  բյուջե, կատարողական, հաշվետվություն, 
ներդրումային միջավայր, տնտեսական 
զարգացում 

  
Անցած տարիների ընթացքում մեր հանրապետությունում իրականացվող տնտեսա-

կան և սոցիալական բարեփոխումները տեմպի և որակի առումով հեռու են բավարար 
լինելուց: Եվ, պատահական չէ, որ ներկայումս ՀՀ-ում աղքատության մակարդակը կազ-
մում է 35.6%, իսկ ծայրահեղ աղքատությանը` 3%` շուրջ 100 հազ. մարդ: Ուստի այսպիսի 
պայմաններում հանրապետության ներքին շուկայում վճարունակ պահանջարկի մակար-
դակը չի կարող խթանել ներքին շուկային միտված ձեռնարկությունների առաջարկը, 
հատկապես` փոքր և միջին ձեռնարկությունների առումով: 

Այս պարագայում այլընտրանքը արտահանմանը միտված ու բարձր տեխնոլոգիա-
կան հենք ունեցող արտադրությունների և ծառայությունների կազմակերպումն է: Մասնա-
վորապես` առաջնահերթ է նոր որակի արդյունաբերական քաղաքականության իրակա-
նացումը: 

Հաջորդ կարևոր խնդիրը` հանրապետությունում իսկապես ազատ ու արդար մրցակ-
ցային միջավայրի ձևավորումն է. հաստատել այնպիսի մրցակցային հարաբերություններ, 
որ փոքր ձեռնարկությունը կարողանա դառնալ միջին, միջինը` խոշոր: 

Այլապես, օրենքով չամրագրված մենատիրական և խմբատիրական շուկաների ու 
ձեռնարկությունների առկայությունը խաթարում է երկրի տնտեսության մրցունակությունը 
և ներդրումային գրավչությունը: 
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Ստեղծված իրավիճակի օբյեկտիվ և համալիր, այդ թվում` տնտեսագիտական գնա-
հատականը տալու համար քննարկենք 2011 թվականի ՀՀ բյուջեի կատարողականը, որը, 
թերևս, երկրի կարևորագույն մակրոտնտեսական, ֆինանսատնտեսական փաստա-
թուղթն ու հաշվետվությունն է: 

Ինչպես յուրաքանչյուր տարվա, այնպես էլ 2011 թվականին բյուջեի կատարողականի 
հաշվետվությունը շատ կարևոր է այն իմաստով, որ այն բնութագրում է երկրում և հա-
սարակության կյանքում տեղի ունեցող սոցիալական, տնտեսական գործընթացներն ու 
կյանքի որակի միտումները: Այս առումով, նպատակահարմար ենք գտնում կատարել 
հետևյալ հարցադրումները. առաջին՝ որքանո՞վ է 2011 թվականի բյուջեն բարելավել մեր 
հանրային կյանքը և հասարակության կենսամակարդակը: Հարցի պատասխանն այդպես 
էլ չստացանք: Կենսամակարդակը բարելավվե՞լ է, վատթարացե՞լ է, թե՞ մնացել է նույնը: 
Եվ որպեսզի պատասխանը հստակ լինի, հիմնվենք որոշակի ցուցանիշների վրա, որոնք 
ամրագրված են բյուջեի կատարողականի հաշվետվության մեջ: Նախևառաջ՝ էջ 51-ում 
նշված է միջին տարեկան գնաճ` 7.7%, այնուհետև՝ որպես տասներկուամսյա գնաճ՝ 4.7%: 
Հստակ ճշգրտման կարիք կա: Կարծում ենք՝ ավելի մոտ է 7%-ին: Քանի որ 2011 թվա-
կանի մարտի վերջի դրությամբ արձանագրվել է 11%-ից ավելի գնաճի մակարդակ, և 
որպեսզի ունենայինք 4.7%, ապա պետք է բոլոր ամիսներին 2-2.5% ընդամենը գնաճի 
մակարդակ ունենայինք, որը տեղի չի ունեցել: Այս առումով, իհարկե՛, հարցեր են առա-
ջանում: Ավելին՝ հաճախ ձեռք բերվող ապրանքատեսակներից շաքարավազը, միսը, 
կաթնամթերքը, հացը, բենզինը ունեցել են շատ ավելի բարձր գնաճ (օրինակ՝ շաքար-
ավազի դեպքում՝ 20.6%, կաթնամթերքի դեպքում՝ 18%-ից բարձր, բենզինը՝ 16%, միսը, 
հացամթերքը՝ 11-12% և այլն): Սա, իհարկե՛, որոշակի մտահոգությունների տեղիք է տա-
լիս: Համադրելով գնաճի նշված ցուցանիշները բնակչության աշխատավարձի, եկամուտ-
ների աճի հետ (5,9% կամ 6.1%), փաստորեն, ակնառու է, որ մեր կենսամակարդակը, ըստ 
էության, չի բարելավվել: Որպես մասնագետներ կողմնակից ենք, որ մեր հանրապետու-
թյունում առկա տնտեսական աճի ցուցանիշները անպայման համադրվեն կենսամակար-
դակի բարելավման, ներդրումային գրավչության, ներդրումային քաղաքականության 
խնդիրների, և, իհարկե ́, գնաճի ցուցանիշի հետ: Այսինքն՝ տնտեսական աճ, գնաճ, աշ-
խատավարձի աճ և ներդրումային քաղաքականություն ցուցանիշները պետք է շաղկապ-
ված լինեն: Պետք է ասենք, որ սա նորություն չէ: Տնտեսական աճի տեսության հիմնա-
դիրներ Սայմոն Կուզնեցը և Միլտոն Ֆրիդմանը, որոնք համապատասխանաբար` 1971 թ. 
և 1976 թ. արժանացել են տնտեսագիտության ոլորտում նոբելյան մրցանակի, ապացուցել 
են, որ տնտեսական աճը ինքնին չի հանգեցնում որակական ցուցանիշների բարելավ-
ման, եթե խարսխված չէ կենսամակարդակի վրա: Կուզնեցը, ուսումնասիրելով մի քանի 
տասնյակ երկրների, այդ թվում` Թայվանի փորձը, ցույց տվեց, որ զարգացող երկրներում 
սեփականության վերաբաշխման և եկամուտների ձևավորման փուլում առաջին տասը 
տարիների ընթացքում դրանք կարող են ծայրահեղ բևեռացված լինել, հետագայում՝ 
տասը տարի հետո, դրանք համահարթեցվում և հավասարվում են: Եթե այդ գործընթացը 
տեղի չի ունենում, ուրեմն` հետևանք է տվյալ երկրի կառավարության վարչարարության և 
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գործունեության անարդյունավետության: Կարծում ենք, որ այս փուլում առաջարկի 
խթանման հետ միասին պետք է շեշտադրվի պահանջարկի առաջանցիկ խթանումը. դա 
նշանակում է՝ մարդկանց եկամուտները պետք է անվերապահորեն աճեն: Սպառման 
սահմանային գործակիցը ցույց է տալիս, թե յուրաքանչյուր միավոր դրամի դեպքում որ 
մասն է խնայվում, որը սպառվում. մեզանում դա 100% է կազմում, մենք որևէ խնայողու-
թյուն չունենք: Դրա համար այս փուլում նվազագույն աշխատավարձը  պետք է բարձրաց-
վի 50000-55000 դրամ, հետո մոտենա նվազագույն զամբյուղին, բայց տարեցտարի 
պետք է ցույց տանք աճ: 2011 թվականին այդ ցուցանիշը որևէ դրական միտում չի արձա-
նագրել: Հաջորդ քայլն այն է, որ բյուջեի կատարողականը պետք է համադրել այնպիսի 
կարևորագույն փաստաթղթերի հետ, ինչպիսիք են §Բյուջետային համակարգի մասին¦ 
ՀՀ օրենքը, եռամսյակային համամասնությունները և, իհարկե, 2011-2013 թթ. միջնաժամ-
կետ ծախսային ծրագիրը, որտեղ հատկապես ակնհայտ է դառնում կառավարության 
կանխատեսել կարողանալու ներուժը: Մեր կարծիքով՝ այն բավական թույլ է եղել, որով-
հետև այդ ծրագիրը մշակվել և ընդունվել է 2010 թվականին, սակայն 2011 թվականի պա-
հանջները, ըստ էության, չեն կատարվել: Մասնավորապես՝ 2011-2013 թթ. ՄԺԾԾ փաս-
տաթղթի էջ 305-ում գրված է, որ փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտում պետք է 
հաղթահարենք հետևյալ ցուցանիշները. համախառն ներքին արդյունքի մեջ` 42.5%, 
արտահանման մեջ՝ 17.5%: Ընդ որում, ՓՄՁ ոլորտում բավական լուրջ էր դրված համա-
տարած վարկավորման փաթեթային ծրագիրը, որ պետությունը պետք է իրականացներ, 
սակայն չի հաջողել: Եվ ամենակարևորը. նախատեսված էր երեք տարվա ընթացքում 
ստեղծել 50 000 ՓՄՁ-ներ՝ 70 000 աշխատատեղերով (2011 թվականին պետք է 
ստեղծվեին 15 000 ՓՄՁ-ներ՝ 21 000 աշխատատեղերով): Այս ամենը, կարծես թե, իրա-
կանություն չեն դարձել: Անդրադառնալով մեկ այլ ոլորտի` նույն ՄԺԾԾ փաստաթղթից, 
Գյումրու տեխնոպարկին կամ տեխնոքաղաքին, պետք է ասել նույնը. նախատեսված էր 
տարեկան 200 մլն դրամ ներդրում տարբեր ծրագրերի մեջ՝ այսպես կոչված §բիզնես 
գաղափարների¦ ակումուլյացիայի, մուլտիմեդիայի, ոսկերչության և այլ ոլորտների 
մասնագիտացված միջավայր ձևավորելու համար և նույնիսկ փայաբաժիններ` յուրաքան-
չյուր ձեռնարկությունում 14-ական մլն դրամ, որպեսզի նշված ձեռնարկությունները կարո-
ղանային բիզնես-ինկուբատորի դեր ունենալ: 

2011 թվականին ներդրումային ապրանքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 
19.5%-ից իջել է մինչև 15.4%-ի: Փաստորեն, 5%-ից ավելի նվազում ունենք ներդրումային 
բնույթի ապրանքների մեջ, որոնք հետագայում արտադրությունում են ներդրվում և, ընդ-
հանուր առմամբ, այս տարին՝ 2012 թվականի առաջին 8-9 ամիսները, ցույց են տալիս, որ 
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները կրճատվել են 59%-ով՝ 800 մլն դոլարից իջնելով 
մինչև 266 մլն դոլարի:  

Ամփոփելով նշենք` առաջիկա տարիներին ՀՀ տնտեսական զարգացման հիմնական 
պայմանն ակտիվ ներդրումային և մրցակցային հարաբերությունների ձևավորմանը 
միտված քաղաքականության իրականացումն է, որը պետք է համահունչ լինի պետության 
ազգային անվտանգության ապահովման հայեցակարգին և պահանջին: 
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Առաջիկա տարիներին ՀՀ տնտեսական զարգացման հիմնական պայմանը ակտիվ ներդրու-
մային և մրցակցային հարաբերությունների ձևավորմանը միտված քաղաքականության իրակա-
նացումն է, որը պետք է համահունչ լինի պետության ազգային անվտանգության ապահովման 
հայեցակարգին և պահանջին: 

 
 

МИКАЕЛ МЕЛКУМЯН 
 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ 

 

В докладе отражены основные направления совершенствования конкурентной и инвестицион-
ной среды в республике, а также выражены недостатки и упущения проводимой налогобюджетной 
и денежнокредитной политики в РА. 

 
 

MIKAYEL MELKUMYAN 
 

THE PAST AND THE FUTURE OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT 
OF REPUBLIC OF ARMENIA 

 

The main goal for economic development of Republic of Armenia in the coming years is developing 
of investment and competition policy aimed at implementation of the formation, which has to be 
consistent with the national security concept and requirement. 

 
 
 

ԴԻԱՆԱ ԳԱԼՈՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, 
դոցենտ,ՀՊՏՀ 

 
ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Հիմնաբառեր.  ԱՊՀ երկրներ, գլոբալ մրցունակություն, 
վարկանշավորում, մրցունակության ցու-
ցանիշներ, տնտեսական ազատության 
համաթիվ, համեմատական վերլուծություն 

 
Ըստ համաշխարհային մրցունակության զեկույցի` ԱՊՀ երկրները (բացառությամբ 

Բելառուսի, Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի) գլոբալ մրցունակության համաթվով զբա-
ղեցնում են միջինում 86-րդ տեղը, ինչն ավելի ցածր է համաշխարհային միջին ցուցա-
նիշից (71), քանի որ վարկանշային աղյուսակում գնահատված են 142 երկրներ:  
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Ամենալավ դիրքերը ԱՊՀ երկրների շրջանակում գրավում են Ադրբեջանը (55-րդ 
տեղն աշխարհում), Ռուսաստանը (66-րդ) և Ղազախստանը (72-րդ), որոնք մոտ են վար-
կանշային համաշխարհային միջինին: Մնացած բոլոր ԱՊՀ երկրները զբաղեցնում են 
վարկանշային միջինից ցածր դիրքեր. Ուկրաինա (82), Հայաստան (92), Մոլդովա (93), 
Տաջիկստան (105), Ղրղզստան (126) (աղյուսակ 1): 

 
Աղյուսակ 1  

ԱՊՀ երկրների մրցունակության համաթիվը 2011-2012 թթ.1 
 

Երկիրը Համաշխարհային մրցունակության համաթվի ցուցանիշները  
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Ադրբեջան 68 
3.84 

73 
3.87 

16 
5.89 

105 
5.12 

75 
4.01

79 
4.12 

14 
4.95

94 
3.76

74 
3.60

75 
3.50 

73 
3.81 

60 
3.20 

55 
4.31 

Ռուսաստան 128 
3.08 

48 
4.52 

44 
5.16 

68 
5.70

52 
4.54

128 
3.60

65 
4.40

127 
3.21 

68 
3.66

8 
5.73 

114 
3.34 

71 
3.14 

66 
4.21 

Ղազախստան 94 
3.54 

82 
3.70 

18 
5.86 

 85 
5.46

65 
4.18

87 
4.07

21 
4.86

121 
3.30

87 
3.44

55 
4.12 

109 
3.42 

116 
2.67 

72 
4.18 

Ուկրաինա 131 
2.98 

71 
3.87 

112 
4.21 

74 
5.64

51 
4.58

129 
3.58

61 
4.44

116 
3.39

82 
3.47

38 
4.54 

103 
3.48 

74 
3.11 

82 
4.00

Հայաստան 83 
3.65 

77 
3.75 

114 
4.19 

94 
5.37

76 
4.01

108 
3.88

34 
4.71 

95 
3.76

88 
3.43

115 
2.57 

107 
3.43 

112 
2.74 

92 
3.89

Մոլդովա 106 
3.38 

96 
3.32 

103 
4.34  

86 
5.46

83 
3.93

98 
3.94

75 
4.31

105 
3.60

78 
3.52

122 
2.43 

117 
3.27 

128 
2.44 

93 
3.89

Տաջիկստան 63 
3.93 

111 
2.84 

120 
3.97 

91 
5.39

96 
3.64

117 
3.78

71 
4.33

119 
3.32

116 
3.39

82 
3.47 

112 
3.38 

83 
3.01 

105 
3.77

Ղրղզստան 136 
2.91 

114 
2.77 

141 
3.27 

 104 
5.15

92 
3.76

119 
3.74

53 
4.55

113 
3.47

131 
2.60

118 
2.53 

127 
3.13 

141 
2.01 

126 
3.45

ԱՊՀ միջին 101 
3.41 

84 
3.58 

84 
4.61 

88 
5.41 

74 
4.08

108 
3.84

49 
4.57

101 
3.48

91 
3.38

77 
3.61 

108 
3.40 

98 
2.79 

86 
3.96

 

                                                 
1 The Global Competitiveness Report 2011-2012, WEF, Geneva, 2011. 
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ԱՊՀ երկրներում նկատվում է աշխատուժի շուկայի հարաբերական բարձր արդյու-
նավետություն, բավական զարգացած են բարձրագույն կրթությունը և մասնագիտական 
փորձառությունը, ինչպես նաև առկա են մակրոտնտեսական կայունություն և ենթակա-
ռուցվածքների զարգացում: Այս ցուցանիշներով ԱՊՀ երկրները համադրելի են համաշ-
խարհային միջին ցուցանիշների հետ, սակայն ինստիտուտների զարգացման մակար-
դակով, ապրանքային շուկայի արդյունավետությամբ, ընկերությունների մրցունակու-
թյամբ և այլ ցուցանիշներով էականորեն զիջում են: Մի կողմից` առանձին ցուցանիշնե-
րով գրավում են բավական բարենպաստ դիրքեր (Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շուկայի 
չափերի առումով համապատասխանաբար գրավում են 8-րդ և 38-րդ տեղերը, Ադրբեջա-
նը աշխատանքի շուկայի արդյունավետությամբ 14-րդն է և այլն), իսկ մյուս կողմից` որոշ 
երկրներ (Տաջիկստան և Ղրղզստան) գլոբալ մրցունակության բոլոր հիմնական ցուցա-
նիշներով ամենացածր մակարդակի վրա են:  

ԱՊՀ երկրների միջև նկատելի է նաև մակրոտնտեսական կայունության և շուկայի 
չափերի ցուցանիշների դիֆերենցման բարձր աստիճան, ինչը պայմանավորված է այդ 
երկրների սոցիալ-տնտեսական զարգացման և ժողովրդագրական առանձնահատկու-
թյուններով: 

2007-2012 թթ. ԱՊՀ երկրները միցունակության ցուցանիշով զիջել են իրենց տեղը 2 
կետով, սակայն եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ այդ տարիների ընթացքում 
վարկնշավորվող երկրների թիվն ավելացել է, ապա կարելի է ասել, որ ուսումնասիրվող 
ժամանակահատվածում ԱՊՀ երկրների մրցունակության ցուցանիշը չի փոփոխվել կամ 
նույնիսկ բարելավվել է: Այս ընթացքում իրենց ցուցանիշներն առավելապես բարելավել 
են Ադրբեջանը (+11) և Տաջիկստանը (+11), իսկ ամենամեծ հեընթացը գրանցվել է Ղա-
զախստանում (-11) և Ուկրաինայում (-9): Էապես կորցրել է դիրքերը նաև Ռուսաստանը (-
8), որը 2005-2007 թթ. 7 կետով բարելավել էր իր ցուցանիշը: Ինչ վերաբերում է Հայաս-
տանին, ապա առաջընթացն աննկատ է (+1): 

Մեկ այլ՝ Heritage Foundation կազմակերպության վարկանշավորման համաձայն` 
ԱՊՀ երկրները տնտեսական ազատության միջին համաթվով պատկանում են §առա-
վելապես անազատ¦ երկրների շարքին: Դրանցից միայն Հայաստանն ու Ղազախստանն 
են համարվում §չափավոր ազատ¦, իսկ Բելառուսը, Ուկրաինան և Թուրքմենստանը 
§լրիվ անազատ¦ են (աղյուսակ 2): 

Տնտեսական ազատության հիմնական ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց է տալիս, 
որ ԱՊՀ տարածաշրջանում առավելապես լավ է զարգացած ֆիսկալ և առևտրի ազատու-
թյունը, ինչպես նաև դրական են գնահատվում դրամավարկային քաղաքականությունը և 
աշխատանքային ազատությունը: Ավելի պակաս են պաշտպանվածությունը կոռուպ-
ցիայից, սեփականության իրավունքները և ներդրումների ազատությունը, ինչը բացասա-
բար է ազդում ԱՊՀ երկրների տնտեսական ազատության համաթվի վրա:  

2008-2012 թթ. շարժընթացը ցույց է տալիս, որ ԱՊՀ երկրները տնտեսական ազա-
տության համաթվով իրենց տեղը կորցրել են 2%-ով՝ զիջելով դիրքերը 19 կետով, ինչը 
վկայում է տարածաշրջանի երկրների անարդյունավետ տնտեսական քաղաքականու-
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թյան մասին: Այս ժամանակահատվածում իրենց ցուցանիշները բարելավել են Ադրբե-
ջանը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը, Բելառուսը: Մյուս երկրները կամ չեն գրանցել էա-
կան փոփոխություններ (Ռուսաստան՝ +0.6%), կամ տնտեսական ազատության առումով 
հետընթաց են ապրել (Հայաստան` -1.5%): 

Աղյուսակ 2 
ԱՊՀ երկրների վարկանշավորումն ըստ տնտեսական ազատության համաթվի1 

 
Տնտեսական 
ազատության 

համաթիվ 
Տնտեսական ազատության համաթվի ցուցանիշները, % 
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Հայաստան 39 68.8 87.8 85.4 89.3 74.9 73.1 75.0 70.0 30.0 26.0 76.6 
Ղազախստան 65 63.6 72.9 79.6 90.4 83.4 71.8 30.0 50.0 40.0 29.0 88.7 
Ադրբեջան 91 58.9 68.6 77.2 84.9 63.7 74.5 55.0 40.0 20.0 24.0 81.6 
Ղրղզստան 88 60.2 74.1 63.2 93.1 66.5 71.0 55.0 50.0 20.0 20.0 88.9 
Մոլդովա 124 54.4 70.0 79.0 86.5 38.7 74.4 35.0 50.0 40.0 29.0 41.7 
Տաջիկստան 129 53.4 61.8 82.5 89.0 75.5 67.4 20.0 40.0 20.0 21.0 56.8 
Ռուսաստան 144 50.5 65.1 68.2 82.5 48.6 66.3 25.0 40.0 25.0 21.0 63.5 
Բելառուս 153 49.0 71.3 80.4 86.6 34.9 65.3 20.0 10.0 20.0 25.0 77.0 
Ուկրաինա 163 46.1 67.6 66.1 94.4 64.9 64.2 0.0 10.0 15.0 26.0 76.6 
Ուզբեկստան 164 45.8 67.6 66.1 94.4 64.9 64.2 0.0 10.0 15.0 16.0 60.1 
Թուրքմենստան 168 43.8 30.0 79.2 98.4 93.5 71.0 0.0 10.0 10.0 16.0 30.0 
ԱՊՀ միջին 120 54.0 66.9 75.1 89.9 64.5 69.3 28.6 34.5 23.1 23 67.4 

 
Այսպիսով` ԱՊՀ երկրների մրցունակության տարբեր գնահատականների վերլուծու-

թյունը թույլ է տալիս կատարել մի շարք եզրահանգումներ: 
ԱՊՀ երկրների ազգային տնտեսությունների համեմատական առավելություններն են. 
• աշխատանքի շուկայի բարձր արդյունավետությունը, 
• բարձրագույն կրթության և մասնագիտական փորձառության բարձր մակարդակը, 
• մակրոտնտեսական կայունությունը, 
• արտահանման և ներմուծման ազատականությունը, 
• հարաբերականորեն հաշվեկշռված դրամավարկային քաղաքականությունը, որն 

ուղղված է գնային կայունության ապահովմանը: 

                                                 
1 2012 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation http://www.heritage.org/inde40.5x/ranking վարկանշա-
վորմանը մասնակցում է 179 երկիր: 
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Թույլ կողմերն են. 
• ֆինանսական շուկայի զարգացման ցածր մակարդակը, 
• պետական կառավարման ցածր արդյունավետությունը, 
• ապրանքների և ծառայությունների շուկաների անարդյունավետությունը, 
• ցածր մրցունակությունը միկրոմակարդակում (ձեռնարկություններ), 
• կոռուպցիան և սեփականության իրավունքի անպաշտպանվածության բարձր 

մակարդակը, 
• անարդյունավետ ներդրումային քաղաքականությունը:  
Մրցունակության վարկանշավորման ընդհանուր դիրքին համապատասխան` ԱՊՀ 

բոլոր երկրները, համաշխարհային ֆոնի վրա, ըստ մրցունակության մակարդակի, կա-
րելի է դասակարգել 3 հիմնական խմբերում1 (գծանկար 1): Ըստ հեղինակավոր միջազ-
գային կազմակերպությունների` ԱՊՀ երկրները 17.4%-ով հետ են մնում մրցունակության 
համաշխարհային միջին ցուցանիշից: Տարածաշրջանի առավել մրցունակ երկրներն են 
Ադրբեջանը, Ռուսաստանը և Ղազախստանը, որոնք հասել են համաշխարհային միջին 
ցուցանիշին: Ուկրաինան, Հայաստանը և Մոլդովան մոտենում են համաշխարհային մի-
ջինին՝ հետ մնալով այդ ցուցանիշից 13-24%-ով, իսկ Տաջիկստանն ու Ղրղզստանը հետ 
են մնում էականորեն՝ 32-44%: 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Գծանկար 1. ԱՊՀ երկրների դասակարգումն ըստ մրցունակության ցուցանիշի2 
 
Բելառուսին, Ուզբեկստանին և Թուրքմենստանին, որոնց ամբողջական տվյալները 

բացակայում են, այնուամենայնիվ, կարելի է դասակարգել այս խմբերում հետևյալ կերպ. 
Բելառուսը, որտեղ բավական բարձր է բնակչության մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ ցուցանիշը, 
ունի զարգացած արդյունաբերություն և ենթակառուցվածքներ, ուստի կարող է դասվել 
միջին մրցունակությամբ երկրների շարքը: Ուզբեկստանը և Թուրքմենստանը, չնայած 
                                                 
1 Դասակարգմանը չեն մասնակցում Բելառուսը, Թուքմենստանը և Ուզբեկստանը, քանի որ մի շարք 
ցուցանիշների գծով այս երկրների տվյալները բացակայում են: 
2 Գծանկարը կազմել է հեղինակը` հաշվարկների հիման վրա: 

ԱՊՀ

Մրցունակության միջին 
մակարդակում գտնվող 

երկրներ 
 

1. Ադրբեջան 
2. Ռուսաստան 
3. Ղազախստան 

Մրցունակության միջին 
ցուցանիշից 10-25%-ով 
հետ մնացող երկրներ 

 
1. Ուկրաինա 
2. Հայաստան  
3. Մոլդովա 

Մրցունակության միջին 
ցուցանիշից 30-45%-ով 
հետ մնացող երկրներ 

 
1. Տաջիկստան 
2. Ղրղզստան 
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տնտեսական ազատության ցուցանիշով ցածր մակարդակի վրա են, այնուամենայնիվ, 
բնակչության մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ արդյունքով մոտ են համաշխարհային միջինին, 
ուստի կարող են դասվել երկրորդ խմբում:  

Այսպիսով` ԱՊՀ երկրները խիստ տարբերակված են` ըստ մի շարք ցուցանիշների, 
այդ թվում` տնտեսությունների մրցունակության: Դա պայմանավորված է արդյունաբերա-
կան զարգացման և շուկայական բարեփոխումների տարբեր մակարդակներով: Որոշ-
ներն ունեն զարգացած արդյունաբերություն, տրանսպորտային և հեռահաղորդակցման 
զարգացած ենթակառուցվածքներ ու որակավորված աշխատուժ: Մյուս երկրներին 
(Կենտրոնական Ասիա և Հարավային Կովկաս) կարելի է բնութագրել որպես առավելա-
պես ագրարային և հումքային ուղղվածություն ունեցող տնտեսություններ: Հենց այս 
երկրների խումբն է համարվում ավելի պակաս մրցունակ ԱՊՀ շրջանակներում: Սակայն 
եթե Հարավային Կովկասի երկրները վերջին ժամանակներս աչքի են ընկնում մրցունա-
կության դիրքի ամրապնդմամբ, ապա Կենտրոնական Ասիայի երկրները շարունակում են 
մնալ մրցունակության ցածր մակարդակի վրա:  

ԱՊՀ երկրների մրցունակության բարձրացման համար անհրաժեշտ է զարգացնել 
ֆինանսական շուկաները, բարելավել նորաստեղծական և տեխնոլոգիական մակարդա-
կը, ավելի արդյունավետ դարձնել պետական կառավարման համակարգը: ԱՊՀ երկրնե-
րը գտնվում են մրցունակ տնտեսություն կառուցելու ճանապարհի սկզբին, իսկ գլոբալ 
ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում մրցունակության բարձրացման հարցերն ավելի 
են կարևորվում: Արդյունավետ կառուցվածքային բարեփոխումների իրականացումը և 
տարածաշրջանում փոխշահավետ առևտրատնտեսական համագործակցության խորա-
ցումը կարող են նպաստել համաշխարհային տնտեսությունում ԱՊՀ երկրների մրցունա-
կության բարձրացմանը:  

 
 
Ըստ հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունների` ԱՊՀ երկրները 17.4%-ով հետ են 

մնում մրցունակության համաշխարհային միջին ցուցանիշից: Տարածաշրջանի առավել մրցունակ 
երկրներն են Ադրբեջանը, Ռուսաստանը և Ղազախստանը, որոնք հասել են համաշխարհային մի-
ջին ցուցանիշին: Ուկրաինան, Հայաստանը և Մոլդովան մոտենում են համաշխարհային միջինին՝ 
հետ մնալով այդ ցուցանիշից 13-24%-ով, իսկ Տաջիկստանն ու Ղրղզստանը հետ են մնում էակա-
նորեն՝ 32-44%-ով:  

 
 

ДИАНА ГАЛОЯН 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ЭКОНОМИК СТРАН СНГ 

 

С точки зрения авторитетных международных организаций, страны СНГ отстают от средне-
мирового уровня конкурентоспособности на 17.4%. Среди стран региона наиболее конкуренто-
способными являются Азербайджан, Казахстан и Россия, которые достигли к настоящему времени 
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среднемирового уровня. Украина, Армения и Молдова приближаются к этому уровню, отставая от 
среднемировых показателей лишь на 13-24%, а Таджикистан и Киргизия отстают от среднемиро-
вых значений значительно (32-44%). 

 
DIANA GALOYAN  

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS LEVEL OF CIS COUNTRIES 

 
According to the authoritative international organizations CIS countries are behind the average 

world level of competitiveness by 17.4%. Among the most competitive countries of our region are 
Azerbaijan, Kazakhstan and Russia, which currently have reached the world average level. In the same 
time Ukraine, Armenia and Moldova are close to that level, staying behind just by 13-24%. As for 
Tajikistan and Kyrgyz Republic, they are essentially behind the wԳrld average level (32-44%).  

 
 
 

ԼԻԱՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, 
դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 
ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՌԻՍԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ, 

ՄԱԿԱՐԴԱԿՆ ՈՒ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր.  ռիսկ, ներդրումներ, նորարություն, կո-
րուստներ, անորոշություն, վերլուծություն, 
գործառույթ, ձեռքբերում, ցուցանիշներ, 
նախագիծ 

 
Համաշխարհային ճգնաժամի պայմաններում ռիսկային գործոնների ազդեցության 

ուժգնացումը ձեռնարկության կառավարման ու պլանավորման մեջ առաջ է բերում 
անորոշության ուժգնացող բաղադրատարրեր և կառավարման մեջ արագ ու համարժեք 
հակազդեցության անհրաժեշտություն` ծագող դժգոհությունների նկատմամբ։ Իր հերթին, 
անորոշությունը, որն արտահայտվում է կառավարման մեջ տեղեկատվության ոչ 
ճշգրտությամբ և լիարժեքությամբ, հանգեցնում է ռիսկային իրավիճակների։ Ռիսկի նման 
իրավիճակները կապված են նորարարական գործունեության իրականացման ընթացքում 
որոշակի իրադարձությունների (պայմանների) ծագման հետ, որոնք կարող են հանգեցնել 
մի դեպքում` նորարարությունից արդյունքի կորստի կամ անգամ ընկերության սնան-
կացման, մեկ այլ դեպքում` ընկերության զարգացմանը արագորեն նպաստող լրացուցիչ 
առավելությունների ստեղծման։ Դա հաստատվում է խորհրդատվական ընկերություն-
ների հետազոտություններով։ Օրինակ` համաձայն The Standish Group International ընկե-
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րության կատարած ուսումնասիրության (կատարված է 7400 նորարարական և ներդրու-
մային նախագծերի վերլուծություն)` նախագծերի 34%-ը ավարտվել է ոչ ժամանակին կամ 
նախատեսված ֆինանսական ռեսուրսների գերածախսով, 32%-ը անհաջողության է 
մատնվել, և նպատակադրումները ձախողվել են կամ ձևախեղվել։ Բոլոր նախագծերի 
միայն 34%-ը կարելի է համարել հաջողված` ավարտված ժամանակին և առանց բյուջեի 
գերազանցման։ 

Համաշխարհային վենչուրային արդյունաբերության ներդրողների և ձեռներեցների 
շրջանում խոշոր հետազոտություն է կատարվել, որի նպատակն է բացահայտել բարձր-
տեխնոլոգիական նախագծերի հաջողության չափանիշները։ Կատարված հետազոտու-
թյան արդյունքում ի հայտ են բերվել նորարարական նախագծերի հաջողության հիմնա-
կան գործոնների խմբերը (գործոնների խմբերը դասակարգված են կարևորության նվազ-
ման կարգով). 

1. Նախագծային խմբի ներուժ (իրավասություններ, ռիսկերի գնահատման և արձա-
գանքման ունակություն, առաջնորդի հատկանիշներ, հաջողության ձգտում և 
այլն)։ 

2. Նախագծի ռեսուրսային ներուժ (կառավարչական ներուժ, տեխնոլոգիական նե-
րուժ (տեխնոլոգիաների մշակման որակ, գիտելիք և փորձ), շուկայական ներուժ 
(հաճախորդի հետ աշխատելու փորձ, զարգացող շուկային հարմարվելու կարողու-
թյուն, շուկայի վերլուծության փորձ, լոգիստիկայի և դիստրիբյուտորական փորձ)), 
նյութական, աշխատանքային, ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիություն։ 

3. Նախագծի ռազմավարական ներուժ։ Նորարարական նախագծի համապատաս-
խանությունը ընկերության ռազմավարությանը։ Ռազմավարության շարքում դի-
տարկվել են. 
• ծախսային ռազմավարություն (նախագծի բոլոր փուլերում շեշտադրվում է 

ծախսերի օպտիմալացումը, արտադրողականության բարելավումը, նորարա-
րությունների ուղղորդումը ծախսերի նվազեցմանը), 

• որակի կառավարման ռազմավարություն (շեշտադրվում է անսխալ արտադրու-
թյունը, գնորդին լավագույն արտադրանք առաջարկելը), 

• նորարարական ռազմավարություն (արտադրանքը շուկա հանելու մեթոդներով 
նախագծի ուղղորդումը դեպի նորարարություններ), 

• արտադրանքի առևտրայնացման ռազմավարություն (նախագծի ուղղորդումը 
արտադրանքի միջոցով գնորդի անհատական պահանջմունքի բավարարմա-
նը): 

4. Արտադրանքի ներուժ (արտադրանքի մշակման փուլերի առանձնահատկություն-
ները, ինչպես նաև պաշտպանվածությունը կրկնօրինակումից)։ 

5. Շուկայական ներուժ և շրջանառության ներուժ (արտադրանքի տարածման ուղի-
ների հասանելիություն կամ առկայություն, շուկայական ներուժ, շուկայի ամեն-
ամյա զարգացման մակարդակ, շուկայի նոր հատված մուտք գործելու ներուժ)։ 

6. Շուկայի ֆինանսատնտեսական բնութագիր։ 
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Ինչպես ցույց տվեցին կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները, նորարա-
րական նախագծի ռիսկերը գնահատելու և համարժեքորեն արձագանքելու նախագծային 
թիմի ունակությունը նորարարական նախագծերի հաջողության հիմնական նախապայ-
մաններից է։ 

Արդյունաբերության մեջ ապագայում սպասվող նորարարական ակտիվության աճը, 
որն ուղեկցվում է ռիսկի գործոնների համաժամանակյա երևան գալով, առաջ է բերում 
արտադրական ընկերությունների կողմից նորարարական ռիսկերի կառավարման համա-
պատասխան գործիքակազմի ստեղծման անհրաժեշտություն` ուղղված մրցունակության 
աճին, ռազմավարական նպատակների իրագործմանը և ձեռնարկության արժեքի 
բարձրացմանը։ 

Արտադրական ձեռնարկության կարևորագույն նպատակն է ռիսկի և նորարարու-
թյունների եկամտաբերության միջև հասնել անհրաժեշտ հավասարակշռության` ներ-
դրումների արդյունավետության հնարավոր կորուստների նվազեցմամբ և զարգացման 
հնարավորությունների խթանմամբ։ Դա հնարավոր է դառնում ձեռնարկությունում նորա-
րարական ռիսկերի միասնացված կառավարման համակարգի առկայությամբ, որը 
խարսխված կլինի ժամանակակից գիտական, տեսական ու մեթոդաբանական դրույթ-
ների վրա։ Իր հերթին, նման համակարգի ներդրումը, մեր կարծիքով, արտադրական 
ընկերությանը թույլ կտա հասնել հետևյալ կարևորագույն ռազմավարական խնդիրների 
լուծմանը. 

• հիմնական ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների կայունության ապահովում և 
ձեռնարկության արժեքի բարձրացում, 

• ներդրողների, վերլուծաբանների, ապահովագրական ընկերությունների կողմից 
ձեռնարկության նկատմամբ վստահության մեծացում, ինչը հանգեցնում է փոխա-
ռու միջոցների և ապահովագրական ծրագրերի էժանացման, 

• մրցունակության բարձրացում և ձեռնարկության ռազմավարական նպատակների 
իրականացում` նորարարական նախագծերի հավանական իրականացման հաշ-
վին, 

• ընկերության իմիջի բարելավում և տեղեկատվական հասանելիության ձեռքբե-
րում, 

• Սույն եզրակացությունը ճշգրտված է Հայաստանի Հանրապետության խոշոր ար-
տադրական ընկերությունների ղեկավարների հետ փորձագիտական հարցում-
ներով` իրականացված մի շարք խորհրդատվական ընկերությունների կողմից։  

ՆՌ հասկացության բովանդակության բացահայտման և արտադրական ձեռնարկու-
թյուններում ռիսկերի նորարարական-ներդրումային ընդհանուր կառուցվածքի նշանակու-
թյունը հստակեցնելու համար անհրաժեշտ է. 

• ճշգրտել ռիսկի կատեգորիայի և անորոշության բովանդակությունը, 
• ճշգրտել այդպիսի կատեգորիայի բովանդակությունը` որպես տնտեսագիտության 

և գործնական դաշտի նորարարական գործառույթ, նորարարական ռիսկի իրավի-
ճակ, մակարդակ, ցուցանիշ, գործոն և հետևանք (տնտեսական և այլ արդյունքնե-
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րի աղբյուր), ինչպես նաև նորարարական ռիսկի կառավարում և նորարարական 
ռիսկի կառավարման համակարգ, 

• բացահայտել հիմնական նորարարական փուլերի առանձնահատկությունները, 
նորարարությունների իրականացման հիմնական ձևերը և մատնանշել դրանց 
փոխկապվածությունը նորարարական ռիսկերի հետ, 

• ցույց տալ նորարարական ռիսկերի տեղը արտադրական ձեռնարկությունների 
նորարարական-ներդրումային ռիսկի կառուցվածքում։ 

Ներկայում գիտական գրականութան մեջ կան ռիսկի և անորոշության հասկացու-
թյունների բազմաթիվ մեկնաբանություններ։  

Տնտեսագիտական գրականության մեջ «նորարարական ռիսկ» հասկացության գի-
տական շրջանառության արդիականությունը բացատրվում է տվյալ գիտակարգի կիրառ-
ման անհրաժեշտությամբ` շուկայական պայմաններում, արտադրական ձեռնարկություն-
ների նորարարական գործունեության իրականացման ընթացքում, որոշումների նախա-
պատրաստման և ընդունման փուլերում, միկրոտնտեսական հարաբերությունների կար-
գավորման նպատակով։ 

Տնտեսական ռիսկի գործառույթների համանմանությամբ` նորարարական ռիսկի 
հիմնական գործառույթներ կարելի է համարել վերլուծականը, նորարարականը, ներդրու-
մայինը, կարգավորիչը և պաշտպանողականը։ 

Նորարարական ռիսկի վերլուծական գործառույթի իմաստը հնարավոր տարբերակ-
ներից որոշումների ձևավորման և ընտրության անհրաժեշտությունն է (ձեռնարկության 
նորարարական նախագծերի փաթեթի կառուցվածքի ընտրություն, նորարարական նա-
խագծերի չափորոշիչների ճշգրտում կամ փոփոխություն)։ Այդ նպատակով նորարար 
ռիսկ-մենեջերը որոշումը նախապատրաստում է ռիսկի հաշվարկմամբ, անհրաժեշտու-
թյան դեպքում կատարում է հնարավոր այլընտրանքների վերլուծություն, գնահատում և 
դասակարգում է այլընտրանքները` միաժամանակ հաշվի առնելով ռիսկի նկատմամբ 
ներդրողների մոտեցումը։ Բարդ իրավիճակներում անհրաժեշտ է կիրառել գիտական 
գործիքակազմ, ներգրավել այլ փորձագետների` տվյալ ոլորտի նեղ մասնագետների։ 

Ռիսկի նորարարական գործառույթն արտահայտվում է նրանով, որ այն դառնում է 
ձեռնարկության զարգացման համար ուժեղ ազդեցության գործոն։ Միջոցներ ներդնելով 
ռիսկային նորարարական նախագծերում` ձեռնարկությունը ձգտում է ապագայում ամրա-
պնդել իր շուկայական դիրքերը, հասնել իր ռազմավարական նպատակներին։ Այս 
առումով, ռիսկի նորարարական գործառույթը կապված է ձեռնարկության զարգացման և 
ռազմավարական նպատակների իրականացման հետ։ 

Նորարարական ռիսկի ներդրումային գործառույթն այն է, որ հանդես է գալիս որպես 
նորարարական նախագծերում ներդրումներից արդյունք ստանալու գործոն` մեծացնելով 
ձեռնակության արժեքը։ ՆՌ-ն ճշգրտվում է ներդրումների եկամտաբերությամբ։ Միջոց-
ներ ներդնելով բարձրեկամտաբերությամբ, միաժամանակ բարձրռիսկայնությամբ նորա-
րարարական նախագծերում (նախագծերի փաթեթում)` ներդրողները ձգտում են հետ բե-
րել ներդրված միջոցները և արտադրական ներդրումներից ստանալ դրական արդյունք։  
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Նորարարական ռիսկի կարգավորիչ գործառույթն արտահայտվում է կառուցողական 
և ապակառուցողական ձևերով։ Կառուցողական ձևն արտահայտվում է տնտեսական ակ-
տիվության մեծացմամբ, նոր աշխատատեղերի ստեղծմամբ (սոցիալական գործառույթ), 
ինչպես նաև նպաստում է պահպանողականության ու կարծրացած մոտեցումների 
հաղթահարմանը և նորամուծություններին խոչընդոտող արգելքների վերացմանը։ Կար-
գավորիչ գործառույթի ապակառուցողական ձևը ժխտում է նորարարական ռիսկի ան-
տեսումն ու չկշռադատված որոշումների ընդունումը։ Դա հանգեցնում է արկածախնդրու-
թյան և վոլյունտարիզմի, ինչը հղի է սնանկացման սպառնալիքով։ 

Նորարարական ռիսկի պաշտպանիչ գործառույթը որոշումների ընդունման և իրա-
կանացման մեջ ընտրանքներ կիրառելիս հնարավոր կորուստներից երաշխիքների ամ-
րագրումն է։ Ձեռնարկությունը կորուստը դիտարկում է որպես նորարարական գործու-
նեության առանձնահատկություններից մեկը և ոչ երբեք առիթ` պատժելու մենեջերներին։  

Ռիսկի իրավիճակ (որոշումների ընդունման իրավիճակ) ասելիս հասկացվում է 
տարբեր պայմանների և իրավիճակների համադրություն, որի դեպքում ձեռնարկությունն 
իրականացնում է իր տնտեսական գործունեությունը։ Ապագայում իրավիճակի զարգա-
ցումը կանխորոշվում է մի կողմից` կառավարման սուբյեկտի որոշումների ընդունմամբ և 
մյուս կողմից` անորոշության գործոնների ազդեցությամբ։ Ցանկացած մակարդակի որո-
շումների նախապատրաստման փուլում կառավարման սուբյեկտը պետք է հաշվի առնի 
անորոշությունը` նորարարական ռիսկի կատեգորիայի միջոցով։ ՆՌ-ն կառավարման 
սուբյեկտին հնարավորություն ընձեռող պայման է` նպատակադրումների իրականացման 
աստիճանը և նորարարական գործունեության ճանապարհով տնտեսական արդյունքի 
գնահատումը։  

Նորարարական ռիսկի մակարդակը չափանիշ է, որն արտացոլում է ձեռնարկության` 
նպատակային արդյունքին հասնելու հավանականությունը, այդ թվում` որոշումների 
ընդունման և իրականացման փուլում նորարարական նախագծերի փաթեթում ներդրում-
ներից` ներդրողներին անհրաժեշտ արդյունքի ստացումը։ Որոշման ընդունման դեպքում 
նորարարական ռիսկի մակարդակը բնութագրում է ձեռնարկության իրադարձություն-
ների ամբողջ պատկերը` և ́ անցանկալի, որոնք հանգեցնում են նյութական և ոչ նյու-
թական կորուստների, և ́ ցանկալի, որոնք տնտեսական ձեռքբերումների աղբյուր են։ Այն 
արտացոլում է նաև իրադարձությունների իրական պատկերը։ 

Նորարարական ռիսկի մակարդակի քանակական չափման համար օգտագործվում 
են դրա ցուցանիշները։ Մեր կարծիքով` անհրաժեշտ է օգտագործել նորարարական ռիս-
կի մասնավոր և ինտեգրալ ցուցանիշները։ Նորարարական ռիսկի մասնավոր ցուցանիշ-
ների շարքը կարելի է դասել, օրինակ, նորարարական նախագծերի շարունակականու-
թյան հավանական տեղաբաշխումները և ծախքերը, ինչպես նաև նորարարական նախա-
գծերում ներդրումներից ստացվող մաքուր, դիսկոնտավորված եկամտի բաշխումները։ 
Նպատակային արդյունքից շեղումները (ձեռնարկության ռազմավարական նպատակ-
ներից, հանուն որոնց իրականացվում են նորարարական նախագծերը) հանգեցնում են 
ՆՌ մասնավոր ցուցանիշների բավանդակության շեղմանը։ Սակայն մի շարք դեպքերում, 
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նորարարական նախագծերի փոխկախվածությունների արդյունավետության առկայու-
թյամբ, նման շեղումները կարող են փոխհատուցել միմյանց կամ նպատակային արդյուն-
քից շատ ավելի մեծ շեղումներ առաջ բերել։ Նման արդյունքների հաշվառումը կատար-
վում է` օգտագործելով ՆՌ մակարդակի ինտեգրալ ցուցանիշները, որոնց շարքը կարելի է 
դասել ձեռնարկության նորարարական նախագծերի փաթեթում ներդրումների արդյունքի 
շեղումները չափող ցուցանիշները, մասնավորապես` նորարարական նախագծերի փաթե-
թում ներդրումների մաքուր ընթացիկ արժեքի հավանական բաշխումը, սպասվող 
կորուստները (ձեռքբերումները) նմանօրինակ ներդրումներից, սպասվող կորուստների 
գործակիցը և այլ միջոցներ։ 

 
 
Արտադրական ընկերությունները ներդրումների բարձր ռիսկի պայմաններում առանձին նո-

րարարական նախագծերում կիրառում են բազմազանեցման (դիվերսիֆիկացման) գործիքը։ Մաս-
նավորապես` նրանք ներդրումներն իրականացնում են նորարարական նախագծերի փաթեթում։ 
Սակայն, ավելի հաճախ, նորարարական նախագծերի փաթեթում կատարված ներդրումները հան-
գեցնում են նոր ռիսկերի` կապված առանձին նախագծերի փոխկախվածությունների արդյունավե-
տության հետ։ Ուստի անհրաժեշտ է ուսումնասիրել հնարավոր նախագծային կախվածությունների 
բնույթը և հաշվի առնել դրանք ՆՌ կառավարման համակարգ ստեղծելիս։ 

 
 

ЛИАНА ГРИГОРЯН 
 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, УРОВЕНЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РИСКА 
 

Согласно принятой концепции инновационного пути развития промышленных предприятий, 
предполагается рост объема инвестиций в инновационные проекты. Как следствие, с течением 
времени будет усиливаться влияние факторов и значимость инновационного риска. С ростом 
удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе органи-
заций промышленного производства, это усиление будет еще более заметным. Таким образом, 
разработка и внедрение методологии управления инновационным риском позволит решить зна-
чимую и насущную для промышленных предприятий Армении народнохозяйственную проблему. 

 
LIANA GRIGORYAN 

 

GENERAL FUNCTIONS, LEVEL AND INDICATORS OF INNOVATION RISK 
 

In according of Concept of Innovation Development of Industrial Enterprices, to achieve a progress 
in economy scientific and financial developments are vital. Funding of science is on very low rates in 
comparison with many leading countries. Solution of this problem requires many efforts from 
Government and also from industrial uninons. Although on their way to development industrial 
companies face to problems from instabiliity arising from the external enviroment. 

Global economic crisis increased impact of risk factors in companie’s management and planning, 
raiseduncertanity components and need for new management strategies. 
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ԿԱՐԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, 
ՀՊՏՀ 

 
ՀՀ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր.  մակրոտնտեսական քաղաքականություն, 
ճգնաժամ, պահանջարկ, առաջարկ, 
դրամավարկային և հարկաբյուջետային 
գործիքակազմ, տնտեսության ճյուղ, 
տնտեսական աճ 

 

Վերջին տարիներին ՀՀ մակրոտնտեսական քաղաքականությունը աչքի է ընկել մի 
շարք առանձնահատկություններով։ Դա առավելապես պայմանավորված է համաշխար-
հային տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությամբ, հետևանքներով և, իհարկե, բազմաթիվ 
ներքին գործոններով։ 

2009 թվականին ճգնաժամի ազդեցությունը նկատվեց հետևյալ դրսևորումներով. 
օտարերկրյա ներդրումների, երկիր ներհոսող տրանսֆերտների կրճատում, մետաղների 
միջազգային գների կտրուկ անկում, արտահանման պահանջարկի նվազում: ՀՀ տնտե-
սությունում նույն թվականին գրանցվեց 14.1 տոկոս տնտեսական անկում, և առաջացավ 
մակրոտնտեսական կայունության խախտման վտանգ։ Տնտեսական ճգնաժամը ակնառու 
դարձրեց ՀՀ տնտեսության կառուցվածքի բազմազանեցման և վերափոխման անհրա-
ժեշտությունը։ Կառավարությունը ձեռնամուխ եղավ տնտեսության արտադրողական ճյու-
ղերի օժանդակման և աջակցման ռազմավարության1։  

Ներքոնշյալ խնդիրները դարձան մակրոտնտեսական քաղաքականություն իրակա-
նացնող պետական կառավարման մարմինների աշխատանքային օրակարգի առաջնա-
հերթություններ.  

1. կարճաժամկետում հակազդել տնտեսական անկմանը և նպաստել տնտեսության 
համախառն պահանջարկի աճին,  

2. ստեղծել արտադրության ընդլայնման և համախառն առաջարկի աճի խթաններ։  
Նպատակներն իրականացնելու համար կիրառվեց խթանող հարկաբյուջետային և 

դրամավարկային քաղաքականության ամբողջ գործիքակազմը, որի արդյունքում պետա-
կան բյուջեի պակասուրդը 2007 թվականի 1.5 տոկոսից 2009 թվականի ընթացքում 
հասավ 7.6 տոկոսի2, իսկ Կենտրոնական բանկի (ՀՀ ԿԲ) վերաֆինանսավորման տոկո-
                                                 
1 Աղբյուրը` §Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2007-2011 թվականների գործունեության ար-
դյունքները¦, http://report.gov.am/?id=1 
2 Աղբյուրը` §Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից 2009 թվականի ըն-
թացքում կատարված աշխատանքների և դրանց արդյունքների մասին hաշվետվություն¦, 
http://minfin.am/up/reports/2009MF_Report_for_Gov[1].pdf  
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սադրույքը նույն ժամանակահատվածում կտրուկ իջեցվեց 2.25 տոկոսային կետով1։ 
Տնտեսության մեջ տարբեր ուղիներով ներարկվեց մեծածավալ լուծարելիություն, և, որ-
պես հետևանք, արդեն իսկ ճգնաժամի տարվա կեսից տնտեսական անկման ցուցանիշը, 
որը հուլիսին կազմել էր 18.5 տոկոս, ապա նվազեց, իսկ տարվա վերջին հասավ 14.1 
տոկոսի։  

Հարկ է նշել, որ 2010 թվականի ընթացքում Հայաստանի տնտեսությունը, չնայած 
արձանագրվող որոշակի տնտեսական աշխուժացմանը, կանգնեց մեկ այլ հիմնախնդրի 
առջև. առաջարկի գնաճ, որը միջնաժամկետում կարող էր էապես խաթարել մակրո-
տնտեսական կայունությունը։ Տարին ավարտվեց 2.1 տոկոս տնտեսական աճով` կրելով 
նաև հանրապետությունում իրականացված խթանող մակրոտնտեսական քաղաքականու-
թյան ազդեցությունը, սակայն 12-ամսյա գնաճի ցուցանիշը հասավ 9.4 տոկոսի։ Պետք է 
նշել, որ 9.4 տոկոս գնաճի միայն 7.0 տոկոսային կետն էր պայմանավորված առաջարկի 
գործոններով։ Այսպես` ձևավորված գնաճի միայն 5 տոկոսային կետը գյուղատնտեսա-
կան ապրանքների գների կտրուկ աճի պատճառով է եղել, որն էլ հետևանք էր գյուղ-
մթերքների, հատկապես` բուսաբուծության առաջարկի կտրուկ կրճատման (20.3 տոկոս), 
իսկ վերջինս էլ պայմանավորված էր բնակլիմայական անբարենպաստ պայմաններով։  

Պետք է նկատի ունենալ, որ առաջարկի գնաճին կտրուկ արձագանքելը մակրո-
տնտեսական երկու կարևոր` հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականու-
թյունների միջոցով կարող է կաշկանդել տնտեսության այլ ճյուղերի զարգացումը: Ուստի 
ո՛չ ՀՀ կառավարությունը, ո՛չ ՀՀ ԿԲ-ն 2010 թ. ընթացքում չդիմեցին հարկաբյուջետային 
և դրամավարկային քաղաքականությունների կոշտացման, ինչը հղի էր տնտեսությունում 
ստագֆլյացիայի առաջացման վտանգով։ Փոխարենը որդեգրվեց մեկ այլ` գնաճ-տնտե-
սական աճ նախապատվությունները հավասարակշռելու ռազմավարությունը, քանի որ 
երկարաժամկետում երկուսն էլ կարևոր են ու փոխկապակցված, իսկ մակրոտնտեսական 
կայունությունը բնութագրվում է տնտեսական աճով և ցածր գնաճով։  

Հետևաբար` անհրաժեշտ էր զսպել գնաճային սպասումները, որոնք ձևավորվել էին 
առաջարկի գնաճի հետևանքով։ Այդ նպատակով 2011 թվականի սկզբից ՀՀ ԿԲ-ն աստի-
ճանաբար բարձրացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքները, իսկ հարկաբյուջե-
տային քաղաքականությունը շարունակեց դրսևորել պահպանողական վարքագիծ։ Բացի 
այդ, Կառավարությունը իրականացրեց գյուղատնտեսական առաջարկի խթանման քա-
ղաքականություն, որպեսզի չեզոքացնի գյուղմթերքի գների բարձր մակարդակի ձևավոր-
ման ազդեցությունն ընդհանուր գնաճի վրա։ Ուժեղացավ նաև առաջին անհրաժեշտու-
թյան ապրանքների շուկաներում գնագոյացման ամբողջ շղթայի նկատմամբ հսկողությու-
նը, որպեսզի տեղի չունենա սպառողական գների անհարկի բարձրացում։  

Այս ամենը հանգեցրեց նրան, որ 12-ամսյա գնաճի ցուցանիշը 2011 թ. մարտին 
գրանցված 11.5 տոկոսից 2011 թվականի տարեվերջին կտրուկ նվազեց մինչև 4.7 տոկոս։ 

                                                 
1 ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր, 2010,  http://www.cba.am/AM/pperiodicals/dvq_I_2010.pdf 
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Միևնույն ժամանակ, տնտեսական աճը կազմեց 4.6 տոկոս1։ Նշված ցուցանիշները վկա-
յում են, որ իրականացված մակրոտնտեսական քաղաքականությունը նպաստել է ար-
տաքին շոկերի կլանմանը և մակրոտնտեսական կայունության ապահովմանը։  

Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի տնտեսությունն արդեն իսկ կրել էր համաշխար-
հային ֆինանսական ճգնաժամի ազդեցության առաջին ալիքի հետևանքները. անկման 
միտումներ նկատվել էին դեռևս 2008 թվականին, սակայն տարին ավարտվել էր արդյու-
նաբերության ոլորտի 2 տոկոս աճով։ Տնտեսական անկումը շարունակվել է և գագաթնա-
կետին հասել 2009 թվականի հուլիսին, ինչի պատճառով, տարեկան կտրվածքով, ար-
դյունաբերությունում գրանցվել է 7.8 տոկոս անկում։  

Հարկ է նշել, որ տնտեսական անկման միտումները մակրոտնտեսական քաղաքակա-
նություն իրականացնող մարմիններին ստիպեցին ձեռնարկել անկման խորացումը 
կանխելու և ճգնաժամի անմիջական հետևանքները վերացնելու օպերատիվ միջոցներ։ 
Իրական հատվածի համար ֆինանսական ճգնաժամի անմիջական հետևանք էր դարձել 
փողի առաջարկի և արտադրանքի նկատմամբ պահանջարկի կտրուկ նվազումը, և ձեռ-
նարկությունների համար օրախնդիր էր իրացվելիության ապահովումը։ Նման պայման-
ներում ձեռնարկությունները շատ հաճախ ստիպված էին լինում կրճատել աշխատա-
տեղերը, իսկ որոշները կանգնած էին անվճարունակության և սնանկացման ռիսկի առջև։ 
Նկատենք, որ օպերատիվ հակաճգնաժամային միջոցառումների արդյունքում 2009 
թվականի 2-րդ կիսամյակում արդեն հնարավոր եղավ տնտեսական աճ ապահովել, ինչը 
մեծապես պայմանավորված էր իրականացվող խթանող քաղաքականությամբ և ակտիվ 
հակաճգնաժամային միջոցառումներով։ 

Եթե փորձենք համակարգել օժանդակության համար կիրառվող տարբեր մեխանիզմ-
ները, ապա դրանք հիմնականում հետևյալն են` պետական երաշխիքների տրամադրում, 
վարկային երաշխավորությունների տրամադրում, ուղղակի վարկավորում և մասնակցու-
թյուն ձեռնարկությունների կապիտալում։  

Ընդգծենք, որ հակաճգնաժամային առաջին ծրագրերն օժանդակել են խոշոր ենթա-
կառուցվածքների գործունեությունն ապահովող տնտեսավարող սուբյեկտներին բյուջե-
տային վարկավորման մեխանիզմով։ Իրականացվող ծրագրերը նպատակ են ունեցել 
կանխել արդյունաբերական ձեռնարկություններում աշխատատեղերի կրճատումը և ֆի-
նանսական դրության վատթարացումը։ Ֆինանսավորման համար օգտագործվել են ինչ-
պես արտաքին աղբյուրներից, այնպես էլ պետական բյուջեից ներգրավված միջոցներ։ 
Վարկավորման գործընթացն աշխուժացել է 2009 թվականի հունիսին, երբ ՀՀ Կառավա-
րությունն սկսեց իրականացնել տնտեսության կայունացման վարկավորման ծրագիրը՝ 
ՌԴ տրամադրած պետական վարկի միջոցներով։  

Նշենք, որ 32.5 մլրդ ՀՀ դրամ վարկավորում ստացած արդյունաբերական ձեռնար-
կությունները հիմնականում պատկանում են էներգետիկայի, մետաղների վերամշակման 

                                                 
1 Աղբյուրը` §Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից 2011 թվականի ընթաց-
քում կատարված աշխատանքների և դրանց արդյունքների մասին hաշվետվություն¦, 
 http://minfin.am/up/reports/2011MF_Report.09.01.12.pdf 
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և հանքարդյունաբերության ոլորտներին, որտեղ միջազգային շուկաներում գների և 
պահանջարկի կտրուկ անկումը լուրջ խնդիրներ էր առաջացրել։ Հատկանշական է, որ 
այս երեք ոլորտները միասին 2007-2011 թվականներին ապահովել են Հայաստանի 
արտահանման շուրջ 51.8 տոկոսը1։  

Նկատենք, որ բացի անմիջական վարկավորման ծրագրերից, իրական հատվածին 
օժանդակություն տրամադրվել է նաև անուղղակի կերպով` ֆինանսական համակարգի 
վարկավորմամբ։ 30 մլրդ ՀՀ դրամի չափով` արտահանումը խթանող, մթերող վերա-
մշակող ընկերությունների, ենթակառուցվածքային ծրագրերի և սպառողական վարկա-
վորման համար հատկացված միջոցները տրամադրվել են անուղղակի կերպով` գերմա-
նահայկական հիմնադրամի կողմից, ֆինանսական համակարգի վարկավորմամբ։ Այս 
դեպքում վարկառուներ էին բանկերը և վարկային կազմակերպությունները, որոնք ՀՀ 
ԿԲ-ի կողմից, որոշված չափանիշներին համապատասխան, ենթավարկեր տրամադրեցին 
ձեռնարկություններին։  

Բնութագրական է, որ ճգնաժամն ընդգծել է այն փաստը, որ դրան նախորդող 
տնտեսական զարգացման շարժընթացը պայմանավորված է եղել տնտեսության ոլորտ-
ների անհամամասնական զարգացմամբ։ Ստեղծված իրավիճակում Կառավարությունը, 
ճշգրտելով նախկինում որդեգրած քաղաքականությունը, նախաձեռնել է միջնաժամկետ 
միջոցառումներ. նոր աշխատատեղերի ստեղծում, առկա կառուցվածքային խնդիրների 
վերացում, տնտեսության բոլոր ոլորտների զարգացման համար բարենպաստ պայման-
ներ` հետագա տարիներին կայուն տնտեսական աճ ապահովելու նպատակով։  

Ուշագրավ է, որ 2009 թվականի մարտին «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ 
օրենքում կատարված համապատասխան փոփոխությունները տնտեսավարողներին հնա-
րավորություն տվեցին 300 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող ապրանքների ներմուծման դեպ-
քում հաշվարկված ԱԱՀ գումարների վճարման ժամկետը հետաձգելու մինչև երեք տարի 
ժամկետով։ 

Ի հավելումն` Կառավարությունը նախաձեռնեց նաև արտահանման խթանման և ներ-
ուժի բացահայտման միջոցառումներ։ Դրանք ներառում են` ազատ տնտեսական գոտի-
ների հիմնադրման համար համապատասխան օրենսդրական դաշտի ապահովումը, 
«Զվարթնոց» օդանավակայանում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծումը, պետության 
մասնակցությամբ արտահանումը խթանող ձեռնարկությունների հիմնադրումը։  

Մակրոտնտեսական քաղաքականության արդյունքում 2011 թվականին ՀՀ տնտեսու-
թյանը հաջողվեց ՀՆԱ կառուցվածքի փոփոխություն արձանագրել. արդյունաբերության 
ճյուղի 14.1 տոկոս աճի շնորհիվ` դրա մասնաբաժինը ՀՆԱ կառուցվածքում հասավ 16.5 
տոկոսի՝ 2007 թվականի 14.9 տոկոսի փոխարեն2։ 

                                                 
1 Աղբյուրը` §Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2007-2011 թվականների գործունեության 
արդյունքները¦, http://report.gov.am/?id=1 
2 Աղբյուրը` §Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2007-2011 թվականների գործունեության 
արդյունքները¦, http://report.gov.am/?id=1   
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Ելնելով տնտեսության մրցունակության բարձրացման, ոլորտների համաչափ զար-
գացման և շարունակական տնտեսական աճի ապահովման հրամայականներից՝ իշխա-
նությունները, նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ, նախաձեռ-
նեցին երկարաժամկետ ակտիվ արդյունաբերական քաղաքականության իրականացում, 
որը միտված է տնտեսության արտահանելի հատվածի ընդլայնմանը՝ արտահանման 
ներուժի բացահայտման և արդյունավետ իրացման ճանապարհով։ Այս տեսլականի իրա-
գործումը պահանջում է փուլային մոտեցում՝ ենթադրելով աստիճանական անցում ար-
դյունաբերության ռեսուրսաինտենսիվ ճյուղերից դեպի գիտելիքի վրա հիմնված ճյուղերի 
գերակշիռ դերակատարություն 20-30 տարվա հեռանկարում։ Զարգացման այս փուլում 
քաղաքականությունը որոշակիորեն կհիմնվի ոլորտային առաջնահերթությունների վրա՝ 
հաջորդ փուլի համար ձևավորելով շարժիչ ուժ հանդիսացող ոլորտներ։  

 
 
Հոդվածում վերլուծվել են համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի տարիներին ՀՀ մակրո-

տնտեսական քաղաքականության առանձնահատկությունները, դրամավարկային, հարկաբյուջե-
տային և ներդրումային քաղաքականությունների` կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամ-
կետ հիմնական միջոցառումներն ու դրանց ազդեցությունը ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշների 
վարքագծի վրա։ 
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ОСОБЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РА 
 

В статье проанализированы особенности макроэкономической политики РА в годы мирового 
экономического кризиса, а также основные краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры 
денежно-кредитной, налоговой и инвестиционной политики РА и их влияния на поведение макро-
экономических показателей РА. 
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PECULIARITIES OF MACROECONOMIC POLICY OF RA 
 

The paper analyzes the peculiarities of the macroeconomic policy of the Republic of Armenia (RA) 
during the world economic crisis and the main short-term, medium-term and long-term measures of 
monetary, fiscal and investment policy of RA and their influence on the behavior of macroeconomic 
indicators of RA. 
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ՄԻՔԱՅԵԼ ԹԱՎԱԴՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, 
ՀՊՏՀ 

 
ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆԸ  

ՆՊԱՍՏՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր.  ֆիզիկական կապիտալ, ենթակառուց-
վածքներ, կրթություն, մակրոտնտեսա-
կան կայունություն 

 
Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո թեև Հայաստանի Հան-

րապետությունում տնտեսական աճ է նկատվում, սակայն դրա տեմպերն այնքան էլ գո-
հացուցիչ չեն: Տնտեսական աճի տեմպերը բարձրացնելու նպատակով առանցքային դե-
րակատարում պետք է ունենա տնտեսության մրցունակության բարելավումը, որը կարելի 
է խթանել` նորարարական համակարգի անցնելով: Դրա համար ՀՀ-ում առկա են հա-
մապատասխան նախադրյալներ. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման 
բարձր տեմպեր, որակյալ աշխատուժ: 

Մրցունակությունը կարելի է ներկայացնել որպես ինստիտուտների, քաղաքական 
միջոցառումների և գործոնների մի ամբողջություն, որը պայմանավորում է երկրի տնտե-
սության արտադրողականության մակարդակը: Փորձը ցույց է տալիս, որ առավել մրցու-
նակ տնտեսություն ունեցող երկրներում բնակչության կենսամակարդակն ավելի բարձր 
է, ինչի արդյունքում բարձր են ներդրումների փոխհատուցման տեմպերը: 

Տնտեսության մրցունակությունն ու արտադրողականությունը կախված են այնպիսի 
գործոններից, ինչպիսիք են ֆիզիկական կապիտալը, ենթակառուցվածքները, կրթությու-
նը, տեխնոլոգիաները, մակրոտնտեսական կայունությունը, կառավարման արդյունավե-
տությունը, շուկայական մեխանիզմների զարգացվածությունը և այլն: Ի դեպ, նշված գոր-
ծոններից յուրաքանչյուրը որոշակի դերակատարում ունի: Այսպես` ցանկացած երկրի 
տնտեսություն չի կարող արդյունավետորեն գործել առանց ճյուղավորված ենթակառուց-
վածքային օղակների: Ենթակառուցվածքները կարևոր գործոն են արտադրության տեղա-
բաշխման գործում: Զարգացած ենթակառուցվածքները մեղմում են երկրի այս կամ այն 
տարածաշրջանի հեռավորության բացասական հետևանքները` խթանելով տնտեսական 
աճը, նպաստելով եկամուտների անհավասարաչափ բաշխման ու աղքատության հաղթա-
հարման հիմնախնդիրների լուծմանը: 

Պակաս կարևորություն չունի աշխատողների կրթական ու մասնագիտական պատ-
րաստվածության մակարդակը: Գլոբալացման պայմաններում առաջնահերթ է բարձրո-
րակ աշխատանքային ռեսուրսների առկայությունը, որոնք ընդունակ կլինեն արագորեն 
հարմարվելու փոփոխվող պայմաններին և արտադրական համակարգի աճող պահանջ-
մունքներին: 
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Պետք է նկատի ունենալ, որ ազգային տնտեսության մրցունակության մակարդակը 
նաև ներքին և արտաքին շուկաներում առողջ մրցակցության արդյունք է, որն էլ, բնա-
կանաբար, հանգեցնում է արտադրողականության բարձրացմանը: Շուկայական տնտե-
սության արդյունավետության բարձրացման գլխավոր գործոններից է պահանջարկը, որը 
պայմանավորում է տնտեսավարողների կողմնորոշվածությունը դեպի գնորդները: Այս 
պայմաններում սուր մրցակցություն է ծավալվում արտադրողների միջև, ինչի հետևանքով 
խթանվում է գիտատեխնիկական առաջընթացը, և որոշ ընկերություններ ստանում են 
մրցակցային առավելություններ: Այսպիսով` տնտեսավարող սուբյեկտները հակված են 
նորամուծությունների կիրառմանը, որը բարձրացնում է գործարարության արդյունավե-
տությունը և տնտեսության արտադրողականությունը: Այս գործընթացը, իր հերթին, 
կնպաստի ֆինանսական ոլորտի արդյունավետության բարձրացմանը, մասնավորապես` 
ֆինանսական ռեսուրսներն ուղղելով ձեռնարկատիրական գործունեության կամ ներդրու-
մային նախագծերի ֆինանսավորման զարգացմանը: 

Հետևաբար` բուն տնտեսությունը կարիք ունի զարգացած ֆինանսական շուկայի, 
որի միջոցով կապիտալը մատչելի կդառնա մասնավոր հատվածի ներդրումների համար` 
վարկերի միջոցով: Ինչպես պարզվում է, մրցունակության և արտադրողականության վրա 
ազդող գործոնների ամբողջությունը մեկ օրգանական միասնություն է, ու դրա տարրերը 
փոխպայմանավորված են: 

Հայաստանի Հանրապետության շուկայական տնտեսության ցածր արդյունավետու-
թյունը հետևանք է ոչ մեծ թվով ֆիրմաների գերիշխանության և առևտրի ու ներդրում-
ների իրականացման համար լուրջ խոչընդոտների առկայության: Ավելին, պետության 
միջամտությունը սահմանափակում է մրցակցությունը և արգելակում ձեռնարկատիրա-
կան գործունեությունը: Բացի այդ, հարկային համակարգը աղավաղում է մրցակցությունը 
և խոչընդոտում ներդրումները: Նման երևույթների առկայությունը արգելապատնեշ է միջ-
ազգային մրցակցության համար: Թեև երկրում մի շարք բարեփոխումներ են իրակա-
նացվել գործարար ակտիվության խթանման և մրցակցային միջավայրի կարգավորման 
նպատակով, այնուամենայնիվ, նախորդ համակարգի ազդեցությունը շոշափելի է և բա-
ցասաբար է անդրադառնում երկրի վարկանիշի վրա: Վերջինս ավելի ցայտուն ձևով է 
դրսևորվում ներքին և արտաքին մրցակցությունում: 

Ներքին շուկաներում թույլ մրցակցության պատճառներից մեկը պետության գեր-
իշխող դիրքն է երկրի տնտեսության մեջ: Հանրապետության հարկային համակարգը և 
անհամեմատ մեծ հարկային բեռը սահմանափակում են մրցակցությունը երկրի ներսում, 
խանգարում ներդրումների իրականացմանը և ընկերությունների զարգացմանը: Ընդ-
հանրապես, հարկային համակարգի հաճախակի փոփոխությունները բացասաբար են 
անդրադառնում տնտեսության մրցունակության վրա: 

Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրողականության բարձրացման գործում 
էական նշանակություն է ձեռք բերում օտարերկրյա ընկերությունների մուտքը ներքին 
շուկա. այն տեղական արտադրողներին ստիպում է մրցակցել համաշխարհային առաջա-
տարների հետ` համանուն արտադրատեսակների գծով: Այդպիսի համագործակցության 
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իրացման երկու կարևոր ուղի կա. առևտուր և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներ-
հոսք դեպի երկրի տնտեսություն: 

Զարգացման մակարդակով հայկականը զիջում է օտարերկրյա գործարարությանը: 
Դա մասամբ պայմանավորված է ճյուղային քլաստերների համեմատաբար թույլ զարգաց-
վածությամբ: Բացի դրանից, մրցունակության վրա բացասաբար է ազդում արտադրվող 
արտադրանքի պորտֆելը, որը բնութագրվում է ցածր ավելացված արժեքով: Հաշվի առ-
նելով այն, որ ՀՀ-ում հեռանկարային է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, 
ապա դրա հետագա զարգացման համար անհրաժեշտ է ձևավորել առավել մրցակցային 
գործարար միջավայր: Միաժամանակ, քլաստերներն ազդում են տնտեսական զարգաց-
ման վրա, որը, իր հերթին, խթանում է դրանց հետագա ձևավորումը, ուստի և նպաստում 
տնտեսական աճի ինքնաապահովմանը:  

Հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության ենթակառուց-
վածքների զարգացման ցածր մակարդակը խոչընդոտում է ձեռնարկատիրական գործու-
նեության ընդլայնումը, քլաստերների զարգացումը տարածաշրջաններում բարենպաստ 
ազդեցություն կունենա տնտեսության վրա` բազմազանեցնելով այն:  

Վերջին շրջանում որոշակի աշխուժություն է նկատվում տարածքային մրցունակու-
թյան բարձրացման ոլորտներում: Մասնավորապես` տարածքային իշխանությունների 
ներկայացուցիչները ձգտում են իրենց տարածաշրջանները տնտեսապես գրավիչ դարձ-
նել: Տարածքային մրցունակության ձևավորման մեխանիզմներին, ձևերին ու մեթոդներին 
նվիրված որոշ աշխատություններում նույնիսկ շրջանառության մեջ են դրվել նոր կատե-
գորիաներ: Այսպես` տարածքային մրցակցությանը զուգահեռ օգտագործվում է տարածքի 
մրցունակության իմունիտետ հասկացությունը, որի ներքո պետք է հասկանալ տարածքի` 
մրցակցային պայքարին, ներքին և արտաքին ռիսկերին դիմակայելու ունակությունները1: 

Տարածքների մրցունակության ապահովման առավել արդյունավետ ձևը նորամուծա-
կան քլաստերներն են պետական և մասնավոր հետազոտական կենտրոնների մասնակ-
ցությամբ, այդ թվում` բուհերի, պետական և տեղական կառավարման մարմինների, հա-
սարակական կազմակերպությունների և այլն: Այդպիսի քլաստերները հնարավորություն 
կընձեռեն առավել արդյունավետորեն օգտագործելու գիտական հետազոտությունների 
արդյունքները, միաժամանակ կօժանդակեն մարզային իշխանությունների և գործարար-
ների սերտ համագործակցությանը: 

Այսպիսով` տարածքային մրցունակության հիմնախնդիրների լուծումը Հայաստանի 
Հանրապետության հեռավոր մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման, ազգաբնակ-
չության կենսամակարդակի բարելավման, ինչպես նաև ժողովրդագրական հիմնահար-
ցերի լուծման հիմնական ուղին է: 

 

                                                 
1 Важенин С.Г., Берсенев В.Л., Важенина И.С., Татаркин А.И., Территориальная конкуренция в экономическом 
пространстве. УрО РАН, 2011, с. 540.   
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Վերջին շրջանում որոշակի աշխուժություն է նկատվում տարածքային մրցունակության բարձ-
րացման ոլորտներում: Մասնավորապես` տարածքային իշխանությունների ներկայացուցիչները 
ձգտում են իրենց տարածաշրջանները տնտեսապես գրավիչ դարձնել: Տարածքային մրցունակու-
թյան ձևավորման մեխանիզմներին, ձևերին ու մեթոդներին նվիրված որոշ աշխատություններում 
նույնիսկ շրջանառության մեջ են դրվել նոր կատեգորիաներ: Այսպես` տարածքային մրցակցությա-
նը զուգահեռ օգտագործվում է տարածքի մրցունակության իմունիտետ հասկացությունը, որի ներ-
քո պետք է հասկանալ տարածքի` մրցակցային պայքարին, ներքին և արտաքին ռիսկերին դիմա-
կայելու ունակությունները: 

 
 

МИКАЕЛ ТАВАДЯН 
 

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ 
 

В последные годы концепция конкурентoспособности просмaтривается как основная пара-
дигма развития националной экономики. Благосостояние нации зависит от конкурентoспособности 
экономики, что основывается на увеличении и качественном улучшении продуктивности товаров и 
услуг. Вследствие этого, актуальным представляется изучение теоретико-методологических аспек-
тов повышения конкурентоспособности в разработке экономической политики. 

 
 

MIKAYEL TAVADYAN  
 

THE FACTORS OF RAISING ECONOMY COMPETITIVENESS IN RA 
 

In recent years, the concept of competitiveness has emerged as a new paradigm in economic 
development.A nation’s prosperity depends on its competitiveness, which is based on the productivity 
with which it produces goods and services. An understanding of the foundations of competitiveness is 
fundamental to any national economic policy. 

 
 

 
ԱՇՈՏ ԹԵՎԻԿՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 

ԻՆՈՎԱՑԻԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  
 

Հիմնաբառեր. ինովացիա, մրցունակություն, արդյունա-
բերական քաղաքականություն, մասնա-
վոր գործարարություն, միջազգային փորձ 

 
Այսօր Հայաստանում, ամենաբարձր պետական մակարդակով, արտահայտվում է 

այն միտքը, որ պետք է անցում կատարել նորամուծական տնտեսության ձևավորման հա-
յեցակարգի, քանի որ աշխարհում զարգացած են համարվում նոր գիտելիք արտադրող 
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պետությունները: Այդ մոտեցումն իր ձևակերպումն է գտել ՀՀ Կառավարության որոշում-
ներում. 2011 թ. փետրվարի 17-ի N 6 արձանագրային որոշմամբ հավանության է ար-
ժանացել §Ինովացիոն տնտեսության ձևավորման մեկնարկային ռազմավարության հա-
յեցակարգը¦ (այսուհետ` Հայեցակարգ), որի հիմքում են §……իրականացվող համակար-
գաստեղծ նախաձեռնությունները, ինչպես նաև ազգային ինովացիոն համակարգի ձևա-
վորումն ապահովող իրավական դաշտի, բիզնես կարողությունների, կրթության, ինովա-
ցիոն և ֆինանսական ենթակառուցվածքի զարգացմանն ու բարեփոխմանն ուղղված այլ 
նախագծեր¦: 

Որքանո±վ է իրատեսական նման քաղաքականությունը, արդյո±ք մենք կկարողա-
նանք կառուցել ինովացիոն տնտեսություն, և, ընդհանրապես, ի±նչ դերակատարություն 
ունի այստեղ պետությունը: 

Համաձայն §Ինովացիոն գործունեության պետական աջակցության մասին¦ ՀՀ 
օրենքի 2-րդ հոդվածի` ինովացիան տնտեuական շրջանառության մեջ դրվող, նոր կամ 
կատարելագործված տեխնոլոգիական գործընթացի, արտադրանքի կամ ծառայության 
տեuքով իրացում գտած վերջնական արդյունք է: Համապատասխանաբար, պետական 
ինովացիոն քաղաքականությունը տնտեuական քաղաքականության բաղկացուցիչ մաuն 
է` ուղղված ինովացիոն գործունեության զարգացմանն ու խթանմանը: 

Ո±րն է ինովացիոն տնտեսության անցման կարևորությունը: Շուկայական տնտեսու-
թյան ուղին ընտրելուց հետո Հայաստանի համար կա առանձնահատուկ մի հիմնախնդիր, 
որի լուծմանն առավել մեծ ուշադրություն է դարձվում. դա նրա մրցունակությունն է, որը 
տնտեսական աճի հիմնական աղբյուրն է: Իսկ մրցունակության հիմքերից են գործարա-
րարության ինովացիոն ակտիվությունը, տեխնոլոգիաների նորացումը, նոր շուկայական 
շրջանակների նվաճումը և կազմակերպական նորարարություների յուրացումը. վերջին-
ներս ընդունված է անվանել ինստիտուցիոնալ (կառուցվածքային) ինովացիա: 

Այս տեսակետից, հայաստանյան ձեռնարկությունների ինովացիոն ակտիվությունը 
գտնվում է շատ ցածր մակարդակում: Դրա պատճառներից մեկը ոչ մրցունակ միջավայրն 
է: Եվ եթե Հայաստանը, որպես անցումային տնտեսությամբ պետություն, նպատակ ունի 
հաջողությամբ ինտեգրվելու գլոբալ կամ տարածաշրջանային շուկաներում, ապա ստիպ-
ված է որոնել նոր և արդյունավետ մոտեցումներ ինովացիայի աջակցման և խթանման 
գործում, և, առաջին հերթին, քայլեր կատարել մրցակցային դաշտի ձևավորման համար: 

Մի շարք «նոր արդյունաբերական պետությունների» փորձը ցույց տվեց, որ դրանք 
էական առաջխաղացում ունեցան ազգային տնտեսությունների ինովացիոն ակտիվու-
թյան զարգացման և մրցունակության բարձրացման գործում: Դրանց շարքը կարելի է 
դասել Չիլին, Մեքսիկան, Իսրայելը, Հարավային Կորեան: 

Այստեղ պետական աջակցության ոչ ստանդարտ գործիքակազմն ավելի քան էժան 
էր` §հին¦ արդյունաբերական պետությունների համեմատությամբ: Այսպես` Չիլիում, շնոր-
հիվ §զարգացման ինստիտուտների¦ համակարգի (CORFO պետական կորպորացիան), 
հաջողվեց վերջին քսան տարիների ընթացքում ապահովել հինգ տոկոս միջին տարեկան 
ՀՆԱ աճ: Չիլին նեցուկ էր ոչ միայն սեփական ինովացիոն մշակումներին, այլ նաև տեխ-



 97

նոլոգիաների ներմուծմանն ու ընդօրինակմանը: Խթանվում էր նոր շուկա դուրս գալը՝ 
հատուկ շեշտադրելով արտահանումը, քանի որ համաշխարհային շուկան մրցունակու-
թյան ամենալավ ինդիկատորն է: 

Իսրայելը, շնորհիվ վենչուրային ինդուստրիայի զարգացման ծրագրերի և բարձր-
տեխնոլոգիական ձեռնարկությունների աջակցման, կարողացավ §ռազմաագրարային¦ 
տնտեսությունից անցնել և հաստատվել որպես գլոբալ նշանակությամբ §նոր տնտեսու-
թյունների¦ կենտրոններից մեկը: Հարավային Կորեան, 1970-1980 թվականներին հայտ-
նի որպես §ասիական վագր¦, կարճ ժամանակահատվածում կարողացավ հաղթահարել 
1997–1998 թվականների ճգնաժամը և արտոնագրել կայուն աճ: 

Ընդհանրացնելով վերը նշված պետությունների փորձը` կարելի է հանգել որոշակի 
եզրակացությունների կառավարությունների կողմից իրականացվող քաղաքականություն-
ների նպատակների և մեխանիզմների վերաբերյալ` միտված ինովացիաների խթանման 
և տնտեսության մրցունակության բարձրացմանը: Խոսքը պետության աջակցության մա-
սին է. բավարարել ինստիտուցիոնալ միջավայրը, փոքրացնել անորոշությունն ու ռիսկե-
րը` դրանով իսկ նպաստելով գործարարության ծախսերի կրճատմանը: Բացի դրանից, 
պետք է նվազեցնել. 

– նոր շուկա դուրս գալու ծախսերը, 
– նոր նախագծերի ռիսկերը: 
Նման գործողությունները պարտադիր են, երբ նորաստեղծական ռիսկերը դիտարկ-

վում են չափից դուրս մեծ: Կառավարությունը պետք է պատրաստ լինի իր վրա վերցնելու 
ռիսկերի մի մասը և իրականացնելու մեծ ծավալով ներդրումներ նոր գործարարության 
ծրագրերում: 

Իսկ դա պահանջում է արդյունաբերական քաղաքականության իրականացում` 
միտված նախ անցումային տնտեսությունների խոր կառուցվածքային անհամամասնու-
թյունների վերացմանը, և երկրորդ` խթանելու տնտեսական գործակալներին` բարձրաց-
նելու ինովացիայի արդյունավետությունը: 

Մենք հաճախ մոռանում ենք, որ Հայաստանում խորհրդային տարիներին իրակա-
նացվում էր առանձնահատուկ արդյունաբերական քաղաքականություն, որի արդյունքում 
ստեղծվել էր որոշակի արդյունաբերական կառուցվածք: Եվ երկրորդ` շուկայական բարե-
փոխումների, ղարաբաղյան պատերազմի, տրանսպորտային ուղիներից զրկման և շրջա-
պատման հետևանքով բազմաթիվ արդյունաբերական ձեռնարկություններ ուղղակի 
փակվեցին: Չնայած դրան, արդյունաբերությունը Հայաստանի տնտեսության հիմքն է: 
Վկայությունն այն է, որ վերջին երկու-երեք տարիներին արդյունաբերության զարգացման 
ակտիվ քաղաքականությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում ՀՀ Կառավարության ծրագրե-
րում: Առաջնորդվելով երկրի տնտեսության մրցունակության բարձրացման և շարունա-
կական տնտեսական աճի ապահովման հրամայականներով` ընդունվել է գիտելիքահենք 
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տնտեսություն կառուցելու անհրաժեշտությունը և նախատեսվել է իրականացնել արտա-
հանման ուղղվածության արդյունաբերական քաղաքականություն1: Այստեղ շեշտա-
դրվում է վերամշակող արդյունաբերության զարգացումը: Հիմնական նպատակն է կառա-
վարման ժամանակակից մոդելների, արդի և մրցունակ տեխնոլոգիաների կիրառման, 
ինչպես նաև մարդկային կապիտալի շարունակական զարգացման միջոցով Հայաստանը 
դարձնել զարգացած արդյունաբերությամբ երկիր: Փաստաթղթում նախանշվել են ար-
տահանման տեսանկյունից հեռանկարային 11 ոլորտներ, որոնցից 3-ի (կոնյակագործու-
թյուն, դեղագործություն, ճշգրիտ ճարտարագիտություն) ռազմավարություններն արդեն 
իսկ մշակվել են: 

Արդյունաբերական քաղաքականությունը կառավարության համար ռիսկային գործու-
նեություն է, և նոր արդյունաբերական պետությունների փորձը ցույց է տալիս, որ գոյու-
թյուն ունեն որոշակի սկզբունքներ, մոտեցումներ, որոնք հնարավորություն են տալիս 
նվազեցնելու ձախողումների ռիսկը: 

Շատ բան կախված է մասնավոր բիզնեսի և կառավարության արդյունավետ հա-
մագործակցությունից: Միաժամանակ, կառավարության կողմից տրամադրվող պետա-
կան աջակցությունը պետք է հասցեագրված լինի ոչ միայն առանձին ճյուղերի և են-
թաճյուղերի, այլև խթանի բոլոր տնտեսական գործակալների ինովացիոն գործունեու-
թյունը, նոր շուկաներ դուրս գալու հնարավորություններ ընձեռի: 

 
 

Դիտարկվում են նորաստեղծական տնտեսության ձևավորման խնդիրները: Հիմնավորվում է 
պետության միջամտությունը ինովացիոն գործընթացներում: Այդ տեսակետից կարևորվում է 
արդյունաբերական քաղաքականությունը: Քննարկվում է ինովացիայի և արդյունաբերական քա-
ղաքականության համատեղությունը: Այս դեպքում պահանջվում է նվազագույնի հասցնել ձախող-
ման ռիսկերը: Կարևորվում է մասնավոր գործարարության և կառավարության արդյունավետ 
համագործակցությունը: 

 
 
АШОТ ТЕВИКЯН  

 

ИННОВАЦИИ И ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 
 

Рассматриваются проблемы, связанные с формированием инновационной экономики. Обос-
новывается необходимость государственной поддержки в инновационном развитии. С этой точки 
зрения придается большое значение промышленной политике. Рассматриваются совместимость 
проводимой инновационной деятельности и промышленной политики. В этом случае, необходимо 
свести к минимуму провалы риска. Придается особое значение эффективному сотрудничеству 
частного бизнеса и правительства. 

                                                 
1 2011 թ. դեկտեմբերի 15-ին ՀՀ Կառավարության հավանությանն արժանացած` «Հայաստանի Հանրապե-
տությունում արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությունը»: 
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ASHOT TEVIKYAN  
 

INNOVATION AND INDUSTRIAL POLICY 
 

The problems associated with the formation of an innovative economy. The necessity of state 
support in the innovation development. From this point of view is highly valued industrial policy. 
Considered compatible pursued innovation and industrial policy. In this case, it is necessary to minimize 
the risk of failures. Attaches particular importance to the effective cooperation of private business and 
the government. 

 
 

 
ԿԱՄՈ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, 
ՀՊՏՀ  

 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  

ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. Էլեկտրոնային կառավարում, էլեկտրոնա-
յին փող, հեռահաղորդակցություն, ցանց, 
բիզնես, ապրանք, գիտելիք, տեխնոլո-
գիա 

 

Էլեկտրոնային տնտեսությունը միջավայր է, որը գոյություն ունի շնորհիվ թվային հե-
ռահաղորդակցական ցանցերի, որտեղ սուբյեկտները կարող են իրականացնել ցանկա-
ցած տնտեսական գործունեություն: Ապրանքների և ծառայությունների հաշվարկներն 
էլեկտրոնային տնտեսության մեջ իրականացվում են էլեկտրոնային փողերով: Էլեկտրո-
նային տնտեսությունը չի սահմանափակվում միայն էլեկտրոնային ապրանքների և ծա-
ռայությունների բիզնեսով: Այս տեսանկյունից, որպես էլեկտրոնային տնտեսության կա-
րևորագույն բաղկացուցիչ հանդես են գալիս էլեկտրոնային կառավարումն ու էլեկտրո-
նային կառավարությունը:  

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) զարգացմանն ու տարածմանը զուգընթաց, 
փոխվում են հասարակական կյանքի բնույթը և կառավարությանը դերը: Տրամադրվող 
ծառայությունների կազմը և դրանց տրամադրման ձևերը փոփոխող պատճառներից 
անհրաժեշտ է նշել ֆիսկալ գործընթացների բարդությունը, պետական մարմինների հետ 
շփման էլեկտրոնային ձևերը նախընտրող ինտերնետ մուտք ունեցող անձանց քանակի 
աճը և գլոբալացման գործընթացների խորացումը: Ուստի կարելի է եզրակացնել, որ նոր 
տեխնոլոգիաները ամուր կապում են կառավարությունները, շուկաները, հասարակու-
թյունները: Զանգվածային լրատվության միջոցների տարածումը և ինտերնետ տեխնո-
լոգիաների զարգացումը բարձրացնում են կառավարության պատասխանատվությունը 
հասարակության առջև: 
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Էլեկտրոնային կառավարությանը հատուկ են որոշակի հատկություններ. մասնավո-
րապես՝ նոր ցանցային տեխնոլոգիաները վերացնում են սահմանները կառավարական 
ստորաբաժանումների միջև, տեղի են ունենում հիմնարար փոփոխություններ կառավա-
րությունում և բնակչության քաղաքական դիրքորոշումներում: Տեղի է ունենում պետական 
իշխանության նոր հիմնադրույթների ձևավորում, երբ պետությունը հանդիսանում է ոչ թե 
գերակայող ուժ, այլ հասարակությանը սպասարկող կառույց: 

ՀՀ Կառավարությունը 2000 թ. դեկտեմբերի 28-ին կայացրեց որոշում ինֆորմացիոն 
տեխնոլոգիաների արդյունաբերությունը ՀՀ տնտեսության զարգացման գերակա ճյուղե-
րից մեկը ճանաչելու մասին: Ոլորտի ընկերությունների շուրջ 80%-ը հիմնադրվել են 2000-
2010 թթ.: 2011 թ. ոլորտի շրջանառությունը կազմել է 205 մլն ԱՄՆ դոլար, ինչը նախորդ 
տարվա համեմատ ապահովել է 55 մլն-ի բացարձակ աճ, և 2008-2011 թթ. արձանագրվել 
է 16.5% միջին տարեկան աճ: Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի  շրջանակ-
ներում հրապարակված գլոբալ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների 2010-2011 թթ. զեկույցի 
/The Global Information Technology Report 2010-2011/ համաձայն՝ ՀՀ-ն աշխարհի 138 
երկրների շարքում ՏՏ ոլորտում զբաղեցրել է 109-րդ հորիզոնականը` NRI /networked 
readiness index/ 3.24 ցուցանիշով1:  

Հաշվի առնելով որոշ երկրների փորձը և ՀՀ առանձնահատկությունները` կարելի է 
առաջարկել միջոցառումների հետևյալ համալիրը. 

1. Որակյալ կրթության նկատմամբ պահանջարկի խթանում, պետական ծառայու-
թյուններում բարձր վարձատրվող աշխատատեղերի ապահովում: 

2. Ծրագրային ապահովման, բարձր տեխնոլոգիական սարքավորումների ներմուծ-
ման դեպքում ԱԱՀ-ից և մաքսատուրքերից ազատում, ՏՀՏ ոլորտի սուբյեկտներին 
երկարաժամկետ արտոնությունների տրամադրում շահութահարկի և այլ հարկերի 
գծով: 

3. Պետություն-մասնավոր հատված կապի ուժեղացում, պետական հովանավորու-
թյուն` բանկերի կողմից արտոնյալ պայմաններով վարկերի տրամադրում, տեխնո-
լոգիաների ներմուծմամբ զբաղվող պետական կառույցի ստեղծում: 

4. Սփյուռքի ակտիվ ներգրավում, միջազգային կազմակերպություններից արտոնյալ 
պայմաններով նպատակային վարկերի ստացում, երկրի ներսում հարկային 
համակարգի բարեփոխումներ և պետական ողջ ապարատի օպտիմալացում ու 
էլեկտրոնային կառավարության զարգացում:  

ՀՀ Կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 28-ի ՏՏ ոլորտի զարգացման 
հայեցակարգով նախանշվում են այն հիմնական միջոցառումները, որոնք պետք է իրա-
կանացվեն մինչև 2018 թ. երկրում մրցունակ ՏՏ ոլորտ ձևավորելու համար: ՏՏ ոլորտի 
զարգացման հայեցակարգում տեղ գտած աշխարհի զարգացած և զարգացող երկրների 
լավագույն փորձի վերլուծության հիման վրա մշակվել և 2010 թվականի փետրվարի 25-ին 

                                                 
1 The Global Information Technology Report 2010-2011: Transformation 2.0 www3,weforum.org/docs/ 
WEF_GITR_Report_2011.pdf 
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ՀՀ Կառավարության հավանությանն է արժանացել ՀՀ-ում էլեկտրոնային հասարա-
կության ձևավորման հայեցակարգը: Ըստ հայեցակարգի` նախատեսվում է ազգային 
լայնաշերտ հիմնացանցի նախագծում, մշակում և տեղադրում, ինչպես նաև միջազգային 
կապուղիների քանակի և թողունակության ավելացում, ինչն ամբողջ երկրում կապահովի 
թափանցիկ կապ քաղաքացիների, ձեռնարկությունների և պետական աշխատողների 
միջև: Արդյունքում՝ էլեկտրոնային կառավարման և այլ կոմերցիոն/առևտրագովազդային 
մեծաթիվ առցանց ծառայություններ հասանելի կլինեն ՀՀ քաղաքացիներին: ՀՀ-ում 
էլեկտրոնային հասարակության ձևավորման գործընթացի անմիջական մասն է կազմում 
նաև էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրումը:  

2010 թվականին ՀՀ Կառավարության կողմից արդեն իսկ ներդրվել է e-gօv.am 
կառավարական պորտալը, որը քաղաքացիներին և մասնավոր հատվածին հնարավորու-
թյուն է ընձեռում օգտվելու հարկային հաշվետվությունների ներկայացման, մտավոր 
սեփականության, գործակալության էլեկտրոնային հայտերի ընդունման և տեղեկատվու-
թյան որոնման, ինչպես նաև էլեկտրոնային վիզայի համակարգերից1:  

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների, Կառավարության և հասարակական, 
միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ ՀՀ-ում վերջին տարիներին ծավա-
լուն աշխատանքներ են կատարվել` ուղղված տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ների տեղեկատվայնացմանը: Կատարված աշխատանքների արդյունքում ` 

• Բոլոր 49 քաղաքապետարանները և բազմաթիվ գյուղապետարաններ ապահով-
ված են ժամանակակից համակարգիչներով ու հարակից սարքավորումներով: 

• 110 համայնքապետարաններում ստեղծվել են տեղային համակարգչային ցանցեր: 
• Համայնքապետարանների համար ստեղծվել են կառավարման տեղեկատվական 

համակարգեր («բնակչության ռեգիստր» (1999-2003 թթ.), «գործավարություն» 
(2000-2003 թթ.), «բյուջետավորում», «համայնքային գույքի կառավարում», «գույ-
քահարկի և հողի հարկի տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգեր» 
(1998-2002 թթ.), «համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ» 
(2007-2011 թթ.))2: 

Էլեկտրոնային կառավարությունն ունի երեք հիմնական խնդիրներ` 
 Ստեղծել հուսալի ներքին կառավարական ցանց և կենտրոնացված տվյալների 
բազա, որը կմիավորի ստորաբաժանումների միացյալ աշխատանքը:  

 Հարմար և հուսալի ձևով ինտերնետի միջոցով տրամադրել քաղաքացիների 
պահանջմունքներին հարմարեցված ծառայություններ: 

 Ձգտել թվային դեմոկրատիայի գաղափարի իրականացմանը: 
ՏՏ օգտագործումը պետական մարմինների կողմից հետապնդում է երկու հիմնական 

խնդիրներ` ավելի ժողովրդավարական պետության ստեղծում և պետական ապարատի 

                                                 
1 www.e-gov.am, www.armstat.am, www.rating.am, www.circle.am, www.eBay.com  
2 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2011 թ., ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, Երևան, 
2011 թ.: 
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աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում: Էլեկտրոնային կառավարությունը դեմո-
կրատիայի նոր մոդել չէ, բազմազան քաղաքական հարցերի լուծում չէ, այլ միայն 
դեմոկրատական նախաձեռնությունների ավելի արագ իրականացման մեթոդ: Համա-
ցանցի զարգացումը հանգեցրել է բիզնեսի վարման եղանակների էական փոփոխություն-
ների: Զարգացած երկրներում մեծ հաջողությամբ գործում են էլեկտրոնային բազմաթիվ 
խանութներ, որտեղ ապրանքների ներկայացումը և գնորդների հետ փոխազդեցություն-
ները տեղի են ունենում տեղեկատվական սերվերում, որոնք միասնացված են ձեռնարկու-
թյան բիզնես գործընթացին:  

Էլեկտրոնային բիզնեսի զարգացմանը ՀՀ-ում խոչընդոտում են որոշ գործոններ` 
իրացման և շուկայի մարքեթինգի բացակայությունը, կապի ոչ բավարար որակը, պետու-
թյան անբավարար աջակցությունը, հասարակության անտեղյակությունը համացանցով 
առևտրից, անվստահությունը բիզնեսի այդ տեսակի նկատմամբ: 

Mobile բիզնեսը գործարարության զարգացման մի նոր աստիճան է, որն ուղղված է 
նոր և արդեն առկա հաճախորդներին ներգրավելու անթել ոստայնի շուկաներ: Ըստ 
DotMobi ընկերության ուսումնասիրությունների` 2008 թ. կային 150000 կայքեր շարժա-
կան սարքերի համար, իսկ 2010 թ.` 3 միլիոն: Բջջային ծառայություններ են մատուցվում 
զբոսաշրջության և բանկային ոլորտներում: ABI Research վերլուծական ընկերությունը 
կանխատեսում է, որ 2015 թվականին այս շուկան կընդգրկի մինչև 119 միլիարդ կայքեր 
շարժական սարքերի համար: MՕbile առևտուրը իրականացնում է կոմերցիոն գործու-
նեություն ինտերնետում` օգտագործելով բջջային շարժական սարքավորումները:  

Էլեկտրոնային առևտրի զարգացումը ՀՀ-ում ևս պահանջում է կարգավորման ռազ-
մավարության և ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի առկայություն: Այստեղ 
ամբողջությամբ ձևավորված չեն ինտերնետ առևտրի ենթակառուցվածքները: 

ՀՀ ինտերնետ խանութների բնորոշ հիմնախնդիրներից են զարգացման ռազմավա-
րության, իրացման լոգիստիկայի, մարքեթինգի լիարժեք համակարգերի բացակայությու-
նը, սպասարկման ցածր մակարդակը, նորմատիվ և օրենսդրական դաշտի անկատարու-
թյունը, մատակարարների անվստահությունը, Էլեկտրոնային վճարային համակարգերի և 
ինտերնետ բանկինգի զարգացման և տարածվածության ոչ բավարար մակարդակը, 
սահմանափակ ապրանքային առաջարկը:  

• Ինտերնետ առևտրի նախագիծը պետք է նպաստի կազմակերպության կայքի 
այցելուների, սպառողների, մատակարարների, գործընկերների հետ ակտիվ 
համագործակցության կազմակերպմանը: 

• Ոլորտի զարգացման շարժիչ ուժ կարող է հանդիսանալ մրցակցության խրախու-
սումը: Էլեկտրոնային առևտրի կիրառումը ստիպում է կազմակերպություններին 
առավելագույնը բավարարել սպառողների պահանջմունքները: 

• ՀՀ-ում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի կազմակերպությունների 
հիմնադրումը պահանջում է կապիտալ ներդրումներ` ստեղծելով մասնագիտաց-
ված կամ ունիվերսալ էլեկտրոնային առևտրային հրապարակներ: 
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• ՀՀ-ում շարժական կապի ակտիվ օգտագործողների թվի աճն ավելի առաջանցիկ 
է հայաստանյան ինտերնետ լսարանի աճի նկատմամբ: Հագենում է բջջային 
հեռախոսակապի առաջնային պահանջարկը, և օպերատորները պետք է մտածեն 
լրացուցիչ ծառայությունների` շարժական առևտրի, մոբայլ բանկինգի ներդրմամբ 
լրացուցիչ շահույթ ստանալու մասին:  

• Կազմակերպություններում ստեղծել բիզնեսի և տեխնոլոգիական պարկերի գոր-
ծառույթներով ստորաբաժանումներ, և աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպ-
ման համար համապատասխան մասնագետներ ներգրավել առևտրի, մարքեթին-
գի, լոգիստիկայի, խորհրդատվության բնագավառներից: 

• Մշակել ոլորտի պետական աջակցության ծրագիր: 
 
 
Էլեկտրոնային տնտեսությունը միջավայր է, որը գոյություն ունի շնորհիվ թվային հեռահաղոր-

դակցական ցանցերի, որտեղ սուբյեկտները կարող են իրականացնել ցանկացած տնտեսական 
գործունեություն:  

Որպես էլեկտրոնային տնտեսության կարևորագույն բաղկացուցիչ` Էլեկտրոնային կառավա-
րումը էլեկտրոնային միջոցների կիրառմամբ կառավարության և քաղաքացու, կառավարության և 
բիզնեսի, ինչպես նաև կառավարության տարբեր մարմինների միջև փոխգործակցության ապահո-
վումն է, որը կարող է նաև առաջ մղել տեղեկատվական հասարակության ձևավորման գործըն-
թացը: 

 

 
КАМО ХАЧАТРЯН  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ЭКОНОМИКИ В РА 
 

Электронная экономика - это среда, которая существует благодаря цифровым телекомуника-
ционным сетям, где субъекты могут осуществить любую экономическую деятельность. 

Как важный компонент электронной экономики, электронное управление - это обеспечение 
взаимодействия между правительством и гражданином, правительством и бизнесом, а также между 
разными органами правительства, что также может продвинуть процесс формирования информа-
ционного общества. 

 
 

KAMO KHACHATRYAN 
 

THE PERSPECTIVES ՕF DEVELՕPMENT ՕF ELECTRՕNIC ECՕNՕMY IN RA 
 

The electrօnic ecօnօmy is an envirօnment which exists with the help of digital telecօmmunicatiօns 
օf netwօrks, where subjects can carry օut any ecօnօmic activities. 

As the impօrtant cօmpօnent օf electrօnic ecօnօmy, electrօnic management is maintenance օf 
interactiօns between the Gօvernment and the citizen, the gօvernment and business, and alsօ between 
different authorities օf the Gօvernment, which can advance prօcess օf fօrmatiօn օf an infօrmatiօn 
sօciety. 



 104

ԱՆԱՀԻՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, 
ՀՊՃՀ  
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ  
Լաբորանտ, ՀՊՏՀ 

 
ԱԶԳԱՅԻՆ ՆՈՐԱՄՈՒԾԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ 

ՈՐՊԵՍ «ՆՈՐ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ» ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ  
ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 

 
Հիմնաբառեր.  ապրանքի մրցունակություն, արտաքին 

տնտեսական քաղաքականություն, գի-
տատեխնիկական մրցակցություն, մրցակ-
ցության արդյունավետություն, նորամու-
ծական կառավարում, նորամուծության 
ռիսկ  

 
Հայաստանը չի կարող պահպանել իր գիտական ներուժը ազգային տնտեսությունից 

դուրս, իսկ տնտեսությունը չի դառնա մրցունակ առանց գիտական հենքի: 
Տեխնոլոգիական առաջադիմության ընթացքն արագանում է, կրճատվում են ապ-

րանքների և ծառայությունների կենսաշրջանը և հատկապես հետազոտությունների իրա-
կանացման, մշակման և նորամուծությունների ներդրման ժամկետները: Ամենագլխավո-
րը՝ անհրաժեշտ է անել հնարավորը գիտությունը դեպի տնտեսության և հանրության պա-
հանջմունքները կողմնորոշելու, դրան գործնական ուղղվածություն հաղորդելու համար:  

Արդյունաբերական ներուժի վերարտադրության սրվող հիմնախնդիրների համա-
տեքստում հիմնական  ֆոնդերի մաշվածության բարձր մակարդակը, արտադրանքի բազ-
մաթիվ տեսակների ցածր մրցունակությունը, հնացած ռեսուրսատար տեխնոլոգիաները, 
գիտության և տեխնիկայի նվաճումները, ինչպես միշտ, մնում են չպահանջված: Դրա 
հիմքում են մի շարք պատճառներ, որոնցից կարևորագույներն են ներդրումային ռեսուրս-
ների պակասը, պահանջարկի կառուցվածքի փոփոխությունը` արդյունաբերական զար-
գացած երկրների կողմից աճող գիտատեխնիկական մրցակցության ազդեցության ներ-
քո, շահադրդման գործոնի դերի բարձրացումը` կողմնորոշված, առաջին հերթին, դեպի 
զբաղվածության և աշխատավարձի մակարդակի պահպանումը, նորամուծական կառա-
վարման մշակույթի ստեղծմանը ձեռնարկություններում: Անհրաժեշտ է առավելագույն 
չափով խրախուսել գիտության և արտադրության միասնացումը, ձգտել գիտատեխնոլո-
գիական բաղադրիչի տեսակարար կշռի մեծացմանը օտարերկրյա ներդրումներում, հա-
յաստանյան ընկերությունները ներգրավել միջազգային նորարարական-արդյունաբերա-
կան համալիրում: Ընդ որում, այս ամենում կարևորվում է հայաստանյան հիմնարար 
գիտական ներուժի դերը:  
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Արտաքին մրցակցության առկայությունը զգալի ազդեցություն ունի հայրենական 
ձեռնարկությունների նորամուծական գործունեության վրա: Ի տարբերություն այլ գործոն-
ների, զարգացած երկրների կողմից արտաքին մրցակցության բացակայությունը ճնշող 
ազդեցություն է ցուցաբերում ձեռնարկությունների նորամուծական մակարդակի վրա: 
Թույլ չտալով արտասահմանյան ապրանքների համընդհանուր գերակշռությունը ներքին 
շուկաներում և բացառելով հայրենական արտադրողների մրցունակության ճնշման դեպ-
քերը՝ անհրաժեշտ է արտասահմանյան ապրանքները առանձին ապրանքային շուկանե-
րում ծառայեցնել որպես «որակի չափանիշ»՝ դրդելով հայրենական արտադրողներին ար-
տադրական և տեխնոլոգիական նորամուծությունների: Անհրաժեշտ է արդիականացնել 
արդյունաբերությունը, որպեսզի այն կարողանա համահավասար պայմաններում մրցակ-
ցել ներմուծվող ապրանքների և ծառայությունների հետ` մասամբ պաշտպանելով ներքին 
շուկան: 

Որպես հիմնական գործոններ, որոնք ազդում են ձեռնարկությունների նորամուծա-
կան քաղաքականության և մրցունակության վրա, հանդես են գալիս դիտազննման 
հետևյալ բազային ցուցանիշները. գործարար միջավայրում ձեռնարկության ղեկավա-
րության կողմնորոշման աստիճան, տնտեսական դրություն և դրա մակարդակի փոփո-
խության դինամիկա, մրցունակության մակարդակ, ապրանքի մրցունակություն, արտա-
քին մրցակցության ազդեցության աստիճան, նորամուծության զարգացման խորություն, 
նորամուծական գործունեության թափ, նորամուծական ակտիվություն, ներդրումների մա-
կարդակ, ղեկավարության և մասնագետների նորամուծական հմտություններ և կարողու-
թյուններ, միասնացված խոշոր տնտեսական համակարգերի ազդեցության աստիճան, 
տեղական իշխանությունների վարքագծի ձևեր, մակարդակ և ուղղվածություն, պետա-
կան տնտեսական քաղաքականության ազդեցության ձևեր, քաղաքական իրավիճակի 
ազդեցության մակարդակ և ուղղվածություն տարածաշրջանում1: 

Հաշվի առնելով նորամուծության և մրցունակության փոխադարձ կապը` առանձ-
նացված գործոններն անմիջականորեն ազդում են այդ երկու բնութագրող մեծություն-
ների վրա: Առաջնային նպատակը հայրենական ձեռնարկությունների մրցունակության և 
նորամուծական գործունեության զարգացման փոխադարձ կապի մոդելի մշակումն ու 
իրացումն է ժամանակակից տնտեսական և ինստիտուցիոնալ պայմաններում: Անհրա-
ժեշտ է ապահովել`  

• նորմատիվային փաստաթղթերի առանձին պարբերական շարքերի թողարկումնե-
րի հրապարակումը` ըստ արդյունաբերության ճյուղերի և ապրանքների (ծառայու-
թյուններ) հիմնական տեսակների,  

• մակրոտնտեսական և ճյուղային վերլուծական տեղեկատվության, մասնավորա-
պես` ճյուղային և մասնագիտական գիտական աշխատանքների արդյունքների 
հանրամատչելի բազայի ստեղծումը` իրականացվող պետական գիտական պատ-

                                                 
1 Пономарев А.К., Гончар К.Р., Альянсы бизнеса и государства в инновационных проектах: Препринт 
WP5/2002/06. М.: ГУ ВШЭ, 2002. 
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վերների շրջանակներում (արդյունաբերության, գիտության և տեխնոլոգիայի): 
Այդպիսի տվյալների բազան պետք է ներառի նաև հիմնական շուկաների վերա-
բերյալ պարբերաբար թարմացվող ամփոփ նյութեր ինչպես Հայաստանի ներսում, 
այնպես էլ արտերկրում: 

Նորամուծությունների բովանդակության, մասշտաբների և արդյունավետության 
վերաբերյալ անհրաժեշտ հետազոտությունները, տեղեկատվության հավաքագրումը և 
մշակումը ձեռնարկությունների մրցունակության ու նորամուծական գործունեության վեր-
լուծության համար ընդրգրկում են հետևյալ հիմնահարցերը. նորամուծությունների 
աղբյուրներ, նորամուծությունների նպատակներ, նորամուծությունները խոչընդոտող 
գործոններ, նոր ապրանքների վաճառքի ծավալը` որպես ընդհանուրի վաճառքի տոկոս, 
նորամուծությունների վրա կատարված ծախսեր1: Առաջին երեք հարցերը վերաբերում են 
ոչ միայն տեխնոլոգիական, այլև կառավարչական նորամուծության հարցերին:  

 Միաժամանակ, մնում են չլուծված հետևյալ սկզբունքային հիմնախնդիրները.  
• նորամուծական ակտիվության մակարդակի և ձեռնարկությունների տնտեսական 

դրության փոխադարձ կապը,  
• նորամուծական գործունեության ազդեցության աստիճանը` ապրանքի մրցունա-

կության հիմնական գործոնների՝ գնի և որակի, ձեռնարկության մրցունակության 
վրա, 

• ինստիտուցիոնալ գործոնների, նախևառաջ, սեփականության կառուցվածքի և 
կորպորատիվ կառավարման ձևերի ազդեցության աստիճանը նորամուծական 
զարգացման ուղղությունների ընտրության վրա, 

• միջազգային, տարածաշրջանային և ճյուղային նորամուծական ցանցերի առկայու-
թյունը և ակտիվության մակարդակը նորամուծությունների տարածման և մասնա-
կից ձեռնարկությունների մրցունակության մակարդակի բարձրացման վրա: 

Վերոնշյալ հիմնախնդիրների լուծումը ունի սկզբունքային նշանակություն պետական 
արդյունաբերական քաղաքականության համար: Խոսքը գործուն միջոցներով հայրենա-
կան ապրանքների արտահանման իրադրության հավանական վատթարացման տնտե-
սական հետևանքները հաղթահարելու մասին է: Այսպիսով՝ ձեռնարկությունների նորա-
մուծական գործունեության արդյունավետությունը հանդիսանում է նորամուծական գոր-
ծունեության և ազգային արտադրության ընդհանուր մրցունակության աջակցության պե-
տական քաղաքականության ձևերի սահմանման վճռական գործոն: Անհրաժեշտ է ձեռ-
նարկել հարկային, մաքսային և ներդրումային գործունեության տարատեսակ միջոցա-
ռումներ` հայրենական ապրանքարտադրողների աջակցության նպատակով:  

Ընդհանուր առմամբ, կարելի է եզրակացնել, որ կառուցված մոդելը ոչ միայն սահմա-
նում է ձեռնարկությունների տնտեսական զարգացման գործոնների փոխադարձ կապը, 
այլև հանդիսանում է տնտեսական քաղաքականության հիմնավորված միջոցառումների 
մշակման համակարգ: Դրան պետք է ծառայի նաև ձեռնարկության ղեկավարների անց-

                                                 
1 Лисин Б.К., Фридлянов В.Н., Инновационный потенциал как фактор развития // Инновации, 2002, № 7. 
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կացրած հարցումների փոխանցումը տարեկան դիտազննման կանոնակարգ, ինչը հնա-
րավորություն կտա կարգավորելու մոդելը և հետևելու տնտեսական քաղաքականության 
միջոցառումների արդյունքներին: Այդ հիմնախնդիրների լուծման համար չափազանց 
կարևոր է տնտեսության արդիականացումը վերջնական, նշանակալից արդյունքի տես-
անկյունից` մարդկանց առողջության որակի ապահովումը: Մեզ հարկավոր է տնտեսա-
կան աճ` փոխակերպելով ներկայիս արդյունաբերական տնտեսությունը ժամանակակից 
գիտելիքների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և առողջության տնտեսության: 

 
 
Ձեռնարկությունների նորամուծական գործունեության արդյունավետությունը նորամուծական 

գործունեության և ազգային արտադրության ընդհանուր մրցունակության աջակցության պետա-
կան քաղաքականության ձևերի սահմանման վճռական գործոն է: Առաջնային նպատակը ձեռնար-
կությունների մրցունակության և նորամուծական գործունեության զարգացման փոխադարձ կապի 
մոդելի մշակումն ու իրացումն է` ժամանակակից տնտեսական և ինստիտուցիոնալ պայմաններում: 

 
 

АНАИТ ХАЧАТРЯН 
СУСАННА ОГАНЕСЯН 

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КАК 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЙ ВОПРОС ФОРМИРАВАНИЯ «НОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 
 

 Эффективность инновационной деятельности предприятий, стала ключевым моментом для 
определения форм государственной политики поддержки инновационной деятельности и общей 
конкурентоспособности национального производства. Непосредственная цель разработать и реа-
лизовать модель взаимосвязей конкурентоспособности и инновационного развития предприятий в 
современных экономических и институциональных условиях. 

 
 

ANAHIT KHACHATRYAN 
SUSANNA HOVHANNISYAN 

 
THE MODERNIZATION OF THE NATIONAL INNOVATIVE SYSTEM AS A PRIORITY ISSUE 

IN THE FORMATION OF ,,NEW ECONOMY” 
 

The effectiveness of the innovative activity of enterprises has become the key point in defining the 
forms of state policy of innovative activity and support to the overall competitiveness of the national 
output. The primary objective is the development and implementation of a model of interrelation 
between competitiveness and innovative development of companies in the current economic and 
institutional conditions. 
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ՍՈՍ ԽԱՉԻԿՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, 
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ  

 
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  բարձրագույն կրթություն, տնտեսական 
քաղաքականություն, աղքատություն, ժո-
ղովրդավարություն 

 
Հայաստանի Հանրապետության կրթության ոլորտը վերջին տարիներին գտնվում է 

բարեփոխումների շրջանում: Դա պայմանավորված է մի կողմից՝ բոլոնյան գործընթացով, 
մյուս կողմից` կրթության որակի ներքին համակարգի արդիականացմամբ: Հատկանշա-
կան է, որ բարեփոխումների ենթարկվող կրթության ոլորտի ընդգրկվածությունը բավա-
կանին մեծ է` ներառելով միջնակարգ, միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթու-
թյունը: Սակայն բարձրագույն կրթության առանձնահատկություններն ընդգծվում են մի 
շարք առումներով: Նախ` ՀՀ կառավարության 2012-2013 թթ. ծրագրով նախատեսվում է 
վերանայել ընդունելության քննությունների համակարգը. հեշտացնել դիմորդների մուտքը 
բուհ՝ սակայն խստացնելով առաջադիմության և ավարտական հմտություններին վերաբե-
րող պահանջները1: Դա նշանակում է, որ մեծ կարևորություն է տրվում և՛ բարձրագույն 
կրթություն ստանալու, և՛ մասնագիտական որակյալ հմտություններ ձեռք բերելու գործըն-
թացներին: 

Բարձրագույն կրթության առանձնահատկություններից է նաև այն, որ աղքատության 
ցուցանիշների կրճատումը բարձրագույն կրթություն ունեցողների շրջանում ավելի 
նկատելի է2: Այսինքն՝ բարձրագույն կրթություն ստանալը նպաստում է աղքատության 
ցուցանիշների նվազմանը: Մեկ այլ հետազոտության համաձայն՝ բարձրագույն կրթու-
թյան հետ կապված բարձր ծախսերը և հատկապես դրանց մատչելիությունը, կրթություն 
ստանալուց հետո բարձր աշխատավարձ ստանալու ցածր հավանականությունն այն հիմ-
նական պատճառներն են, որոնցով կարելի է բացատրել աղքատ տնային տնտեսություն-
ների համապատասխան տարիքի բնակչության կրթական համակարգից դուրս մնալը3: 
Այս ուսումնասիրությունները և հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ բարձրագույն 
կրթությունը ՀՀ աղքատության հաղթահարման գործընթացում ունի կարևոր դեր: Իսկ 
քանի որ աղքատության ցուցանիշը մեր հանրապետությունում բարձր է` 2011 թ. այն կազ-

                                                 
1 ՀՀ Կառավարության ծրագիր, 2012-2017 թթ., 2.3 ենթակետ: 
2 «Սոցիալական պաշտպանությունը և սոցիալական ներառումը Հայաստանում» զեկույցի «Աղքատություն և 
սոցիալական ներառում» ենթակետ, Եվրոպական հանձնաժողով - CRRC, 2011: 
3 http://www.armstat.am/file/article/poverty_2010a_5.pdf 
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մել է մոտ 36%1, ապա բարձրագույն կրթության «հանրայնացումը», որի արդյունքում հա-
սարակության ավելի շատ անդամների հասանելի կլինեն բարձրագույն կրթական ռե-
սուրսները, կարելի է դիտարկել որպես աղքատության հաղթահարման կարևոր գործոն: 

Պետության կյանքում բարձրագույն կրթության դերի ու նշանակության վերաբերյալ 
բազմաթիվ հետազոտություններ առնչվում են ժողովրդավարությանը: Իսկ ժողովրդա-
վարությունը տնտեսական քաղաքականության իրականացման կարևոր նախադրյալ է: 
Այդ համատեքստում ուշադրության է արժանի հետազոտողների խմբի այնպիսի կարծիք, 
համաձայն որի` բարձրագույն կրթության և ժողովրդավարության միջև կոռելյացիան չնա-
յած հայտնի է ավելի քան քառասուն տարի, այնուամենայնիվ, դեռևս կատարվում են որո-
շակի աշխատանքներ այդ երկու փոփոխականների միջև պատճառահետևանքային կա-
պը ժամանակակից տնտեսագիտության տեսության և մաթեմատիկական մոդելավորման 
միջոցով բացահայտելու և կիրառելու ուղղությամբ2:  

Եվրոպական միության և ԱՄՆ բարձրագույն կրթության միջազգային կոնսորցիումի 
մշտական հանձնաժողովի համատեղ հայտարարության մեջ նշվում է, որ ընդգծում է 
բարձրագույն կրթության կարևոր դերը այնպիսի հասարակությունների զարգացման և 
պահպանման գործում, որոնք հիմնված են ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների 
և օրենքի գերակայության վրա3: 

Գոյություն ունեն նաև այնպիսի տեսակետներ՝ ըստ որոնց ոչ միայն բարձրագույն, 
այլև ընդհանրապես կրթությունը անհրաժեշտ է ժողովրդավարության հաստատման և 
զարգացման համար4: 

Այսպիսի հետազոտությունները և կարծիքները նշանակում են, որ բարձրագույն 
կրթության դերը ժողովրդավարության տեսանկյունից խիստ կարևորվում է: Որքան 
հասարակության ավելի մեծ զանգված է ստանում կրթություն, այնքան տվյալ երկիրը 
ժողովրդավար է: Իսկ ժողովրդավարությունն, իր հերթին, կարևոր պայման է տնտեսա-
կան արդյունավետ քաղաքականության իրականացման գործում: Միջազգային տարբեր 
կառույցների գնահատմամբ՝ մեր հանրապետությունում ժողովրդավարության մակարդա-
կը բարձր չէ5, հետևաբար՝ բարձրագույն կրթության զարգացումը կխթանի այդ մակար-
դակի բարձրացմանը: 

Կատարված հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների համաձայն՝ բարձրա-
գույն կրթության զարգացումը ՀՀ-ում կարող է հանդիսանալ այնպիսի կարևոր ցուցա-
նիշների բարելավման հիմք, ինչպիսիք են աղքատությունը և ժողովրդավարությունը: 
Հարկ է նկատել, որ նշված երկու ցուցանիշները պարունակում են սոցիալ-տնտեսական 

                                                 
1 http://www.armstat.am/am/?nid=80&id=1301  
2 Edward Glaeser, Giacomo Paonzetto and Andrei Shleifer, Why Does Democracy Need Education?, Springer 
Science+Business Media, 2007, p. 79-81.  
3 http://www.internationalconsortium.org/ 
4 Margaret Stimmann Branson, Education and Democracy: Why They Must Go Hand in Hand, Professional 
Development Leadership Seminar, 2008, Washington DC. 
5 http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2011/armenia  
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բաղադրիչներ: Այսինքն՝ բարձրագույն կրթությունը, աղքատության ցուցանիշների նվա-
զեցման և ժողովրդավարության մակարդակի բարձրացման համատեքստում, տնտեսա-
կան քաղաքականության կարևոր գործոն է: 

Իսկ ի՞նչ ուղղություններով պետք է զարգանա բարձրագույն կրթությունը մեր հանրա-
պետությունում, որպեսզի նպաստի վերոնշյալ ցուցանիշների բարելավմանը: Կարծում եմ՝ 
ի թիվս այլ ուղղությունների, անհրաժեշտ է դիտարկել նաև հետևյալ առաջնահերթու-
թյունները: 

Առաջին: Ակնհայտ է, որ աղքատության ցուցանիշներն ավելի բարձր են հանրապե-
տության մարզերում: Վիճակագրական տվյալների համաձայն՝ մարզերում բարձրագույն 
կրթություն ստացողների թիվը վերջին տարիներին նկատելիորեն ցածր է մայրաքաղաքի 
համեմատությամբ1: Դա նշանակում է, որ առաջնահերթ խնդիր է մարզերում բարձրա-
գույն կրթության զարգացումը: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է ուժեղացնել մարզերի բու-
հական համակարգի կարողությունները, ինչպես նաև խթանել գյուղական բնակավայրե-
րի և սոցիալապես անապահով խավի բարձրագույն կրթություն ստանալու հնարավորու-
թյունը: Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ մարզերում բուհական համակարգի կարո-
ղությունների զարգացումը և սոցիալական ծրագրերի ներդրումը պետք է իրականացվեն 
պետական այնպիսի քաղաքականությամբ և օժանդակությամբ, որ պահպանվեն կրթու-
թյան որակի անհրաժեշտ չափանիշները: 

Երկրորդ: Բարձրագույն կրթության առկա ռեսուրսը անհրաժեշտ է օգտագործել 
շարունակական կրթության ապահովման և կարճաժամկետ վերապատրաստման դաս-
ընթացների ներդրման նպատակով: Այսինքն՝ բարձրագույն կրթության ոլորտի բարեփո-
խումների շրջանակում պետք է կարևորություն տալ բուհի և հասարակության միջև 
այնպիսի կապի ամրապնդմանը, որի պարագայում հնարավոր կլինի բարձրագույն կրթա-
կան ռեսուրսները առավելագույնս օգտագործել որպես հանրային բարիք: Այս առումով, 
արդիական է դառնում բուհական ուսումնամեթոդական նյութերը կարճաժամկետ դաս-
ընթացների վերափոխելու և դրանց միջոցով բարձրագույն կրթություն չունեցող հասա-
րակության չափահաս անդամներին ոչ ձևական կրթությամբ ապահովելու անհրաժեշտու-
թյունը: Այդկերպ կարող է կազմակերպվել նաև բուհերի շրջանավարտների շարունակա-
կան կրթությունը, ովքեր այդպիսի դասընթացների արդյունքում պարբերաբար կտեղե-
կացվեն մասնագիտական վերջին նորարարությունների մասին: Դա օժանդակություն 
կլինի նաև մասնավոր հատվածին, քանի որ այդ ոլորտի ներկայացուցիչները հաճախ 
անհրաժեշտ ուշադրություն չեն դարձնում մարդկային ռեսուրսների զարգացման խնդիր-
ներին: 

Երրորդ: Բարձրագույն կրթության հանրայնացման կարևոր գործոն կարող է հանդի-
սանալ բուհի և համայնքների միջև կապի ամրապնդումը: Այդ նպատակին հասնելու 
համար անհրաժեշտ է համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերին և 

                                                 
1 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, վիճակագրական-վերլուծական զեկույց, Երևան, 
2011, էջ 158: 
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դրանց հետ կապված հետազոտություններին բուհերի ներգրավվածության խրախուսում: 
Համայնքների հետ կապի զարգացման միջոցով բարձրագույն կրթության հանրայ-
նացումը կարող է էականորեն խթանել տեղական ժողովրդավարության զարգացմանը, 
ինչի արդյունքում կբարձրանա տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործու-
նեության արդյունավետությունը` նպաստելով տնտեսության տարածքային զարգացմանը: 

Այսպիսով՝ կարելի է նշել, որ բարձրագույն կրթությունը մեր հանրապետությունում 
ունի կարևոր սոցիալ-տնտեսական նշանակություն, որն արտահայտվում է աղքատության 
և ժողովրդավարության ցուցանիշների մեջ: Ընդ որում, այդ ցուցանիշների բարելավմանը 
կարելի է հասնել այնպիսի քաղաքականության միջոցով, որի արդյունքում բարձրագույն 
կրթական ռեսուրսները կարող են դառնալ օգտագործելի հասարակության ավելի լայն 
զանգվածների համար: 

 
 
ՀՀ բարձրագույն կրթության ոլորտում իրականացվում են բարեփոխումներ, որոնց նպատակն 

է միասնանալ բոլոնյան գործընթացին և արդիականացնել կրթության որակի ներքին կառավար-
ման համակարգը: Այս համատեքստում կարևորվում է բարձրագույն կրթության դերը տնտեսական 
քաղաքականության մեջ, քանի որ աղքատության և ժողովրդավարության ցուցանիշները, որոնք 
սերտորեն փոխկապված են տնտեսական քաղաքականության հետ, էականորեն պայմանավոր-
ված են նաև բարձրագույն կրթությամբ: Դա նշանակում է, որ բարձրագույն կրթական ռեսուրս-
ների հանրայնացումը, որի արդյունքում հասարակության ավելի շատ անդամների հասանելի կլի-
նեն այդ ոլորտի անընդհատ զարգացող ռեսուրսները, կհանդիսանա կարևոր գործընթաց աղքա-
տության և ժողովրդավարության ցուցանիշների բարելավման համար:  

Ելնելով մեր հանրապետության առանձնահատկություններից՝ նպատակահարմար է այդ 
գործընթացն իրականացնել հետևյալ ուղղություններով` բարձրագույն կրթության զարգացում մար-
զերում, շարունակական կրթության և կարճաժամկետ վերապատրաստման դասընթացների հա-
մակարգերի ներդրում, բուհերի և համայնքների միջև կապի ամրապնդում: 

 
 

СОС ХАЧИКЯН  
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ РА 

 
В сфере высшего образования РА осуществляются реформы с целью интеграции в Бо-

лонский процесс и актуализации системы внутреннего управления качества образования. В этом 
контексте в экономической политике особое значение приобретает роль высшего образования, так 
как показатели бедности и демократии, которые взаимосвязаны с экономической политикой, 
существенно обусловлены также и высшим образованием. Это означает, что обобществление 
высших образовательных ресурсов, в результате чего все большим членам общества будут доступ-
ны развивающиеся ресурсы данной сферы, будет важным процессом для улучшения показателей 
бедности и демократии.  



 112

Исходя из особенностей нашей республики, целесообразно осуществлять этот процесс в 
следующих направлениях: развитие высшего образования в регионах, внедрение системы курсов 
непрерывного образования и краткосрочных переподготовок, укрепление связей между вузами и 
муниципалитетами. 

 

 
SՕS KHACHIKYAN 

 

THE NECESSITY ՕF HIGHER EDUCATIՕN DEVELՕPMENT IN THE CՕNTEXT ՕF 
ECՕNՕMIC PՕLICY ՕF THE RA 

 

There are refօrms taking place in the higher educatiօn sphere օf the Republic օf Armenia, the 
aims օf which are the integratiօn in the Bօlօgna prօcesses and the mօdernizatiօn օf internal system 
management օf educatiօn quality. In this cօntext the rօle օf higher educatiօn in ecօnօmic pօlicy is very 
impօrtant, as the indicatօrs օf pօverty and demօcracy – which are deeply cօrrelated with ecօnօmic 
pօlicy – are cօrrelated with higher educatiօn as well. This means that the sօcializatiօn օf higher 
educatiօn resօurces – that is the develօping resօurces օf this sphere tօ make them available tօ a larger 
part օf the pօpulatiօn – wօuld becօme an essential prօcess fօr pօverty reductiօn and the develօpment 
օf demօcracy. 

Based օn the peculiarities օf օur republic, it is preferable tօ implement the afօrementiօned 
prօcess in fօllօwing ways: the develօpment օf regօn-based higher educatiօn, the investment in lifelօng 
learning and shօrt-term retraining cօurses, and strengthening the cօllabօratiօn between higher 
educatiօn institutiօns and municipalities. 

 
 
 

ԾՈՎԻՆԱՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, 
ՀՊՏՀ 

 

ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԻՔ 
 

Հիմնաբառեր. նորամուծություն, ձեռնարկատիրություն, 
ձեռնարկություն, գիտատեխնիկական, 
տնտեսական, ռազմավարություն, նախա-
գիծ 

 

Ներկա փուլի ռազմավարական գերխնդիրն է գիտելիքահենք տնտեսության կառու-
ցումը` հիմնված գիտատեխնիկական առաջընթացի համար առկա լուրջ նախադրյալների 
իրացման վրա: ՀՀ-ն ունի որոշակի նորամուծական ներուժ և այն ուղղելով նորամուծու-
թյան և ձեռնարկատիրության ոլորտ, կարող է դրական ազդեցություն ունենալ տնտեսու-
թյան զարգացման վրա: 

Նորամուծությունների կարևորությունը գիտակցել են բոլոր ժամանակների տնտեսա-
գետները: Դեռևս 1830 թ. Դ. Ռիկարդոն իր §Քաղաքատնտեսության հիմունքներ¦ աշխա-
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տությունում նշել է. §Նա, ով հայտնագործում է որևէ մեքենա կամ առաջինն է այն կիրա-
ռում, կունենա հավելյալ օգտակարություն` ժամանակի մեջ մեծ շահույթներ ստեղծելով¦1: 
Յ. Շումպետերը, ով համարվում է նորամուծական տեսության գլխավոր հիմնադիրներից 
մեկը, ասել է. §Ձեռնարկատերերի խնդիրը արտադրության միջոցների վերափոխումներն 
ու հեղափոխությունն են` գյուտերի ներդրման միջոցով¦2: Ն. Յանսենը, հիմնվելով Շում-
պետերի մոտեցումների վրա, նկատել է. §Նորամուծությունը տեխնիկայի և բիզնեսի §աշ-
խարհների¦ միաժամանակյա արտահայտումն է: Փոփոխությունները միայն տեխնիկայի 
մակարդակում Շումպետերը համարում է գյուտերի ստեղծում: Միայն այն դեպքում, երբ 
փոփոխություններին մասնակցում է նաև բիզնեսը` ձևավորվում է նորամուծությունը¦3:  

Փ. Դրաքերը իր §Նորամուծություն և ձեռնարկատիրություն¦ գրքում4 նշում է, որ նո-
րամուծությունը մի գործողություն է, որի շնորհիվ ռեսուրսները հարստություն ստեղծելու 
նոր ունակություն են ձեռք բերում: Նորաստեղծությունն ինքնին նաև նոր ռեսուրս է ստեղ-
ծում: Ընդհանուր առմամբ, այն ամենը, ինչը դրական փոփոխություն է մտցնում գոյություն 
ունեցող ռեսուրսների` նյութական արժեք ստեղծելու ներուժի մեջ, նորամուծություն է: Այն 
կարող է շոշափելի §առարկա¦ չլինել: Նորամուծությունը ձեռնարկատիրության գործիք է 
նոր, տարբեր բնույթի գործարարություն կամ ծառայություն ստեղծելու համար: Կարելի է 
ասել, որ նորամուծությունը ենթադրում է ցանկացած ապրանքի, ծառայության, դրանց 
արտադրության եղանակի, կազմակերպական, ֆինանսական, գիտահետազոտական և 
այլ բնագավառներում այնպիսի կատարելագործում, որն ապահովում է ծախսերի տնտե-
սում կամ այդպիսի տնտեսման համար ստեղծում է պայմաններ:  

Հետևաբար՝ գիտատեխնիկական նորամուծությունները պետք է պարունակեն նո-
րույթ, բավարարեն շուկայական պահանջը, արտադրողի համար ապահովեն շահույթ:  

Շուկայական տնտեսության պայմաններում նորամուծական գործունեության ար-
դյունքների գլխավոր օգտագործողը ձեռնարկությունն է: Այս կարծիքն ունեցող գիտնա-
կանները նորամուծության հիմնական աղբյուր են համարում ձեռնարկությունը. §Նորա-
մուծությունը սկսվում է ձեռնարկության կողմից՝ որևիցե նորույթ ձեռնարկելու ցանկու-
թյունից…¦1:  

Ձեռնարկությունները նորամուծության անմիջական գործարկողներն են, ինչը ենթա-
դրում է ոչ միայն նորույթի տեխնիկական լուծումներ, փորձանմուշի ստացում, նոր ապ-
րանքի արտադրություն, այլև շուկային առնչվող գործառույթներ: Ձեռնարկությունների 
դերը նորամուծական գործընթացներում այն է, որ դրանք հանդիսանում են կապող օղակ 
նոր տեխնոլոգիաների և շուկայի միջև: 

                                                 
1 Principles օf Pօlitical Ecօnօmy, Rikardօ(1830) editiօn, 1971.  
2 Шумпетер Й., ,,Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, 
процента и цикла конъюнктуры)”, М.: Прогрецц.- 1982, с.72. 
3 Янсен Ф., “Эпоха инноваций”, Пер. с англ., М.: ИНФРА-М, 2002 (Серия “Менеджмент для лидера”), с. 25-26. 
4 Питер Дракер, “Бизнес и инновация”, М.: 2007, с. 26.  
1 The Pricess of innovation. Firms, Networks, And Their Spatial Dimensions, R.P.J.H.TilburgUniversity, The 
Netherlands, 1998. 
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Ձեռնարկությունը և ընդհանրապես` շուկան նորամուծական գործընթացի վաղ փուլե-
րին, որպես կանոն, ինտեգրված չեն: Ձեռնարկությունները հիմնականում մասնակցում են 
արտադրության և շուկայացման փուլերին` հանդիսանալով այդ փուլերն իրականացնող 
անմիջական սուբյեկտները: Այն ձեռնարկությունները, որոնք մոտ են նորամուծության 
վաղ փուլերին և որդեգրել են նորամուծական ռազմավարություն, սովորաբար, առաջա-
տար են դառնում շուկայում: Ձեռնարկությունների նորամուծական ակտիվները, որպես 
կանոն, հանդես են գալիս նորամուծական գործընթացների նախնական երեք փուլերի 
արդյուքներով` մտավոր սեփականության օբյեկտների, մասնավորապես` գյուտերի, օգ-
տակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների, §նոու-հաուների¦1 տեսքով:  

Դիտարկելով նորամուծության հնարավոր ներքին և արտաքին գործոնները՝ կարելի է 
ասել, որ այն ունի բարդ կառուցվածք, որի վրա ազդում են բազմաթիվ համակարգեր, 
որոնցից են` գիտական համակարգն իր բոլոր տարրերով, մտավոր սեփականության 
գնահատման ինստիտուտը, ձեռնարկությունները, դրանց կառավարումը, շուկան: Նորա-
մուծության կառուցվածքային բարդությունը պայմանավորում է նաև դրա կայունությունը 
տնտեսական համակարգում և կախվածությունը մի շարք էկզոգեն ազդակներից. օրի-
նակ` պետական քաղաքականությունից, բանկային համակարգից, և ընդհանրապես` 
ֆինանսական շուկայից և այլ գործոններից: Այնուամենայնիվ, ձևավորելով ընդհանուր 
նորամուծական դաշտն իր համապատասխան սուբյեկտներով, ակնհայտ է, որ գործառ-
նական իմաստով նորամուծության կազմակերպման հիմնական գործառույթները վերա-
պահված են ձեռնարկությանը: Շուկայական տնտեսության պայմաններում ձեռնարկու-
թյուններն են ապահովում գիտահետազոտական գործունեության և դրանց գործնական 
կիրառման խնդիրը, որը պահանջում է նաև պետական աջակցություն, սակայն կարևոր 
ազդակը ձեռնարկության ներսից նորամուծական ռազմավարության ակտիվացումն ու 
կարևորության ընկալումն է:  

Յ. Շումպետերը բացատրում է նորամուծական ձեռնարկատիրությունը որպես արտա-
դրական գործոնների գիտակազմակերպական նոր ձև, որը շահամիտված է ձեռնարկա-
տիրական ոգով2:  

Ներքին տրամաբանությամբ, նորամուծությունը տնտեսական զարգացման դինամի-
կայի նոր պահ է:  

Նորամուծական ձեռնարկատիրությունը շուկայական տնտեսության պայմաններում 
յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության կայուն զարգացման, նոր տեխնիկայի մշակման, 
ստեղծագործական գործունեության ակտիվացման գործոն է հանդիսանում:  

Նորամուծական ձեռնարկատիրությունը սահմանում է այլ պահանջներ կառավար-
ման կազմակերպման, ձևի և մեթոդների կիրառման մեջ: Վերջինիս հիմքում են նորամու-
ծական գործունեության կազմակերպման` նոր տեխնոլոգիաների գեներացման, նորամու-

                                                 
1 «Նոու-հաու» թարգմանաբար նշանակում է՝ իմանալ ինչպե՞ս, վերաբերում է տեխնոլոգիական և կառավար-
չական այն եղանակներին, որոնք արտոնագրով պաշտպանված չեն, պարունակում են ձեռնարկությունների 
արտադրության կազմակերպման և տնտեսավարման գաղտնիք: 
2 Шумпетер И., “Теория экономического развития”, М., “Прогресс”, 1982, с. 73. 
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ծական ծրագրերի նախագծման, արտադրության կազմակերպման, շուկայացման աշխա-
տանքները, որոնք որպես միասնական խնդիրների համակարգ վերաբերում են նորամու-
ծության կառավարմանը: Նորամուծությունները ցանկացած ձեռնարկատիրությանը կա-
րող են անկանխատեսելի հաջողություն բերել: Հարկ է նշել, որ նորամուծական ձեռնար-
կատիրությունը հնարավորություն է ստեղծում հասարակության մեջ կտրուկ փոփոխու-
թյունների: Որպես կանոն, այն երկրում, որտեղ մեծ ուշադրություն է դարձվում նորամու-
ծական գործունեությանը, այդ ոլորտում են միջոցները կենտրոնացվում, տեխնիկական և 
տեխնոլոգիական առաջընթացներն ավելի արագ ընթանում, և երկիրը համաշխարհային 
շուկայում առաջատար դիրքեր է գրավում իր նորամուծական արտադրանքների և տեխ-
նոլոգիաների շնորհիվ:  

Նորամուծական ձեռնարկատիրությունը որևէ նոր գործընթաց սկսելու և կառավարե-
լու ունակություն է, որի հիմքում նոր հնարավորությունների շարունակական որոնումն է: 
Այն կապված է ձեռնարկությունների հետ, որոնք պատրաստ են իրենց վրա մեծ ռիսկ 
վերցնել, որպեսզի իրականացնեն նոր նախագիծը կամ բարելավեն և զարգացնեն գոյու-
թյուն ունեցողը, որը կապված է ֆինանսական, սոցիալական և բարոյական պատասխա-
նատվության հետ: Պետական քաղաքականությունը պետք է նպաստի փոքր և միջին 
բիզնեսի շրջանակներում նորամուծական գործունեության աշխուժացմանը և ծավալմա-
նը: Այդ նպատակով, հատկապես վերջին տարիներին, մեր երկրում իրականացվում են 
մի շարք նորամուծական նախագծերի մրցույթներ: Մրցույթում հաղթած նորամուծական 
նախագծերի կյանքի կոչման համար կատարվում է ֆինանսավորում հատուկ հիմնա-
դրամների միջոցների հաշվին` ծախսերի վերադարձելիության պայմանով: Մրցույթները 
հիմնականում իրականացվում են պետության աջակցությամբ (Երևանի քաղաքապետա-
րան, ՀՀ էկոնոմիկայի, կրթության և գիտության, առողջապահության և այլ նախարարու-
թյուններ), անցկացվում տարբեր միջազգային կազմակերպությունների (KeySօlutiօns 
խորհրդատվական ընկերություն, §ARPA¦ կամ §Analisys Research&Planning fօr Armenia¦ 
ընկերություն, HACKATHՕN կամ §Հէքըթոն Երևան 2011¦) և հայկական նորամուծական 
կերտրոնների (Գյումրիի ՏՏ կենտրոն, Մայքրոսոֆթ ինովացիոն կենտրոն, ԻՏՁՀ, ՁԻՀ), 
ինչպես նաև համալսարանների և գիտական կենտրոնների կողմից:  

Նորամուծական նախագծերը ֆինանսական մեծ ներդրումներ են պահանջում, ինչը 
մեր երկրում խոչընդոտ է դրանք կյանքի կոչելու և ՀՀ շուկայում ներդնելու առումներով: 

 
 
Ներկայացվել են տարբեր հայտնի մտածողների կարծիքներ այն մասին, որ նորամուծություն-

ները հարստություն ստեղծելու նոր հնարավորություն են, և ձեռնարկությունները նորամուծության 
անմիջական գործարկողներն են: Քննարկվել են նորամուծությունների դերի և նորամուծական 
զարգացման մի քանի հիմնահարցեր: Մեջբերվել է այն հիմնավորումը, որ նորամուծությունը ձեռ-
նարկատիրության գործիք է և տնտեսական զարգացման դինամիկայի նոր պահ: Եզրակացվել է, 
որ ՀՀ-ում նորամուծական ձեռնարկատիրության և ձեռնարկությունների նորամուծական ներուժի 
ակտիվացումը կարող է դառնալ տնտեսական զարգացման գրավական:  
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ЦОВИНАР КАРАПЕТЯН 
 

ИННОВАЦИЯ КАК ОРУДИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Представлены различные мнения выдающихся мыслителей о том, что инновации дают новые 
возможности создания богатства, и предприятия непосредственные пользователи инноваций. 
Обсуждены роль инноваций и ряд вопросов инновационного развития. Представлен тот аргумент, 
что инновации являются инструментом предпринимательства и новым аспектом динамики эконо-
мического развития. Заключено, что активизация потенциала инновационных предприятий и 
инновационного предпринимательства может стать залогом экономического развития. 

 
 

TSOVINAR KARAPETYAN 
 

INNOVATION AS ENTREPRENEURIAL TOOL 
 

Many famous thinker’s comments have been presented stating that innovations give the oppor-
tunity to create wealth and the enterprises are the immediate users of those innovations. Several issues 
of the role and development of innovation have been discussed. Also, the article corroborates that 
innovation is an entrepreneurial tool and it assures a dynamics of economic development. A conclusion 
has been made that in the Replublic of Armenia the stimulation of innovational entrepreneurship and 
their innovational potenital can guarante the economic development of the country.  

 

 
 

ՆԱՐԵԿ ԿԵՍՈՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  ինովացիա, մարդկային կապիտալ, ՀՆԱ 
աճի տեմպ, տեխնիկական առաջընթաց 

 

Արդիականացումը գլխավորապես պայմանավորված է երկրում գործող արտադրա-
կան ուժերի կատարելագործմամբ, արդյունաբերության տեխնոլոգիական մակարդակի 
արմատական բարձրացմամբ, տնտեսության ավանդական ճյուղերի՝ բարձրտեխնոլո-
գիական հիմքով վերազինմամբ: Հայաստանի տնտեսության վերամշակման ճյուղերում 
բարձրտեխնոլոգիական արտադրության մասնաբաժինը կազմում է 7-8%, իսկ միջին-
տեխնոլոգիականը՝ մոտավորապես 15%: Բարձր և միջին տեխնոլոգիական արտադրու-
թյան բաժինը զարգացած երկրներում գերազանցում է 50%-ը, սակայն Հայաստանում այն 
չի գերազանցում 25%-ը:  

Հայաստանի տնտեսության ինովացիոն հետամնացությունը բացատրվում է նաև այն 
հանգամանքով, որ 1980-ականներին ԽՍՀՄ-ը ուշացրեց հինգերորդ տեխնոլոգիական 
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սերնդի հենքային տեխնոլոգիաների յուրացումը: Չնայած այն հանգամանքին, որ 1940-
50-ականներին հաջողությամբ իրականացվեց նորարարական տեխնոլոգիական թռիչք` 
չորրորդ տեխնոլոգիական սերնդի յուրացման և տարածման առումով: Ստորև աղյուսա-
կում ներկայացված են տեխնոլոգիական հենքային մակարդակների հիմնական ուղղու-
թյունները. 

Աղյուսակ 1  
Տեխնոլոգիական հենքային մակարդակների հիմնական ուղղությունները 

 

4-րդ տեխնոլոգիական 
մակարդակ  

5-րդ տեխնոլոգիական 
մակարդակ 

6-րդ տեխնոլոգիական 
մակարդակ 

1940-1980 թթ. 1980-2020 թթ. 2020-2060 թթ. 
 նավթաածխաջրածնային և 
ատոմային էներգետիկա  

 կառավարման 
ավտոմատացում  

 ԷՀՄ-ներ և ինֆորմացում  
 քիմիա  
 կանաչ հեղափոխություն  
 ինքնաթիռաշինություն և 
տիեզերական հետազոտու-
թյուններ  

 ավտոմեքենաշինություն  
 

 նավթագազային 
էներգետիկա  

 միկրոէլեկտրոնիկա  
 համակարգիչներ և 
ինտերնետ  

 միկրոօրգանիզմների 
բիոտեխնոլոգիա  

 ինֆորմացիոն 
տեխնոլոգիաներ  

 ռոբոտաշինություն  
 

 այլընտրանքային` ներառյալ 
ջրածնային էներգետիկա  

 նանոտեխնոլոգիաներ  
 գլոբալ հեռահաղորդակցման 
և ինֆորմացիոն ցանցեր  

 բույսերի, կենդանիների, 
դեղերի բիոտեխնոլոգիա և 
գենային ինժեներիա  

 ֆոտոնիկա և օպտոին-
ֆորմատիկա  

    
Նորարարական գործունեությունն ու տեխնոլոգիական մակարդակը փոխկապված 

են, և չի կարելի դրանք դիտարկել միմյանցից անջատ: Ցածր տեխնոլոգիական մակար-
դակ ունեցող տնտեսությունն, ինչպիսին Հայաստանն է, ընկալունակ չէ նորարարական 
գործունեության նկատմամբ: Այս հանգամանքն արտահայտված է ներքոհիշյալ աղյուսա-
կում, որն հիմնված է Համաշխարհային բանկի դասակարգման վրա. 

Աղյուսակ 2  
Երկրների քլաստերները՝ ըստ տնտեսական զարգացման, ինովացիոն մատրիցա, 2011 թ. 

 
 

Նորարարական ակտիվություն Տեխնոլոգիական  
մակարդակ ցածր միջին բարձր 

ցածր  Հայաստան, Ռուսաստան  2020-2060 թթ. 
միջին  Թուրքիա, Մեքսիկա, 

Չեխիա, ՀԱՀ, Լեհաս-
տան, Ինդոնեզիա  

Չինաստան, Կանադա, 
Հնդկաստան, Բրազիլիա, 
Մալազիա  

 

բարձր  Հունաստան, Իսպանիա, 
Իտալիա, Պորտուգալիա  

Ավստրալիա, Նորվեգիա, 
Բելգիա, Գերմանիա, 
Դանիա,Մեծ Բրիտանիա, 
Շվեյցարիա, Ֆրանսիա  

ԱՄՆ, Ճապոնիա, Կորե-
այի Հանրապետություն, 
Շվեդիա, Ֆինլանդիա  
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Ելնելով վերոնշյալ իրավիճակից՝ փորձենք վեր հանել այն հիմնական խնդիրները, 
որոնց արմատական լուծումը կհագնեցնի ՀՀ տնտեսության ինովացիոն արդիականաց-
մանը և տեխնիկական առաջընթացին:  

Ինչպես հայտնի է, տնտեսական աճն ապահովող հիմնական գործոններն են ֆիզի-
կական և մարդկային կապիտալը: Հաշվի առնելով այդ գործոնները՝ ՀՆԱ հաշվարկման 
բանաձևը կարելի ներկայացնել Սոլոյի տնտեսական աճի մոդելի ձևափոխված տարբե-
րակով, որն առաջարկվել է Գ. Մենքյուի, Դ. Ռոմերի, Դ. Ուեյլի կողմից: Այն հետևյալն է` 

  ,)]()()[()()( 1 βαβα −−= tLtAtHtKtY    

որտեղ՝ )(tL -ն աշխատուժի քանակն է, )(tK -ն՝ ֆիզիկական կապիտալի քանակը և )(tA  
տեխնիկական առաջընթացը, )(tH -ն՝ մարդկային կապիտալը, 1,0,0¦ <+>> βαβα : 
Այստեղ մարդկային կապիտալը հանդես է գալիս որպես տնտեսական աճի գործոն, և 
նրա կուտակման գործընթացը նման է ֆիզիկական կապիտալի կուտակմանը: Այս մոդելը 
վերոնշյալ հեղինակների կողմից կիրառվել է աշխարհի շուրջ 120 երկրների տվյալների 
հիման վրա, և ստացված արդյունքները բավականին գոհացնող են: Մարդկային կապի-
տալում ներդրումային հիմնական ձևերն են կրթության, առողջապահության, գիտելիքի, 
հմտությունների, հնարավորությունների, մոտիվացիայի և այլնի հետ կապված համալիր 
ծախսումները, որոնք նախապատրաստում են անհատին արտադրական գործունեու-
թյանը: 

Գծանկար 1-ում նկարագրված են մեր երկրի մարդկային կապիտալում ներդրումները, 
որից ակնհայտ է դառնում, թե որքան քիչ ուշադրություն և միջոցներ են հատկացվում այդ 
խնդրին` ՀՆԱ-ի շուրջ 7%-ը: Այս առումով օրինակելի է Չինաստանի փորձը. սկսած 1980-
ից՝ ՀՆԱ-ի 6% ցուցանիշը հետևողականորեն մեծացել է՝ 2010-ին հասնելով 16%-ի, 
հավասարվելով առաջավոր եվրոպական երկրների ցուցանիշներին:  

 

 
Գծանկար 1. ՀՆԱ-ում կրթության, առողջապահության և այլ սոցիալական ծախսերի կշիռը 

Աղբյուրը` ՀՀ վիճակագրության ազգային ծառայության պաշտոնական կայք 
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Հիմնական բացասական գործոնները, որոնք պետք է նշել, որակավորված ճարտա-
րագիտատեխնիկական կադրերի պակասն է, գիտական ոլորտի և արդյունաբերության ոչ 
բավարար կապը, ֆինանսական ոլորտի թերզարգացած լինելը, մարդկային կապիտալում 
ոչ բավարար ներդրումները:  

Մարդկային կապիտալի զարգացման մեջ առանցքային դեր ունի հասարակությու-
նում եկամուտների արդարացի բաշխումը: Այս առումով, անգնահատելի են Նոբելյան 
մրցանակի դափնեկիր Ս.Կուզնեցի աշխատանքները1: Ըստ նրա՝ տնտեսական աճով 
պայմանավորված, մեկ շնչին բաժին ընկնող եկամտի ավելացմանը զուգընթաց, հասա-
րակության մեջ սկզբնապես աճում է եկամուտների անհավասար բաշխումը, այնուհետև 
հասնելով որոշակի կետի (Կուզնեցի կոր)՝ նվազում: Նա ցույց է տվել նաև, որ ազգային 
արդյունքի աճը ենթադրում է տնտեսության մեջ խորքային կառուցվածքային ձևափոխու-
թյուններ: Համաշխարհային բանկի 2006 թվականի հաշվետվության առանցքային գա-
ղափարներից մեկն այն էր, որ նախորդ ժամանակահատվածի եկամուտների անհավա-
սարությունն էականորեն ազդում է հաջորդողի տնտեսական աճի վրա, և որ գոյություն 
ունի անհավասարության կրիտիկական մակարդակ, որն էլ պայմանավորում է այդ ազդե-
ցության դրական կամ բացասական լինելը:  

Այս մոդելի էնդոգենացումը, ըստ Կալդորի էմպիրիկ օրենքի, կատարվել է Ակաևի, 
Անուֆրիևի կողմից, որ ներկայացնում ենք ստորև.  

,YcK K= ,YcH H=  
որտեղ՝ cx cn - ը հաստատուններ են: Ենթադրվում է նաև, որ զբաղվածների թիվը 
կապված է բնակչության ընդհանուր թվի հետ հետևյալ առնչությամբ. ( )tcc,NcL 111 == :  

Տեղադրելով վերոնշյալ հարաբերությունները մոդելում՝ կստանանք ՀՆԱ հաշվարկ-
ման այս եղանակը. 

,ANY γ=  βα
β

βα
α

γ −−−−= 11
HKL ccc  

Բանաձևի առավելությունն այն է, որ α, β պարամետրերը բացակայում են, որոնց 
հաշվարկը կապված է մեծ դժվարությունների հետ: Մոդելը պայմանավորված է բնակչու-
թյան թվաքանակով: Այս նույն ցուցանիշով է որոշվում նաև տեխնիկական առաջընթացը: 
Այդուհանդերձ, պետք է նշել, որ տնտեսական աճի առանցքային գործոնն է տեխնիկա-
կան առաջընթացը, որն, ըստ էության, մարդկային և ֆիզիկական կապիտալների, որպես 
գործոնների, արտադրողականությունների հանրագումարն է: Հարկ է նշել, որ գործոննե-
րի արտադրողականություններն ունեն սիներգետիկ բնույթ:  

Տեխնիկական առաջընթացի դինամիկան կարելի է նկարագրել հետևյալ բանաձևով2, 
որտեղ բացառիկ կարևորություն ունի այն հարցադրումը, թե որքան են վերջնական տեխ-

                                                 
1 Kuznets S. 1955 Economic Growth and Income Inequality.American Economic Review 45/1: 1-28. 
2 Акаев А.А., Коротаев А.В., Малков С.Ю., Божевольнов Ю.В., К вопросу об учете особенностей технологичес-
кого развития и человеческого капитала при моделировании и прогнозировании мировой динамики. Проекты 
и риски будущего. Концепции, модели, инструменты, прогнозы /Красанд/ URSS, 2010, с. 236-246.  
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նիկական աճի տեմպի մեջ սեփական և փոխառու տեխնոլոգիաների մասնաբաժինները. 
    }dt)qqq(exp{AA T

0T
I
A

b
A

0
A0 ∫ −+=  

Այստեղ 0
Aq -ն սեփական տեխնոլոգիաների արդյունքում ստացվող տեխնիկական 

առաջընթացն է, b
Aq -ն՝ փոխառու տեխնոլոգիաներով պայմանավորված տեխնիկական 

առաջընթացը, իսկ երրորդը` I
Aq -ն, եկամուտների անհավասարությամբ պայմանավոր-

ված անկումը. ըստ Կուզնեցի վարկածի` արագ տնտեսական աճի ժամանակահատ-
վածում տեղի է ունենում եկամուտների անհավասարության պերմանենտ խորացում, որն 
էլ, իր հերթին, հանգեցնում է աճի տեմպերի նվազման (գծանկար 2):  

 

 
Գծանկար 2.  ՀՀ ՀՆԱ աճի և Ջինիի գործակցի շարժընթացը 

Աղբյուրը` Համաշխարհային բանկի պաշտոնական կայք, http://data.worldbank.org/indicator/. 
 
Վերոնշյալ մոդելի օգնությամբ կատարվել են հաշվարկներ տարբեր զարգացած 

երկրների մասով1, և պետք է նշել, որ բացառապես սեփական տեխնոլոգիաների օգնու-
թյամբ ցանկացած զարգացած երկրի չի հաջողվել ապահովել 3%-ը գերազանցող տեխնի-
կական առաջընթաց, ուստի հայրենական տնտեսության մեջ, ի թիվս եկամուտների 
համահարթեցման, տեխնիկական առաջընթացը կարելի է ապահովել փոխառու տեխնո-
լոգիաների ներդրմամբ:  

Զարգացած երկրների (ԱՄՆ, Հվ.Կորեա և այլն) ՀՆԱ և տնտեսության հիմնական 
ճյուղերի շարժման հետագծերի վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ ՀՆԱ շարժման 
հետագիծը աննշան կերպով է տարբերվում ավանդական ճյուղերի հետագծից, որոնք 
ներառում են առևտուրը, տրանսպորտն ու հեռահաղորդակցությունը, շինարարությունը, 
հանքարդյունաբերությունը: Սա բնորոշ է ցանկացած տնտեսության, որը արդեն նշանա-
կում է, որ ՀՆԱ-ում զուտ ինովացիոն արտադրանքի կշիռը այնքան էլ մեծ չէ, որքան 
թվում է: Նույնը վերաբերում է նաև Հայաստանին (գծանկար 3): Հետևաբար` չափազանց 
                                                 
1 Մասնավորապես՝ Գերմանիայի համար 0

A
q  գործակիցը կազմել է 0.022, Ճապոնիայի համար՝ 0.021, ԱՄՆ-ի 

համար` 0.018, Չինաստանի համար` 0.025: Капица С.П., Демографическая революция и будущее 
человечества. В мире науки 4: 82, 2006: 
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կարևոր է, որպեսզի նորարարական հոսքն ուղղվի տնտեսության ավանդական բազային 
ճյուղեր` ապահովելով ավելացված արժեքի և արտադրողականության աճ: Նոր ճյուղերից 
ավանդական ճյուղեր ինովացիոն տեխնոլոգիաների փոխանցման արդյունքում առաջա-
նում է §տեխնոլոգիաների միաձուլման¦ սիներգետիկ ազդեցություն1:  

 

 
 

Գծանկար 3. ՀՀ ՀՆԱ և տնտեսության հիմնական ճյուղերի աճի տեմպերի շարժընթացը 
Աղբյուրը`  ՀՀ վիճակագրության ազգային ծառայության պաշտոնական կայք, www.armstat.am/data/ 
 
Այսպիսով` Հայաստանում, առաջին հերթին, անհրաժեշտ է բարձրացնել տնտեսու-

թյան ավանդական ճյուղերի տեխնոլոգիական մակարդակը, որպեսզի դրանք ընկալու-
նակ դառնան նորարարությունների նկատմամբ: Որպես կանոն, ըստ §առաջանցիկ զար-
գացման¦ մոդելի, դա իրականացվում է արևմտյան առաջավոր տեխնոլոգիաների, այս-
պես կոչված՝ լայնածավալ կիրառման տեխնոլոգիաների զանգվածային և արդյունավետ 
փոխառմամբ, որոնք արդեն իսկ գործնականում ապացուցել են իրենց արտադրողական 
լինելը: Ժամանակին այսպիսի քաղաքականություն են վարել Ճապոնիան, Հարավային 
Կորեան և մնացած §ասիական վագրերը¦՝ սոցիալական և տնտեսական ոլորտներում 
հասնելով օրինակելի հաջողությունների: Մյուս կողմից՝ թույլ ինովացիոն ակտիվության 
պարագայում նույնիսկ բարձր տեխնոլոգիական մակարդակը չի կարող երաշխավորել 
տնտեսության կայուն զարգացումը: Ընդ որում, միայն բարձր ինովացիոն ակտիվությունն 
է որոշում հայրենական գիտատեխնիկական ներուժի պահանջվածությունը, քանի որ 
նորարարությունները պետք է մշակվեն հայրենական գիտահետազոտական ոլորտում: 

  
 

                                                 
1 Hirooka M., Innovation Dynamism and Economic growth. Journal of Political Economy 103/4, 2006, p. 759-784.  
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ՀՆԱ աճը պայմանավորված է ֆիզիկական և մարդկային կապիտալով, ինչպես նաև տեխնի-
կական առաջընթացով, իսկ տեխնիկական առաջընթացի ապահովման կարևոր բաղադրիչներ են 
հայրենական ու փոխառու տեխնոլոգիաները և բնակչության եկամուտների բաշխումը: Ուստի 
ազգային տնտեսության նորարարական զարգացումը պայմանավորված է գիտական ներուժի ընդ-
լայնմամբ, հետևապես՝ մարդկային կապիտալում ներդրումներով, որը Հայաստանի զարգացման 
արդի փուլում կապված է վիթխարի ծախսերի հետ: Հաշվի առնելով այս հանգամանքը՝ կարող ենք 
պնդել, որ տնտեսության արդիականացումը կարող է ապահովվել եկամուտների օպտիմալ բաշխ-
մամբ և զարգացած երկրներից նորագույն տեխնոլոգիաների փոխառմամբ: Տնտեսության կառուց-
վածքային վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առավել արդյունավետ է ինովացիոն հոսքերի 
ուղղորդումը տնտեսության ավանդական լոկոմոտիվային ճյուղեր, որի դեպքում ՀՆԱ-ն կաճի 
առաջանցիկ տեմպերով: 

 
 

НАРЕК КЕСОЯН  
 

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ 
 

Рост ВВП связан с физическим и человеческим капиталом, а также техническим прогрессом, а 
основными компонентами технического прогресса являются отечественные и заимствованные тех-
нологии и распределение доходов населения. Следовательно, инновационное развитие националь-
ной экономики зависит от расширения научного потенциала и, следовательно, от инвестиции в 
человеческий капитал, что на данном этапе развития Армении подразумевает огромные затраты. 
Учитывая этот факт, можно сказать, что модернизация экономики может быть достигнута с помо-
щью оптимального распределения доходов и заимствования инновационных технологий из разви-
тых стран. Структурный анализ экономики показывает, что наиболее эффективным является 
направление инновационных потоков в традиционные локомотивные секторы экономики, в 
результате чего ВВП будет расти прогрессивными темпами. 

 
 
NAREK KESOYAN  

 

THE ISSUES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMY OF ARMENIA  
 

GDP growth depends on physical and human capital, as well as technical progress; and important 
components of technical progress insurance are national and borrowed technologies and distribution of 
population income. Therefore the innovative development of the national economy depends on the 
expansion of scientific potential, henceforth on the investments in human capital which demands huge 
expenses at the current development stage of Armenia. Taking into consideration this fact, we can claim 
that the modernization of the economy can be ensured by the optimal distribution of revenues and 
adoption of advanced technologies from developed countries. The structural analysis of the economy 
shows that the most effective way is direction of innovative flows to traditional locomotive sectors of the 
economy in which GDP has a progressive growth. 
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ՏԻԳՐԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
Արցախի պետական համալսարան  

 
ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  մակրոտնտեսական կայունություն, նոր 
մոտեցում, գաղափարի ընդունում, ֆի-
նանսական միջոցներ, խիստ սահմանա-
փակ, ստվերային տնտեսություն 

 
Պետական քաղաքականության իրականացման բնագավառում կարևորվեց մակրո-

տնտեսական կայունության ապահովման խնդիրը, հատկապես՝ ճգնաժամային փուլում: 
Հանրապետությունում իրականացվող բարեփոխումները թևակոխեցին վճռորոշ շրջան, և 
սկսված արմատական վերափոխումների համատեքստում արժևորվեցին առկա ռեսուրս-
ների արդյունավետ օգտագործումը, օրենսդրության կատարելագործումը, նոր ձևավոր-
վող համակարգերին բնակչությանը մասնակից դարձնելը, ընդունված օրենքներն ու իրա-
վական ակտերը ճշգրտորեն կիրառելը, գործող օրենսդրության մասին հասարակությանը 
լիարժեք տեղեկացնելը: Վերոհիշյալ խնդրին լիարժեքորեն լուծում տալու համար անհրա-
ժեշտ են ֆինանսական միջոցներ, բայց մեր պետական բյուջեի կարողությունները խիստ 
սահմանափակ են: Պետք է նկատել նաև, որ ԼՂՀ կառավարման բոլոր մակարդակներում 
իրականացվում է գործարարության աջակցման և օժանդակման քաղաքականություն: 
Հարկային բեռն ավելացնելու հետևանքները կարող են ծանր լինել, այդ իսկ պատճառով 
անհրաժեշտ է մի այնպիսի լուծում, որը ձեռնտու կլինի երկուստեք. գործարարությանը` 
հարկային բեռի թեթևացում, ֆինանսական միջոցների տնտեսում և ներդրումներ կատա-
րելու հնարավորություն, պետությանը` ապահովելու բյուջեի եկամտային մասի լրացուցիչ 
հոսք: Հետճգնաժամային փուլում իրավիճակի բարելավման ուղղությամբ ժամանակին 
համահունչ նոր մոտեցման կարիք կա՝ հաշվի առնելով վերոնշյալ դրույթները: 

Համաձայն «Պարտադիր սոցապահովության վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքի հոդ-
ված 5-ի 1-ին կետի` գործատուները յուրաքանչյուր վարձու աշխատողի համար սոցիալա-
կան վճարումները կատարում են նրան վճարվող աշխատանքի վարձատրությանն ուղղ-
վող և դրանց հավասարեցված միջոցների ընդհանուր գումարի (աշխատավարձի) 15 
տոկոսի չափով, ըստ 2-րդ կետի` վարձու աշխատողները սոցիալական վճարումներ են 
կատարում աշխատավարձի և դրան հավասարեցված եկամուտների 3 տոկոսի չափով, 
որոնց պահումները ԼՂՀ պետական բյուջե են փոխանցում գործատուները: Այսինքն` գոր-
ծատուն յուրաքանչյուր ամիս պետք է փոխանցի 18 տոկոս: Վերլուծության ենք ենթարկել 
հոդված 5-ի 1-ին կետի 15 տոկոսին վերաբերող մասը (լրացում կամ ամբողջական 
փոփոխություն), որի համար հիմք են ծառայել ԼՂՀ ԱՎԾ-ի 2011 թ. տարեկան զեկույցում 
արտացոլված ցուցանիշները, ինչպես նաև հետազոտվել են արդյունաբերության, գյու-
ղատնտեսության, շինարարության, առևտրի և բնակչությանը մատուցված ծառայություն-
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ների ոլորտները, մնացած ճյուղերի մասով տվյալները կամ ամբողջական չեն, կամ էլ 
գաղտնիացված են: 

 

Աղյուսակ 1 
Հետազոտության և վերլուծության արդյունքներ 
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Արդյունա- 
բերություն 

5459 105019 6879,6 1238,3 333,7 45822,5 15,0 1489,2 555,6 250,9 221,9 

Գյուղա –
տնտեսու-
թյուն 

4018 72832 3511,7 632,1 170,3 39920,1 8,8 1297,4 484,0 665,3 313,7 

Շինարա- 
րություն 

4212 131898 6666,7 1200,0 323,3 43359,5 15,4 1409,2 525,7 209,2 202,4 

Առևտուր 4814 62732 3623,9 652,3 175,8 95435,9 3,8 3101,7 1157,2 2449,4 981,4 
Բնակչ. 
ատ. ծառ. 

2342 60552 1701,8 306,3 82,5 18941,4 9,0 615,6 229,7 309,3 147,1 

Ընդամենը 20845 86607 22383,6 4029,0 1085,6 243479,4 9,2 7913,1 2952,2 3884,0 1866,6

 
Ստվերից հանելով ու բարձրացնելով աշխատավարձի և դրան հավասարեցված եկա-

մուտների մասնաբաժինը ծավալի (հասույթի) մեջ մինչև 25 տոկոս` վերլուծության ար-
դյունքում միայն հետազոտված ճյուղերի մասով՝ 

1. հնարավոր կլինի բյուջեի եկամտային մասն ավելացնել սոցվճարի գծով 3884,0 
մլն դրամի չափով, իսկ եկամտահարկի գծով` 1866,6 մլն դրամի չափով,  

2. գործատուներն անհարկի չեն պատժվի «Դրամարկղային գործառնությունների մա-
սին» ԼՂՀ օրենքի խախտման պատճառով. կկարողանան դրամարկղից իրական 
ելքագրումներ կատարել, 

3. սեփականատերերը կստանան ավելի իրատեսական շահույթ, 
4. շահութահարկի հարկման բազան ավելի իրատեսական կլինի, 
5. յուրաքանչյուր վարձու աշխատող հետագայում ավելի ապահովված կզգա (արձա-

կուրդային, վերջնահաշվարկ, կենսաթոշակ և այլ հաշվարկներ), 
6. հարկային բեռի թեթևացումն ու ֆինանսական միջոցների տնտեսումը կառաջաց-

նեն ներդրումներ կատարելու հնարավորություն, 
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7. հարկային բեռի թեթևացումը կամ դրանից չօգտվելը չի կարող որևէ ձևով վնասել 
բյուջեն, 

8. բնակչության եկամուտներն ու ծախսերն ավելի ճշգրիտ ձևով կարտացոլվեն 
պետական հաշվետվություններում, որն էլ, իր հերթին, հիմք կհանդիսանա ճշգրիտ 
վերլուծությունների, 

9. կմեղմվի հարկային մարմինների և հարկատուների միջև լարվածությունը` կապ-
ված հաշվետվությունների ներկայացման հետ, կվերանան աշխատավարձի ֆոնդի 
«անտեղի» ավելացումներն իբրև ուսումնասիրությունների արդյունք, 

10. զգալիորեն կնվազի ստվերային տնտեսության չափերը և այլն: 
Ներկայացնենք սոցվճարի մասով առաջարկվող դրույքաչափերի մասին աղյուսակը. 
 

Աղյուսակ 2 
Սոցվճարի դրույքաչափեր 

 

Ծավալի (հասույթի) մեջ ա/վարձի 
մասնաբաժին (%) 

Սոցվճարի դրույքաչափ  
(%) 

15-17 14 
18-19 13 
20-21 12 
22-24 11 

25 և ավելի 10 
 
Գլխավորն այստեղ առաջարկվող դրույքաչափերի մեծությունը չէ, այլ գաղափարի 

ընդունումը, որը նպատակաուղղված է հանրապետության տնտեսական աճի բարձր տեմ-
պերի և տնտեսության մեջ արդեն իսկ ձևավորված դրական միտումների, մակրոտնտե-
սական կայունության պահպանմանն ու ամրապնդմանը, տնտեսության զարգացմանը 
նպաստող միջավայրի հետագա բարելավմանը, մասնավոր հատվածի զարգացմանն ու 
բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը: 

 
 
Հոդվածում ընդգծվում է ԼՂՀ մակրոտնտեսական կայունության ապահովման կարևորու-

թյունը և առաջարկվում խնդրի լուծման նոր մոտեցում (գաղափար), որի ընդունման դեպքում 
կապահովվի պետբյուջեի եկամտային մասի լրացուցիչ հոսք և գործարար միջավայրի բարելավում: 

 
 

ТИГРАН АКОПЯН 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В НКР 
 

 В статье подчёркивается важность обеспечения макроэкономической стабильности НКР и 
предлагается новый подход (идея) решения задачи, в случае принятия которого обеспечится до-
полнительный поток доходной части госбюджета и улучшение бизнес среды.  
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TIGRAN HAKOBYAN 
 

ENSURING MACROECONOMIC STABILITY IN THE NKR 
 

 The article notes the importance of ensuring the macroeconomic stability of the NKR and the new 
approach (the idea) for the solution is offered, which, if adopted would provide an additional stream of 
income part of the state budget and improving the business environment. 

 
 
 

ՆԱՐԵԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Աշխարհագրական գիտությունների 
թեկնածու, ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի 
մասնաճյուղ 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
  

Հիմնաբառեր. բնական ռեսուրս, բնօգտագործում, էկոլո-
գիական աուդիտ, էկոլոգիական փորձա-
քննություն, կայուն զարգացում, էկոլո-
գիական ֆոնդ, էկոլոգիական հարկ, 
մոնիթորինգ (մշտադիտարկում) 

 
Հայաստանում կենտրոնական պլանավորման և իշխանությունների հրահանգների 

վրա հիմնված կարգադրական բաշխման համակարգից 20-րդ դարի վերջին տասնամյա-
կի ընթացքում աստիճանաբար անցում է կատարվել դեպի շուկայական տնտեսություն: 
Այդ ընթացքը բնութագրվում է բնական ռեսուրսների օգտագործման նոր ձևերով: Շուկա-
յական պահանջներին համապատասխան, ռեսուրսների շահագործման և դրանց վերար-
տադրության աշխատանքների մեծ մասը վերապահվում է մասնավոր ձեռնարկատերե-
րին կամ ոչ պետական ձեռնարկություններին: Միաժամանակ, դրանց վերականգնման, 
պահպանության ու պաշտպանության ապահովման նպատակով, արդյունավետ բնօգտա-
գործման, տնտեսության կայուն և համաչափ զարգացման կարևոր գործառույթը պատ-
կանում է պետությանը:  

Բնական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության կարևոր գործոն է հան-
դիսանում մի կողմից՝ ռեսուրսների նկատմամբ մասնավոր ձեռնարկատիրոջ իրավունք-
ների հուսալիությունը, մեկ այլ կողմից՝ իրականացվող տնտեսական գործունեության պե-
տական կարգավորումը: Պետությունը, օգտագործելով տարբեր տնտեսական և վարչա-
կան լծակներ, մեթոդներ և չափորոշիչներ, բացառում է շուկայական համակարգի անկա-
տարությունը, իրականացնում է եկամուտների հասարակական բաշխում: 
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Պետության միջամտությունը բնական ռեսուրսների վերահսկողության և կարգավոր-
ման հարցերին մեծացնում է դրա կարևորությունը բոլոր սոցիալական արժեքների և հե-
տաքրքրությունների պահպանության առումով, բայց, միաժամանակ, սահմանափակում է 
ձեռնարկատերերի ազատությունը բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման 
տեսակետից: Այդ հակասությունը բնօգտագործման մեջ այլընտրանքների հանդես գալու 
գլխավոր դրդապատճառն է: 

Հայաստանի պետական կառավարման համապարփակ համակարգում բնօգտագոր-
ծումը և շրջակա միջավայրի բարելավումը, ինչպես նաև մասնավոր ձեռնարկատիրոջ 
իրավունքների կատարելագործումը պահանջում են ընթացող սոցիալ-տնտեսական, էկո-
լոգիական գործընթացների խոր իմացություն և իշխանությունների՝ տարբեր ճյուղերի մի-
ջև լիազորությունների հստակ սահմանազատում, որպեսզի ապահովվի կայուն, էկոլո-
գիապես անվտանգ և տնտեսապես արդյունավետ բնօգտագործում: 

Ներկայումս բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի բարելավման ոլորտում լիազո-
րությունների սահմանափակումը կրում է ձևական բնույթ: Ոլորտում իրավիճակի 
ճշգրտման և մանրամասն դիտարկման համար պահանջվում է գործառույթների բաշխում 
իշխանական յուրաքանչյուր մակարդակի հատուկ լիազորված մարմինների միջև: Սակայն 
այն չպետք է դառնա խոչընդոտ բնօգտագործման հարցերի ուսումնասիրման համար՝ 
բնական ռեսուրսների հաշվառման, տնտեսական գնահատման, իրավունքների և օգտա-
գործման չափաքանակների հաստատման, շրջակա միջավայրի վրա ներգործության, 
վճարման համակարգի, բնօգտագործման թույլտվությունների, էկոլոգիական վերահսկո-
ղության, աուդիտի, մոնիթորինգի և տնտեսության առանձին մասերի փորձաքննության 
իրականացման, բնօգտագործման տնտեսության շրջանակներում` նյութա- և էներգա-
տարողունակության նվազեցման ուղղություններով:  

Բնօգտագործման անբավարար արդյունավետությունը բացատրվում է ոչ միայն մաս-
նավոր հատվածի հաստատագրված իրավունքների բացակայությամբ, այլև ընդունված 
որոշումների իրականացման գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվության ապահով-
ման հիմնախնդրով: Առկա բնական ռեսուրսներին վերաբերող տեղեկատվությունը, 
դրանց տնտեսական գնահատման, վերաարժևորման, շրջակա միջավայրի այլ բաղա-
դրիչների վրա օգտագործման ազդեցության տվյալները պետք է պահպանվեն տարած-
քային համալիրում և ճյուղային կադաստրում: Բնական միջավայրի մասին տեղեկատ-
վության ապահովման անբավարարությունն առաջանում է էկոլոգիական մոնիթորինգի 
ընթացքում, որն ունի կատարելագործման և տեխնիկապես վերազինման լուրջ կարիք: 

Հայաստանում` տարածաշրջանային և այլ ծրագրերի մշակման ու իրականացման 
գործողության պլանային համակարգի թերի լինելն էականորեն նվազեցնում է բնօգտա-
գործման արդյունքները, որը բացատրվում է նոր տնտեսական պայմաններին դրանց 
համապատասխանեցման՝ մշակված մեթոդաբանության անկատարությամբ ու բյուջետա-
յին միջոցների բաժանման հիմնախնդրով: Բնօգտագործումը կարգավորող իրավական-
չափորոշիչային հենքը կարելի է բնութագրել հետևյալ հիմնական թերություններով. 
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• վերահսկողական գործառույթների ճշգրիտ սահմանազատման անբավարարու-
թյուն և կառավարման մարմինների միջև պատշաճ համաձայնեցվածության բա-
ցակայություն, 

• համալիր մոտեցման պայմանների բացակայություն, 
• բնական ռեսուրսների վերականգնման համար նախատեսված միջոցների նպա-

տակային օգտագործման անբավարար կարգավորում, 
• բնական ռեսուրսների օգտագործման և վերականգնման վերահսկողության իրա-

կանացման համար հասարակական կազմակերպությունների և քաղաքացիների 
մասնակցության ձևերի անհրաժեշտ օրենսդրական հիմնավորման բացակայու-
թյուն: 

Բնօգտագործման տնտեսական լծակների անկատարության մասին են վկայում 
գործուն խթանիչների բացակայությունը` բնական ռեսուրսների խնայողական, ռացիոնալ 
օգտագործումը և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունների նվազեցումը, 
ռեսուրսաէներգախնայող տեխնոլոգիաների կիրառումը, բնական ռեսուրսների օգտա-
գործման դիմաց վճարումների և թափոնների տեղաբաշխման ու վերամշակման 
ակնհայտ անբավարարությունը, բնապահպանական գործունեության ֆինանսավորման 
և վերականգնվող բնական ռեսուրսների վերականգնման համար պահանջվող միջոցնե-
րի մասշտաբայնությունը և այլն: Վճարման չափը, որպես կանոն, թույլ չի տալիս խնայել 
ռեսուրսը, կանխել և փոխհատուցել էկոլոգիական կորուստները: Վճարման՝ գոյություն 
ունեցող չափանիշները քիչ արդյունավետ են, իսկ իրականացման գործիքները` թերի: 

Արդյունավետ բնօգտագործման տնտեսական լծակների տարրերն են ոչ միայն 
էկոլոգիական ֆոնդերը, որոնք ձևավորվում են ռեսուրսների դիմաց վճարումների հաշվին 
և էկոլոգիական ծրագրերի ֆինանսական ապահովման հավելյալ աղբյուրներ են, այլև 
շրջակա միջավայրի օգտագործման, վերականգնման և բարելավման կարգավորման 
համակարգերը` վարչական, իրավական, հարկային և այլն: 

Էկոլոգիական ֆոնդերը, թեև բնական ռեսուրսների դիմաց համեմատաբար ցածր 
վճարման ծավալների, կարևոր դեր են խաղում: Դրանք գործնականում էկոլոգիական 
ծրագրերի ֆինանսական ապահովման միակ աղբյուրն են:  

Ներկայումս բնական ռեսուրսների դիմաց վճարները չեն հիմնվում դրանց տնտեսա-
կան գնահատման վրա, ընդ որում, ոչ թե տնտեսական գնահատականի բացակայության 
կամ ոչ լիարժեքության, այլ հարկային համակարգի անկատարության պատճառով, որի 
փոփոխմամբ է հնարավոր միայն էականորեն բարձրացնել բնական ռեսուրսների համար 
վճարները: 

Բնական ռեսուրսների սեփականատիրոջ կողմից իրականացվող՝ տնտեսական տես-
անկյունից կարևոր գործառույթները ներառված են իրեն պատկանող բնական ռեսուրսնե-
րի օգտագործումից ստացվող եկամուտների յուրացման մեջ, ուստի առայժմ հնարավոր 
չէ տնտեսապես գնահատել: Տնտեսական տեսանկյունից պարզ չէ նաև սեփականատի-
րոջ ներգործությունն այնպիսի բնական ռեսուրսի վրա, ինչպիսին շրջակա միջավայրի 
կլանման ներուժն է: Աղտոտիչ նյութերի արտանետումներն այդ դեպքում նպատակահար-
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մար է դիտարկել այնպիսի ինքնատիպ բնական ռեսուրսի օգտագործման ձևերի որա-
կում, ինչպիսին միջավայրի կլանման ներուժն է կամ էկոլոգիական տարողունակությունը, 
որի գծով համալիր հաշվարկներ Հայաստանի ողջ տարածքի համար դեռևս կատարված 
չեն:  

Բնական օբյեկտների և էկոլոգիական ազդեցությունների տնտեսական գնահատման 
մեթոդներն ու տնտեսական արժեքի մշակումները, պարզվում է, պահանջված չեն: 
Ազգային հարստության կազմում հողատարածքային, կենսաբանական ռեսուրսների և 
դրանց համակեցությունների արժեքի գնահատման լծակներն ու եղանակները մշակված 
են անբավարար: Բացի դրանից, ազգային հաշիվների համակարգի հիմնական տնտեսա-
կան հաշվարկներում առկա տնտեսական ցուցանիշները չեն ներառում բնական ռեսուրսի 
օգտագործման հետևանքով առաջացած էկոլոգիական ազդեցության գնահատականը: 

Չունենալով կիրառական այնպիսի աշխատող գործիքներ, ինչպիսին հարկային հա-
մակարգն է, բնապահպանական նշանակության սարքավորումները ենթարկվում են 
արագացված մաշվածքի: Դա ոչ միայն խոչընդոտում է հնարավոր ֆինանսավորմամբ 
տեխնիկապես համալրել ձեռնարկությունը համապատասխան և անհրաժեշտ ծավալի 
բնապահպանական սարքավորումներով ու տեխնոլոգիաներով, այլև բավարար պայման-
ներ չի ստեղծում էկոլոգիական ապահովագրության ներդրման համար: Այդ բոլորը 
նախանշում են բնօգտագործման համակարգի կատարելագործման տնտեսական միջա-
վայրի ուսումնասիրության և վերլուծության անհրաժեշտությունը: Հետևաբար՝ բնօգտա-
գործման խնդիրը պետք է դասել պետության կարևոր հիմնախնդիրների շարքը:  

Բնօգտագործման հետևանքների տնտեսական մոտեցմամբ վերլուծությունը վերջին 
տարիներին ստացել է առանձնահատուկ նշանակություն և գնահատվում է որպես 
արդյունավետ միջոց, որը հնարավորություն է տալիս ընդգրկելու էկոլոգիական գործոնը 
տնտեսական զարգացման գործելակերպի և ռազմավարության մեջ: 

Տնտեսական մոտեցումը ունի մի շարք առավելություններ. 
• Բնօգտագործման և էկոլոգիական աղետների հետևանքների վերլուծությունը 

կարող է դառնալ սոցիալ-էկոլոգատնտեսական կայուն և արդյունավետ զարգաց-
ման գործիք, որը միավորում է արդյունավետությունն ու կայունությունը: 

• Բնապահպանական միջոցառումների վրա կատարվող ծախսերի ինտերնալացու-
մը տնտեսական ցուցանիշների` ապրանքների և ծառայությունների գնի միջոցով, 
արտացոլում է կորուստների կանխման իրական ծախսերը: Բնական ռեսուրսների 
շահագործման և աղտոտման պատճառով շրջակա միջավայրին հասցված վնասը 
չփոխհատուցելը խրախուսում է գործունեության ոչ արդյունավետ տեսակները: 

• Արդյունավետ են որոշակի միջոցներով բնօգտագործման հետևանքների վերլու-
ծությունները: Արդյունավետ բնօգտագործման հասնելու համար` բնօգտագործող-
ներին ճկուն լիազորություններ տալու շնորհիվ, պետությունը խթանում է եկամտա-
բերությունը՝ նյութաէներգատարողության պակասեցման, թափոնների օպտիմալ 
տեղաբաշխման և արտանետումների նվազեցման միջոցով: 
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• Հարկերը գանձվում են նրանից, ով օգտագործում է ռեսուրսներ և արտանետում-
ները չեզոքացնում բնության օգնությամբ: 

• Տնտեսական մոտեցումը բնապահպանական միջոցառումների համար ֆինանսա-
կան ռեսուրսներ է ստեղծում հստակ ներդրումների, էկոլոգիական ֆոնդերի և 
էկոլոգիական հարկերի միջոցով: 

• Էկոլոգիական հարկերն օժանդակում են համընդհանուր խնդիրների լուծմանը. 
պետական միջամտության արդյունավետության բարձրացում, ծախսերի նվազե-
ցում, ինովացիոն տեխնոլոգիաների զարգացում, մասնավոր ներդրումների խթա-
նում և այլն: 

Նշված գործիքների ներդրումը Հայաստանի Հանրապետության բնօգտագործման և 
բնապահպանության ոլորտում կառաջացնի զգալի որակական փոփոխություններ: 

 
 

Հայաստանում տարածաշրջանային և այլ ծրագրերի մշակման ու իրացման գործողության 
պլանային համակարգի անկատար լինելն էականորեն նվազեցնում է բնօգտագործման արդյունք-
ները, ինչը բացատրվում է նոր տնտեսական պայմաններին դրանց համապատասխանեցման 
մեթոդաբանության անկատարությամբ և բյուջետային միջոցների բաժանման հիմնախնդրով: 

 
 

НАРЕК АРУТЮНЯН 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА АРМЕНИИ 
 

Несовершенная система разработки и реализации региональных и других программ и планов 
действий по природопользованию Армении сушественно снижает их результативность. Это 
объясняется несовершенством методологии их разработки применительно к новым экономическим 
условиям и проблемами выделения бюджетных средств. 

 
 
NAREK HARUTYUNYAN  

 
THE PARTICULARITY ՕF USAGE THE NATURAL PՕTENTIAL ՕF ARMENIA 

 
In the Armenia the prօcessing and realizing օf planning system օf regiօnal and օther prօgrams is 

incօmplete. That significantly reduces the results օf nature management. The prօblem mentiօned abօve 
can be explained by bօth the imperfectness օf methօdօlօgy օf cօrrespօnding օf that results and by the 
prօblem օf budget funds distributiօn. 
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ԳՐԻԳՈՐ ՆԱԶԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, 
ՀՊՏՀ 
ԴԱՎԻԹ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, 
ՀՊՏՀ 

 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր. միջազգային մրցունակություն, մրցակցու-
թյուն, մեթոդաբանություն, հենասյուներ, 
վարկանիշ, համաթիվ  

 
Ժամանակակից համաշխարհային տնտեսությունը կրում է խորքային փոփոխություն-

ներ, ընդ որում, եթե 1970-ական թվականներին մրցակցությունն առանձին տարածա-
շրջաններում և երկրներում առանձնապես նկատելի չէր, ապա այսօր դրա աճն ու զար-
գացումը դուրս են եկել «ազգային սահմաններից», և ազգային տնտեսության մրցունա-
կության խնդրի թերագնահատումը կարող է «թանկ նստել» ցանկացած երկրի կամ ընկե-
րության վրա: 

Սակայն գլոբալացումը և մրցակցության զարգացումը ստեղծում են ոչ միայն խնդիր-
ներ, այլ նաև հնարավորություններ ապրանքարտադրողների համար: Մասնավորապես՝ 
մշտական նորարարությունը, առավել մրցունակ ճյուղերի և հատվածների աննախադեպ 
աճը զարգացած և նոր ինդուստրիալ երկրներում պայմանավորված են ներքին և միջազ-
գային մրցունակությամբ: Մրցունակության համեմատական գնահատականները թույլ են 
տալիս որոշել համաշխարհային տնտեսությունում ազգային տնտեսավարողների թույլ և 
ուժեղ կողմերը, ճշգրտել տնտեսական զարգացման ուղենիշները: 

Մրցունակությունը բազմաբնույթ և բազմաբովանդակ, բարդ կատեգորիա է, որը 
բնորոշ է տնտեսավարման շուկայական համակարգին: Այդ կատեգորիայի բովանդակու-
թյան մասին համարժեք պատկերացումները կանխորոշվում են նրանով, թե նշված հաս-
կացության քանակական և որակական բնութագրերը ստանալու համար ցուցանիշների ու 
չափանիշների ինչ հավաքածու է օգտագործվում: 

Ազգային մրցունակության ժամանակակից սահմանումները, որոնք ընդունվել են մի 
շարք միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ըստ էության, արտացոլում են 
մրցակցային առավելության հասկացության էվոլյուցիայի որակապես նոր փուլը: 

Համաձայն ՏՀԶԿ կողմից ընդունված սահմանման՝ մրցունակությունը ընկերություն-
ների, ճյուղերի, տարածաշրջանների և ազգերի ընդունակությունն է՝ ստեղծելու եկամուտ-
ների և աշխատավարձի համեմատաբար բարձր մակարդակ, միևնույն ժամանակ՝ բաց 
մնալով միջազգային մրցակցության համար: Համանման կարծիք են հայտնել նաև ամե-
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րիկացի հայտնի տնտեսագետներ Դ. Դոլարը և Է. Վուլֆը՝ հավաստելով, որ մրցունակ է 
համարվում այն երկիրը, որը հաջողություններ է արձանագրում միջազգային առևտրում՝ 
բարձր տեխնոլոգիաների և արտադրողականության հիման վրա, բարձր աշխատավար-
ձով և եկամուտներով: 

Մ. Դաննի կարծիքով՝ մրցունակության կարևորագույն բնութագրիչ է դրա փոփոխու-
թյունը ժամանակի մեջ: Մ. Դաննը նկատի ունի ճկունությունը, որի միջոցով ազգային 
տնտեսությունն ընդունակ է իրականացնել կառուցվածքային փոփոխություններ և հար-
մարվել համաշխարհային տնտեսության փոփոխություններին:  

Մրցունակության առավել պարզ, քանակական սահմանումը (մակրոմակարդակում) 
պայմանավորված է շուկաներում ապրանքների վաճառքի քանակով, որոշվում է համաշ-
խարհային շուկաներում երկրի տեսակարար կշռով: Սակայն նման սահմանումն ակնհայ-
տորեն բավարար չէ մրցունակության ժամանանակից ու ամբողջական ընկալման հա-
մար, քանի որ դրա մեկնակետը համարվում է ազգի բարգավաճման աղբյուրը: Կյանքի 
ազգային ստանդարտները որոշվում են տնտեսության արտադրողականությամբ, որը 
չափվում է ազգային տնտեսության, մարդկային կապիտալի և բնական ռեսուրսների միա-
վորի հաշվարկով արտադրվող արտադրանքի արժեքով: 

Արտադրողականությունը կախված է ինչպես ազգային ապրանքների արժեքից (միջ-
ազգային գներ), այնպես էլ այդ ապրանքների արտադրության արդյունավետությունից: 
Արտադրողականությունը պայմանավորված է նաև մատչելի մարդկային ռեսուրսները մո-
բիլիզացնելու` տնտեսության ընդունակությամբ: Արտադրողականությունը հնարավորու-
թյուն է տալիս ազգին պահպանելու աշխատավարձի բարձր մակարդակ, ուժեղ արժույթ և 
ներդրված կապիտալի գրավիչ եկամտաբերություն, հետևաբար նաև՝ բարձր կենսա-
մակարդակ: 

Արտադրողականության և մրցունակության կապը, շատ կամ քիչ չափով, արտա-
հայտվում է նաև հայտնի հետազոտողների և միջազգային կազմակերպությունների՝ 
մրցունակությանը վերաբերող սահմանումներում, թեև հաճախ արտադրողականություն 
ասելով հասկացվում է մրցունակ ապրանքներ թողարկելու հնարավորությունը (ունակու-
թյունը): Օրինակ՝ «Մենեջմենթի զարգացման եվրոպական ֆորումի» սկզբնական աշխա-
տություններում արդյունաբերական մրցունակությունը սահմանվում էր որպես ձեռնար-
կատերերի ընդունակություն` ներկայում և ապագայում թողարկելու և ազգային ու միջազ-
գային շուկաներում վաճառելու այնպիսի ապրանքներ, որոնք իրենց գներով և որակով 
առավել գրավիչ են, քան արտասահմանյան կամ տեղական մրցակիցների համանման 
արդյունքը1: Միջազգային մրցունակության տեսության զարգացմանը զուգընթաց, այդ 
հասկացության սահմանումը նկատելիորեն մոդիֆիկացվել (կերպափոխվել) է բարդաց-
ման և նորանոր գործոնների ընդգրկման ուղղությամբ, որոնք կարող են ազդեցություն 
ունենալ տնտեսության մրցունակության վրա: 

                                                 
1 EMF “Rapport sur la competitivite industrielle international”, Paris, 1984. 
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Գիտական շրջանակներում առավել մեծ տարածում ստացավ ԱՄՆ մրցունակության 
գծով նախագահական հանձնախմբի «Համաշխարհային մրցունակություն. նոր իրակա-
նություն» զեկույցում դեռևս 1987 թվականին զետեղված սահմանումը, որում ամրագրվում 
էր, թե ինչպես կարող է ազգը ազատ և ազնիվ մրցակցության պայմաններում արտադրել 
ապրանքներ ու ծառայություններ, որոնք համապատասխանում են միջազգային շուկայի 
պահանջներին՝ միաժամանակ պահպանելով քաղաքացիների իրական ծախսերը1: Այս 
սահմանումը դեռևս չի կորցրել իր արդիականությունը, քանի որ ներառում է մրցունա-
կության տեսության մեջ ներառվող հիմնարար տարրերը` երկրների հաջողությունները 
միջազգային շուկաներում, մրցակցային պայքարում և բնակչության կենսամակարդակի 
բարձրացումը: Այն համարվում է դասական՝ հիմնականում կանխորոշելով տնտեսության 
միջազգային մրցունակության տեսության հետագա վերափոխումները: 

Շուրջ մեկ տասնամյակ անց տնտեսության մրցունակություն հասկացությունը կրեց 
հերթական փոփոխությունները` հաշվի առնելով ազգային մրցունակության վրա քաղա-
քական որոշումների աճող ազդեցությունը և տնտեսության զարգացման վրա պետական 
մարմինների ազդեցության լծակների ընդլայնումը: Այս ժամանակահատվածի առավել 
բովանդակալից սահմանումը ներկայացնում է «Մենեջմենթի զարգացման միջազգային 
ինստիտուտը»2: Վերջինս մրցունակությունը բնորոշում է որպես տնտեսագիտության 
բնագավառ, որը վերլուծում է այն փաստերը և քաղաքականությունը, որոնց հիման վրա 
ձևավորվում է ազգի ընդունակությունը` ստեղծելու բարենպաստ միջավայր ժողովրդի 
հետագա բարգավաճման համար: 

Համաշխարհային տնտեսական ֆորումն առանձնացնում է միջազգային մրցունակու-
թյան երկու կողմ: Առաջինը` տնտեսության ընդունակությունն է միջնաժամկետ ու երկա-
րաժամկետ հատվածում հասնելու տնտեսական աճի, որը հիմնվում է, տնտեսագետների 
հասկացությամբ, տնտեսական աճի ու զարգացման համալիր գործընթացի դետերմի-
նանտի վրա: Երկրորդը` ընկերության արտադրողականությանն ու արդյունավետությանը 
նպաստող գործոնների զարգացումն է միկրոմակարդակում: Հենց այս մոտեցումն են 
ՀՏՖ հետազոտողներն օգտագործում կոնկրետ երկրի մրցունակության համեմատական 
մակարդակը քանակապես սահմանելու համար, և այն հիմնված է երկու համաթվի հաշ-
վարկի վրա` միկրո- և մակրոմակարդակներում: Ժամանակակից պայմաններում միջազ-
գային մրցունակության հասկացությունը միայն արտաքին շուկաներում երկրի առևտրա-
յին գործարքների հաջողություններով կամ ազգային ընկերությունների արտադրողա-
կանության աճով սահմանափակել հնարավոր չէ, ինչպես, օրինակ՝ մրցակցային առա-
վելությունների կառավարումը արժութային փոխարժեքի նպատակային մանիպուլյա-
ցիաներով: Այս բաղադրիչները, անկասկած, կարևոր են և մեծ ազդեցություն են թողնում 
առանձին երկրների մրցունակության վրա: Ելնելով վերը նշված վերլուծություններից՝ 
ազգային մրցունակությունը կարելի է սահմանել որպես գործոնների, ինստիտուտների 

                                                 
1 America’s competitive crisis: confronting the new reality. Council of competitiveness, Wash., 1987. 
2 IMD’s World Competitiveness Yearbook, 2003. 
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և ուղղորդված քաղաքականության գործիքների համախումբ, որը ոչ միայն երկրում 
կանխորոշում է արտադրողականության աճը, այլև թույլ է տալիս պահպանել և 
բարձրացնել բնակչության իրական եկամուտները: 

Այսպիսով, իր համալիրության և բազմակողմանիության շնորհիվ, մրցունակության 
ցուցանիշն այն եզակի ցուցանիշներից է, որի միջոցով հնարավոր է գնահատել երկրի 
զարգացման հեռանկարները, և որն, անշուշտ, կարևոր է կանխատեսումներ կատարելու 
և ազգային ռազմավարության մշակման համար: Այս առանձնահատկությունը ցուցանիշը 
դարձնում է առավել հետաքրքիր և թույլ է տալիս շարունակել մեթոդաբանության կատա-
րելագործման աշխատանքները: 

Միջազգային մրցունակության հաշվարկման մեթոդները: Պատմականորեն մրցու-
նակության գնահատման առավել ամբողջական և հայտնի առաջին մեթոդաբանությունը 
համարվում է Մենեջմենթի զարգացման եվրոպական ֆորումի մեթոդաբանությունը (XX 
դարի 70-ական թվականներ): Մ.Պորտերի մրցակցային առավելությունների տեսության 
զարգացումը, «մրցակցային ադամանդի» հայեցակարգը, մրցակցային առևտրի զար-
գացման փուլերը նպաստեցին միջազգային մրցունակության մակարդակի հաշվարկման 
մեթոդաբանության որակական թռիչքին: Մասնավորապես, Մենեջմենթի զարգացման 
միջազգային ինստիտուտի կողմից օգտագործվող` ազգային մրցունակության հաշվարկ-
ման ժամանակակից մեթոդները հիմնված են «մրցակցային ադամանդի» տեսության, իսկ 
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից օգտագործվող մեթոդները` մրցակցային 
առևտրի զարգացման փուլերի տեսության վրա: 

Մենեջմենթի զարգացման եվրոպական ինստիտուտի հետազոտությունը վերաբերում 
էր ՏՀԶԿ անդամ 22 երկրների և հիմնված էր 10 գործոնների վրա, որոնք գնահատվում 
էին մի շարք ցուցանիշներով (տարբեր տարիներին այդ քանակությունը տատանվում էր 
200-ից 300-ի մինչև): Ցուցանիշների մեծ մասը ներկայացնում էին մի շարք միջազգային 
կազմակերպությունների` ՄԱԿ, ՏՀԶԿ, ԱՄՀ, ՎԶՄԲ վիճակագրական տվյալները, ինչպես 
նաև օգտագործվում էին տարբեր երկրների ավելի քան 700 ընկերությունների ղեկավար-
ների շրջանում անցկացված հարցումների արդյունքները: Հետազոտության արդյունքնե-
րը ներկայացվում են երկրների աղյուսակի տեսքով, որտեղ առաջին տեղ զբաղեցրածը 
ամենամրցունակն է, իսկ վերջին տեղը զբաղեցրածը, բնականաբար` ամենաանմրցու-
նակը:  

Հետագայում մրցունակության մակարդակի գնահատման այդ գործոններից շատերը 
չհանվեցին, թեև փոքր-ինչ փոփոխվեցին դրանց անվանումները, զգալիորեն՝ կշիռները.  
օրինակ՝ մրցունակության մակարդակի վրա պետության և դրա ինստիտուտների ազդե-
ցության գնահատականը ներկայում շատ ավելի մեծ է: Կարևոր տարբերությունն այն է, 
որ յուրաքանչյուր գործոնը գնահատող ցուցանիշներում ներկայում փաստացիորեն 
բացակայում են արդյունաբերական հիմնական ենթաճյուղերում արտադրողականության 
վիճակագրական ցուցանիշները, այն դեպքում, երբ առաջին հետազոտության մեջ դրանց 
շատ մեծ տեղ էր հատկացվել:  
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Միջազգային մրցունակության գծով հայեցակարգային հետազոտությունը՝ «Ազգերի 
մրցակցային առավելությունները» խորագրով, նույնպես պատկանում է Մ.Պորտերին, 
լույս է տեսել 1990 թ. և զգալի ազդեցություն է ունեցել մրցունակության տեսության հետա-
գա զարգացման վրա: Մասնագետներն այդ գրքի հրապարակումը գնահատում են որ-
պես շրջադարձ միջազգային առևտրի, մրցակցության և ազգերի հաջողության սկզբունք-
ների վերաբերյալ ավանդական պատկերացումներում:  

Մայքլ Պորտերի «մրցակցային ադամանդի» էությունը տնտեսության մրցունակությու-
նը կանխորոշող չորս հիմնարար համակարգ-գործոնների առանձնացումն ու գնահա-
տումն է, այնուհետև այդ համակարգերի փոխազդեցությունը մրցունակության վրա: Գոր-
ծոնների այդ չորս համակարգերը՝ յուրաքանչյուրն առանձին և բոլորը միասին, ստեղծում 
են միջավայր, որտեղ ծնվում և գործունեություն են ծավալում ֆիրմաները: Տարբեր 
երկրներում «մրցակցային ադամանդի» զարգացման պայմանների վերլուծությունը և դրա 
միայն որոշ բաղադրիչների հաշվին երկրների զարգանալու ընդունակությունը Մ.Պորտե-
րին հիմք տվեցին երկրի զարգացումը բաժանել 4 փուլերի` արտադրության գործոններ, 
ներդրումներ, նորարարություններ և հարստություն, որը դարձավ կարևոր հայտնագոր-
ծություն և որի վրա հիմնվում է ազգային մրցակցության ժամանակակից ընկալումը: 
Մ.Պորտերի աշխատության հիմնական թերությունը մրցակցության մակարդակի հաշ-
վարկման մեթոդաբանության բացակայությունն էր և, համապատասխանաբար, ազգային 
մրցունակության որոշակի հետազոտության իրականացման, երկրների մրցունակության 
համեմատական վերլուծության անհնարինությունը:  

Մենեջմենթի զարգացման միջազգային հիմնադրամի մեթոդաբանությունը հիմնված 
է Եվրոպական ֆորումի ընդհանուր սկզբունքների վրա, սակայն ազգային մրցունակու-
թյան հիմնական գործոնների խմբավորման ժամանակ հաշվի է առնում նաև Մ.Պորտերի 
հիմնական գաղափարներից մեկը` «մրցակցային ադամանդը»: Այս ինստիտուտի գոր-
ծունեության հիմնական նպատակն է ազգային մրցակցային միջավայրի և հարստության 
ստեղծման գործընթացի հետազոտությունը: Ինստիտուտն իր ուշադրությունը կենտրո-
նացնում է մրցունակության միայն 4 գործոնների վրա, որոնք կանխորոշում են ազգային 
մրցակցային միջավայրի վիճակը և ընկերությունների` հարստություն ստեղծելու ընդունա-
կությունը, որոնց հիման վրա էլ դիտարկվում է «մրցակցային ադամանդի» տեսությունը: 
Այդ գործոնների շարքն են դասվում երկրի տնտեսական զարգացումը, դրա մակրոտնտե-
սական գնահատականը, կառավարության արդյունավետ գործունեությունը (այսինքն՝ 
որքանո՞վ է կառավարության քաղաքականությունը նպաստում մրցունակության աճին), 
ձեռնարկատիրության արդյունավետությունը և ենթակառուցվածքները (այսինքն՝ որքա-
նո՞վ են ռեսուրսները, տեխնոլոգիաները, գիտությունը և աշխատանքային ռեսուրսները 
բավարարում բիզնեսի պահանջները):  

Հիմնադրամի հետազոտություններն ընդգրկում են այն երկրների տնտեսությունները, 
որոնց դերը համաշխարհային տնտեսությունում նկատելի է և որոնք տիրապետում են 
համադրելի միջազգային վիճակագրական տվյալների: Ինստիտուտն օգտագործում է 
մրցունակության շուրջ 320 ցուցանիշներ, մասնավորապես` օգտագործվում են երկրի 
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վարկանիշը բնութագրող 127 ցուցանիշներ և ևս 78-ը՝ նախապատրաստական աշխա-
տանքների համար, սակայն չեն արտացոլվում վարկանիշի հաշվարկի մեջ: Մնացած 116 
ցուցանիշները հարցումների արդյունքներ են:  

Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում համաշխարհային տնտեսությունում կա-
տարվող տեղաշարժերի և գիտության նոր նվաճումների ազդեցությամբ ինստիտուտի մե-
թոդաբանությունը մշտապես փոփոխվել է: Դրական կարելի է գնահատել այդ փոփոխու-
թյունների ներդրման հստակ հաջորդականությունը, որը հնարավորություն է տալիս 
համադրական վերլուծության և տարբեր տարիներին ստացված արդյունքների համեմա-
տության: Հիմնադրամի վերլուծության ընտրանքում ընդգրկված երկրները բաժանվում են 
երկու խմբի` 20 մլն-ից ավելի կամ պակաս բնակչություն ունեցող երկրներ: Երկրների դա-
սակարգումն ըստ բնակչության թվաքանակի պայմանավորված է այն կանխադրույթով, 
որ մրցունակության բնույթը երկրների այդ խմբերում լրջորեն տարբերվում է: Այդ երկու 
խմբերում, համապատասխանաբար՝ ԱՄՆ-ի և Ֆինլանդիայի մրցունակության մակար-
դակն ընդունվում է որպես 100%:  

Միջազգային մրցունակության վերաբերյալ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 
(ՀՏՖ) մոտեցումը զգալիորեն տարբերվում է և համարվում առավել համահունչ համաշ-
խարհային տնտեսությունում ընթացող գործընթացներին և առավել հեռանկարային` 
տնտեսության հետագա զարգացման տեսանկյունից: Մոտեցումն առավել կատարյալ է 
դառնում նաև երկրների ավելի մեծ խմբի ընդգրկման (շուրջ 140 երկիր, որոնք ներկայաց-
նում են համաշխարհային ՀՆԱ-ի մոտ 97%-ը), գործոնների ավելի մեծ ընտրանու (փոխա-
տեղում) և մրցակցային առավելությունների զարգացման փուլերի օգտագործման շնոր-
հիվ:  

ՀՏՖ ազգային մրցունակության գնահատման մեթոդաբանության հիմնական բար-
դությունը նրա մշտական փոփոխությունները և լրացումներն են: ՀՏՖ գոյության ամբողջ 
ժամանակահատվածի ընթացքում հաշվարկման մեթոդաբանության փոփոխությունները 
վերաբերել են մրցունակության ամփոփիչ համաթիվը ձևավորող բազմաթիվ, եթե ոչ բո-
լոր բաղադրիչներին: Այդ փոփոխությունները շոշափել են երկրների քանակը (որը փոխ-
վում է փաստացիորեն յուրաքանչյուր տարի), ցուցանիշների քանակն ու դրանց հաշվարկ-
ման մեթոդները, անկետային հարցումների քանակն ու բովանդակությունը: Երբեմն 
արմատապես փոխվել է ամփոփիչ համաթվի հաշվարկման կառուցվածքը (որը առավել 
կարևոր է արդյունքների համադրելիության տեսակետից), ինչպես նաև ելնելով նոր ցու-
ցանիշներից՝ ստեղծվել են բազմաթիվ նոր համաթվեր: Այս ամենը հանգեցրել է նրան, որ 
երկարաժամկետ կտրվածքով փաստացիորեն անհնար է դարձել համադրել արդյունք-
ները, հետևաբար նաև՝ լիովին գնահատել այս մեթոդաբանության վերլուծական և կան-
խատեսումային հնարավորությունները: 

Օրինակ՝ 1990-ական թթ. ՀՏՖ մրցունակության ամփոփ համաթիվը, որը կոչվում էր 
Համաշխարհային մրցունակության համաթիվ, հաշվարկվում էր եվրոպական ֆորումին 
համապատասխան մեթոդաբանությամբ: Սակայն արդեն 1998 թ. ՀՏՖ փորձագետները 
սկսում են մանրազնին հետազոտել մրցունակության միկրոտնտեսական հիմքերը, որոնք 
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մինչև 2000 թ. ներառվում էին մրցունակության միասնական համաթվի մեջ: Արդյունքում՝ 
միկրոմրցունակությունը առանձնացվեց և սկսեց ներկայացվել ինքնուրույն համաթվի 
տեսքով: Այդպիսով, 2000 թ. սկսած, սկսեցին հաշվարկվել երկու համաթվեր, որոնք դա-
դարեցին հանդես գալ միասնական տեսքով: Առաջինը՝ աճի մրցունակության համաթիվն 
է (Growth Competitiveness Index), որը որոշում է միջնաժամկետ և երկարաժամկետ 
հատվածներում կայուն տնտեսական աճին հասնելու տնտեսության ընդունակությունը, 
իսկ երկրորդը` բիզնեսի մրցունակության համաթիվն է (Business COmpetitiveness Index), 
որը շեշտը դնում է ընկերության համար առանձնահատուկ գործոնների վրա, որոնք 
նպաստում են միկրոմակարդակում արտադրության և արտադրողականության բարձ-
րացմանը: 

2004-2005 թթ. «Միջազգային մրցունակության զեկույցում», բացի վերոնշյալ երկու 
համաթվերից, կրկին հաշվարկվում էր միասնական համաթիվ, որը կոչվում էր մրցունա-
կության գլոբալ համաթիվ (Global Competitiveness Index): Սակայն դրա հաշվարկման մե-
թոդը բոլորովին այլ է. այն բխում է մակրո- և միկրոմրցունակության համաթվերից, 
հիմնված է ցուցանիշների ընդգրկուն ցանկի վրա, որոնք ներկայացնում են մրցունակու-
թյան գործոնների (հենասյուների) հիմնական բնութագրերը, որոնցից յուրաքանչյուրի 
տեսակարար կշիռը որոշվում է` ելնելով մրցունակության զարգացման փուլերից: Այս 
համաթվի հաշվարկման մեթոդաբանությունը, ընդհանուր առմամբ, մոտ է Մենեջմենթի 
զարգացման եվրոպական ֆորումի մեթոդաբանությանը, թեև հեշտ է նկատել, որ այս 
համաթիվը գնահատող ցուցանիշների ցանկը արմատապես տարբերվում է 1980-ական 
թվականների ցանկից: Այսպես՝ այս համաթիվը պարունակում է ավելի քիչ ցուցանիշներ, 
հարցումային տվյալների բաժինը մեծ է, իսկ առանձին ոլորտների գործունեությունը 
բնութագրող տվյալներն ընդհանրապես հանված են ցանկից:  

Մրցունակության վարկանիշի կազմման ժամանակ բոլոր երկրները բաշխվում են  
ըստ մրցունակության հինգ փուլի (երեք հիմնական և երկու անցումային)` ելնելով մեկ 
շնչի հաշվով ՀՆԱ մակարդակից և երկրի արտահանման ծավալում հումքի արտահան-
ման տեսակարար կշռից (շեմային մեծությունը սահմանվել է 70%, որից մեծ հումքային 
արտահանումը նշանակում է, որ երկիրն օգտագործում է մրցակցային առևտրի առաջին 
տեսակը): 

Թեև համաթվի կառուցման հիմքում ընկած տեսությունը սերտորեն կապված է 
Մ.Պորտերի տեսությանը, սակայն գոյություն ունեն նաև որոշակի տարբերություններ: 
Առաջին՝ ՀՏՖ-ն Մ.Պորտերի առաջարկած զարգացման չորս փուլերից օգտագործում է 
միայն երեքը: Զարգացման չորրորդ մակարդակը, որը հիմնված է հարստության վրա, 
ըստ Մ.Պորտերի՝ հանգեցնում է կենսապայմանների վատացման, իսկ տնտեսությունն 
այս փուլում առաջ է մղվում միայն կուտակված հարստության շնորհիվ, որն իջեցնում է 
ներդրումների և նորարարությունների խթանները: Երկրորդ՝ զարգացման փուլերը բնու-
թագրող բազմաթիվ տարրեր չեն համընկնում: Այսպես, ըստ Մ.Պորտերի` երկրորդ մա-
կարդակը տնտեսության զարգացումն է` ներդրումների նկատմամբ պատրաստակա-
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մության և ընդունակության շնորհիվ, իսկ ըստ ՀՏՖ-ի` առաջնթացը արդյունավետության 
հաշվին: 

Սակայն գլխավորն այն է, որ Մ.Պորտերի «մրցունակության փուլերի» տեսական հա-
յեցակարգը ՀՏՖ-ն կարողացավ արտացոլել չափելի համաթվերում: Մրցունակության 
բարձր մակարդակ ունեցող երկրները կարող են գտնվել զարգացման տարբեր մակար-
դակներում, իսկ դինամիկ փոփոխվող մեթոդաբանության հիմնախնդիրը կարող է հան-
գեցնել նրան, որ երկրները կարող են «լողալ» զարգացման մակարդակների միջև: 

Այս իրավիճակը հիմնականում պայմանավորված է մեթոդաբանության անկատարու-
թյամբ, որի հավաստումն է նաև այն արագությունը (1-2 տարի), որով որոշ երկրներ 
փոխում են իրենց զարգացման մակարդակները: Հատկանշական օրինակ կարող են 
լինել էներգակիրներ արտահանող երկրները, որտեղ էներգակիրների գների բարձրա-
ցումը կարող է հանգեցնել բարեկեցության կտրուկ աճին, որը պայմանավորված չէ 
մրցակցային առևտրի զարգացման նոր փուլ «տեղափոխվելու» հետ: 

Մրցունակության ամփոփ համաթվի ձևավորման մյուս փուլը երկրի մրցունակությու-
նը սահմանող 12 գործոններից (հենասյուն) յուրաքանչյուրի քանակական գնահատականն 
է: Այս գործոնների քանակական գնահատականը մոտ 200 ցուցանիշների միջոցով 
իրականացվում է վիճակագրական տվյալների և հարցումների հիման վրա: Այս ցուցա-
նիշներից յուրաքանչյուրն ունի միևնույն կշիռը յուրաքանչյուր գործոնը հաշվարկելու 
ժամանակ: Մրցունակության հենասյուները հետևյալն են. 

Հիմնական պայմաններ. 
1. ինստիտուտներ, 
2. ենթակառուցվածքներ, 
3. մակրոտնտեսական կայունություն, 
4. առողջապահություն և տարրական կրթություն: 
Արդյունավետության խթաններ. 
5. բարձրագույն կրթություն և վերապատրաստում, 
6. ապրանքների շուկայի արդյունավետություն, 
7. աշխատուժի շուկայի արդյունավետություն, 
8. ֆինանսական շուկայի արդյունավետություն, 
9. տեխնոլոգիական պատրաստվածություն, 
10. շուկայի չափ: 
Նորարարության և կատարելագործվածության գործոններ. 
11. գործարարության կատարելագործվածություն, 
12. նորարարություն: 
Մրցունակության հենասյուները խմբավորվում են հետևյալ կերպ (փակագծում նշվում 

է յուրաքանչյուր հենասյան կշիռը ենթահամաթվում). «Բազային պահանջներ» ենթահա-
մաթիվը ներառում է ինստիտուտները (25%), ենթակառուցվածքները (25%), մակրոտնտե-
սական կայունությունը և առողջապահությունն ու տարրական կրթությունը (25%): Երկ-
րորդ ենթահամաթիվը՝ «Արդյունավետ զարգացումը», բաղկացած է ապրանքային շուկա-
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ների արդյունավետություն (17%), աշխատանքի արտադրողականություն (17%), ֆինան-
սական շուկայի զարգացման մակարդակ (17%), բարձրագույն կրթություն և վերապատ-
րաստում (17%), տեխնոլոգիական պատրաստվածություն (17%) ու շուկայի չափ (17%) տար-
րերից: 3-րդ ենթահամաթիվը՝ «Նորարարությունները», բաղկացած է երկու հենասյունից՝ 
բիզնեսի կատարելագործվածություն (50%) և նորարարություններ (50%): 

Զարգացման աստիճանի հայեցակարգի օգտագործման գաղափարն այն է, որ թեև 
ներկայացված բոլոր գործոնները բոլոր փուլերում ունեն որոշակի արժեքներ, սակայն 
որոշ փուլերում դրանց ազդեցությունը նկատելիորեն բարձր է, այդ պատճառով յուրա-
քանչյուր ենթահամաթվի տեսակարար կշիռը ամփոփ համաթվում կախված է երկրի 
զարգացման փուլից: Ենթահամաթվերի կշռայնությունը փոխվում է նաև էմպիրիկ ճանա-
պարհով ստացված արդյունքներից ելնելով: Օրինակ՝ ՀՏՖ-ի 2009-2010 թթ. հետազո-
տությունում գործոնների փուլում ավելացվել էր բազային պահանջների կշիռը, իսկ նորա-
րարությունների փուլում դրանց կշիռն իջեցված էր, բայց բարձրացված էր արդյունա-
վետության գործոնների կշիռը (աղյուսակ 1): 

 
Աղյուսակ 1 

Երեք ենթահամաթվերի կշիռները զարգացման յուրաքանչյուր փուլի համար1 
 

 Բազային 
պահանջներ 

Արդյունավետ 
զարգացում 

Նորարարության 
գործոն 

Վելուծություն 2005-2006 և 
2009-2010 թթ. համար 

2005- 
2006  

2009-2010 2006- 
2007  

2009-2010 2006- 
2007  

2009- 
2010 

Գործոնների փուլ 50% 60% 40% 35% 10% 5% 
Արդյունավետության փուլ 40% 40% 50% 50% 10% 10% 
Նորարարությունների փուլ 30% 20% 40% 50% 30% 30% 

 
Հիմնվելով ՀՏՖ մեթոդաբանության վրա՝ կարելի է համոզվել, որ թվարկված ցուցա-

նիշներից առավել մեծ տեսակարար կշիռ ունեն հետևյալ 3-ը. առաջին երկուսը բնութա-
գրում են շուկայի չափը՝ ներքին և արտաքին, դրանց տեսակարար կշիռը կազմում է 
համապատասխանաբար՝ 6% և 2%: Սա ուղղակիորեն ցույց է տալիս համաթվի հաշվարկ-
ման ժամանակ մրցունակության հիմքի՝ առևտրի կարևորության պահպանումը: Մյուս 
ցուցանիշը ենթակառուցվածքների որակն է՝ 5%: Նորարարությունների զարգացման մա-
կարդակը բնորոշող ցուցանիշների կարևորությունը (որոշվում է միջազգային մրցունա-
կության ընդհանուր համաթվում դրանց կշռով) մրցակցային առավելությունների առաջին 
երկու տիպը օգտագործող երկրների համար սահմանվում է 5% և 10%, մինչև 30%՝ 
նորարարությունների հաշվին մրցակցող երկրների համար: 

                                                 
1 The Global competitiveness Report 2005-2006, World Economic Forum, 2005, The Global competitiveness 
Report, 2009-2010, World Economic Forum, 2009.  
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Դիտարկվող մեթոդաբանության նշանակալի թերությունը բացահայտեց ժամանա-
կակից տնտեսական ճգնաժամը: Այն ի ցույց դրեց երկրի ֆինանսական համակարգի 
մրցունակության գնահատման թերությունները, որոնք առկա են սույն համաթվում և 
կապված են կորպորատիվ պարտքերի ցուցանիշներն անտեսելու հետ: 

Բացի այդ, մի շարք երկրների ֆինանսական շուկաների ցածր մրցունակությունն, 
ընդհակառակը, ճգնաժամի պայմաններում բարենպաստ ազդեցություն ունեցավ ազգա-
յին տնտեսության վրա՝ արգելակելով կամ նվազեցնելով միջազգային ֆինանսական շու-
կաներից ազգային ֆինանսական համակարգ բացասական ազդակների ներթափան-
ցումը: 

Ըստ երևույթին, մասնավոր հատվածի պարտքերի մակարդակը գնահատող ցուցա-
նիշները հետագայում կներառվեն ամփոփիչ համաթվի հաշվարկի ցուցանիշների 
ցանկում: 

Այսպիսով՝ Գլոբալ մրցունակության համաթիվը (ԳՄՀ) հաշվարկվում է հետևյալ 
բանաձևով. 

ԳՄՀ = a1 x բազային պահանջներ + a2 x արդյունավետ զարգացում + a3 x 
նորարարության գործոն 

որտեղ` a1, a2 և a3 գործակիցները յուրաքանչյուր ենթահամաթվի կշիռներն են ընդհանուր 
համաթվում (a1, a2 և a3 ենթահամաթվերի գումարը հավասար է մեկի): 

Համեմատական մրցունակության մակարդակի ստացված արդյունքը ներկայացվում 
է երկրների վարկանիշի տեսքով, որտեղ առաջին տեղը զբաղեցնում է ամենամրցունակ 
երկիրը: 

Մրցունակության գնահատման մեթոդաբանության անկատարությունը ստիպեց 
մասնագետներին աշխատել համաթվի կատարելագործման ուղղությամբ և, ամենայն 
հավանականությամբ, նոր համաթիվը կներկայացվի առաջիկա հրապարակումներում:  

Ակնհայտ է, որ նոր համաթիվն առավել կհամապատասխանի տնտեսագիտության 
տեսության և կիրառական հետազոտությունների վերջին նվաճումներին և եզրահանգում-
ներին: 

Անդրադառնալով Հայաստանի միջազգային մրցունակության հիմնախնդիրնե-
րին՝  անհրաժեշտ է նշել հետևյալը. 

 կորպորատիվ կառավարում, 
 տեխնոլոգիաների օգտագործում, ՀուՄ, 
 պրոֆեսիոնալ կառավարիչների ներգրավում և անձնակազմի վերապատրաստում, 
 քլաստերային զարգացում, 
 ֆինանսական շուկաների զարգացվածություն: 

Մրցունակության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի ամենամեծ խնդիր-
ները թե´ երկարաժամկետ (այս բնույթի ցուցանիշների 40%-ը վարկանիշով 100-րդ տե-
ղից ցածր է), թե´ կարճաժամկետ բնույթի են (այս բնույթի ցուցանիշների 30%-ը վարկա-
նշով 100-րդ տեղից ցածր է): Այս փաստը ևս մեկ անգամ ընդգծում է, որ կարճաժամկետ 
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խնդիրների շեշտադրումը չի կարող ապահովել շրջադարձային արդյունք երկրի մրցունա-
կության բարձրացման քաղաքականության մեջ: 

Հայաստանի՝ երկարաժամկետ բնույթի առանցքային հիմնախնդիրները հետևյալ 
ասպարեզներում են. 

 արհեստավարժ կորպորատիվ կառավարում, 
 կրթական համակարգ, 
 ընկերությունների կողմից տեխնոլոգիաների օգտագործում, 
 ՀուՄ կարողություններ, 
 քլաստերային զարգացում, 
 արտաքին շուկաների հասանելիություն1: 

Աղյուսակներ 2-ում և 3-ում2 բերված են աշխարհի 15 ամենամրցունակ երկներն ըստ 
ՀԱՄ ցուցչի և Հայաստանի մրցունակության տեղը 142 երկրների շարքում:  

 
Աղյուսակ 2 

Աշխարհի առաջին 15 ամենամրցունակ երկրները 
 

1-15 երկրները ՀԱՄ ցուցչի տեղը, 2011-
12 թթ. 

ՀԱՄ ցուցչի տեղը, 
2010-11 թթ. 

Շվեյցարիա 1 1 
Սինգապուր 2 3 
Շվեդիա 3 2 
Ֆինլանդիա 4 7 
ԱՄՆ 5 4 
Գերմանիա 6 5 
Նիդեռլանդներ 7 8 
Դանիա 8 9 
Ճապոնիա 9 6 
Մեծ Բրիտանիա 10 12 
Հոնկոնգ 11 11 
Կանադա 12 10 
Թայվան 13 13 
Քաթար 14 17 
Բելգիա 15 19 

                                                 
1 «Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց», «Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոն, 
Եր., 2011, Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի «Հայաստանի մրցունակության 2011-2012 թթ. 
ինդեքս», ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքէջ, http://www.cba.am/AM/panalyticalmaterialsresearches/GCI-2011-2012-
for%20web% 20page.pdf 
2 «Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց», «Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոն, 
Եր., 2011, Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի «Հայաստանի մրցունակության 2011-2012 թթ. 
ինդեքս», ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքէջ, http://www.cba.am/AM/panalyticalmaterialsresearches/GCI-2011-2012-
for%20web% 20page.pdf 
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Աղյուսակ 3 
Հայաստանի ազգային մրցունակությունը (ՀԱՄ) 142 երկրների շարքում 

 
Երկիր ՀԱՄ տեղը,  

2011-2012 թթ.  
Փոփոխությունը 

Ուկրաինա 82  
Նամիբիա 83  
Գվատեմալա 84  
Արգենտինա 85  
Հոնդուրաս 86  
Ալժիր 87  
Վրաստան 88  
Լիբանան 89  
Հունաստան 100  
Էլ Սալվադոր 101  
Հայաստան 92 + 6 
Մոլդովա 103  
Եգիպտոս 104  
Սերբիա 105  
Մոնղոլիա 106  
Կամբոջա 107  
Սիրիա 108  
Գամբիա 109  
Բոսնիա և Հերցեգովինա 110  
Էկվադոր 111  
Քենիա 112  

 
 

Ժամանակակից համաշխարհային տնտեսությունը կրում է խորքային փոփոխություններ, ընդ 
որում, եթե 1970-ական թթ. մրցակցությունն առանձին տարածաշրջաններում և երկրներում ա-
ռանձնապես չէր արտահայտվում, ապա այսօր դրա աճն ու զարգացումը դուրս են եկել «ազգային 
սահմաններից», և ազգային տնտեսության մրցունակության խնդրի թերագնահատումը կարող է 
«թանկ նստել» ցանկացած երկրի կամ ընկերության վրա: 

Սակայն գլոբալացումը և մրցակցության զարգացումը ստեղծում են ոչ միայն խնդիրներ, այլ 
նաև հնարավորություններ ապրանքարտադրողների համար: 

Իր համալիրության և բազմակողմանիության շնորհիվ՝ մրցունակության ցուցանիշն այն եզա-
կիներից է, որը հնարավորություն է տալիս գնահատելու երկրի զարգացման հեռանկարները, որն, 
անշուշտ, կարևոր է կանխատեսումներ կատարելու և ազգային ռազմավարությունը մշակելու հա-
մար: Մրցունակության այս առանձնահատկությունը ցուցանիշը դարձնում է առավել հետաքրքիր և 
թույլ է տալիս շարունակել մեթոդաբանության կատարելագործման աշխատանքները: 
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ГРИГОР НАЗАРЯН 
ДАВИД АХВЕРДЯН 

 
ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 
В современной мировой экономике происходят глубокие изменения, при этом, если в 1970-ые 

гг. конкуренция не особенно выражалась в отдельных регионах и странах, то сегодня рост и 
развитие конкуренции вышли из „национальных границ“ и недооценка проблемы конкурентоспо-
собности национальной экономики может „дорого стоить“ для любого государства или компании. 

Однако, глобализация и развитие конкуренции создают не только проблемы, но и возмож-
ности для товаропроизводителей.  

Благодаря своей комплексности и разносторонности, показатель конкурентоспособности 
является одним из тех немногочисленных показателей, который может оценить перспективы раз-
вития страны, что, в свою очередь, очень важно для прогнозирования и разработки национальной 
стратегии. Данная особенность показателя делает конкурентоспособность более интересной и поз-
воляет продолжить работы по совершенствованию методологии. 

 
 

GRIGOR NAZARYAN 
DAVID HAKHVERDYAN 

 
MAIN CHARACTERISTICS AND CONCEPTION OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS 

 
Deep changes take place in modern world economy, however if in 1970’s the competition was not 

particularly expressed in separate regions and countries, then nowadays the growth and development of 
competition came out of “national borders” and the underevaluation of issues of competitiveness of 
national economy can have “a high cost” for every state or company. 

Globalization and development of competition creates not only problems, but also opportunities for 
manufacturers. 

Thanks to its complexity and multifacet nature, the indicator of competitiveness is one of those few 
indicators, which can evaluate the perspectives of development the country, which, in its turn, is very 
important for the forecast and elaboration of national strategy. 

The given characteristics of the indicator make the competitiveness more interesting and allows us 
continue our works in the process of methodology improvement.  
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ԿԱՐԵՆ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, 
Արցախի պետական համալսարան 

 
ԼՂՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Հիմնաբառեր.  մրցունակ տնտեսություն, գերակա ճյու-

ղեր, մրցակցային առավելություններ, գի-
տելիքի տնտեսություն 

 

Համաշխարհային տնտեսության ներկայիս չափազանց դինամիկ փոփոխության 
պայմաններում առանցքային են երկրի մրցունակության բարձրացումը, տնտեսության 
արդիականացումն ու զարգացած երկրների չափորոշիչներին հնարավորինս մերձեցումը, 
գիտելիքահենք տնտեսության ձևավորման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը։ 

Պահանջվում է հստակ ու անկողմնակալ գնահատել երկրի տնտեսական ներուժը, 
ռեսուրսներն ուղղորդել նպատակային ձևով, ապահովել արդյունքի կողմնորոշված կա-
ռավարում, ձևավորել արտաքին ցնցումներին դիմակայելու կայուն երաշխիքներ։ 

ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում իրականացված առաջին սերնդի բարեփոխումներն ապահովեցին 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման բավարար հիմքեր երկրորդ սերնդի բարեփոխումների 
փաթեթ ձևավորելու և կյանքի կոչելու համար։ 

ԼՂՀ տնտեսության ձևավորված մակարդակի վերլուծության և գնահատման, հետա-
գա զարգացման ուղիների նախանշման առումով հիմնավորված և տրամաբանական է 
համեմատել ՀՀ և ԼՂՀ տնտեսությունների մակարդակները՝ հաշվի առնելով հետևյալ 
կարևոր հանգամանքները. 

- ՀՀ և ԼՂՀ տնտեսությունների ինտեգրման բարձր աստիճանը, 
- օրենսդրաիրավական կարգավորման կողմնորոշիչների ընդհանրությունը, 
- ՀՀ ԿԲ կողմից վարվող ընդհանուր դրամավարկային քաղաքականությունը, 
- արտաքին տնտեսական (մաքսային) կապերի միասնականությունը, 
- միջբյուջետային փոխհարաբերությունների կարգավորիչ բնույթը։ 

ԼՂՀ տնտեսության մրցունակության մակարդակի գնահատման համար, ուսումնա-
սիրությունների և հետազոտությունների բացակայության պատճառով, իմաստ ունի այն 
համաչափել ՀՀ տնտեսության գնահատման՝ միջազգայնորեն ընդունված ցուցանիշների 
հետ՝ հաշվի առնելով ԼՂՀ տնտեսության որոշակի առանձնահատկություններն ինչպես 
մակրո-, այնպես էլ միկրոմիջավայրում։  

Այսպես, «Մրցունակության համաշխարհային զեկույցի»1 համաձայն՝ անցյալ տարվա 
համեմատությամբ ՀՀ-ն 144 երկրների շարքում 92-րդ տեղից տեղափոխվել է 82-րդ տե-
ղը, ինչը պայմանավորված է մակրոտնտեսական միջավայրի կայունությամբ և ապրան-
                                                 
1 Հայաստանի ազգային մրցունակային զեկույց 2011-2012, «Տնտեսություն և արժեքներ կենտրոն, Ն-Վի 
Քոնսալթինգ», Երևան, սեպտեմբեր 5, 2012 թ.: 
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քային շուկաների արդյունավետության հենասյուներով, սակայն փոքր-ինչ հետընթաց է 
գրանցել ենթակառուցվածքների և տեխնոլոգիաների պատրաստվածության առումով։ 

Մեր գնահատումներով՝ նշված ցուցանիշներով ԼՂՀ-ն որոշակիորեն զիջում է ՀՀ-ին 
լրացուցիչ ռիսկերի, անորոշությունների և միջազգային ինտեգրման գործընթացներում 
ներգրավվածության ապահովման, մրցակցության պետական կարգավորման մարմին-
ների կայացման գործում սահմանափակ հնարավորությունների պատճառով:  

ԼՂՀ Կառավարության ծրագրով տնտեսության գերակա ճյուղեր են սահմանված 
գյուղատնտեսությունը, արդյունաբերությունը, էներգետիկայի, զբոսաշրջության, տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ոլորտները, ինչը բխում է երկրի մրցակցային առավելու-
թյուններից։  

ԼՂՀ ՀՆԱ-ում առաջատարն արդյունաբերությունն է (2011 թ.՝ 16.2%), հատկապես՝ 
հանքարդյունաբերությունը, որտեղ կատարվում են մեծ ներդրումներ` ուղղված օգտակար 
հանածոների պաշարների ուսումնասիրման ու արդյունավետ շահագործման աշխա-
տանքների կազմակերպմանը։ Ոլորտը կարևոր նշանակություն ունի մասնավորապես՝ 
աշխատատեղերի ստեղծման, տնտեսական աճի և բյուջետային մուտքերի ապահովման 
առումներով։  

Էներգետիկայի դերը կարևորվում է ոչ միայն երկրի էներգետիկ անկախության, այլ 
նաև ապագայում էլեկտրաէներգիա արտահանելու և կորպորատիվ հարաբերությունների 
ձևավորման ու զարգացման համար։ Ջրաէներգետիկ պաշարների գնահատման ար-
դյունքները վկայում են, որ հանրապետությունն ունի համապատասխան ներուժ էլեկտրա-
էներգիա արտահանող երկիր դառնալու համար1։ 

Ոլորտի մրցակցային առավելությունները ձևավորող կարևոր բաղադրիչ կարելի է 
համարել «Արցախհէկ» ԲԲԸ-ի կողմից ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում առաջինը բաժնետոմսերի ա-
ռաջնային հրապարակային երեք տեղաբաշխումների իրականացումը, որոնց արդյունք-
ները վկայում են, որ տարեցտարի ավելանում են արժեթղթերում ներդրումներ կատարող-
ների թիվը և ներդրումների ծավալները դրանցում, հասարակության մեջ աստիճանաբար 
ձևավորվում է կորպորատիվ մշակույթ։ 

 Այսպես` 2008 թ. բաց բաժնետիրական ընկերության վերակազմակերպումից հետո 
«Արցախհէկի» կանոնադիր կապիտալը 5100 մլն դրամից աճել է և ներկայումս կազմում է 
10650 մլն դրամ: Կապիտալը տեղաբաշխված է 10650 սովորական բաժնետոմսերում, 
բաժնետեր են 1300 անձինք, որոնցից 16-ը` իրավաբանական, 1265-ը` ֆիզիկական2։ 

Ընկերությունը պատրաստվում է թողարկել պարտատոմսեր` 3 տարվա մարման 
ժամկետով, 10000 ԱՄՆ դոլար արժեքով և տեղաբաշխել հիմնականում արտերկրում։ 

                                                 
1 ԼՂՀ տնտեսական զարգացման նախարար Կ.Եսայանի հարցազրույցը, «Առաջին լրատվական», 26.04.2012 
թ., (1in.am): 
2 www. artsakhhhhp.com, «Արցախհէկ» ԲԲԸ բաժնետերերի երրորդ ընդհանուր տարեկան ժողովը, 30 ապրիլի 
2012 թ.: 
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Բացի դրանից, մշակվում է հետագա գործունեության ու զարգացման եռամյա ծրագիր, 
որում կարևոր տեղ է հատկացվում արտաքին շուկաներ դուրս գալու հարցերին։ 

Զբոսաշրջիկների՝ տարեցտարի ավելացող հոսքը վկայում է Արցախի պատմամշա-
կութային և բնական հարստության, մրցակցային առավելության մասին։  

Սակայն այս բնագավառում արագ և զգալի զարգացում ապահովելու համար 
անհրաժեշտ է բազմազանություն` ստեղծել գյուղական, քարանձավային, մշակութային, 
խոհանոցային անհրաժեշտ ծառայություններ, համակարգված ձևով ներկայացնել դրանք 
ՀՀ և այլ պետությունների, ճիշտ ընտրել թիրախային հատվածները, խթանել ներքին 
զբոսաշրջությունը։ 

Զբոսաշրջիկների հոսքերի ավելացմանը կարող է նպաստել նաև Շուշի քաղաքում 
առողջարանային համալիրի կառուցումը, ինչը կար խորհրդային վերջին տարիներին և 
ուներ միութենական մեծ համբավ։ Որպես ներդրումային աղբյուրներ կարող են ծառայել 
ինչպես համահայկական կազմակերպությունների, այնպես էլ մեր մեծահարուստ հայրե-
նակիցների միջոցները։ 

Չնայած գյուղատնտեսության ոլորտին բաժին է ընկնում հանրապետության ընդհա-
նուր զբաղվածների զգալի մասը, այնուհանդերձ, գյուղատնտեսական արտադրական 
ներուժի հիմնական արտադրամիջոցի` հողի ու մարդկային հնարավորությունների օգտա-
գործման մակարդակը խիստ ցածր է։ 

Դրանով է բացատրվում ԼՂՀ-ում տեղական արտադրության պարենային ապրանք-
ների ինքնաբավության մակարդակի անչափ ցածր լինելը` 40-60 տոկոս1։ 

ԼՂՀ-ն պարենային մթերքների գնման համար տարեկան ծախսում է 25-30 մլրդ 
դրամ կամ ՀՆԱ 25-30 տոկոսը։ 

Ներկայումս գյուղատնտեսության մեջ գերակշռում են ցածր մրցունակությամբ և ոչ 
բավարար արդյունավետությամբ գործող բնամթերային տնտեսությունները։ 

Ուստի հրատապ կերպով պետք է լուծել ոլորտում գործող ցածր մրցունակությամբ 
տնտեսությունների կոոպերացման մոդելների մշակման և ներդրման հիմնահարցերը։ 
Նշենք, որ ԼՂՀ-ի համար նախընտրելի է միավորման բաժնետիրացման տարբերակը։ 

Անժխտելի է դեպի կրթությունն ու գիտությունը արցախցիների ունեցած հակումը։ Այդ 
մասին են վկայում խորհրդային ժամանակաշրջանում ոլորտում նրանց ներգրավվածու-
թյան բարձր աստիճանը, նաև ներկայիս որոշակի ձեռքբերումները (վերջին 4-5 տարի-
ներին Արցախի պետական համալսարանի ուսանողների հաջող ելույթները միջազգային 
և հանրապետական մրցույթներում, նրանց մի մասի ուսումնառության շարունակումը 
արտերկրի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում)։ 

Անհերքելի է նաև ԼՂՀ մրցակցային առավելությունները կանխորոշող գիտելիքների 
դերը տնտեսության ձևավորման, տեղեկատվական, բարձր տեխնոլոգիաների և նանո-
տեխնոլոգիաների հետագա զարգացման մեջ։ Սակայն այդ գործընթացը բազմագործոն 

                                                 
1 Ա.Գ.Աղանբեկյան, «Առաջարկություններ ԼՂՀ ագրոարդյունաբերական համալիրի զարգացման վերաբեր-
յալ»,  Ստեփանակերտ, ապրիլ, 2011 թ.: 
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կախվածության մեջ է և գլխավորապես պայմանավորված է ինչպես երկրի ներսում ըն-
թացող բարեփոխումների արդյունքներով, այնպես էլ տարածաշրջանային զարգացում-
ներով։ 

Առաջադրված նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ են ոչ միայն զգալի 
ֆինանսական միջոցներ և կրթական ու գիտական ծրագրեր, այլև իրական մեխանիզմ-
ների ու հնարավորությունների օգտագործում։ Այս առումով, անհրաժեշտ է ակտիվացնել 
ՀՀ համապատասխան կառույցների հետ փոխգործակցության և ինտեգրման գործ-
ընթացը1:  

ՀՀ և ԼՂՀ նմանությամբ փոքր ու բաց երկրների հետագա հզորացման հիմնական 
աղբյուրը ներդրումները և ինստիտուցիոնալ վերափոխումներն են, որոնք պետք է 
իրագործվեն՝ օգտագործելով մեր ազգային տնտեսության համեմատական՝ գիտելիքնե-
րի, ցանցային, արժեքային և էթնիկական առավելությունները։ Դրա համար կարևոր է 
երկու երկրների կառավարությունների ջանքերի համեմատեղումը ցանկալի կառուցված-
քային համամասնությունների հաստատման, որակավորված աշխատանք ապահովող 
մարդկային կապիտալի ձևավորման ուղղություններում։ 

Օրախնդիր են նաև կապիտալի շուկայի հետագա զարգացման, կորպորատիվ կառա-
վարման գործընթացի ներդրման և գիտելիքահենք տնտեսության կայացման հարցերը, 
որոնց լուծմանը կարող են նպաստել առաջիկայում սպասվող կենսաթոշակային բարե-
փոխումները, ինչպես նաև ֆինանսական գրագիտության բարձրացմանն ուղղված միջո-
ցառումները։ 

  
 
 ՀՀ և ԼՂՀ տնտեսությունների ձևավորված կառուցվածքի և զարգացման միտումների վերլու-

ծության հիման վրա որակական գնահատման է ենթարկվել ԼՂՀ տնտեսության մրցունակության 
մակարդակը։ ԼՂՀ տնտեսության մրցակցային առավելությունները դրսևորվում են գյուղատնտե-
սության, էներգետիկայի, զբոսաշրջության և առաջատար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտներում, որոնց առաջընթացի համար անհրաժեշտ է ամբողջությամբ օգտագործել գիտելիք-
ների ցանցային, արժեքային և էթնիկական առավելությունները։ 

  
 

КАРЕН НЕРСИСЯН 
 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКОНОМИКИ НКР 
 

На основе сформированной структуры экономики РА и НКР подлежит оценке уровень 
конкурентности экономики республики НКР. Конкурентные преимущества экономики НКР прояв-
ляются в сельскохозяйственной, энергетической, туристической и передовых технологических 
сферах, для дальнейшего развития которых необходимо полностью использовать сетевые, стои-
мостные, экономические преимущества и преимущества в сфере знаний. 
                                                 
1 Թ.Մանասերյան, «Հայաստանի մրցակցային առավելությունները», alternative.am march 27, 2012,  
Conferences. 
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Для решения указанных проблем необходимо активизировать взаимосотрудничество с соот-
ветствующими структурами РА, как в вопросах учебных и научных проблем, так и в уточнении и 
координации направлений имеющих человеческие и финансовые ресурсы. 

 
 

KAREN NERSISYAN 
 

THE COMPETITIVE PREFERENCER OF ECONOMY OF NKR 
 

The cօmpetitiօn level օf NKR’s ecօnօmy can be estimated օn the basis օf analysis օf the 
established and develօped ecօnօmic structure օf the Republic օf Armenia and NKR. 

Cօmpetitive advantages օf the NKR’s ecօnօmy are revealed in agricultural, energetic, tօurist and 
advanced infօrmative technօlօgy’s spheres fօr the further develօpment օf which it is necessary tօ use 
netwօrk and ethnic advantages. 

Tօ sօlve the abօve stated prօblems it is necessary tօ activate the cօօperatiօn between the 
apprօpriate structures օf the Republic օf Armenia and Armenian all օver the wօrld in the educatiօnal 
and structural prօgrammes as well as in the cօօrdinatiօn օf human and financial resօurces. 

 
 
 

ԳԱԳԻԿ ՉԱՏԻՆՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, 
ՀՊՏՀ  

 
ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՌԻՍԿԵՐԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 
 

Հիմնաբառեր.  ֆրանչայզինգ, ֆրանչայզեր, ֆրանչայզի, 
ֆրանշիզա, համաձայնագիր, ռոյալթի, 
ֆրանչայզինգային ռիսկ 

 
Առևտրական ֆիրմաների զարգացումն իրականացվում է տարբեր ուղիներով, որոնք 

ունեն ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական կողմեր: Դրանք այս կամ այն աստիճա-
նով օգտագործվում են առևտրական կազմակերպության կառավարման գործընթացում, 
հատկապես՝ ձեռնարկատիրության արագ զարգացման անհրաժեշտության դեպքում: 
Առևտրական ֆիրմաների զարգացման այդ ուղիների մեջ կարևորվում է ֆրանչայզինգը: 
Վերջինս հնարավորություն է տալիս կարճ ժամանակում, առանց մեծ ներդրումների զար-
գացնելու սեփական ցանցը, նվազագույն ծախսերով և ռիսկերով ընդլայնելու առևտրա-
կան գործառնությունների մասշտաբները: 

Ֆրանչայզինգը փոխհարաբերությունների համակարգ է, որտեղ հատուցվող փո-
խանցմամբ պայմանագիր է կնքվում մի կողմից՝ ֆրանչայզերի, մյուս կողմից՝ ֆրանչայզիի 
միջև ապրանքային նշանի, տեխնոլոգիայի և առևտրային այլ տեղեկատվության տրամա-



 149

դրման մասին: Դրանց օգտագործումը նպաստում է ֆրանչայզիի աճին և շուկայում ֆիր-
մայի գործունեության հուսալի ամրապնդմանը: Ընդ որում, ֆրանչայզերը պարտավորվում 
է աջակցել բիզնեսի կայացմանը, ապահովել տեխնիկական և խորհրդատվական օգնու-
թյուն: 

Ֆրանչայզինգը ձեռնարկատերերի գործունեության ընդլայնման ավելի հարմար մի-
ջոց է: 

Ֆրանչայզինգի համակարգի հիմքում համաձայնությունն է (պայմանագիրը):  
Ֆրանչայզերը կազմակերպում է ձեռնարկատիրական գործունեություն արտադրու-

թյան, առևտրի, ծառայությունների և այլ ոլորտներում: Նա ապրանքային նշանի, ֆիրմա-
յին ոճի, արտոնագրի, գաղափարի հեղինակային իրավունքի և այլնի բացառիկ սեփա-
կանատերն է: Ֆրանչայզերն առաջարկում է գործընկերոջը` ֆրանչայզիին, վաճառել իր 
առևտրական մակնիշի, ապրանքի, տեխնոլոգիայի իրականացման և այլնի իրավունքը: 

Ֆրանչայզին իրավաբանական անձ է, որը ձգտում է ստեղծել սեփական շահութաբեր 
ձեռնարկատիրական գործունեությունը: Նա իր գործունեությունն իրականացնում է 
ֆրանչայզերի ապրանքային նշանի տակ՝ շուկայում օգտագործելով վերջինիս հեղինակու-
թյունը և գործունեության ոճով նմանվելով նրան: Ֆրանչայզերի իրավունքներից օգտվելու 
և ֆրանչայզիին սատարելու համար իրականացվում են որոշակի վճարումներ: 

Ինչպես ցանկացած ձեռնարկատիրական համակարգ, ֆրանչայզինգը ևս ունի իր 
առավելություններն ու ռիսկերը: 

Մեր կարծիքով՝ ֆրանչայզինգի առավելություններն են. 
• արտադրանքի իրացման, արտադրանքների վաճառքի ավելացումը և դրանցից 

լրացուցիչ շահույթի ստացումը, 
• հանրապետության հեռավոր շրջաններում իրացման հնարավորությունը, 
• շուկայի բաժնի մեծացումը, 
• ենթակառույցների հետ կապված՝ շուկայում արագ առաջխաղացումն առանց 

ուղղակի ներդրումների կամ ծախսերի, 
• համակարգի բարելավման համար գործընկերներից նոր գաղափարների ձեռք-

բերումը, 
• շուկայում նորաձև և նոր ապրանքների (ծառայությունների), աշխատանքների 

ավելի արագ ներդրման հնարավորությունը, 
• շուկայի իրավիճակի համակարգային իմացությունը, որը հնարավորություն է 

տալիս գործունեությունը ծրագրավորելու հեռանկարի համար, 
• ռոյալթիների վճարումից՝ լրացուցիչ եկամուտը: 
Ֆրանչայզինգը ֆրանչայզիին ազատում է մեծ թվով մասնաճյուղերի բացման կամ 

հեռավոր վայրերում գտնվող ձեռնարկությունների գրանցման անհրաժեշտությունից, 
միաժամանակ՝ նշանակալիորեն կրճատում է զարգացման համար անհրաժեշտ ներ-
դրումների պահանջը: 

Ֆրանչայզինգը հանդիսանալով յուրօրինակ ձեռնարկատիրական համակարգ` առա-
վելություններ է տալիս նաև ֆրանչայզիին: 
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Ֆրանչայզիի առավելություններն են. 
• սպառողների շրջանում ժողովրդականություն և հեղինակություն վայելող ապրան-

քանիշի օգտագործումը, 
• իրավաբանական ինքնուրույնության պաշտպանությունը, 
• մուտքը փորձարկված և հաստատված ձեռնարկատիրական գործունեության հա-

մակարգ, որտեղ օգտագործվում են ֆրանչայզերի մրցակցային առավելություն-
ները, 

• պատրաստի ֆիրմայի գործունեության ռազմավարությունը, 
• անձնակազմի ուսուցման, ձեռնարկատիրության ուսումնասիրման, կառավարման, 

մարքեթինգի, գովազդի, մատակարարներ փնտրելու և այլ ռեսուրսների խնայողու-
թյունը, 

• ներդրումների և նոր տեխնոլոգիաների հասանելիությունը, 
• փորձառու և հմուտ գործընկերոջ հետ համագործակցելը: 
Ֆրանչայզիի համար ֆրանչայզինգի գծով համագործակցությունը էականորեն նվա-

զեցնում է ձեռնարկատիրական ռիսկը և արագացնում կապիտալ ներդրումների հետգնու-
մը: Լինելով կազմակերպության տերը՝ ֆրանչայզին հնարավորություն է ստանում աշխա-
տելու հանրաճանաչ ֆիրմայի անվան ներքո և շուկա մուտք գործելու մրցակիցների 
նկատմամբ որոշակի առավելություններով: 

Ֆրանչայզինգի համակարգում առկա ռիսկերի բացահայտումը և ուսումնասիրությու-
նը հնարավորություն կընձեռեն կառավարելու և նվազեցնելու դրանք: 

Մեր կարծիքով՝ ֆրանչայզերի հավանական ռիսկերն են. 
• հեղինակության վտանգումը՝ ֆրանչայզիի կողմից պայմանագրային պարտավո-

րությունները չկատարելու, ստանդարտները և այլ անհրաժեշտ պայմանները 
չպահպանելու դեպքերում,  

• ֆրանչայզիի կողմից կարևոր տեղեկատվությունը թաքցնելը կամ ապատեղեկատ-
վությունը, որ իրական պատկերացում չի տալիս շուկայի իրավիճակի մասին, 

• մրցակցային առավելությունների կորստի ռիսկը՝ կապված ֆրանչայզիի կողմից 
գաղտնի տեղեկատվության բացահայտման հետ, 

• ֆրանչայզիի և երրորդ անձանց կողմից ֆրանչայզերի իրավունքների անօրինա-
կան օգտագործումը՝ կապված շուկայի սուբյեկտների անբարեխղճության հետ, և 
իրավունքների խախտման մասին ոչ ժամանակին տեղեկանալը, 

• պայմանագրի խզումից հետո ֆրանչայզիի կողմից ֆրանչայզերի ապրանքային 
նշանի, արտոնագրի, ֆիրմային ոճի օգտագործելը, 

• ռոյալթիների վճարումից հրաժարվելը, 
• պայմանագրային պայմանները չպահպանելը, 
• պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո հզորացած ֆրանչայզիի հանդես գալը 

որպես ֆրանչայզերի լուրջ մրցակից: 
Ֆրանչայզիի ռիսկերն են. 
• ֆրանչայզերի կողմից շուկայի անբավարար ուսումնասիրությունը, և շուկայի պա-

հանջներին ապրանքի անհամապատասխանությունը, 
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• ֆրանչայզերի ոչ իրական խոստումները, առևտրային ցանցի կառավարման ան-
կարողությունը, զարգացման նկատմամբ հետաքրքրության կորուստը, 

• տարածքի ոչ արդյունավետ զարգացումը, 
• գործունեության՝ չափից ավելի սահմանափակ լինելը, 
• պայմանագրի խիստ պայմանները և ճկունության բացակայությունը, որոնք թույլ 

չեն տալիս ժամանակին հաշվի առնել տեղի ունեցող փոփոխությունները, 
• ֆրանչայզերի կողմից պայմանագրի ժամկետից շուտ դադարեցումը ոչ լուրջ 

խախտումների կամ դրանց բացակայության դեպքում: 
Ֆրանչայզերի և ֆրանչայզիի միջև անձնական հարաբերությունները հաճախ վճռո-

րոշ են ֆրանչայզինգի հաջողության կամ անհաջողության համար: Ի դեպ, ֆրանչայզին-
գի համակարգը ամբողջությամբ կարելի է կիրառել ոչ միայն առևտրում, այլ ցանկացած 
ձեռնարկատիրական գործունեությունում: Մեր կարծիքով՝ ֆրանչայզերի ձեռնարկատի-
րական գործունեությունը պետք է համապատասխանի որոշակի չափանիշների, որոնք 
հնարավորություն կտան նախապես գնահատելու ֆրանչայզինգի կիրառման հաջողու-
թյունը: Առաջին՝ ֆրանչայզերի ընկերությունը պետք է լինի բրենդային՝ ճանաչելի և ամ-
րապնդված սպառողների գիտակցության մեջ, որպես որակյալ ապրանքների և ծառա-
յությունների խորհրդանիշ: Երկրորդ՝ ցանցային ընկերության ձեռնարկատիրությունը 
պետք է ունենա էական տարբերող հատկություններ` վարկանիշը, մեթոդը, համակարգը, 
որոնք սպառողներին հնարավորություն կտան անսխալ կերպով ճանաչելու տվյալ ֆիր-
ման: Ֆրանչայզերը պետք է իր հավանական գործընկերոջը ներկայացնի ապագա ձեռ-
նարկատիրության հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները: Եվ որքան դրանք մանրա-
կրկիտ գրանցվեն ֆրանչայզերի կողմից, այնքան ֆրանչայզինգային գործարքը հաջողու-
թյուն կունենա:  

 
 

Առևտրական ֆիրմաների գործունեության ընդլայնման և զարգացման ուղիների մեջ կարևոր-
վում է ֆրանչայզինգը: Վերջինս հնարավորություն է տալիս կարճ ժամանակահատվածում, առանց 
մեծ ներդրումների զարգացնելու սեփական ցանցը, նվազագույն ծախսերով և ռիսկերով ընդլայնե-
լու առևտրական գործունեությունը: Ֆրանչայզինգը որպես ձեռնարկատիրական համակարգ ունի 
իր առավելությունները և ռիսկերը: Ֆրանչայզինգի համակարգում առկա ռիսկերի բացահայտումը 
և ուսումնասիրությունը հնարավորություն են տալիս կառավարելու և նվազեցնելու դրանք: 

 
 

ГАГИК ЧАТИНЯН 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНЧАЙЗИНГА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 

В расширении и развитии деятельности торгових фирм важное значение приобретает фран-
чайзинг, который дает возможность в короткий срок без значительних инвестиций развивать 
собственную сеть, минимальними затратами и рисками расширять масштабы торговой деятель-
ности. Франчайзинг, как предпринимательская система отношений, имеет особенности и риски. 

Исследование и выявление наличных рынков в системе франчайзинга дает возможность 
управлять ими и минимизировать их влияние. 
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GAGIK CHATINYAN 
 

THE ADVANTAGES ՕF FRANCHISING AND THE RISK MANAGEMENT 
 

Franchising is very impօrtant fօr expanding and develօping new ways in the sphere օf trading 
activity. During a shօrt periօd օf time it gives օppօrtunities tօ develօp yօur օwn chain withօut big 
investments and with minimum expenditures and risks help tօ expand the measures օf cօmmercial 
activity. Franchising as an enterprise system has its advantages and risks. By revealing and explօring 
present risks we have օppօrtunity tօ cօnduct and minimize them in the system օf Franchising.  

 

 
ԱՐՄԵՆ ՔԹՈՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
դոցենտ, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ  

 
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ ԵՎ 

ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  տարածքային զարգացում, անհամաչա-
փություն, համախառն արդյունք, ցուցա-
նիշ, համաթիվ  

 

Տարածքային զարգացումը պայմանավորող 15 կարևոր ցուցանիշներ ամփոփվել են 
տարածքային զարգացման միասնական համաթվում, և դրա միջոցով ստացվել են ՀՀ 
մարզերում և Երևան քաղաքում զարգացման մակարդակի գնահատականներ: 

Ստորև ներկայացված են համաթվի բաղադրիչները և դրանց արժեքների ստացման 
ընդհանուր սկզբունքները: 

1. Համախառն արդյունքը մեկ շնչի հաշվով (հազար դրամ). 
Քանի որ հանրապետության մարզերի կտրվածքով ՀՆԱ ցուցանիշի հաշվարկ չի 

տրվում, ուստի որոշեցինք որպես մարզի տնտեսական ներուժի գնահատական օգտա-
գործել արդյունաբերության, շինարարության, գյուղատնտեսության և ծառայությունների 
ոլորտների համախառն արդյունքների հանրագումարը: 

2. Արդյունաբերության տեսակարար կշիռը համախառն արդյունքում. 
Այս ցուցանիշի արժեքները գնահատվել են՝ մարզում արդյունաբերության համա-

խառն արտադրանքի ծավալը (ընթացիկ գներով) հարաբերելով համախառն արդյունքի 
ցուցանիշին: Այս ցուցանիշի ներմուծման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նրա-
նով, որ մի շարք մարզերում, գյուղատնտեսության էքստենսիվ վարման հաշվին, հաջող-
վում է ապահովել համեմատաբար զարգացած արդյունաբերություն ունեցող մարզերին 
էականորեն չզիջող համախառն արդյունք, մինչդեռ հասկանալի է, որ տվյալ պարագայում 
գործ ունենք տարածքային զարգացման տարբեր մակարդակների հետ, ինչը, բնակա-
նաբար, պետք է հաշվի առնվի համաթվում: 
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3. Մշակող արդյունաբերության տեսակարար կշիռը արդյունաբերական արտադրան-
քի կառուցվածքում. 

Այս ցուցանիշի կիրառման նպատակը մարզի արդյունաբերական ներուժի գնահա-
տականի ճշգրտումն է: Հանրապետությունում կան մարզեր, որտեղ արդյունաբերական 
արտադրանքի ծավալը, մարզի մեկ բնակչի հաշվով, բավականաչափ մեծ է, սակայն դա 
հաջողվում է ապահովել հանքագործական արդյունաբերության կամ էլ էլեկտրաէներգե-
տիկայի հաշվին: Ըստ այդմ էլ, իրական արդյունաբերական ներուժի գնահատման նպա-
տակով ներմուծվում է լրացուցիչ փոփոխական, որով փորձ է արվում արդյունքային 
ցուցանիշի ստացման ժամանակ ուժեղացնել մշակող արդյունաբերության ազդեցությունը 
և բացի այդ` շեշտել դրա կարևորությունը մարզի զարգացման համար: 

4. Միջին ամսական հարաբերական աշխատավարձը. 
Միջին ամսական աշխատավարձի հարաբերական մեծության ստացման համար մի-

ջին ամսական աշխատավարձը բաժանվել է մարզում նվազագույն պարենային զամբյու-
ղի արժեքի վրա: Ըստ այդմ, քանի որ ՀՀ մարզերի համար նվազագույն պարենային և 
սպառողական զամբյուղների արժեքները չեն հաշվարկվում, ուստի դա արվել է մեր 
կողմից` հիմք ընդունելով ՀՀ առողջապահության նախարարության մշակած՝ պարենային 
զամբյուղի կազմն ու կառուցվածքը: Ընդ որում, դրանից դուրս են թողնվել սննդամթերք-
ների այն տեսակները, որոնց գները մարզերի կտրվածքով չեն հաշվառվում կամ չեն 
հրապարակվում:  

5. Սպառողական ծախսերը՝ տնային տնտեսության մեկ անդամի հաշվով (ամսա-
կան): 

6. Սննդամթերքի վրա կատարվող ծախսերի տեսակարար կշիռն ընդհանուր սպառո-
ղական ծախսերում: 

7. Մեկ բնակչի ապահովվածությունը բնակմակերեսով (մ2): 
8. Գազաֆիկացված բնակելի տների և բնակարանների տեսակարար կշիռը մարզում 

առկա բնակելի տների և բնակարանների ընդհանուր թվում: 
9. Գործազրկության մակարդակը: 
10. Նպաստառու ընտանիքների քանակը: 
11. Բնապահպանության վիճակն արտացոլող ցուցանիշը. 
Այս ցուցանիշը հաշվարկվել է անշարժ աղբյուրներից՝ մթնոլորտային արտանետում-

ների (մարզի մեկ բնակչի և 1 քառ. կմ հաշվով) ցուցանիշների միջինացմամբ: 
12. Միգրացիայի մնացորդը՝ 1000 բնակչի հաշվով: 
13. Բնակչության բնական աճը: 
14. Հանրակրթական դպրոցների աշակերտների թիվը` 1000 բնակչի հաշվով: 
15. Բժիշկների թվաքանակը` 10000 բնակչի հաշվով: 
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Այս մասնակի ցուցանիշների հիման վրա տարածքային զարգացման համաթիվը կա-
ռուցվել է ձևափոխված առաջին գլխավոր կոմպոնենտի (բաղադրատարր) մեթոդի կի-
րառմամբ1: Համաթվի կառուցման ընթացակարգը բաղկացած է մի քանի փուլերից: 

Առաջին փուլը վերլուծության մեջ ներառված ցուցանիշների արժեքների նորմավո-
րումն է [0;1] միջակայքում:  

Երկրորդ փուլում որոշվում է ինտեգրալային ցուցանիշի չափողականությունը: Դա 
կատարվում է հետևյալ քայլերով. 

1. նորմավորված ցուցանիշների արժեքների հիման վրա կառուցվում է 

( )TpxxxX )()2()1( ~,...,~,~~ = վեկտորի կովարիացիոն մատրիցը )~cov(X , 

2. կառուցվում է 0)~cov( =− pIX λ  բնութագրիչ հավասարումը, որի լուծման արդյուն-

քում դուրս են բերվում մատրիցի 021 ≥≥⋅⋅⋅≥≥ pλλλ  սեփական արժեքները, 

3. ինտեգրալային ցուցանիշի չափողականությունը որոշվում է հետևյալ կերպ. 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≥
λ++λ+λ
λ++λ+λ

=
−≤≤

55.0
...
...;mminm

p21

m21

1pm1
0  

Երրորդ փուլում )()2()1( ~,...,~,~ p
iii xxx  մասնակի չափանիշները բաժանվում են 0m  թվով 

խմբերի: 
Չորրորդ փուլում կառուցվում են 

0
,...,, 21 mMMM խմբերի մեջ ներառված մասնակի 

չափանիշների մոդիֆիկացված գլխավոր բաղադրիչները: Դա իրականացվում է հետևյալ 
քայլերի արդյունքում. 

1.  jM , 0,,2,1 mj ⋅⋅⋅=  խմբում ընդգրկված )(~,),(~),(~ )()2()1(
j

p
jj MxMxMx ⋅⋅⋅  մասնակի 

չափանիշների արժեքների հիման վրա կառուցվում է ))(~cov( jMX  մատրիցը, 

2. որոշվում է ))(~cov( jMX  մատրիցի առավելագույն )(1 jMλ  սեփական արժեքը, 

3. որոշվում է ))(~cov( jMX  մատրիցի T
jpjjj MMMM

j
))(),...,(),(()( 21 llll =  սեփա-

կան վեկտորը` հետևյալ հավասարումների համակարգի լուծման արդյունքում. 
( ) 0)()(-))(cov( 1 =jpjj MIMMX

jk
lλ  

4. որոշվում են jM  խմբում ներառված մասնակի չափանիշների )(~ jy մոդիֆիկացված 

գլխավոր բաղադրիչների արժեքները` հետևյալ բանաձևի միջոցով. 

∑
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⋅=
jp

q

q
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j xMy
1

)(2
1

)( ~)(~ l , ni ,...,2,1=  

                                                 
1 Ներկայացվող մեդոդաբանության հիմնադրույթները արտացոլված են՝ Айвазян С.А., Сравнительный анализ 
интегральних характеристик качества жизни населения субъектов РФ. М.: ЦЭМИ РАН, 2001, աշխատությու-
նում: 
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Հինգերորդ փուլում հաշվարկվում են )()1( 0~,...,~ myy  ինտեգրալային բնութագրիչների 

jv~  կշիռները` ելնելով բոլոր մասնակի չափանիշների գումարային դիսպերսիաներում 

դրանց դիսպերսիայի հարաբերակցությունից: Այսինքն. 
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Համաթվի հաշվարկման համար jv~  կշռային գործակիցները նորմավորվում են 

հետևյալ կերպ. 
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v

 
Ակնհայտ է՝ այս դեպքում գոյություն ունեն կշիռների համար անհրաժեշտ պայման-

ները. 

1
0

1
=∑

=

m

j
jv , 0≥jv , ),...,1( 0mj =  

Վեցերորդ փուլում հաշվարկվում է զարգացման ինտեգրալային y  ցուցանիշը: Դա 
կատարվում է հետևյալ բանաձևի օգնությամբ. 

∑
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)(~
m

j

j
j yvy  

Ներկայացված տարածքային զարգացման մասնակի ցուցանիշների համար հաշ-
վարկված կշռային գործակիցները բերված են աղյուսակ 1-ում: 

Հիմք ընդունելով այս կշռային գործակիցները՝ հաշվարկվել են տարածքային զար-
գացման համաթվի արժեքներն ըստ ՀՀ մարզերի (աղյուսակ 2): 
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Աղյուսակ 1 
Տարածքային զարգացման ցուցանիշների կշռային գործակիցները 

  

 Ցուցանիշը Կշիռը 
1. Համախառն արդյունքը՝ մեկ շնչի հաշվով 0,156 
2.  Արդյունաբերության կշիռը համախառն արդյունքում 0,074 
3.  Մշակող արդյուն. կշիռը արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքում 0,038 
4.  Միջին ամսական հարաբերական աշխատավարձը 0,098 
5.  Սպառողական ծախսերը տնային տնտեսության մեկ անդամի հաշվով 0,119 
6.  Սննդամթերքի վրա կատարվող ծախսերի տեսակարար կշիռն ընդհանուր 

սպառողական ծախսերում 0,085 

7.  Մեկ բնակչի ապահովվածությունը բնակմակերեսով 0,014 
8.  Գազաֆիկացված բնակարանների և բնակելի տների տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի մեջ 0.031 

9.  Գործազրկության մակարդակը 0.074 
10.  Նպաստառու ընտանիքների քանակը 0,069 
11.  Բնապահպանության վիճակի գնահատականը 0,047 
12.  Միգրացիայի մնացորդը՝ 1000 բնակչի հաշվով 0,065 

 Բնակչության բնական աճը 0.041 
13.  Հանրակրթական դպրոցներում սովորող աշակերտների թիվը՝ 1000 բնակչի 

հաշվով 0,039 

14.  Բժիշկների թվաքանակը՝ 10000 բնակչի հաշվով 0.050 
 
 

Աղյուսակ 2 
Տարածքային զարգացման համաթվի արժեքները, 2001-2010 թթ. 

 

Մարզեր 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 աճը, %
Երևան 0,425 0,439 0,498 0,569 0,620 0,680 0,750 0,787 0,779 0,785 84,5 
Արագածոտն 0,341 0,369 0,401 0,430 0,450 0,504 0,531 0,556 0,565 0,594 74,2 
Արարատ 0,340 0,380 0,419 0,478 0,490 0,546 0,620 0,639 0,653 0,657 93,1 
Արմավիր 0,361 0,377 0,396 0,472 0,511 0,524 0,586 0,619 0,632 0,639 76,9 
Գեղարքունիք 0,333 0,357 0,356 0,438 0,441 0,441 0,455 0,502 0,497 0,515 54,9 
Լոռի 0,276 0,265 0,286 0,338 0,367 0,390 0,422 0,452 0,456 0,496 79,9 
Կոտայք 0,380 0,403 0,470 0,522 0,570 0,572 0,597 0,620 0,600 0,604 59,0 
Շիրակ 0,243 0,237 0,247 0,304 0,371 0,388 0,413 0,463 0,466 0,493 102,8
Սյունիք 0,322 0,352 0,380 0,507 0,573 0,622 0,648 0,668 0,630 0,727 126,2 
Վայոց Ձոր 0,395 0,350 0,373 0,465 0,483 0,516 0,582 0,564 0,520 0,567 43,6 
Տավուշ 0,293 0,316 0,349 0,384 0,421 0,397 0,457 0,482 0,468 0,475 62,2 
Պարզ միջի-
նը՝ ըստ մար-
զերի և 
Երևանի 

0,337 0,349 0,379 0,446 0,482 0,507 0,551 0,577 0,570 0,596 76,7 



 157

Տարածքային զարգացման համաթիվը մեր կողմից օգտագործվել է հանրապետու-
թյունում տարածքային զարգացման անհավասարաչափության աստիճանը և դրա փո-
փոխման միտումները հաշվարկելու համար: Այդ նպատակով օգտագործվել է եկամուտ-
ների բաշխման անհավասարության մակարդակը գնահատելու համար օգտագործվող 
Ջինիի գործակիցը, որում եկամուտների մեծության փոխարեն օգտագործվել են տարած-
քային զարգացման համաթվի արժեքները: Ըստ այդմ, տարածքային զարգացման 
անհավասարաչափության գնահատման բանաձևն ունի հետևյալ տեսքը. 

   [ ]NNyyyy
yNN

RDD ++++−+= ...32211 3212
   (1)  

որտեղ` 
N-ը` մարզերի (տարածքային միավորների` ներառյալ Երևանը) թիվն է, 

ky -ը k-րդ մարզի տարածքային զարգացման համաթվի արժեքն է (k=1,2,...,N), ընդ 
որում, բանաձևում մեծությունները ներառվում են նվազման կարգով, այսինքն` 

N321 ... ≥≥≥≥  
y -ը` տարածքային զարգացման համաթվի միջին արժեքն է: 
Քանի որ համաթվի արժեքները պատկանում են բավականաչափ փոքր միջակայքի, 

ուստի դրանց հիման վրա ստացված արժեքներն ունեն փոքր-ինչ այլ չափողականություն, 
քան ավանդական եկամտային Ջինիի գործակիցը: Օրինակ՝ այնպիսի հիպոթետիկ 
իրավիճակում, երբ համաթվի արժեքը առավել զարգացած մարզերում 0.900 է, իսկ 
մյուսներում` 0.100, ապա անհավասարաչափության գործակիցը մոտավորապես հավա-
սար կլինի 0.400-ի: Այսինքն՝ սա տեսականորեն կարող ենք համարել ցուցանիշի առավե-
լագույն սահման, և ստացված արդյունքներն ավելի պատկերավոր դարձնելու համար 
դրանք նորմավորենք 0-ից 0.400 միջակայքի համար: 

Տարածքային զարգացման անհավասարաչափության՝ ստացված գնահատական-
ները արտացոլված են աղյուսակ 3-ում: 

Աղյուսակ 3 
Տարածքային զարգացման անհավասարաչափության գնահատականները 

 

Ցուցանիշը 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 աճը, %
RDD-11 0,125 0,161 0,165 0,128 0,104 0,140 0,138 0,151 0,184 0,150 19,5 
RDD-10 0,031 0,075 0,069 0,031 0,001 0,033 0,027 0,040 0,080 0,053 67,7 
RDD-11(Y) 0,632 0,651 0,744 0,657 0,660 0,770 0,800 0,811 0,842 0,743 17,6 

 
Աղյուսակում ներկայացված առաջին ցուցանիշը (1) բանաձևով հաշվարկված անհա-

վասարաչափության գործակիցն է ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի համար: Հաշվարկնե-
րի արդյունքները ցույց են տալիս, որ դիտարկվող ժամանակահատվածում տարածքային 
զարգացման անհավասարաչափությունը գնալով խորացել է, և RDD-11 գործակցի ընդհա-
նուր աճը կազմել է 19.5%: 
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Երկրորդ ցուցանիշը` RDD-10, հաշվարկվել է (1) բանաձևով, հանրապետության բոլոր 
մարզերի համար: Այս գործակցի միջոցով կարելի է պատկերացում կազմել այն մասին, 
թե մայրաքաղաքից դուրս տարածքային զարգացման անհավասարաչափությունն ինչ 
միտումներ է արձանագրում: Ստացված արդյունքներից երևում է, որ RDD-10 ցուցանիշի 
գծով տարածքային զարգացման անհավասարաչափության աճը ավելի մեծ է. դիտարկ-
վող ժամանակահատվածում՝ 67.7%: Ընդ որում, 2006-2007 թթ. ցուցանիշը գտնվել է 
գրեթե նույն մակարդակում, ինչ 2001-ին: 2008-2009 թթ. արձանագրվել է ԱԳ-10 
գործակցի կտրուկ աճ, որը 2010-ին չնայած էականորեն նվազել է, սակայն, դիտարկման 
ժամանակահատվածի սկզբի համեմատությամբ, դեռևս գտնվում է բարձր մակարդակի 
վրա: Այսինքն՝ կարելի է եզրակացնել, որ տարածքային զարգացման անհավասարաչա-
փության մակարդակը ՀՀ մարզերի միջև դիտարկվող ժամանակահատվածում աճել է 
ավելի արագ տեմպով, քան տարածքային զարգացման անհավասարաչափությունը ՀՀ 
բոլոր տարածքային տնտեսությունների միջև: 

Երրորդ ցուցանիշի միջոցով գնահատվել է տարածքային զարգացման անհավասա-
րաչափության աստիճանը` համեմատության հիմք ընդունելով ոչ թե տարածքային զար-
գացման համաթվի միջին մեծությունը, այլ առավելագույն արժեքը, որ արձանագրվել է 
Երևանում: Այսինքն՝ ցուցանիշը ցույց է տալիս տարածքային զարգացման բևեռաց-
վածության աստիճանը Երևանի և 10 մարզերի միջև: Ստացված արդյունքները վկայում 
են, որ տարածքային զարգացման բևեռացվածությունը դիտարկվող 10 տարվա ընթաց-
քում աճել է 17.6%-ով, ընդ որում, 2007-2009 թթ. ճգնաժամային ժամանակահատվածում 
ցուցանիշը կտրուկ աճ է արձանագրել, իսկ 2010 թ.՝ նույնքան կտրուկ նվազում:  

Ընդհանուր առմամբ, հաշվարկները վկայում են, որ 2001-2010 թթ. տարածքային 
զարգացման անհավասարաչափությունը ՀՀ-ում ոչ միայն չի նվազել, այլ շարունակում է 
խորանալ: Ընդ որում, ճգնաժամային շրջանում այս միտումներն ավելի ընդգծված բնույթ 
են կրել: Վերջին տարիներին առաջանցիկ տեմպերով ավելանում է տարածքային զար-
գացման բևեռացվածության աստիճանը ՀՀ մարզերի ներսում: Այսինքն՝ եթե նախկինում 
ակնառու էր Երևանի և ՀՀ մարզերի միջև զարգացման տարբերությունների աճը, ապա 
2008 թ. սկսած՝ մեծացել է տնտեսական զարգացման մակարդակների ճեղքվածքը ՀՀ 
մարզերի միջև: RDD-11 և RDD-11(Y) ցուցանիշների բացարձակ արժեքների միջև հսկայա-
կան տարբերությունը վկայում է, որ, վերը նկարագրված միտումներով հանդերձ, Երևանի 
տնտեսական զարգացման տեմպերը, ՀՀ մարզերի համեմատությամբ, առաջանցիկ 
բնույթ ունեն: 

 
 
Հոդվածում իրականացվել է ՀՀ-ում տարածքային զարգացման անհամաչափության մակար-

դակի և միտումների գնահատում: Այդ նպատակով կառուցվել և հաշվարկվել է տարածքային 
տնտեսությունների զարգացման մակարդակի ընդհանրական համաթիվ, որի արժեքների նկատ-
մամբ կիրառելով Ջինիի բանաձևը` ստացվել են ՀՀ տարածքային զարգացման անհամաչափու-
թյան գնահատականներ: Հաշվարկներն ընդգրկում են 2001-2010 թթ. ժամանակահատվածը: 
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AРМЕН КТОЯН 
 

УРОВЕНЬ И ТЕНДЕНЦИИ ДИСПРОПОРЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В РА 
 

В статье осуществлена оценка уровня и тенденций диспропорций регионального развития в 
РА. С этой целью построен обобщенный индекс уровня развития региональных экономик, на 
основе его оценок и с применением формулы коеффициента Джини получены оценки диспро-
порций регионального развития в РА. Расчеты осуществлены для периода 2001-2010 гг. 

 
 

ARMEN KTOYAN 
 

LEVEL AND TENDENCIES OF REGIONAL DEVELOPMENT DISPROPORTIONS IN RA 
 
In article the assessment of level and tendencies of regional development disproportions in RA is 

carried out. For this purpose the generalized index of regional economy development level is 
constructed, on the basis of its estimates and with application of Gini coefficient’s formula assessments 
of disproportions of regional development in RA are received. Calculations are carried out for the 
period from 2001 to 2010. 

 
 
 

ՎԱՐԴԱՆ ՎԼԱՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  
 

Հիմնաբառեր.  էլեկտրոնային բիզնես (գործարարություն), 
էլեկտրոնային առևտուր, ցանցային 
տնտեսություն, տեղեկատվական և հե-
ռահաղորդակցության տեխնոլոգիաներ, 
թվային ստորագրություն, համացանց 

 
Գլոբալացումը և տեղեկատվական ու հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների 

բուռն զարգացումները փոփոխություններ առաջ բերեցին առևտրի, կրթության, արտա-
դրության, պետական քաղաքականության, մշակույթի և, ընդհանրապես, հասարակա-
կան կյանքի բոլոր բնագավառներում։ Տեղեկատվական ցանցերը և փոխկապակցված 
տեխնոլոգիաներն արագացնում են տեղեկատվության և տեխնոլոգիաների փոխանցման 
գործընթացները` ստեղծելով նորարարությունների և տնտեսական աճի յուրատեսակ 
պարբերաշրջաններ։ 
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Համացանցի միջոցով իրարից հեռու գտնվող տնտեսավարող սուբյեկտները, որոնք 
ունեն տարբեր մշակութային և արժեքային համակարգեր, կարող են դառնալ գործընկեր-
ներ կամ մրցակիցներ։ Ժամանակակից տեղեկատվական ոլորտը միջազգային  բնույթ 
ունի և կարծես վերացնում է «ազգային» և «միջազգային» հասկացությունների միջև եղած 
սովորական սահմանները։ Դա վերաբերում է ոչ միայն տեղեկատվական համակարգե-
րին, այլ նաև ֆինանսներին, գործարարությանը, որոնք իրականացվում են տեղեկատվա-
կան ցանցերի միջոցով։ Այսպիսով, համացանցի զարգացման շնորհիվ, պայմաններ են 
ստեղծվում աշխարհի տարբեր վայրերում գտնվող շուկաներ մուտք գործելու համար։ 

Վերը նշված գործընթացները «ստիպում» են արտադրողներին նոր մոտեցումներ 
մշակել` հիմք նախապատրաստելով էլեկտրոնային բիզնեսի ձևավորման ու զարգացման 
համար։ 

«Էլեկտրոնային բիզնես» տերմինն առաջին անգամ օգտագործել է IBM կորպորա-
ցիան, 1997 թվականին, երբ վերջինս սկսել է իր առաջին թեմատիկ գովազդային գործու-
նեությունը՝ կառուցված ցանցային տեխնոլոգիաների վրա։ Մինչ այդ «էլեկտրոնային բիզ-
նեսը» մոդայիկ, սակայն բավական վերացական հասկացություն էր։ Տերմինաբանական 
հիմքի վրա փոփոխությունը ենթադրում է նաև հայեցակարգային փոփոխություն։ Նախ-
կինում ցանցային միջավայրում հնարավոր գործունեության միակ տեսակը առևտուրն էր։ 
Մոտեցման փոփոխությունը, որը ճանապարհ է հարթում դեպի էլեկտրոնային բիզնեսի 
նաև այլ տեսակների համար, սկզբնավորեց ոլորտի բուռն զարգացումը։ Այդուհանդերձ, 
էլեկտրոնային առևտուրը շարունակում է մնալ էլեկտրոնային բիզնեսի գլխավոր բաղկա-
ցուցիչը` հանդիսանալով վերջինիս ուղղություններից միայն մեկը։ Էլեկտրոնային բիզնեսի 
նպատակն է օգտագործել համացանցի առավելությունները՝ ինչպես ավանդական բիզ-
նեսի հնարավորությունների ընդլայնման, այնպես էլ բիզնեսի նոր` վիրտուալ տեսակներ 
ստեղծելու համար։  

Մի խումբ հետազոտողներ վկայում են, որ էլեկտրոնային առևտուրը էլեկտրոնային 
բիզնեսի բաղկացուցիչ մասն է1։ Մեկ այլ խումբ «էլեկտրոնային բիզնես» և «էլեկտրոնային 
առևտուր» հասկացությունները նույնացնում է։ Օրինակ՝ Բ.Սկորոդումովը կարծում է, որ 
էլեկտրոնային առևտուրը գործարարության մի ձև է, որտեղ սուբյեկտների միջև փոխ-
գործակցությունները տեղի են ունենում էլեկտրոնային ձևով և ուղեկցվում են տեղեկատ-
վության կամ այլ նյութական ռեսուրսների ֆիզիկական տեղաբաշխմամբ2։  

Հաճախ համացանցով տնտեսական գործարքները բնութագրվում են որպես 
էլեկտրոնային բիզնես, որովհետև դրանք իրականացվում են ցանցային միջավայրում, 
մինչդեռ արտադրությունը և ապրանքի մատակարարումը՝ ավանդական ձևով (բացառու-
թյամբ թվայնացման ենթակա ապրանքների (երաժշտություն, կինո, ծրագրային ապա-

                                                 
1 Глинских А., Современное состояние мирового рынка электронной коммерции. /Компютер – информ. – 
2000. N 1.http/ www/ ci. Ru / inform 01- 00/ fl. htm. 
2 http:// www/ festival./ru/sibiair.nitespreob. htm. – 06.05.02 
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հովման միջոցներ, տեղեկատվություն և այլն), որոնք կարող են ստացվել անմիջապես 
ցանցի միջոցով)1։  

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) էլեկտրոնային բիզնեսը բնո-
րոշում է որպես արտադրության «միջնորդության» մարքեթինգ և ապրանքների ու 
ծառայությունների վաճառք հեռահաղորդակցային ցանցերով2։ Իսկ էլեկտրոնային առև-
տուրը դրա մասնավոր դեպքն է (electrօnic trading), որի տակ հասկացվում է ապրանք-
ների և ծառայությունների տրամադրումը սպառողներին որոշակի վճարով, էլեկտրոնային 
ցանցերի օգտագործմամբ3։ Փաստորեն, ԱՀԿ-ի պաշտոնական մոտեցմամբ՝ էլեկտրոնա-
յին առևտուրը, ի տարբերություն էլեկտրոնային բիզնեսի, չի ներառում արտադրական և 
մարքեթինգային գործունեությունները։  

Կարծում ենք՝ էլեկտրոնային բիզնեսն ավելի ընդհանուր հասկացություն է, որը ներա-
ռում է շուկայական սուբյեկտների միջև փոխհարաբերությունների ցանկացած ձև թվային 
տեխնոլոգիաների միջոցով։ Մինչդեռ էլեկտրոնային առևտուրը սահմանափակված է 
էլեկտրոնային համակարգերով առևտրային գործարքների կատարմամբ. օրինակ՝ 
ապրանքների վաճառք կամ ծառայությունների մատուցում համացանցով։ 

Ինչպես շատ այլ զարգացող երկրներում, այդպես էլ Հայաստանի Հանրապետու-
թյունում, էլեկտրոնային բիզնեսը դեռևս ձևավորման փուլում է։ Տեղեկատվական ցանցե-
րի միջոցով իրենց տնտեսական գործունեությունն են իրականացնում սահմանափակ 
թվով խոշոր կազմակերպություններ, որոնցից կարելի է առանձնացնել հատկապես 
բանկերը, խոշոր խանութների ցանցերը և բջջային օպերատորներին։  

Դրանք ներկայանում են Օn-line վաճառասրահներով և համացանցով հնարավո-
րություն են տալիս կատարելու գնումներ և/կամ ծանոթանալու ապրանքատեսականուն ու 
գներին։ Մյուս կողմից էլ՝ բավականին զարգացած են ներքին ցանցերը, ինչը հնարա-
վորություն է տալիս էականորեն տնտեսելու գործարքային ծախսերը։ Առաջին հերթին 
կարելի է մատնանշել այն, որ յուրաքանչյուր խանութում առկա ապրանքների կազմն ու 
կառուցվածքը արտացոլվում են խանութների ցանցի ներքին տվյալների բազայում և 
տեսանելի են յուրաքանչյուր խանութի համար։ Սա հնարավորություն է տալիս իրակա-
նացնելու գնորդների ավելի բարձրակարգ սպասարկում և պարզեցնելու պաշարների 
կառավարման գործընթացը։ Խոշոր խանութներից և խանութների ցանցերից իրենց վեբ 
կայքերի մատչելիությամբ կարելի է առանձնացնել «ՍԱՍ»4, «Սթար»5, «Երևան սիթի»6 
սուպերմարկետները, «Իդեալ»7 և «Նոր տուն»1 խանութների ցանցերը, «Զիգզագ»2, «Էյ-Ջի 

                                                 
1 Друкер П., Может ли электронная торговля производить поставки? // Эксперт: Спец. выпуск: Мир в 2000 
году, 2000, с. 43-44. 
2  India: WTO implications for ITsector (Business Line). 2000 
3 Царев В. В., Электронная коммерция (В. В. Царев, А. А. Кантарович) - СПб: Питер, 2002, с. 33. 
4 http://sas.am 
5 http://www.star.am 
6 http://www.yerevan-city.am/ 
7 http://www.idealsystem.am 
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էլեկտրոնիկս»3, «Արայ»4 էլեկտրատեխնիկայի խանութները և այլն։  
Էլեկտրոնային բիզնեսի կայացումն ու զարգացումը մեծապես պայմանավորված են 

նաև ցանցային վճարման մեխանիզմների առկայությամբ և զարգացման մակարդակով։ 
ՀՀ-ում առցանց վճարային մեխանիզմների շարքում իրենց յուրահատուկ տեղն ունեն 
«ԱրՔա» և «Իդրամ» վճարային համակարգերը` շնորհիվ մատուցվող ծառայությունների 
լայն շրջանակի։  

Ներկայումս «ԱրՔա» վճարային համակարգի կողմից մատուցվող ծառայությունների 
լրիվ ցանկից կարող են օգտվել ArCa քարտապանները, ինչպես նաև համակարգի անդամ 
բանկերի կողմից թողարկված՝ Master և VISA միջազգային քարտեր ունեցող քարտապան-
ները։ «Իդրամ» ՍՊԸ-ն, որը «Իդրամ» վճարային համակարգի օպերատորն է, հիմնա-
դրվել է 2008 թվականի մայիսի 8-ին։ Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզավորվել է 2009 թվականի դեկտեմբերի 29-ին 
(դրամական փոխանցումների լիցենզիա N 13)։ Ընկերության գործունեության նպատակն 
է համացանցային միջավայրում զարգացնել դրամական փոխանցումների և այլ վճարում-
ների իրականացման հնարավորությունները5։ 

Այդուհանդերձ, պետք է նկատել, որ ցանցային գործելաոճը դեռևս չի ներթափանցել 
տնտեսավարող սուբյեկտների ավելի լայն շրջան։ Սրա հիմնական պատճառներից մեկն 
այն է, որ նորագույն տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաները ՀՀ 
տնտեսավարող սուբյեկտների համար առայժմ մատչելի չեն։  

Այդ պատճառով տեղական շուկայում հիմնական սպառողներ են հանդիսանում խո-
շոր կազմակերպություններն ու բանկերը, որի հետևանքով տեղական շուկայում ծրագ-
րային փաթեթների մեծամասնությունը կազմում են խոշոր ձեռնարկությունների և բանկե-
րի համար հաշվապահական և ֆինանսական ծրագրերը։  

Այսպիսով՝ Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային բիզնեսի հետագա 
զարգացումը պայմանավորված է մի շարք խոչընդոտների հաղթահարմամբ, որոնք 
կարելի է խմբավորվել են հետևյալ կերպ. 

ա) Ֆինանսատնտեսական. էլեկտրոնային բիզնեսի իրականացման համար անհրա-
ժեշտ են արագ գործող թվային կապի միջոցներ` ներառյալ համակարգիչներ։ Սակայն ՀՀ 
տնտեսության արդի վիճակը հնարավորություն չի տալիս բնակչության լայն խավերին 
ձեռք բերելու համակարգիչներ և օգտվելու համացանցից. ըստ պաշտոնական տվյալների` 
ՀՀ-ում աղքատության մակարդակը 37% է։ Դրանով էլ, հիմնականում, սահմանափակվում 
են պետության և տնտեսավարողների հնարավորությունները։  

բ) Իրավական գործոններ. համացանցում իրականացվող գործարքները պետք է 
կարգավորվեն համապատասխան օրենքներով և ենթաօրենսդրական ակտերով։ 
                                                                                                                                                         
1 http://www.nortun.am/pages.php?al=about_us 
2 http://www.zigzag.am/specialdeals.php?id=14 
3 http://www.agelectronics.am/pageseng/catalogue.php?skz=1 
4 http://aray.am/?laid=3&com=module&module=store&product=8057 
5 http://idram.am/index.php?lang=arm&level_id=271 
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Ավանդական հարկային համակարգի նույնությամբ կիրառումը էլեկտրոնային բիզնեսում 
առաջացնում է գործնականում մի շարք անհաղթահարելի խնդիրներ։ Մյուս կողմից՝ 
վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ ցանցային գործարքների նկատմամբ ոչ ցանցային 
հարկերի ու հարկատեսակների նույնությամբ կիրառումը կկրճատի On-line գնորդների 
թիվը 20-25%-ով, իսկ գործարքներինը` 25-30%-ով1, ինչն էլ նշանակալի չափով կզսպի 
էլեկտրոնային բիզնեսի զարգացումը։  

ե) Ինտելեկտուալ գործոններ. էլեկտրոնային բիզնեսի իրականացման համար 
երկուստեք` և վաճառողներից, և գնորդներից պահանջվում են որոշակի հմտություններ` 
կապված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տիրապետման հետ։ Ուսումնասիրություն-
ները ցույց են տալիս, որ ՀՀ-ում բավական ցածր է համակարգչային գրագիտության 
մակարդակը։ Ընդ որում, նկատվում է ընդգծված անհամաչափություն. խոր անջրպետ կա 
մի կողմից` երիտասարդների և տարեցների, իսկ մյուս կողմից՝ քաղաքաբնակների և 
գյուղաբնակների միջև` հօգուտ առաջինների։  

զ) Մշակութային գործոններ. քանի որ էլեկտրոնային բիզնեսը համեմատաբար նոր 
երևույթ է, որոշակի անվստահություն կա դրա նկատմամբ։ Որպես կանոն, գնորդները 
ցանկանում են ապրանքը տեսնել մինչև գնելը, անհանգստություն են ցուցաբերում անո-
րակ ապրանքների հետվերադարձման գործընթացների նկատմամբ, ավելանում է նաև 
զուտ հայկական բնավորությունը՝ գովազդին չվստահելը և խաբվելու մտավախությունը։  

Նշված խոչընդոտների հաղթահարման և ՀՀ-ում էլեկտրոնային բիզնեսի կայացման 
համար, կարծում ենք, որ իր կարևորությամբ առանձնանում է տեղեկատվական և հեռա-
հաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը, որն ապահովում է ցանցային 
տնտեսության տեխնիկական հիմքը։ Առանց տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության 
տեխնոլոգիաների զարգացման հնարավոր չէ ստեղծել էլեկտրոնային բիզնեսի ձևավոր-
ման և զարգացման անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ։ 

Այդուհանդերձ, ՀՀ Կառավարության կողմից իրականացվող՝ տեղեկատավական 
հասարակության կայացմանը միտված միջոցառումները (ՏՀՏ ոլորտի գերակայության 
սահմանում, «Թվային ստորագրության մասին» օրենք, էլեկտրոնային հաշվետվություն-
ների ինստիտուտի կայացում, Գյումրու տեխնոպարկի կառուցում, ՏՀՏ ոլորտի արտա-
դրանքի ամենամյա ցուցահանդեսի կազմակերպում, համացանցի մատակարարների 
շուկայում առողջ մրցակցության ապահովում և այլն) թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ 
նշված խոչընդոտների հաղթահարումը ժամանակի խնդիր է։ 

                                                 
1 A. Goolsbee, "In a World Without Borders: The Impact of Taxes on Internet Commerce", NBER Working Paper 
No.6863, December 1998, and Quarterly Journal of Economics, Vol 115 (2) (May 2000), p. 561-576. 
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Հոդվածը նվիրված է ՀՀ-ում էլեկտրոնային գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների 
ուսումնասիրությանը։ Վերջին տասնամյակները բնութագրվում են տեղեկատվական և հեռահա-
ղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտի բուռն զարգացմամբ, որի արդյունքները ներթափանցել 
են հասարակական կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներ, այդ թվում՝ տնտեսական հարաբերությունների 
համակարգ։ Համակարգչային տեխնիկայի անընդհատ զարգացումն ու ցանցային տեխնոլոգիա-
ների կատարելագործումը հիմք հանդիսացան էլեկտրոնային գործարարության ձևավորման և 
զարգացման համար։  

 
 

ВАРДАН ВЛАСЯН  
 

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В РА 
 

Данная статья посвящена проблемам развития электронного бизнеса в РА. Последние десятилетия 
характеризуются нарастающими темпами научно-технического прогресса, проникающего во все сферы 
человеческой жизни, в том числе и в экономику. Наращивание производительности компьютерных систем 
и совершенствование сетевых технологий привели к формированию нового вида экономической деятель-
ности - электронного бизнеса, как особой формы бизнеса, реализующейся в значительной степени посред-
ством внедрения информационных технологий в процессы производства, продажи и распределения 
товаров и услуг. 

 
 
VARDAN VLASYAN  
 

THE PRՕBLEMS ՕF FORMATION ELECTRONIC BUSINESS IN RA 
 

The article is devօted tօ the prօblems օf develօpment e-business in RA. The last decade 
characterized by increasing temps օf develօpment in infօrmatiօn and cօmmunicatiօn technօlօgy 
sectօr. The results օf thօse develօpments penetrate all sectօrs օf օur life including ecօnօmy. E-
business as a new fօrm օf business became as a result օf grօwing prօductivity օf infօrmatiօn and 
cօmmunicatiօn technօlօgies’ and perfecting netwօrk capacities. E-business cօnstitutes the narrօwer 
definitiօn օf buying, selling, transferring օr exchange օf prօducts and services, between businesses, 
grօups and/օr individuals using the internet, and օther netwօrks. It is an essential activity օf business 
tօday. 
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ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
Դասախոս, ՀՊՏՀ  

 
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Հիմնաբառեր. ապրանքային շուկա, առևտրի ցանց, ապ-

րանքաշրջանառություն, տարածքային 
բաշխվածություն, գործոններ, վարիա-
ցիայի գործակից 

 
Երկրի շուկայական տնտեսության բաղադրիչ է ապրանքային շուկան` իր ներքին 

կառուցվածքով, առանձին տարրերի աստիճանակարգային և փոխադարձ կապերով: Այդ 
շուկան ապահովում է կապը արտադրության և սպառման ոլորտների միջև՝ միաժամա-
նակ որոշելով բաշխման համապատասխանությունը պահանջարկի չափերին և հարաբե-
րակցությունը առաջարկին: Ապրանքների մատակարարման և վերջնական վաճառքի 
տարածքային շուկաների ձևավորման և գործունեության մեջ կարևոր դեր ունի ապրան-
քաշրջանառության զարգացման տարածքային առանձնահատկությունների, բաշխման 
օրինաչափությունների ուսումնասիրությունը: Ապրանքաշրջանառությունն, ըստ էության, 
սինթետիկ ցուցանիշ է, քանի որ այն կազմավորվում (գումարվում) է առք ու վաճառքի 
առանձին ակտերից, առանձին ապրանքների վաճառքից, բոլոր մարզերի ապրանքա-
շրջանառությունից: 

Տարածքային կտրվածքով առանձնացվում է յուրաքանչյուր մարզի ապրանքաշրջա-
նառությունը, որը կազմավորվում է ամբողջական գործոնների ազդեցությամբ` արտա-
դրական, ֆինանսատնտեսական, սոցիալ-ժողովրդագրական, բնակլիմայական: Մանրա-
ծախ ապրանքաշրջանառությունը, ընդհանուր առմամբ, սահմանափակվում է մարզի 
սահմաններում և նախատեսվում է տվյալ մարզում ապրող բնակչության համար: Մարզե-
րը տարբերվում են բնակչության կենսագործունեության բնութագրերով, որոնք իրենց 
ազդեցությունն են թողնում տարածքային շուկաների զարգացման և սպառողների վճա-
րունակ պահանջարկին նպատակաուղղված կայուն տեսականու ձևավորման վրա: Ապ-
րանքային շուկաների տարածքային կազմակերպումն ունի տնտեսական և սոցիալական 
ուղղվածություն, որը դրսևորվում է բնակչության մեկ շնչի հաշվով ապրանքաշրջանառու-
թյան փոփոխության մեջ: Այս ցուցանիշը կարելի է դիտարկել որպես ապրանքային 
սպառման միջին մակարդակ և չափել դրա դինամիկան ու տարածքային տատանում-
ները: Աղյուսակ 1-ում ՀՀ մարզային կտրվածքով բերված են բնակչության մեկ շնչի հաշ-
վով ապրանքաշրջանառության չափերի և դինամիկայի (փաստացի և համադրելի գնե-
րով) վերաբերյալ տվյալներ, ինչպես նաև ցույց է տրված մանրածախ ապրանքաշրջանա-
ռության (համադրելի գներով) հարաբերական հավելաճը՝ ըստ գործոնների:  



Աղյուսակ 1 
 

Բնակչության մեկ շնչի հաշվով ապրանքաշրջանառության դինամիկան ըստ ՀՀ մարզերի* 
 

Ապրանքաշրջանառությունը 
բնակչության մեկ շնչի հաշվով, դրամ 

Բնակչության մեկ շնչին 
բաժին ընկնող ապրանքա-

շրջանառության աճի 
տեմպը (2010 թ.՝ 2006 թ. 

նկատմամբ, %) 

Ապրանքաշրջանառության ընդհանուր 
բացարձակ հավելաճը 

այդ թվում՝ ի հաշիվ  
(%-ով) 

 
 
 
 
 

Մարզերը 2006 թ. 
համապա- 
տասխան 
տարվա 
գներով 

2010 թ. 
համապա- 
տասխան 
տարվա 
գներով 

2010 թ. 
համադրե-
լի գներով 

 

համապա-
տասխան 
տարվա 
գներով 

համադրելի 
գներով, 
մլն դրամ 

համադրելի 
գներով,  
մլն դրամ բնակչության 

մեկ շնչին բաժին
ընկնող ապրան-
քաշրջանառու-

թյան 

բնակչու-
թյան 

թվաքա-
նակի 

ք. Երևան 639332,1 875778,8 696167,6 137,0 108,9 73141,9 87,0 13,0 
Արագածոտն 32280,4 56330,3 45685,5 174,5 141,5 1974,5 96,4 3,6 
Արարատ 40312,5 65887,7 53654,5 163,4 133,1 3932,0 94,9 5,1 
Արմավիր 54521,6 107087,0 88721,6 196,4 162,7 10036,0 97,1 2,9 
Գեղարքունիք 32524,8 53553,1 44149,3 164,7 135,7 2890,0 97,3 2,7 
Լոռի 62162,8 82760,9 67285,3 133,1 108,2 1369,4 105,4 -5,4 
Կոտայք 86528,7 119463,0 98648,3 138,1 114,0 3912,3 87,2 12,8 
Շիրակ 52626,9 105936,5 86267,5 201,3 163,9 9501,0 99,8 0,2 
Սյունիք 48156,3 72700,5 56269,7 151,0 116,8 1240,5 100,0 0,0 
Վայոց ձոր 78299,3 79035,8 64100,4 100,9 81,9 -785,9 101,0 -1,0 
Տավուշ 60530,9 98793,9 79930,3 163,2 132,0 2613,3 99,8 0,2 
Ընդամենը՝  
ՀՀ-ում 

254825,0 358025,4 287570,6 140,5 112,9 115542,0 92,3 7,7 

*  Աղյուսակի տվյալները հաշվարկել է հեղինակը: Աղբյուրը` ՀՀ մարզերը թվերով, 2009, էջ 57, ՀՀ մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2011, էջ 58, 67:  
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Աղյուսակի տվյալներից երևում է, որ բնակչության մեկ շնչի հաշվով ապրանքաշրջա-
նառությունը մարզային կտրվածքով անհամաչափ է: Մանրածախ ապրանքաշրջանա-
ռության բնորոշ առանձնահատկությունն այն է, որ ապրանքը վաճառվում է վերջնական 
սպառողին, որով ավարտվում է ապրանքաշրջանառության գործընթացը. ապրանքը 
շրջանառության ոլորտից դուրս է գալիս և այլևս չի մասնակցում: Վիճակագրական հաշ-
վառման գործող համակարգում ապրանքաշրջանառության նշանակալի մասը ներառում 
է այն գնորդներին վաճառված ապրանքները, որոնք չեն բնակվում տվյալ մարզում, ինչը 
մեխանիկորեն մեծացնում է տվյալ մարզի մեկ բնակչին բաժին ընկնող ապրանքա-
շրջանառության չափը և, բնականաբար, աղավաղում է դրա մակարդակի և դինամիկայի 
գնահատումը: Երևանի մեկ բնակչին բաժին ընկնող մանրածախ առևտրի շրջանառու-
թյունը մոտ 2.5 անգամ ավելի է հանրապետական միջինից, ինչը հիմնականում պայմա-
նավորված է վերը նշված հանգամանքով, այսինքն՝ հանրապետության մի շարք մարզերի 
(հիմնականում Երևանին մոտ գտնվող) բնակչությունը ապրանքների ձեռքբերման պա-
հանջարկի մի մասը բավարարում է Երևանի առևտրի կազմակերպություններում: Բացի 
դրանից, հանրապետության գրեթե բոլոր մարզերին բնորոշ է գերփոքր (մինչև 5 մարդ) 
խանութների և կրպակների մեծ տեսակարար կշիռը, որոնց ապրանքային պաշարների և 
տեսականու ձևավորման համար մանրամեծաքանակ առևտուրը կատարվում է ման-
րածախ ցանցի միջոցով:  

Ինչպես երևում է աղյուսակի 1-ի տվյալներից, 2010 թվականին մանրածախ ապրան-
քաշրջանառության ընդհանուր ծավալի (համադրելի գներով) նվազում է արձանագրվել 
Վայոց ձորի մարզում (785.9 մլն դրամ), իսկ մնացած մարզերում, որոշ համամասնու-
թյամբ, բարձրացել է մանրածախ ապրանքաշրջանառության ծավալը (գնի գործոնը նախ-
օրոք բացառել ենք, քանի որ ապրանքաշրջանառությունը վերահաշվարկել ենք 2006 թ. 
գներով): 

Մարզերի մեծ մասում մանրածախ ապրանքաշրջանառության հավելաճի հիմնական 
մասը պայմանավորված է եղել սոցիալ-տնտեսական գործոններով, իսկ դեմոգրաֆիկ 
գործոնը ունեցել է քիչ ազդեցություն: ՀՀ-ում մանրածախ առևտրի ընդհանուր շրջա-
նառության (համադրելի գներով) հավելաճի 92.3%-ը պայմանավորված է եղել մեկ 
բնակչին բաժին ընկնող ապրանքաշրջանառության ավելացմամբ, իսկ 7.7%-ը՝ բնակչու-
թյան թվաքանակով, վերջինս մայրաքաղաք Երևանում և Կոտայքի մարզում համապա-
տասխանաբար կազմել է՝ 13.0% և 12.8%: 2010 թվականին մեկ բնակչին բաժին  ընկնող 
մանրածախ ապրանքաշրջանառության ամենաբարձր աճն արձանագրվել է Շիրակի 
մարզում, ինչպես փաստացի (201.3%), այնպես էլ համադրելի գներով` 163.9%, ընդ որում, 
համադրելի գներով հաշվարկված ընդհանուր ապրանքաշրջանառության հավելաճի 
99.8%-ը ստացվել է մեկ բնակչին բաժին ընկնող ապրանքաշրջանառության ավելացման, 
իսկ 0.2%-ը՝ բնակչության թվաքանակի ավելացման հաշվին: Բնակչության մեկ շնչի 
հաշվով ապրանքաշրջանառության տարածքային տատանումների մակարդակը (առանց 
Երևանի) գնահատելու համար հաշվարկել ենք տատանման ցուցանիշը (վարիացիայի 
գործակիցը) 2006 թ. և 2010 թ համար: Հաշվարկների ադյունքում 2006 թ. համար ստա-
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ցել ենք 104%, իսկ 2010 թ. համար՝ 102%, ինչը թույլ է տալիս կատարել հետևյալ եզրա-
հանգումը. բնակչության մեկ շնչի հաշվով ապրանքաշրջանառության տարածքային տար-
բերությունները բավական մեծ են, չնայած 2006 թ. համեմատությամբ նվազել են 2 տոկո-
սային կետով: Այդպիսի անհամաչափության մեղմացումն, առաջին հերթին, պահանջում 
է մանրածախ առևտրի զարգացման անհամաչափության ուսումնասիրություն, գնահա-
տում և պատճառների բացահայտում: Բնական է, որ դրանք պայմանավորված են մի 
շարք գործոններով` առևտրի կազմակերպությունների քանակով, բնակչության թվաքա-
նակով, ապրանքաշրջանառության կառուցվածքով, նյութատեխնիկական բազայի հա-
գեցվածությամբ, ինչպես նաև բնակչության գնողունակ պահանջարկի մակարդակի տար-
բերություններով: Որոշակի դեր ունի նաև առևտրամատակարարման ենթակառուցվածքի 
զարգացման մակարդակը: Այդուհանդերձ, թե ինչպես, ինչ ուղիներով և ինչպիսի ժամ-
կետներում են ապրանքները հասնում գնորդներին, որքան համաչափ դրանք կլինեն 
բաշխված երկրի ողջ տարածքում և առանձին առևտրային կազմակերպություններում, 
կախված է առևտրային գործունեությունից:  

Առևտրի սոցիալ-տնտեսական արդյունավետության աճի կարևոր պայման է մանրա-
ծախ առևտրի ցանցի կազմակերպման բարձր մակարդակի ապահովումը, ինչով էլ 
պայմանավորված են բնակչության առևտրային սպասարկման որակը, ապրանքաշրջա-
նառության աճի տեմպը, ապրանքաշրջանառելիության արագացումը, առևտրային կազ-
մակերպությունների շահութաբերությունը: Քանի որ ապրանքների զանգվածի ճնշող 
մասն իրացվում է մանրածախ առևտրի ցանցում, ապրանքաշարժն ամենից առաջ պետք 
է ուղղված լինի խանութներին ապրանքների մատակարարման արդյունավետ կազմա-
կերպմանը: Մանրածախ առևտրային ցանցում ապրանքների մատակարարումը պետք է 
լինի անընդհատ և համաչափ: Վերջին տարիներին առևտրի նյութատեխնիկական բա-
զան նշանակալիորեն ընդլայնվել է: Ներկայումս կարևոր նշանակություն ունի առևտրա-
յին ցանցի արագ զարգացման հիմնախնդիրն այն մարզերում (քաղաքային և գյուղական 
վայրերում), որտեղ կա զարգացման ոչ բավարար մակարդակ: Ինչպես երևում է աղյու-
սակ 2-ի տվյալներից, 2006-2011 թթ. խանութների ընդհանուր քանակը ՀՀ-ում ավելացել 
է 5380 միավորով, 10000 բնակչի հաշվով` 17 միավորով, իսկ կրպակների քանակը 
նվազել է 734 միավորով: Որոշակի տեղաշարժեր են նկատվում նաև մարզային կտրված-
քով: Այսպես՝ մայրաքաղաք Երևանում 2011 թ., 2006 թ. համեմատությամբ, խանութների 
քանակն աճել է 1.7 անգամ, Տավուշի մարզում` 1.5 անգամ, Արարատի մարզում՝ 2.1 ան-
գամ, Արմավիրի մարզում` 2.4 անգամ, Կոտայքի մարզում` 2.2 անգամ: Այս օրինաչափու-
թյունը նշված մարզերում պահպանվում է նաև 10000 բնակչի հաշվով: Լոռու մարզում 
նշված ժամանակահատվածում խանութների քանակը կրճատվել է 30 միավորով, իսկ 
կրպակներինը` 27-ով: Աղյուսակ 2-ում բերված տվյալները վկայում են, որ ՀՀ-ում 10000 
բնակչի հաշվով մանրածախ առևտրային օբյեկտների (այդ թվում՝ խանութների և կրպակ-
ների) բաշխվածությունը մարզային կտրվածքով անհամաչափ է:  
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Աղյուսակ 2 
Խանութների և կրպակների հիմնական ցուցանիշներն ըստ ՀՀ մարզերի* 

 

Խանութների քանակը Կրպակների քանակը 
2006 թ. 2011 թ.  2006 թ. 2011 թ.  

Մարզերը ընդա-
մենը, 

միավոր 

10000 
բնակչի 
հաշվով

ընդա-
մենը, 

միավոր

10000 
բնակչի 
հաշվով

ընդա-
մենը, 

միավոր

10000 
բնակչի 
հաշվով 

ընդա-
մենը, 

միավոր 

10000 
բնակչի 
հաշվով

ք. Երևան 5474 50 9224 82 2807 25 2171 19 
Արագածոտն 90 6 134 9 101 7 229 16 
Արարատ 522 19 1092 39 187 7 122 4 
Արմավիր 85 3 208 7 358 13 416 15 
Գեղարքունիք 166 7 226 9 193 8 156 6 
Լոռի 348 12 318 11 784 28 757 27 
Կոտայք 353 13 792 28 844 31 735 26 
Շիրակ 442 16 582 21 359 13 402 14 
Սյունիք 139 9 173 11 280 18 196 13 
Վայոց ձոր 129 23 161 29 59 11 46 8 
Տավուշ 447 33 665 49 361 27 369 27 
Ընդամենը՝ ՀՀ-ում 8195 25 13575 42 6333 20 5599 17 

 

* Աղյուսակի տվյալները հաշվարկել է հեղինակը: Աղբյուրը` ՀՀ մարզերը թվերով, 2009, էջ 54-55, ՀՀ սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2011 թ. հունվար-դեկտեմբերին, էջ 49:  

 
Հետևաբար՝ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել առևտրային ցանցի տեղաբաշխման վրա 

ազդող քաղաքաշինական (քաղաքի մեծությունը, տարածքի ֆունկցիոնալ գոտիավորումը, 
բնակչության խտությունը, աշխատանքի, վարչական, մշակութային և մարզական կենտ-
րոնների տեղաբաշխումը), տրանսպորտային (հասարակական և անհատական տրանս-
պորտի տեղափոխման հիմնական հոսքերի ուղղությունը և ինտենսիվությունը), սոցիալա-
կան (մանրածախ առևտրի կազմակերպություն հաճախելու վրա ժամանակի ծախսերի 
իջեցման հնարավորությունը, սպասարկման բարձր մակարդակի հասնելը) և տնտեսա-
կան (կապիտալ ներդրումների արդյունավետությունը, դրանց եկամտաբերության օպտի-
մալ մակարդակը) գործոնները: Միայն այդպիսի գործոնների համալիր ուսումնասիրու-
թյունը և համապատասխան միջոցառումների իրականացումը կստեղծեն անհրաժեշտ 
պայմաններ տարածքային կտրվածքով՝ բնակչության սպառողական պահանջարկի հա-
վասարաչափ բավարարման համար: 

 

 
Հոդվածում մարզային կտրվածքով ուսումնասիրվել են 2006 և 2010 թվականներին մեկ 

բնակչի հաշվով մանրածախ ապրանքաշրջանառության դինամիկան (փաստացի և համադրելի 
գներով) և մանրածախ ապրանքաշրջանառության (համադրելի գներով) հարաբերական հավել-
աճը՝ ըստ գործոնների: Ներկայացվել են ապրանքաշրջանառության տարածքային անհամաչափ 
զարգացումը պայմանավորող գործոնները:  
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РУЗАННА ГЕВОРГЯН 
 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  
ОСОБЕННОСТЕЙ ТОВАРНОГО РЫНКА 

 

В статье проводится анализ динамики розничного товарооборота на душу населения (в 
фактических и сопоставимых ценах) и относительного прироста розничного товарооборота (в 
сопоставимых ценах) по факторам за 2006 и 2010 годы. Представлены факторы, обусловлива-
ющие неравномерное развитие товарооборота в территориальном разрезе.  

 
 

RUZANNA GEVORGYAN 
 

A STATISTICAL STUDY OF THE TERRITORIAL CHARACTERISTICS  
OF THE COMMODITY MARKET 

 

The article analyzes the dynamics of retail sales per capita (at current prices and comparable 
prices) and the relative increase in retail trade ( in comparable prices) by factors of 2006 and 2010. 
Presents the factors that contribute to the uneven development of trade in the territorial aspect.  

 

 
 

ՀՌԻՓՍԻՄԵ ԱԶԻԶՅԱՆ 
Մանկավարժական գիտությունների  
թեկնածու, ՀՊՏՀ  

 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. մրցունակություն, սերտիֆիկացում, ծա-
ռայություններ, բրենդ, հյուրանոց, ճանա-
պարհ, էկոտուրիզմ, որակ 

 

Զբոսաշրջությունը համաշխարհային տնտեսության առաջատար և առավել դինամիկ 
զարգացող ոլորտներից է: Շատ երկրներում զբոսաշրջության ոլորտը զգալի ներդրում 
ունի ՀՆԱ ձևավորման, բնակչության զբաղվածության ապահովման և ազգաբնակչու-
թյան կենսամակարդակի բարձրացման գործում: Զբոսաշրջության չափաբաժինը Հայաս-
տանի համախառն ներքին արդյունքում կազմում է 6,5%, և այսօր այն համարվում է 
տնտեսության զարգացման հեռանկարային ուղղություններից մեկը: Հայաստանը, ունե-
նալով զբոսաշրջության համար գրավիչ պատամամշակութային, բնակլիմայական տես-
արժան վայրեր, ինչպես նաև աչքի ընկնող՝ ազգային բացառիկ հյուրընկալություն և հյու-
րասիրություն, որ գրավում է ամենատարբեր հետաքրքրությունների տեր զբոսաշրջիկ-
ներին, մեծ ներուժ է դառնում` միջազգային զբոսաշրջային շուկային առաջարկելու բարձ-
րակարգ ծառայություններ: 
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Չնայած զբոսաշրջության զարգացման միտումներին` Հայաստանի մասնաբաժինը 
եվրոպական զբոսաշրջային շուկայում աննշան է: Համաշխարհային և տարածաշրջանա-
յին համատեքստում ՀՀ-ն բնութագրվում է որպես միջազգային փոքր թվով այցելություն-
ներ ունեցող երկիր: Մինչդեռ, որպեսզի զբոսաշրջային արդյունաբերությունը ապահովի 
երկարատև և կայուն զարգացում, զբոսաշրջային արդյունքը մրցունակ պետք է լինի թե՛ 
համաշխարհային շուկայում, թե՛ տարածաշրջանում: Համաշխարհային շուկայում մրցու-
նակ լինելու համար անհրաժեշտ է ունենալ այնպիսի զբոսաշրջային արդյունաբերություն, 
որը կարող է առաջարկել մասնագիտացված, եզակի և պահանջարկին համապատաս-
խան զբոսաշրջային ապրանք: Հայկական զբոսաշրջային ապրանքը դեռևս չունի բարձր 
համարում, որի պատճառով չի կարող միջազգային շուկայում բարձր դիրք գրավել: 
Հետևաբար՝ պետք է մեծ ծավալի աշխատանք կատարել Հայաստանը միջազգային պայ-
մաններին համապատասխանող բրենդ (ապրանքանիշ) դարձնելու և համաշխարհային 
շուկայում տեղ զբաղեցնելու համար: Անհրաժեշտ է միջազգային հանրության կողմից 
ձևավորել Հայաստանի նկատմամբ նպատակային հետաքրքրվածություն՝ այցելելու և ծա-
ռայություններից օգտվելու ցանկություն, ներդրումներ կատարելու շահագրգռվածություն: 

Հայաստանի զբոսաշրջային արդյունաբերությունը չպետք է մեկուսացված լինի 
համաշխարհային զարգացումներից: Պետական և մասնավոր հատվածները պետք է 
ուսումնասիրեն և հաշվի առնեն միջազգային լավագույն փորձը: Հիմնական ուշադրու-
թյունը պետք է կենտրոնացնել առաջնային թեմատիկայի և ուղղությունների վրա: Այդ 
կապակցությամբ կարելի է գոյություն ունեցող որոշ հանգստավայրեր դարձնել գերակա: 
Դրանք պետք է ընտրվեն այնպիսի սկզբունքով, որը կնպաստի տվյալ թեմատիկային 
համապատասխան զբոսաշրջիկների գրավմանը:  

Այցելավայրը ներկայացնում է ոչ թե մեկ ապրանք, այլ այնպիսի ապրանքների ամ-
բողջություն, ինչպիսիք են հյուրանոցները, մշակութային, ժամանցային, հասարակական 
սննդի վայրերը և այլն: Հանգստավայրում տիրող մթնոլորտը, տեղի բնակչության վերա-
բերմունքը և ընդհանուր տպավորությունները ստեղծում են այցելավայրի ապրանքանիշի 
հուզական արժեքը: Հաջողակ ապրանք ստեղծելու գաղտնիքը սպառողի և ապրանքի 
միջև հուզական կապի ամրապնդումն է:  

Ժամանակակից հյուրանոցային բազան համարվում է 21-րդ դարի զբոսաշրջային 
արդյունաբերության հիմքը: Զբոսաշրջային ծառայությունները, այդ թվում՝ հյուրանոցային 
սպասարկման ծառայությունները, կառուցված են ժամանակակից հյուրընկալության 
սկզբունքներով` այդպիսով բարձրացնելով դրանց դերը հայրենական զբոսաշրջության 
զարգացման գործում: Զբոսաշրջության զարգացման պատմությունը ցույց է տալիս, որ 
զբոսաշրջային արդյունաբերության կազմակերպությունների, նաև հյուրանոցային տնտե-
սության օբյեկտների դերը չի փոխվել: Հյուրերին նախկինի պես դիմավորում, կերակրում 
և օթևան են տրամադրում: Աշխարհում գնալով ավելանում է զբոսաշրջիկների քանակը, 
դրան զուգահեռ՝ բարձրանում է սպասարկման ոլորտի և մատուցվող ծառայությունների 
նկատմամբ սպառողների պահանջմունքների մակարդակը: Սպառողների պահանջմունք-
ների առավելագույն բավարարումը դառնում է §որակ¦ հասկացությունը ձևավորող 
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կարևոր և գլխավոր գործոն: Մեծանում է նաև միջազգային չափանիշներին համապա-
տասխան բարձրորակ ծառայություններ ու սպասարկում ստանալու ցանկությունը: 
Խնդիր է առաջանում հաճախորդների հարմարավետությունը ապահովելու այնպես, որ 
նրանք իրենց զգան ինչպես տանը և հնարավորություն ունենան բավարարելու սեփական 
պահանջմունքները: Մինչդեռ մեր հանրապետությունում, ի հակադրություն հյուրանոցնե-
րի բարձր գների, սպասարկման մակարդակը բավական ցածր է: 

Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում հանգստին, մատուցվող ծառայություն-
ներին, հանգրվանելուն ներկայացվող պահանջների առավելագույն բավարարման ուղի-
ներից մեկը ստանդարտացումն է: Մատուցվող ծառայության որակը դժվար է վերահսկել, 
քանի որ այն ոչ նյութական արդյունք է և հնարավոր չէ պահել, փոխադրել կամ վերա-
դարձնել՝ սպառողի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում: Զբոսաշրջիկը հյու-
րանոցային ծառայությունը ստանում է այնպիսի տեսքով, ինչպես մատուցվում է: Այդ է 
պատճառը, որ մեծ մասամբ խոստացված և մատուցված ծառայությունները չեն համա-
պատասխանում: Ծառայությունների սերտիֆիկացումը իրականացնելու համար անհրա-
ժեշտ է մշակել նոր ազգային ստանդարտներ և այլ նորմատիվային փաստաթղթեր, 
որոնցում պետք է սահմանված լինեն որոշակի ծառայությունների` միջազգային նորմերին 
ու կանոններին համապատասխան որակական ցուցանիշները: 

Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս բավական անելիքներ ունի զբոսաշրջու-
թյան կայուն զարգացումն ապահովելու համար: Սպասարկման որակը բարձրացնելուց 
բացի, պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնել նաև ճանապարհաշինությանը` զբոսաշրջիկ-
ների համար ավելի մատչելի դարձնելով այցելությունները տեսարժան վայրեր: Հարկա-
վոր է ստեղծել նաև այնպիսի զբոսաշրջային երթուղիներ, որոնք կներկայացնեն մեր 
երկրի բնակլիմայական և աշխարհագրական գրավչությունը: Զբոսաշրջային այցելավայ-
րերը չպետք է սահմանափակվեն միայն եկեղեցիներով: Մեր երկիրն ունի Էկոտուրիզմի 
մեծ ներուժ, ուստի պետք է խթանել դրա զարգացումը: Միաժամանակ, գոյություն ունեն 
մի շարք այլ գործոններ, որոնց հաղթահարումը էականորեն կանդրադառնա Հայաստա-
նում զբոսաշրջության զարգացման վրա: Դրանց թվին են պատկանում համընդհանուր 
թանկությունը, աղքատությունը, միջազգային վերաբերմունքը ռիսկայնության նկատ-
մամբ, զբոսաշրջության ոլորտում որակավորված աշխատուժի պակասը: 

Թեև ՀՀ Կառավարությունը զբոսաշրջության ոլորտում նպատակաուղղված քաղա-
քականություն է վարում, այնուհանդերձ, Հայաստանը չունի զբոսաշրջության զարգաց-
ման հստակ ռազմավարություն, ինչպես նաև մեկ միասնական պետական մարմին, որը 
կկրի հասարակական բոլոր ծրագրերի պատասխանատվությունը:  

Հայաստանի տնտեսության ներկայիս պայմաններում կարևոր է դառնում «Հայաս-
տան» միասնական բրենդի ստեղծումը, որը բարդ ու երկարատև գործընթաց է և պա-
հանջում է ազնվություն ու անաչառություն: Վերջինիս իրագործումով կարելի է շահեկա-
նորեն օգտագործել այցելավայրի մասին զբոսաշրջիկների պատկերացումները՝ նպաս-
տելով զբոսաշրջության զարգացմանը: 
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Զբոսաշրջության արդյունաբերությունը հանրապետության դինամիկ զարգացող ճյուղերից է: 
Համաշխարհային շուկայում այն մրցունակ դարձնելու համար պետք է բարձրացնել սպասարկման 
որակը, բարելավել ճանապարհաշինությունը, ստեղծել զբոսաշրջային նոր երթուղիներ, զարգաց-
նել էկոտուրիզմը, հաղթահարել աղքատությունն ու թանկությունը: Այս ոլորտի հասարակական 
ծրագրերի վերահսկման համար հարկ է ստեղծել մեկ միասնական պետական մարմին: 

 
 

РИПСИМЕ АЗИЗЯН 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РА 
 

Индустрия туризма одна из самых динамично развиваюшихся отраслей экономики в респуб-
лике. Для достижения конкурентоспособности на всемирном рынке нужно поднять уровень обслу-
живания, улучшить дорожное строительство, создать новые туристические пути, развивать экоту-
ризм, преодолеть нищиту и дороговизну, создать единый государственный орган для контроли-
рования общественных программ в этой сфере. 

 
 

HRIPSIME AZIZYAN 
 

THE PROBLEMS OF DEVELOPING TOURISM IN RA 
 

Industry of tourism is one of the most dynamicly developing branches in the republic.We need to 
raise the level of service, make better the road construction, create new travel paths, develop 
ecotourism, overcome poverty and high costs, create one state authority, controlling the programs in 
this area, thus, to make tourism more competitive in the world market.  

 
 

ԱՆՆԱ ՓԱԽԼՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ  

ՈՐՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ 
 

Հիմնաբառեր.  տրանսպորտային ենթակառուցվածք, լո-
գիստիկ ծախսեր, ծովային ելք չունեցող 
երկրներ, կոնտեյներային փոխադրումներ 

 
Գլոբալացման գործընթացները փոխել են ենթակառուցվածքների վերաբերյալ ա-

վանդական պատկերացումները: Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների բարելավումը 
կարևորվում է ոչ միայն գործառնական ծախսերի կրճատման, այլև համաշխարհային 
շուկա մուտքի ապահովման և միջազգային առևտրի խթանման տեսանկյունից: Այլ կերպ 
ասած, ենթակառուցվածքների զարգացումն առանցքային նշանակություն ունի երկրի 
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մրցակցային առավելությունների ձեռքբերման գործում:  
Տրանսպորտային ենթակառուցվածքներին էական նշանակություն է տրվում ինչպես 

զարգացող, այնպես էլ զարգացած երկրներում: ՄԱԿ-ի հովանու տակ գործող Ասիայի և 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի 
(UNESCAP կամ ESCAP)1 գնահատմամբ` տրանսպորտի և պահեստավորման ավելացրած 
արժեքը Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի երկրներում տատանվում է 
ՀՆԱ-ի 3-8%-ի սահմաններում2: Պետական ներդրումները տրանսպորտի ոլորտում, 
որպես կանոն, տատանվում են ՀՆԱ 2-2,5%-ի սահմաններում3 և կարող են գերազանցել 
4%-ը` տրանսպորտային ենթակառուցվածքների նորացում ու արդիականացում իրակա-
նացնող երկրներում (Վիետնամ, Չինաստան, Թաիլանդ)4:  

Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացումն Արևելյան և Հարավարևելյան 
Ասիայում առանցքային դեր է ունեցել համաշխարհային առևտրի աննախադեպ աճի 
ապահովման գործում: Այսպես՝ միջազգային առևտրի աճն ուղղորդվել է միջազգային 
կոնտեյներային փոխադրումների և ավիափոխադրումների ցանցի ընդլայնման շնորհիվ: 
Իսկ համաշխարհային կոնտեյներային փոխադրումներում գերակշռում են ասիական 
երկրները, որոնց բաժին է ընկնում կոնտեյներային ծովային փոխադրումների 46%-ը, 
կոնտեյներների նավահանգստային շրջանառության 62%-ը, կոնտեյներային նավաշինու-
թյան 83%-ը, միևնույն ժամանակ, Հարավային և Արևելյան Ասիայի 12 խոշոր արտահա-
նողներին բաժին է ընկնում կոնտեյներների մասնակցությամբ իրականացվող համաշ-
խարհային արտահանման 50%-ը5:  

Լոգիստիկ ծախսերը սովորաբար գերազանցում են ապրանքների իրացման արժեքի 
20%-ը, որից միայն տրանսպորտային ծախսերին բաժին է ընկնում մոտ 13%-ը6: Ընդ 
որում, դեպի ծով անմիջական ելք չունեցող երկրներում լոգիստիկ ծախսերը 50%-ով 
գերազանցում են ծովափնյա երկրների նույն ցուցանիշը7: Աշխարհագրական և կլիմայա-
կան տարբեր գոտիներում գտնվող՝ ծովային ելք չունեցող երկրներին համախմբում է 
կախվածությունը հարևան երկրների առևտրային և տրանսպորտային ենթակառուց-
վածքներից: Բեռնափոխադրման և տարանցման հետ կապված ծախսերը խոչընդոտում 
են ծովային ելք չունեցող երկրների լիարժեք մասնակցությունը միջազգային առևտրին` 
թերևս, ավելի շատ, քան մաքսատուրքերը: Իսկ միջազգային առևտրին մասնակցելու 
անբարենպաստ պայմանները խթանում են արտաքին առևտրի ազատականացումը: 
                                                 
1 Հայաստանի Հանրապետությունը հանձնաժողովին անդամակցել է 1994 թ. հուլիսի 26-ին: 
2  ESCAP, Statistical Abstract of  Transport 2005, www.unescap.org/ttdw/statabs/index2.asp. 
3 World Bank, Transport Sector Overview, http://www.worldbank.org/transport/whytsimp.htm. 
4 Asian Development Bank, Japan Bank for International Cooperation and World Bank, Connecting East Asia: A New 
Framework for Infrastructure, Washington D.C., World Bank, 2005. 
5 United Nations ESCAP, Enhancing Regional Cooperation in Infrastructure Development Including That Related to 
Disaster Management, New York, 2006, էջ 28:  
6 ESCAP, Statistical Abstract of Transport 2005, www.unescap.org/ttdw/statabs/index2.asp. 
7 United Nations ESCAP, Enhancing Regional Cooperation in Infrastructure Development Including That Related to 
Disaster Management, New Yor, 2006, էջ 25:  
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Ծովային ելք չունեցող 31 երկրներից 22-ն ԱՀԿ լիիրավ անդամ են, 7-ը գտնվում են ԱՀԿ 
դիտորդի կարգավիճակում, կազմակերպությանն անդամակցության հայտ չեն ներկայաց-
րել միայն 2 երկիր (Թուրքմենստան և Բութան): Սակայն ԱՀԿ անդամ երկրների հանդեպ 
կիրառվող մաքսատուրքերի ցանկացած նվազեցում չի կարող ծովային ելք չունեցող 
երկրներին օժտել այն նույն առավելություններով, ինչ առավել բարենպաստ տրանսպոր-
տային պայմաններով երկրներին1: Ավելին, համաշխարհային տնտեսության զարգացում-
ները ցույց են տալիս, որ մաքսատուրքերի և ոչ սակագնային արգելքների կրճատման 
կամ վերացման ճանապարհով ընթացող արտաքին առևտրի ազատականացումը կարող 
է շատ թույլ տնտեսական ներգործություն ունենալ տրանսպորտային բարձր ծախսերի և 
արհեստականորեն բարդեցված մաքսային ընթացակարգերի առկայության պայմաննե-
րում2: Ենթակառուցվածքային արգելքների անտեսումը մաքսասակագնային բարեփո-
խումների ընթացքում կարող է խափանել այդ բարեփոխումների ընթացքը` չեզոքացնելով 
առևտրի բազմակողմ ազատականացումից ակնկալվող օգուտները: Հետևաբար՝ շատ 
երկրներում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների բարելավումը դիտարկվում է որ-
պես առանցքային գործոն տնտեսական զարգացման և համաշխարհային տնտեսությանն 
ինտեգրման ճանապարհին: Եվ պատահական չէ, որ ենթակառուցվածքները մրցունակու-
թյան համաշխարհային ցուցչի 12 հենասյուներից 2-րդն են:  

Թեև 2005-2011 թթ. ենթակառուցվածքների ընդհանուր որակը ՀՀ-ում որոշակիորեն 
բարելավվել է, այնուհանդերձ, Մրցունակության համաշխարհային զեկույցի համաձայն` 
Հայաստանն աշխարհի այլ երկրներին զգալիորեն զիջում է ենթակառուցվածքների 
որակի ցուցանիշով՝ ավտոճանապարհների անբավարար վիճակի և նավահանգիստների 
դժվար հասանելիության պատճառներով: ՀՀ լոգիստիկ ենթակառուցվածքների որակա-
կան փոփոխությունները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում: 

Դիտարկվող ժամանակահատվածում առավել նշանակալի որակական բարելավում 
նկատվել է օդային տրանսպորտի ենթակառուցվածքներում` շնորհիվ ոլորտի բարելավ-
մանն ու արդիականացմանն ուղղված ներդրումային խոշոր ծրագրերի: «Զվարթնոց» 
օդանավակայանի արդիականացման և նոր տերմինալների կառուցման նպատակով ներ-
դրվել է շուրջ 160 մլն ԱՄՆ դոլար, ինչի արդյունքում առավել քան կրկնապատկվել են 
ուղևորների սպասարկման ծավալները` հասնելով տարեկան 3,5 միլիոնի3: Բացի այդ, 
մշակվել և ՀՀ Կառավարության հավանությանն են արժանացել տրանսպորտային ենթա-
կառուցվածքների բարելավմանը միտված նոր նախագծեր, մասնավորապես` «Զվարթ-

                                                 
1 Назарян Г.А., Пахлян А.А., Ограниченные возможности стран, не имеющих выхода к морю, էջ 17-21 // 
“Актуальные проблемы мирохозяйственного взаимодействия на мега-, макро -, мезо - и микроуровнях”, 
Материалы международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, 
молодых ученых и студентов, РГЭУ “РИНХ”, Ростов-на-Дону, 2011. 
2 Նազարյան Գ., Փախլյան Ա., Արտաքին առևտրի արդյունավետության բարձրացումն ըստ Կիոտոյի միջազ-
գային կոնվենցիայի, «ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 1(19), 2010, էջ 80-92: 
3 «Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց. Կառավարման պրակտիկայի բարելավման օրակարգը, 
2011-2012», «Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոն, «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ, 2012, էջ 35: 
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նոց» միջազգային օդանավակայանի հարակից տարածքում ազատ տնտեսական գոտու 
ստեղծման, 25 մլն եվրո արժողությամբ միջազգային լոգիստիկ կենտրոնի և դեպի 
օդանավակայան տանող երկաթուղային նոր գծի կառուցման ծրագրերը:  

 
Աղյուսակ 1 

Հայաստանի Հանրապետության լոգիստիկ ենթակառուցվածքների որակական 
փոփոխությունները 2005-2011 թթ. 

  

№ Ցուցիչ Վարկանիշը՝  
2011 թ. դրությամբ

Փոփոխությունը՝ 2005 թ. 
համեմատությամբ 

1. Ընդհանուր ենթակառուցվածքի որակը 77 +1 
2. Ավտոճանապարհների որակը 92 -24 
3. Երկաթուղային ենթակառուցվածքի 

որակը 69 +10 

4. Նավահանգստային 
ենթակառուցվածքի որակը 132 -19 

5. Օդային տրանսպորտի 
ենթակառուցվածքի որակը 74 +15 

6. Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման 
որակը 71 +10 

 

Աղբյուրը` «Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց. Կառավարման պրակտիկայի բարելավման օրակարգը, 
2011-2012», «Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոն, «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ, 2012 թ., էջ 35: 

 

Երկաթուղային ենթակառուցվածքների որոշակի բարելավում նկատվել է 2008 թ. 
կնքված կոնցեսիոն պայմանագրի շրջանակներում «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ 
կողմից իրականացվող ներդրումների արդյունքում (30 տարվա ընթացքում նախատես-
ված է իրականացնել 572 մլն ԱՄՆ դոլարի ներդրում)1, թեև երկաթուղային ենթակառուց-
վածքների կարողությունները չեն կարող լիարժեքորեն օգտագործվել, քանի դեռ լուծված 
չէ դրանք համաշխարհային երկաթուղային ցանցերին միացնելու խնդիրը:  

ՀՀ-ում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացումը հիմնականում 
զսպվում է քաղաքական և աշխարհագրական գործոնների պատճառով, որոնք են` 
հարևան երկրների կողմից ճանապարհների շրջափակումը և սեփական նավահանգստա-
յին ենթակառուցվածքների բացակայությունը:  

Ենթակառուցվածքային արգելքները հանգեցնում են համեմատաբար բարձր տրանս-
պորտային ծախսերի, որոնց բացասական ազդեցությունը շղթայական ռեակցիայի 
սկզբունքով տարածվում է տնտեսության մի շարք հատվածների վրա: Ընդ որում, բարձր 
տրանսպորտային ծախսերի հետևանքներն սկսում են ի հայտ գալ ներկրված ապրանք-

                                                 
1  «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ կայքէջում` http://www.ukzhd.am/arm_about_company.html 
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ների մաքսային հայտարարագրման փուլից, քանզի բեռնափոխադրման, բեռների ապա-
հովագրման և նմանատիպ այլ ծախսերն ընդգրկվում են ապրանքների մաքսային արժե-
քի մեջ, որից հաշվարկվում և գանձվում են ներմուծման հարկերը: Ստացվում է, որ տնտե-
սավարողը ոչ լիարժեք և ցածրորակ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների պատճա-
ռով բեռնափոխադրման համար վճարվող հավելյալ գումարներից զատ, դրանց մասով 
հարկադրված է վճարել նաև ներմուծման հարկեր` առավելագույնը այդ ծախսերի 32%-ի 
չափով, իսկ 15 տարուց ավելի թողարկման տարեթիվ ունեցող ավտոմեքենաների ներ-
կրման դեպքում` դրանց մաքսային արժեքի 52%-ի չափով: Վերոնշյալ հավելյալ ծախսերը, 
վերջին հաշվով, տեղափոխվում են շրջանառության ոլորտ` ծանրանալով ներկրված 
ապրանքներ սպառողների ուսերին:  

Այս առումով, առաջարկում ենք ՀՀ ներկրվող ապրանքների մաքսային արժեքի հաշ-
վարկման ժամանակ հիմք ընդունել ոչ թե (հատկապես ծովային ելք չունեցող երկրների 
դեպքում) օբյեկտիվ և արհեստական խոչընդոտների ազդեցությամբ ձևավորվող բեռնա-
փոխադրման բարձր արժեքները, այլ միևնույն հեռավորությամբ և տրանսպորտի միև-
նույն տեսակով իրականացվող բեռնափոխադրումների համաշխարհային միջին գները, 
ինչը որոշակիորեն կնվազեցնի մաքսային մարմինների կողմից դրանց մասով գանձվող 
հարկերը: Նշված փոփոխությունը, առաջին հերթին, կարտահայտվի ներկրվող ապրանք-
ների մրցունակության բարձրացմամբ և սպառողական գների նվազմամբ, իսկ արտա-
հանման մրցունակության վրա վերջինս կարող է անդրադառնալ միայն այն դեպքում, եթե 
ներկվող նյութերը կամ ապրանքները հետագայում արտահանվեն: Միևնույն ժամանակ, 
արտահանման մրցունակությանը կարելի է նպաստել ենթակառուցվածքներում կատար-
վող ներդրումներով, իսկ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների և լոգիստիկ համա-
կարգերի արդիականացումը կարող է հանգեցնել ծախսերի զգալի տնտեսման:  

 
 
Գլոբալացման պայմաններում էական նշանակություն է տրվում տրանսպորտային ենթա-

կառուցվածքների զարգացմանը՝ որպես ազգային տնտեսության մրցունակության գրավական:  
Ոչ բավարար և ցածրորակ տրանսպորտային ենթակառուցվածքները զսպում են տնտեսական 

ակտիվությունը և զգալիորեն նվազեցնում կյանքի որակը: Մինչդեռ ենթակառուցվածքային ծառա-
յություններում կատարվող ներդրումները կարող են խթանել աճը` նվազեցնելով գործառնական 
ծախսերը և խթանելով միջսահմանային առևտրային հոսքերը: 

 

 
АННА ПАХЛЯН 

 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – ЗАЛОГ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В условиях глобализации существенное значение придается транспортной инфраструктуре, 
которая часто рассматривается в качестве залога конкурентоспособности национальной эконо-
мики. 
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Недостаточность и низкое качество транспортной инфраструктуры сдерживают экономичес-
кую активность и значительно снижают качество жизни. В то время как инвестиции в инфра-
структурных услугах могут способствовать росту, снижая эксплуатационные расходы и стимулируя 
трансграничние торговые потоки. 

 
 

ANNA PAKHLYAN  
 

TRANSPORT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - PLEDGE FOR  
COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY 

 

In the context of globalization considerable importance is attached to the transport infrastructure, 
which is often seen as a pledge for national economic competitiveness. 

Insufficient and poor quality of transport infrastructure constrain the economic activity and 
significantly reduce the quality of life. While investment in infrastructure services can promote the 
growth, reducing operating costs and encouraging cross-border trade flows. 

 
 
 

ԶԱՐԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Հայցորդ, ՀՊՏՀ 

 
ՀՀ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ 

 

Հիմնաբառեր. վարկ, ներդրումային միջավայր, օտար-
երկրյա ներդրումներ, արդյունահանող 
արդյունաբերություն, հեռահաղորդակցու-
թյուն 

 
ԽՍՀՄ-ի փլուզումից և անկախության հռչակումից հետո Հայաստանի Հանրապետու-

թյունը հայտնվեց տնտեսական ծանր վիճակում, ինչը պայմանավորված էր ավանդական 
շուկաների կորստով, համաշխարհային շուկայից մեկուսացվածությամբ, 1988 թ. երկրա-
շարժի ծանր հետևանքներով, ղարաբաղյան պատերազմի, հիպերինֆլյացիայի, տնտեսա-
կան շրջափակման, էներգետիկ ճգնաժամի, օրենսդրական թույլ դաշտի և այլ հանգա-
մանքներով: Այս պայմաններում ՀՀ-ին անհրաժեշտ էին բարձր վարկանիշ ունեցող 
միջազգային գորրծընկերներ, որոնք նրան կտրամադրեին և՛ ֆինանսական աջակցու-
թյուն, և՛ միջազգային փորձ: Դրա արդյունքը եղավ ՀՀ անդամակցումը Արժույթի միջազ-
գային հիմնադրամին (ԱՄՀ) և Համաշխարհային բանկին (ՀԲ), հետագայում նաև այլ 
կազմակերպությունների: 

ԱՄՀ-ն ՀՀ-ին առաջին վարկը տրամադրել է 1994 թ., և մինչև այժմ տրված փոխ-
առությունների ողջ գումարը կազմում է 210 մլն ԱՄՆ դոլար: Դրանց մեծ մասը հատ-
կացվել է §Աղքատության կրճատման և տնտեսական աճի¦ ծրագրի շրջանակներում: 
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ԱՄՀ-ն վարկեր է տրամադրում ՀՀ-ին միայն այն դեպքում, երբ համոզվում է, որ ՀՀ-ն 
հետապնդում է տնտեսական իրավիճակի բարելավմանն ուղղված տնտեսական քաղա-
քականություն: ՀԲ-ն աջակցում է ՀՀ Կառավարությանը հետևյալ երեք ոլորտներում՝ 
ակնկալելով. 

• Մասնավոր հատվածի զարգացում: Մասնավոր հատվածի համար նպաստավոր 
միջավայրը հնարավորություն կտա ստեղծելու նոր աշխատատեղեր և կրճատելու 
աղքատությունը: 

• Պետական կառավարման համակարգի կատարելագործում: Թափանցիկ և 
արհեստավարժ կառավարումը կնպաստի բնակչության սոցիալական ծառայու-
թյունների բարելավմանը և կոռուպցիայի կրճատմանը: 

• Ներդրումներ մարդկային կապիտալում: Կրթության, բժշկական օգնության բարձր 
մակարդակը և արդյունավետ սոցիալական ապահովվածությունը կբարելավեն 
մեր երկրի բնակչության կյանքի պայմանները և կընդլայնեն տնտեսության 
զարգացման կադրային բազան: 

ՀԲ-ի փոխառությունները հնարավորություն տվեցին ֆինանսավորելու բարեփոխում-
ները ենթակառուցվածքներում` ներառյալ աղետի գոտու վերականգնումը, ճանապարհ-
ների շինարարությունը, էներգետիկ ոլորտի բարելավումը և այլն: Դրանք ուղղված էին 
նաև կրթության, առողջապահության, սոցիալական զարգացմանը: Այս ամենը նպաստում 
է սոցիալական և տնտեսական համակարգի առաջընթացին: 

Մինչ այժմ ՀԲ-ն ՀՀ-ին հատկացրել է 825.8 մլն ԱՄՆ դոլար ֆինանսավորում` 36 
ծրագրերի շրջանակներում: 

Միջազգային վարկավորման ազդեցությունը մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճա-
կի և հետագա զարգացման վրա չի կարելի միանշանակ գնահատել, քանի որ մի կողմից` 
այն, ճիշտ է, խթանում և նպաստում է մեր երկրի առաջընթացին, բայց մյուս կողմից` մեծ 
խնդիրներ է ստեղծում` կապված վարկերի մարման հետ, և ինչու ոչ` երկիրը տնտեսական 
ու քաղաքական կախվածության մեջ գցում վարկատու հաստատություններից (նաև մի 
շարք զարգացած երկրներից): Այդ վարկերը մեր երկրի համար ստեղծում են արտաքին 
պետական պարտքի հիմնախնդիր:  

 Ուսումնասիրելով ՀՀ պետական պարտքը վերջին երկու տարիների (2010 և 2011 
թթ.) կտրվածքով` ակնհայտ է դառնում, որ այն արձանագրում է աճի միտում: Մասնավո-
րապես` ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության նախնական տվյալների, ՀՀ պետական 
պարտքը (ներքին և արտաքին) 30.12.2011 թ. դրությամբ կազմել է 1592.712 մլրդ դրամ 
(4128.7 մլն ԱՄՆ դոլար), որից ներքին պարտքը` 216.209 մլրդ դրամ, իսկ արտաքինը` 
1376.503 մլրդ դրամ, կամ 3568.197 մլն ԱՄՆ դոլար: 

Ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության նախնական տվյալների` ՀՀ ներքին պետա-
կան պարտքի կառուցվածքը ներկայացվում է ստորև. 

30.12.2010 թ.՝ 180.266 մլրդ դրամ, 
30.12.2011 թ.՝ 216.209 մլրդ դրամ: 
 Արտաքին պարտքը հետևյալն է. 
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30.12.2010 թ.՝ 1272.663 մլրդ դրամ (3299.021 մլն ԱՄՆ. դոլար), 
30.12.2011 թ.՝ 1376.503 մլրդ դրամ (3568.197 մլն ԱՄՆ. դոլար): 
2011 թ. տվյալները 2010 թ. դրության տվյալների նկատմամբ կազմել է 108.2%: 

 
Աղյուսակ 1 

ՀՀ պետական պարտքը 2011 թ. դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ 
 

ՀՀ պետական պարտքը 
30.12.2011 թ. 

1592.712 մլրդ դրամ 
(4,128.7 մլն ԱՄՆ դոլար) 

Ներքին պարտք 216.209 մլրդ դրամ 560,461 մլն ԱՄՆ դոլար 
Արտաքին պարտք 1376.503 մլրդ դրամ  3568.197 մլն ԱՄՆ դոլար 

 
 

 
 

Գծապատկեր 1. ՀՀ պետական պարտքի շարժընթացը (2010-2011 թթ.) 
 
ՀՀ Կառավարության պարտքը` 
• 30.12.2010 թ.՝ 2736.394 մլն ԱՄՆ դոլար (82.9%), 
• 30.12.2011 թ.՝ 2950.865 մլն ԱՄՆ դոլար (82.7%): 
2011 թ. տվյալները 2010. դրության տվյալների նկատմամբ կազմել է 107.8%: 
ՀՀ ԿԲ պարտքը` 
• 30.12.2010 թ.՝ 562.677 մլն ԱՄՆ դոլար (17.1%), 
• 30.12.2011 թ.՝ 617.331 մլն ԱՄՆ դոլար (17.3%): 
2011 թ. տվյալները 2010 թ. դրության տվյալների նկատմամբ կազմել է 109.7%: 



 180

2011 թվականին Հայաստանում ներգրավված ներդրումների մեծ մասն ուղղվել է 
բազային մետաղների արտադրության և հեռահաղորդակցության ոլորտին: Ըստ ՀՀ ազ-
գային վիճակագրական ծառայության տվյալների՝ բազային մետաղների արտադրության 
ծավալը կազմել է 2011 թվականի ընդհանուր ներդրումների ծավալի 23.69%-ը կամ 193.4 
մլն դոլար, որտեղ 70%-ից ավելին օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներն են (ՕՈՒՆ), իսկ 
հեռահաղորդակցության ոլորտում այս ցուցանիշները համապատասխանաբար եղել են 
17.54% կամ 143.2 մլն դոլար, որտեղ ՕՈՒՆ-ը կազմել են 97%:  

Վերջին տարիներին ՀՀ տնտեսության առավել դինամիկ զարգացող ճյուղերից մեկը, 
թերևս, հեռահաղորդակցության ոլորտն է` պայմանավորված այդտեղ մրցակցության 
սրացմամբ: Վերջին հինգ տարվա ընթացքում բջջային կապի բաժանորդների թիվն աճել 
է ավելի քան չորս անգամ: Ուշադրության է արժանի ոլորտում իրականացված օտար-
երկրյա ուղղակի ներդրումների (ՕՈՒՆ) շարժընթացը. 2005-2011 թթ. ներդրումների հոս-
քը կազմել է 970 մլն ԱՄՆ դոլար՝ 2000-2004 թթ. 113 մլն դոլարի համեմատությամբ: Ընդ 
որում, միայն 2009-ին հեռահաղորդակցության ոլորտում իրականացվել է 253.4 մլն դո-
լարի ներդրում, որի մոտ 67%-ը բաժին է ընկնում Ֆրանսիայից իրականացված ՕՈՒՆ-ին: 

 

 
 

Գծապատկեր 2.  ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտում իրականացված ուղղակի 
ներդրումների ծավալը 2000-2011 թթ. 

 

Հեռահաղորդակցության ոլորտում իրականացված 
ուղղակի ներդրոմների ծավալը 2000-2011 թթ. 
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Ինչո՞վ է պայմանավորված նախկինում մենաշնորհային այս շուկայում ներդրումների 
նման ներհոսքը: 2005 թվականին կապի մենաշնորհային շուկա մուտք գործեց. 

1. §Ղ-Տելեկոմը¦՝ §ՎիվաՍել-ՄՏՍ¦ ապրանքանիշով և զարկ տվեց ակտիվ մրցակ-
ցային պայքարին, որն արտահայտվեց բջջային քարտերի գնի կտրուկ նվազմամբ 
և բջջային կապի հասանելիության մակարդակի բարձրացմամբ:  

2. 2009 թ. շուկան համալրվեց ևս մեկ մասնակցով` §Ֆրանս Տելեկոմ¦ ընկերու-
թյամբ, ինչն է՛լ ավելի ուժեղացրեց մրցակցային պայքարը: Այժմ բջջային և ինտեր-
նետ կապի ոլորտում գործող խոշոր ընկերությունները արտասահմանյան երեք 
ապրանքանիշերի (§Beeline¦, §MTS¦ և §Orange¦) դուստր ընկերություններն են: 

 Ուշագրավ է նաև ինտերնետային կապի ոլորտի վիճակագրությունը: Վերջին երեք 
տարվա ընթացքում ինտերնետ ծառայությունների բաժանորդների թիվը աճել է ավելի 
քան երեք անգամ և 2011 թվականին կազմել մոտ 400 հազար մարդ, իսկ GPRS բաժա-
նորդներին հաշվի առնելու դեպքում այս թիվը կազմում է 1.8 մլն (Հանրային ծառայու-
թյունները կարգավորող հանձնաժողով), ինչի շնորհիվ՝ համացանցի հասանելիության 
ցուցանիշով Հայաստանն ԱՊՀ երկրների շարքում զբաղեցնում է առաջին տեղը: ՀՀ ին-
տերնետային շուկայում զգալի դեր ունեն կապի ոլորտի վերոնշյալ առաջատար ընկե-
րությունները, իսկ դրանց կողքին գործում է նաև բավական արագ զարգացող Ucom-ը: 

Երրորդ տեղում են էլեկտրաէներգիայի, ջերմային էներգիայի և բնական գազամա-
տակարարման ոլորտները` 12.42% կամ 101.4 մլն դոլար, որտեղ ՕՈՒՆ-ը` 96%: Այնուհետև 
հաջորդում են ցամաքային տրանսպորտի ոլորտը` 5.35% կամ 43.7 մլն դոլար ամբողջու-
թյամբ ՕՈՒՆ և հյութերի արտադրության ոլորտը` 4.08% կամ 33.3 մլն դոլար (ՕՈՒՆ-ը` 
87%): 

Ներդրումների գծով առաջատարների հնգյակում են Ռուսաստանը` 393.9 մլն դոլար 
(տարեկան աճը` 45.7%), որից 338.2 մլն դոլարը` ՕՈՒՆ (տարեկան աճը` 73.8%), 
Ֆրանսիան` 100.4 մլն դոլար (ՕՈՒՆ՝ 31.6% տարեկան անկումով), ԱՄՆ` 43,8 մլն դոլար 
(տարեկան 2.7 անգամ աճով), որից 23.2 մլն դոլար` ՕՈՒՆ (տարեկան աճը` 3.8 անգամ), 
Միացյալ Թագավորությունը` 33.7 մլն դոլար (տարեկան աճը` 8.8 անգամ), որից 9.9 մլն 
դոլարը` ՕՈՒՆ (տարեկան աճը` 2.7 անգամ) և Կանադան 31.7 մլն դոլար (տարեկան աճը` 
22.1%), որի կազմում ՕՈՒՆ-ը աննշան է: 

Դեպի Հայաստան ներդրումների տարեկան ընդհանուր աճ են ապահովել 9 երկրներ, 
այդ թվում` Ռուսաստանը` (հիմնականում ՕՈՒՆ-ի հաշվին), Միացյալ Նահանգները 
(հիմնականում ՕՈՒՆ-ի հաշվին), Մեծ Բրիտանիան (հիմնականում ՕՈՒՆ-ի հաշվին), 
Կանադան (հիմնականում ՕՈՒՆ-ի հաշվին), ինչպես նաև Կիպրոսը` 22.7%, մինչև 17.6 մլն 
դոլար, Լյուքսենբուրգը` 32.7%, մինչև 9.1 մլն դոլար, Շվեյցարիան` 63.5%, մինչև 18.6 մլն 
դոլար, իսկ նույն ժամանակահատվածում ներդրումների ծավալների անկում է գրանցվել 
Նիդեռլանդներից (96.7%), Դանիայից (մինչև 89.2%), Ղազախստանից (68.2%), 
Ավստրիայից (64.3%), Ուկրաինայից (59.1%), Սլովենիայից (52%) և Գերմանիայից (48%) 
ներգրավված ներդրումների կազմում, և լիովին դադարել են ներդրումները Հունգա-
րիայից, Բելառուսից, Պանամայից և Կայմանյան կղզիներից: 
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Ռուսաստանից ներդրումները հիմնականում եղել են էներգետիկայի, գազի մատա-
կարարման և բազային մետաղների արտադրության, ինչպես նաև բնակարանային շինա-
րարության, կենցաղի, մեծածախ առևտրի, անշարժ գույքի, սպորտի և հանգստի կազմա-
կերպման ոլորտներում: Ֆրանսիայից` հեռահաղորդակցության և հյութերի արտադրու-
թյան, Իտալիայից` անշարժ գույքի, Կիպրոսից` առևտրի և հանգստի կազմակերպման, 
Կանադայից` մետաղական հանքանյութի արդյունահանման, ԱՄՆ-ից՝ մետաղագործա-
կան արդյունաբերության, մանրածախ առևտրի, շինարարության, իսկ Գերմանիայից 
գրեթե բոլոր ներդրումներն ուղղվել են հանքարդյունաբերության ու շահագործման 
ոլորտներին: 

Դեպի Հայաստան օտարերկրյա ներդրումների հոսքը, պետական կառավարման և 
բանկային համակարգի վարկերի հետ միասին, 2011 թ. կազմել է 1.654 մլրդ դոլար, 
տարեկան 6.3% աճով: Համաձայն ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալ-
ների` ներգրավված օտարերկրյա ներդրումների կազմում ՕՈՒՆ-ը կազմել է 813.3 մլն 
դոլար, գրանցելով 0.8% աճ, մինչև 829.9 մլն դոլար, իսկ պորտֆելային ներդրումները` 
11.7% աճ, մինչև 10.8 մլն դոլար: 

Հայաստանից ներդրումների արտահոսքը կազմել է 115.8 մլն դոլար՝ գրանցելով 
տարեկան 22.4% աճ: Դեպի Հայաստանի տնտեսություն օտարերկրյա ներդրումների ներ-
հոսքը (առանց պետական կառավարման և բանկերի ստացած վարկերի) 2011 թվականին 
կազմել է 816.3 մլն դոլար, գրանցելով տարեկան 16.2% աճ, որից` օտարերկրյա ուղղակի 
ներդրումները (ՕՈՒՆ) կազմել են 631.4 մլն դոլար, տարեկան 30.7% աճով: Առանց սեփա-
կանաշնորհված միջոցների հաշվառման օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների բաժինը 
Հայաստանի տնտեսության իրական հատվածում 2011 թվականին աճել է 16.2%, իսկ 
ՕՈՒՆ` 30.7%: 

Այսպիսով՝ վերը նշված վերլուծությունները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ անկա-
խացման տարիներից ի վեր ՀՀ-ում ձևավորվել է զարգացող երկրներին բնորոշ ներ-
դրումային իրավիճակ: Ըստ վերջինիս. 

1. Երկիրը միջազգային ֆինանսաարժութային կազմակերպությունների վարկի ծանր 
բեռից §ազատվելու օգտին¦ ռեսուրսներն օգտագործում է ոչ արդյունավետ, ինչը 
տարեցտարի ավելացնում է արտաքին պարտքը: Համաշխարհային ներկա ճգնա-
ժամի պայմաններում էլ ավելի է բարդանում արտաքին պարտքի սպասարկումը: 

2. Օտարերկրյա ներդրումներն ուղղվում են ենթակառուցվածքային ոլորտ և արդյու-
նահանող արդյունաբերության ճյուղեր: Եթե առաջինի դեպքում օտարերկրյա ներ-
դրումների դրական ազդեցությունը ակնհայտ է (որը ամենից առաջ գայթակղիչ է 
արագ հատույցի առումով), ապա հանքահումքային ոլորտի ներդրումները չեն 
հանգեցնում ավելացված արժեքի մեծացմանը և, որ ամենավտանգավորն է, 
երկիրը կախման մեջ են գցում նման ռեսուրսների համաշխարհային գներից: 
Ավելին, այս ոլորտի օտարերկրյա ներդրումներն ունենում են բնապահպանական 
անդառնալի հետևանքներ: 
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ՀՀ ներդրումային միջավայրի ամփոփ վերլուծությունը և գնահատականները վկայում են այն 
մասին, որ օտարերկրյա ներդրումներն ուղղվում են ենթակառուցվածքային ոլորտ և արդյունահա-
նող արդյունաբերության ճյուղեր: Եթե առաջինի դեպքում օտարերկրյա ներդրումների դրական 
ազդեցությունը ակնհայտ է (որը ամենից առաջ գայթակղիչ է արագ հատույցի առումով), ապա 
հանքահումքային ոլորտի ներդրումները չեն հանգեցնում ավելացված արժեքի մեծացմանը և, որ 
ամենավտանգավորն է, երկիրը կախման մեջ են գցում նման ռեսուրսների համաշխարհային գնե-
րից: 

Երկիրը միջազգային ֆինանսաարժութային կազմակերպությունների վարկի ծանր բեռից 
«ազատվելու նկատառումով» ռեսուրսներն օգտագործում է ոչ արդյունավետ, ինչը տարեցտարի 
ավելացնում է արտաքին պարտքը: Համաշխարհային ներկա ճգնաժամի պայմաններում էլ ավելի է 
բարդանում արտաքին պարտքի սպասարկումը: 

 
 

ЗАРИНЕ АРУТЮНЯН 
 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ РА 
 

Анализ и оценки инвестиционной среды РА говорят о том, что иностранные инвестиции в 
основном направлены в сферы инфраструктур и добывающей промышленности. Если в первом 
случае положительное влияние иностранных инвестиций очевидно, то в сфере добывающей 
промышленности инвестиции не влекут за собой увеличение дополнительной стоимости и, что 
самое опасное, ставят государство в зависимость от международных цен на соответствующие 
ресурсы. 

 
 

ZARINE HARUTYUNYAN 
 

ANALYZE AND ASSESSMENT OF INVESTMENT ENVIRONMENT OF RA 
 

Analyze and estimates of the RA investment environment say the analysis that foreign investments 
are generally sent to spheres of infrastructures and a mining industry. If in the first case positiv 
influence of foreign investments obviously, in the sphere of a mining industry of an investment don't 
involve increase in additional cost at that the most dangerous, put the state in dependence on the 
international prices of appropriate resources. 
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ՍՈՆԱ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 
Հայցորդ, ՀՊՏՀ 

 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 
 

Հիմնաբառեր.  ճգնաժամ, ռազմավարություն, հակա-
ճգնաժամային կառավարում, կազմակեր-
պություն, կանխարգելում, ինդեքս, սնան-
կացման վտանգ, կայունություն, բիզնես, 
մոտեցում 

 
Առևտրային կազմակերպություններում ֆինանսական վիճակի կարգավորման 

խնդիրների շարքում կարևոր դեր է հատկացվում ճգնաժամերը կանխարգելող մեխա-
նիզմների մշակման ու կիրառման, ինչպես նաև ճգնաժամերի կառավարման համակար-
գի ձևավորման գործընթացներին: Շուկայական տնտեսության պահանջներին համապա-
տասխան, ճգնաժամային տեսությունը զարգացել և աստիճանաբար վերածվել է համա-
կառուցվածքի ու դրա տատանումների տեսության, որի շրջանակներում ճգնաժամ հաս-
կացությունը կապվում է գործունեության փուլերի հետ: 

Ճգնաժամը փուլերից միայն մեկն է, և դրա ընկալումը հնարավոր է բոլոր մյուս 
փուլերի հետազոտման դեպքում: Միկրոմակարդակում օգտագործվում է §կազմակերպու-
թյան ճգնաժամ¦ հասկացությունը, որը, լայն իմաստով, նշանակում է մի գործընթաց, որ 
առաջացնում է կազմակերպության գոյատևման վտանգ: Ճգնաժամը կարող է բնութա-
գրվել որպես բիզնեսի այնպիսի վիճակ կամ գործունեության անկայուն փուլ, երբ 
անհրաժեշտություն է առաջանում իրականացնել արմատական փոփոխություններ: Հե-
տևաբար՝ այն գործարարները, որոնք կարողանում են կանխատեսել և պլանավորել 
իրենց բիզնեսը, ավելի մեծ հնարավորություններ են ստանում խուսափելու հավանական 
ճգնաժամերից: Սնանկացած տնտեսավարողների դուրս մղելը շուկայից համարվում է 
շուկայական մեխանիզմի արդյունավետ գործունեության պայման: Սակայն կանխարգելել 
սնանկացումը` ապահովելով այդ կառույցների շարունակական զարգացում, իրականում 
բարդ է: Հենց այդ խնդիրների լուծմանն էլ ուղղվում է այն միջոցառումների համակարգը, 
որն ընդունված է անվանել հակաճգնաժամային կառավարում: Վերջինս ընդգրկում է 
ինչպես ճգնաժամի պայմաններում, այնպես էլ կազմակերպությունը ճգնաժամային վիճա-
կից դուրս բերելուն ուղղված գործընթաց: Հարկ է նշել, որ հակաճգնաժամային կառավա-
րումը սկսվում է ոչ թե կազմակերպության հաշվեկշռի վերլուծությունից, այլ ռազմավա-
րության մշակումից և գործունեության նպատակի ընտրությունից` կազմակերպության 
ամբողջ ներուժն ուղղելով երկարատև փուլի համար ներքին և արտաքին շուկայական 
հատվածներում մրցակցային առավելությունների ապահովմանը: Այդպիսի պայմաննե-
րում հատուկ նշանակություն են ստանում ճգնաժամային իրավիճակների կանխարգել-
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ման, ինչպես նաև կազմակերպության վճարունակության վերականգնմանը, ֆինանսա-
կան վիճակի կայունացմանն ուղղված միջոցառումները: Բերված փաստարկներից 
ակնհայտ է, որ հակաճգնաժամային կառավարման ռազմավարական ու մարտավարա-
կան միջոցառումները երկրում քաղաքակիրթ շուկայի կառուցման ու տնտեսության 
առողջացման առավել հրատապ ու կարևոր խնդիրներից են: 

Ճգնաժամային գործընթացները, կախված կազմակերպությունից, դրա կառուցված-
քից, նորարարական ներուժից, կարող են լինել տարբեր տևողության, ինտենսիվության և 
դրսևորել խորության տարաբնույթ աստիճաններ: Հենց այդ պատճառով էլ կազմակեր-
պությունում ճգնաժամը որպես գործընթաց ներկայացնելու համար առաջարկվել են 
տարբեր մոտեցումներ ու տեսակետներ: 

Հակաճգնաժամային կառավարման համակարգային մոտեցումը ճգնաժամի դեպքում 
պահանջում է հոգեբանական, սոցիալական, քաղաքական, կառուցվածքային-տեխնոլո-
գիական մոտեցումների, միջոցառումների, ինչպես նաև մեխանիզմների մշակում և օգ-
տագործում: Հակաճգնաժամային կառավարումը կհամարվի արդյունավետ, եթե հնարա-
վորություն է առաջանում խուսափելու ճգնաժամից, իսկ կարևոր շահագրգիռ սուբյեկտ-
ները վստահ են, որ ճգնաժամի վտանգը չի անդրադառնա կազմակերպության եկամուտ-
ների վրա կամ էական շեղումներ տեղի չեն ունենա պլանավորված ցուցանիշների գծով: 

Ուսումնասիրելով համաշխարհային փորձը՝ նկատում ենք, որ տարբեր ֆինանսական 
կառույցներում և հաստատություններում գոյություն ունեն հակաճգնաժամային կառա-
վարման զանազան մոտեցումներ, որոնք իրարից տարբերվում են լուծման՝ առաջարկվող 
ուղիներով, մեթոդներով և այլն: Ներկայացնենք դրանցից մի քանիսը: ԱՄՆ-ի հակա-
ճգնաժամային կառավարման ինստիտուտի կողմից ներկայացվող տեսակետի համա-
ձայն՝ կառավարիչները պատասխանատու են առաջացած բոլոր ճգնաժամերի 50 տո-
կոսից ավելիի համար, մինչդեռ աշխատողները՝ միայն 30 տոկոսի: Իսկ արտաքին գոր-
ծոնները կազմում են ճգնաժամի առաջացման պատճառների ընդամենը 19 տոկոսը: 
Նշենք, որ կառավարիչները և արտաքին գործոնները միասին 2011 թ. դարձել են կազ-
մակերպությունների ճգնաժամերի առաջացման պատճառ ավելի, քան նախորդ 2 
տարիներին1: 

Ստորև Յեյլի համալսարանի ներկայացրած այն ոլորտների ցանկն է, որոնք ամենից 
շատ են հայտնվել ճգնաժամային իրավիճակում 2010 թ.՝ 

1. բանկային գործունեություն, 
2. բրոքերային գործունեություն, 
3. ավիացիոն արդյունաբերություն, 
4. ներդրումային ընկերություններ, 
5. նավթարդյունաբերություն, 
6. դեղագործություն, 
7. ավտոմոբիլային արդյունաբերություն, 

                                                 
1 ԱՄՆ-ի հակաճգնաժամային կառավարման ինստիտուտի տարեկան հաշվետվություն, 2011 թ.: 
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8. ապահովագրական ընկերություններ, 
9. ծրագրային ապահովում, 
10. սննդի արդյունաբերություն: 
Բանկային գործունեության ոլորտը ճգնաժամային իրավիճակների քանակով առա-

ջին հորիզոնականում է եղել և՛ 2009, և՛ 2010 թվականներին: Ի տարբերություն բանկա-
յին գործունեության ոլորտի, բրոքերային գործունեության ոլորտը, 2009 թ. համեմատու-
թյամբ, 2010 թ. երրորդ հորիզոնականից բարձրացել է 2-րդ հորիզոնական: Ավիացիոն 
արդյունաբերությունը 2009 թ. 9-րդ հորիզոնականից 2010 թ. բարձրացել է 3-րդ հորի-
զոնական, որը բավականին §տխուր¦ ցուցանիշ է այս ոլորտի համար: Ներդրումային ըն-
կերությունները, 2009-ի համեմատությամբ, 2010 թ. առաջ են անցել նավթարդյունաբե-
րական ոլորտից, ինչը վկայում է այն մասին, որ նավթարդյունաբերական ընկերություն-
ները բավական արդյունավետ աշխատանք են կատարել հակաճգնաժամային կառավար-
ման ոլորտում: Ամենամեծ հաջողությունն ունեցել է սննդի արդյունաբերության և ռեստո-
րանային բիզնեսի ճյուղը, որը 2009-ի 2-րդ հորիզոնականից 2010 թ. իջել է 10-րդ հորիզո-
նական: 2011 թ. գրանցված ամենամեծ §սննդային¦ ճգնաժամը Domino’s Pizza ընկերու-
թյան ճգնաժամն էր՝ 2011 թ. ապրիլին, երբ այդ ընկերության աշխատողներից մեկը թա-
քուն նկարահանեց մեկ ուրիշ աշխատողի պիցցա պատրաստելու պահին: Բանն այն է, որ 
վերջինս տարօրինակ նյութեր էր լցնում պիցցայի վրա, ինչն էլ կասկած էր առաջացրել: 
Այն բանից հետո, երբ երկուրոպեանոց ձայնագրությունը հայտնվեց YouTube–ում, մեկ շա-
բաթվա ընթացքում ընկերությունը կրեց 25 տոկոսի վնաս: Եվ չնայած այն ջանքերին, որ 
գործադրեց հակաճգնաժամային կառավարման վարչությունը (նկարահանվեց նոր 
տեսահոլովակ, որը հերքում էր նախորդը), ընկերությունը ճգնաժամային իրավիճակից 
դուրս եկավ շատ կարճ ժամանակով, որից հետո նորից սկսվեց անկման շրջան: Հե-
տաքրքրականն այն է, որ շատ համաշխարհային տնտեսագետներ հենց այս ընկերու-
թյան ճգնաժամն են համարում սննդի արդյունաբերության ճյուղի ճգնաժամի հիմնական 
պատճառը: 

Ըստ ԱՄՆ-ի հակաճգնաժամային կառավարման ինստիտուտի` գոյություն ունեն կազ-
մակերպության ճգնաժամերի 2 տեսակ` նեխող և հանկարծահաս1: Նեխող ճգնաժամը 
փոքրիկ խնդիր է, որ առաջանում է կազմակերպությունում, և որի գոյության մասին ինչ-
որ մեկը տվյալ կազմակերպությունում պարտավոր է հասկանալ մինչև այն պահը, երբ 
այն կդառնա հասարակական խնդիր: Այդ ժամանակ է, որ վրա է հասնում §հանկարծա-
հաս¦ ճգնաժամը: Եթե մինչև 2009 թ. բիզնեսի տարբեր ձևերում գերակշռում էր §նեխող¦ 
ճգնաժամը, ապա աշխարհում տարածվեց §հանկարծահաս¦ ճգնաժամը: 

Ստորև ամերիկյան այն 10 ընկերությունների ցանկն է, որոնք ճգնաժամի հետևանքով 
ամենամեծ վնասներն են կրել2. 

1. Madoff Investments 

                                                 
1 ,,Annual ICM Crisis Report” 2010, USA 2011. 
2 Institute for Crisis Management, ,,Annual ICM Crisis Report” 2011, p. 5. 
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2. Satyam Computer Services 
3. Bank of America 
4. UBS AG 
5. General Motors 
6. Peanut Corp of America 
7. Merrill Lynch & Co 
8. Boeing Co 
9. Goldman Sachs Group 
10. Lehman Brothers 
ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի հակաճգնաժամային կառավարման կենտրոնները 

օգտագործում են այսպես կոչված՝ §ճգնաժամային ինդեքս¦ հասկացությունը1: Ճգնաժա-
մային ինդեքսը հաշվարկվում է աշխարհի 17 երկրների 14.555 կազմակերպությունների 
ֆինանսական կայունության ցուցանիշների և այդ կազմակերպությունների կողմից ճգնա-
ժամի ընկալման գործակցի արտադրյալով: Նշենք նաև, որ կազմակերպությունների կող-
մից որպես ճգնաժամի ընկալման գործակից հանդես է գալիս 10 միավորանոց համա-
կարգը, ըստ որի՝ կազմակերպությունները ինչքան մեծ թվով են գնահատում ճգնաժամը, 
այնքան մեծ վնասներ են նրանք կրել ճգնաժամի հետևանքով: Ինդեքսը հաշվարկվում է 
յուրաքանչյուր երեք ամիսը մեկ անգամ: Նպատակը կազմակերպություններին զերծ պա-
հելն է հնարավոր սնանկացումից, ինչպես նաև սնանկացման վտանգի մասին հնարա-
վորինս շուտ տեղեկանալու հնարավորությունը: Նշենք նաև, որ եթե ճգնաժամային 
ինդեքսը մեծ թիվ է, ապա տվյալ կազմակերպությունը գտնվում է սնանկացման վտանգի 
առջև (հատկապես այն դեպքում, երբ այդ թիվն անցնում է 1500-ից): 

Ուսումնասիրելով Օքսֆորդի համալսարանի մի շարք գիտնականների աշխատու-
թյունները` նկատում ենք, որ դրանցում հակաճգնաժամային կառավարումը ներկայաց-
ված է որպես ռիսկերի կառավարման գործընթացի վերջին տարր` ռիսկերի գնահատման, 
առկա տվյալների ստուգման, աշխատողների կատարած աշխատանքի լրացուցիչ ստուգ-
ման և աշխատանքի պայմանների հարմարավետության ստուգման փուլերից հետո2: 
Հակաճգնաժամային կառավարմանը հաջորդում են բիզնեսի ապահովագրությունն ու 
անձնական ապահովագրությունը: Ինչպես նշում է Ուկրաինայի ազգային համալսարանի 
պրոֆեսոր Գաննա Նադիոն, արդյունաբերական կազմակերպությունների արդյունավետ 
հակաճգնաժամային կառավարումը պետք է կրի կանխարգելիչ բնույթ, և պարտադիր 
կերպով պետք է կատարվի կազմակերպության արտաքին ու ներքին միջավայրերի 
մշտադիտարկում` նպատակ ունենալով սահմանել ճգնաժամային երևույթների նախնա-
կան պատճառները3: Հակաճգնաժամային կառավարման կարևոր մաս է կազմակերպու-
թյան զարգացումը, և մասնավորապես՝ մեծ ուշադրություն պետք է դարձվի աշխատա-

                                                 
1 Worldwide Barometer of the Financial Crisis ,,ICM Crisis Index”, January 2012. 
2 Oxford University, ,,Anticisis Management”, 2010. 
3 ,,Anticrisis management of industrial enterprises staff”, Ganna Nadyon, Ukrainian National University, 2008. 
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կազմի լրացուցիչ ուսուցմանը, քանի որ դա անմիջականորեն ուղղված է անձնակազմի և, 
ընդհանրապես, կազմակերպության աշխատանքային հնարավորությունների ընդլայնմա-
նը, ինչը մեծ չափով կնպաստի, որ կկանխարգելվի կազմակերպությունում ճգնաժամային 
իրավիճակը կամ հնարավորինս նվազեցվի ճգնաժամի բացասական ազդեցությունը 
կազմակերպության վրա: 

Հարվարդի բիզնես դպրոցի գիտնականները մշակել են կազմակերպությունների 
հակաճգնաժամային կառավարման փուլերի հետևյալ գծապատկերը. 

 

  
 
Ինչպես նկատում ենք գծապատկերից1, արդյունաբերական կազմակերպությունների 

հակաճգնաժամային կառավարման առաջին փուլը պետք է լինի իրավապահ մարմին-
ների հետ սերտ կապերի հաստատումը: Երկրորդ փուլում պետք է կատարվի վտանգի 
                                                 
1 Harvard Business Review, USA, 2011. 

Ակտիվների կառավարում

 
Տեխնիկական աջակցություն 

 

Վտանգի գնահատում և 
խորհրդատվություն 

Իրավապահ 
մարմիններ 

Հակաճգնաժամային կառավարման փուլերը՝ ըստ Հարվարդի 
բիզնես դպրոցի 
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գնահատում և խորհրդատվություն, երրորդ փուլը տեխնիկական աջակցությունն է, և վեր-
ջին` չորրորդ փուլում պետք է տեղի ունենա ակտիվների համակարգված կառավարում: 
Հաճախ սնանկացման ընթացակարգը նմանեցվում է հակաճգնաժամային կառավար-
մանը: Սակայն հակաճգնաժամային կառավարումը ներառում է ֆինանսական վերլուծու-
թյուն, կանխատեսում, կազմակերպության համալիր վերակազմավորում, պարտքերի մա-
րում, կազմակերպության արդյունավետ ներգրավում արտադրական և տեխնոլոգիական 
պարբերաշրջաններում, ինչպես նաև կառավարման, հաշվապահական հաշվառման և 
մարքեթինգի կայուն համակարգերի ստեղծում: 

 
 
Նորանկախ երկրների հատկապես խոշոր արդյունաբերական կազմակերպություններում, 

ճյուղային կտրվածքով, հակաճգնաժամային կառավարման համակարգերի ներդրումը ակնհայտո-
րեն կնպաստի տնտեսական ներուժի պահպանմանն ու զարգացմանը: Նման համակարգերը, ինչ-
պես նաև ֆինանսական վիճակի կայունացմանն ուղղված միջոցառումների համալիրը կդառնան 
այն նախադրյալները, որոնք կբացառեն մեծաթիվ լուծարման դեպքերը: 

 
 

СОНА ОВСЕПЯН  
 

О ПРОБЛЕМЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Отраслевое устройство недавно независимых государств систем кризисного управления, осо-
бенно в крупных индустриальных организациях, способствовало бы сохранению и развитию эко-
номического потенциала страны. Эти виды систем, так же как стабильность финансового состо-
яния комплекса будут на заднем плане, который исключит большое количество случаев ликвида-
ции. 

 
 

SONA HOVSEPYAN  
 

ISSUE OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS 
 

Sectoral breakdown of the newly independent states of crisis management systems, especially in 
large industrial organizations, would promote the preservation and development of the country's 
economic potential. These kinds of systems, as well as the stability of the financial condition of the 
complex will be in the background, which will exclude a large number of dissolution cases. 
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ԹԱՄԱՐ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 
ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ԱՐԴԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. համաշխարհային տնտեսություն, գլոբա-
լացում, ազգային տնտեսական անվտան-
գություն, ազգային արժեքներ, շահեր, 
տնտեսության բացություն  

 
Մարդկությունը թևակոխել է տնտեսական կյանքի միջազգայնացման նոր` ավելի 

բարձր փուլ, որում աշխարհը դարձել է միասնական շուկա հազարավոր վերազգային 
կորպորացիաների ներգրավվածությամբ, և բոլոր տարածաշրջանները բաց են դրանց 
գործունեության համար: Համաշխարհային տնտեսության ժամանակակից հետազոտող-
ներն այս փուլը բնորոշում են որպես տնտեսության գլոբալացում: Իրավ, գլոբալացումն 
արմատապես փոխում է համաշխարհային տնտեսության բովանդակային բնութագրիչնե-
րը, կատարվում են էական փոփոխություններ դրա կառուցվածքում, առաջատար ուժերի 
մեջ:  

Գլոբալացման պայմաններում ազգային տնտեսական անվտանգությունը ոչ միայն չի 
կորցնում իր արդիականությունը, այլև ձեռք է բերում նոր իմաստ ու հատուկ նշանակու-
թյուն` կապված արդի համաշխարհային տնտեսությունում հակասությունների և ճգնաժա-
մային երևույթների սրացման հետ: Կարևորվում է երկրների, որպես համաշխարհային 
տնտեսության սուբյեկտների, ազգային տնտեսական անվտանգության ապահովումը: 
Ազգային տնտեսական անվտանգությունը համարվում է երկրի ազգային անվտանգու-
թյան կարևորագույն տարր: Դրա համար պետական քաղաքականությունը ենթադրում է 
միջոցառումների որոշակի համակարգի ստեղծում, որը կապահովի երկրի ազգային ան-
վտանգությունը բոլոր ոլորտներում (քաղաքական, սոցիալական, հոգևոր, ռազմական, 
տեղեկատվական, բնապահպանական), այդ թվում նաև տնտեսական: Այսպես օրինակ՝ 
ազգային անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները քննարկվում են ԱՄՆ-ի նա-
խագահի՝ «ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության մասին» տարեկան զեկույցում: Ռուսաստա-
նի՝ մինչև 2020 թ. ազգային անվտանգության ռազմավարությունը հաստատված է ՌԴ 
նախագահի 12.05.2009 թ. N 537 հրամանով:  

Ազգային անվտանգությունը տարբերվում է՝ ըստ այս կամ այն երկրի քաղաքակրթու-
թյան, այսինքն՝ թե ինչ հիմնական պահանջմունքներ և արժեքներ են դրված այս կամ այն 
երկրի պետական քաղաքականության հիմքում: Պահանջմունքները գործողության դրդիչ 
շարժառիթներ են, որոնք կարող են լինել նյութական (գիտակցված և ոչ գիտակցված), 
հոգևոր (գիտակցված), անհատական, խմբակային և հասարակական: Պահանջմունքնե-
րի առաջնայնությունները որոշվում են տվյալ երկրի ազգային արժեքներին համապա-
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տասխան: Արժեքներն այն նշանակություններն են, որոնք տրվում են մարդկանց, հասա-
րակության, ժողովրդի կողմից՝ այս կամ այն երևույթին, գործընթացին: Ազգային արժեք-
ները, որոշակի կողմնորոշման հիմքի վրա (անհատական, խմբակային, կոլեկտիվ, ազգա-
յին, համամարդկային), այս կամ այն ժողովրդի արժեքների ամբողջական ցուցանիշ են: 
Պահանջմունքների և արժեքների հիմքի վրա ձևավորվում են ազգային շահերը: Շահերը 
հասարակության, սոցիալական խմբերի, անհատների կողմից արժեքների հիմքի վրա 
գիտակցորեն ձևավորված պահանջմունքներ են:  

Մեր երկրում կենսականորեն կարևոր շահերը ամբողջությունն են այն պահանջմունք-
ների, որոնց բավարարումը հուսալիորեն ապահովում են անհատի, հասարակության և 
պետության գոյությունն ու առաջընթացի հնարավորությունները: Երկարաժամկետ հեռա-
նկարում ՀՀ ազգային շահեր են՝ ժողովրդավարության և քաղաքացիական հասարակու-
թյան զարգացումը, ազգային տնտեսության մրցունակությունը, երկրի սահմանադրական 
կառուցվածքի անսասանության, տարածքային ամբողջականության և ինքնուրույնության 
ապահովումը, կայուն և փոխշահավետ գործընկերային հարաբերությունների պահպա-
նումը և այլն:  

Ազգային տնտեսական անվտանգության հասկացությունը տարբեր պետություննե-
րում (երկրներում) տարբեր կերպ է դիտարկվում՝ կախված այն տնտեսական քաղաքա-
կանությունից, որ նրանք իրականացնում են, համաշխարհային տնտեսությունում ունե-
ցած դիրքից և մի շարք այլ գործոններից:  

Այսպես օրինակ՝ ԱՄՆ-ի տնտեսական անվտանգությունը ունակությունն է պաշտպա-
նելու կամ ամրապնդելու երկրի տնտեսական շահերը վտանգավոր իրադրություններում1: 
Վտանգներն ու խոչընդոտները կարող են լինել օտարերկրյա կամ ներքին ծագման, 
կանխամտածված կամ ոչ կանխամտածված, մարդու կամ բնության գործունեության հե-
տևանքով: 

Ճապոնիայի տնտեսական անվտանգության ապահովման հիմնական պայմաններն 
են՝ գլոբալ քաղաքական և տնտեսական կայունության պահպանում, աջակցություն 
ազատ առևտրի համակարգին, առևտրային գործընկեր երկրների հետ բարեկամական 
հարաբերությունների ապահովում:  

Չինաստանի տնտեսական անվտանգությունը կոնֆուցիուսական փիլիսոփայությանն 
է, բարեփոխումների և բացության համադրությունը, բարեփոխումների, զարգացման և 
կայունության միջև ճիշտ հարաբերակցությունը՝ գնալ նոր արդյունաբերականացման 
ճանապարհով, գիտության ու կրթության միջոցով իրականացնել երկրի վերելքի և շարու-
նակական զարգացման ռազմավարություն: 

Ազգային տնտեսական անվտանգության էությունը կարելի է բնորոշել որպես տնտե-
սության և իշխանական օղակների այնպիսի վիճակ, որ ապահովում է ազգային շահերի 
երաշխավորված պաշտպանությունը, երկրի` սոցիալական կողմնորոշվածությամբ զար-

                                                 
1 Мир после кризиса. Глобальные тенденции - 2025: меняющийся мир. Доклад Нац. Развед. Совета США, М., 
2009. с. 10-12. 
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գացումն ամբողջությամբ և բավարար պաշտպանական ներուժ` նույնիսկ ներքին ու 
արտաքին գործընթացների զարգացման առավել անբարենպաստ պայմաններում1: Այն 
ենթադրում է ներքին ու արտաքին վտանգներից անհատի, հասարակության և պետու-
թյան կենսական կարևոր շահերի պաշտպանվածություն: 

Տնտեսական անվտանգության կարևոր բացկացուցիչ տարրերն են էներգետիկա-
կան, ռազմատնտեսական, գիտատեխնիկական, պարենային, ֆինանսական, սեփակա-
նության անվտանգությունները:  

Էներգետիկական անվտանգությանը տնտեսական անվտանգությունում հատուկ տեղ 
տրամադրելը պայմանավորված է նրանով, որ համաշխարհային էներգետիկայի ան-
վտանգ վիճակը դարձել է աշխարհի առաջատար երկրների միջև սուր քննարկման 
առարկա: ԱՄՆ-ում էներգետիկ անվտանգությունը հատուկ նշանակություն ունի, քանի որ 
երկիրը մեծ ծավալով նավթ է ներմուծում: ԱՄՆ-ի նավթի ամբողջ պահանջարկի մոտավո-
րապես կեսը ծածկվում է ներմուծման հաշվին: Դրա համար էլ նավթի մատակարարման 
ընդհատումները կարող են էական ազդեցություն թողնել երկրի տնտեսության վրա:  

Գլոբալացման պայմաններում էներգետիկական հատվածի աշխատանքից է կախված 
մնացած բոլոր հատվածների անխափան գործունեությունը: Էներգիան այնպիսի բազմա-
կողմանի, կառուցաստեղծ ապրանք է, որի համաշխարհային շուկա չմտնելը խախտում է 
վերարտադրության ամբողջ ընթացքը՝ ընդհատելով տնտեսության ինչպես հին, ավան-
դական ճյուղերի, այնպես էլ բարձր տեխնոլոգիաների գործունեությունը: Հետևաբար՝ 
վառելիքաէներգետիկ ճյուղերի անվտանգ զարգացման, դրանց անխափան գործունեու-
թյան համար առաջնակարգ նշանակություն է ձեռք բերում արդիականացումը: Նոր տեխ-
նոլոգիաների կիրառումը վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսներ սպառող ճյուղերում երկրի 
էներգետիկ անվտանգության ապահովման մեկ այլ կարևոր ուղի է:  

Ռազմատնտեսական անվտանգությունը բանակի կառուցվածքի վիճակի բնութագիրն 
է, մարտական պատրաստվածությունը՝ պայմանավորված ռազմական արդյունաբերու-
թյան վիճակով: Դա ոչ թե պետության զինված ուժերի վիճակի պասիվ բնութագիրն է, այլ 
դրա կառուցվածքի կարևորագույն տարրերի ակտիվ գնահատումը: Ռազմաարդյունաբե-
րական տարրը զարգացած երկրների ազգային տնտեսական անվտանգության կառուց-
վածքում կարևոր տեղ է զբաղեցնում, դեռ ավելին, ինչպես ցույց է տալիս պատերազմը 
Իրաքում, դրա դերն ավելի է ուժեղանում:  

Գիտատեխնոլոգիական անվտանգությունը ենթադրում է այս կամ այն երկրի հնարա-
վորությունը՝ ինքնուրույն կամ իրավահավասար գործընկերության հիմքի վրա զարգաց-
նելու հիմնարար և կիրառական գիտությունը դրա նվաճումներն օգտագործելու երկրի 
տնտեսական զարգացման համար: Ներկայումս ակնհայտ է, որ նորարարական ոլորտ-
ների` գիտության, գիտատար ճյուղերի և ընկերությունների, տեխնոլոգիաների համաշ-
խարհային շուկաների զարգացման մակարդակն ու շարժընթացը որոշում են հարուստ ու 

                                                 
1 Сенчагов В.К., Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие, М., 
Финстатинформ, 2002, с. 29. 
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աղքատ երկրների միջև սահմանները, ստեղծում կայուն տնտեսական աճի հիմքեր: Տեխ-
նիկական առաջընթացը փոփոխում է ոչ միայն արդյունաբերական զարգացած երկրների 
արտադրության ծավալներն ու կառուցվածքը, այլ նաև նշմարելի ազդեցություն է թողում 
կյանքի որակի, մարդկանց` միմյանց և շրջապատող աշխարհի միջև փոխհարաբերու-
թյունների վրա: 

Պարենային անվտանգությունը բնորոշվում է որպես բոլոր մարդկանց ակտիվ, 
առողջ կյանքի պահպանման համար բավարար քանակությամբ պարենամթերքի մշտա-
կան մատչելիություն: Տարբերում ենք պարենային անվտանգության տարբեր մակարդակ-
ներ՝ համաշխարհային, տարածաշրջանային, ազգային, տեղական և տնային տնտեսու-
թյունների: Համաշխարհային պարենային անվտանգությունը ենթադրում է, որ աշխարհը, 
որպես մեկ ամբողջականություն, պետք է արտադրի բավարար քանակությամբ պարե-
նամթերք բնակչության աճող պահանջմունքների բավարարման համար: Դա չափվում է 
այն օրերի թվով, որոնց ընթացքում սպառումը պետք է ապահովված լինի՝ ի հաշիվ բոլոր 
երկրներում գոյություն ունեցող նվազագույն պաշարների:  

Ազգային մակարդակում պարենային անվտանգության տեսությունը չի նշանակում 
ինքնապահովում պարենամթերքով, այլ այն, որ երկիրը սեփական կարիքների համար 
արտադրի բավարար քանակությամբ արտադրանք: Եթե համեմատական առավելություն-
ները չեն նպաստում դրան, ապա երկիրը պետք է ի վիճակի լինի ներմուծելու անհրա-
ժեշտ քանակությամբ պարենամթերք` սպառումն ապահովելու համար:  

Ֆինանսական անվտանգությունը ֆինանսաբանկային համակարգի այնպիսի վիճակ 
է, որի դեպքում պետությունը կարող է որոշակի սահմաններում երաշխավորել պետական 
հաստատությունների և շուկայական ինստիտուտների գործունեության ընդհանուր տնտե-
սական պայմաններ:  

Սեփականության անվտանգությունը ենթադրում է անօրինական ազգայնացումից 
կամ գույքի բռնագրավումից ձեռնարկատերերի պաշտպանություն: Ըստ գերմանացի 
տնտեսագետ և սոցիոլոգ Մ. Վեբերի՝ միայն պետությունն է տիրապետում օրինական 
բռնության իրավունքին1: Սեփականության անվտանգության երաշխիքների բացակայու-
թյունը համարվում է օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման հիմնական խոչընդոտ: 

Համաշխարհային տնտեսության գլոբալացման պայմաններում ազգային տնտեսա-
կան անվտանգության գլխավոր չափանիշ է երկրի տնտեսության կախվածության աստի-
ճանը համաշխարհային հանրությունից, որը որոշվում է այդ երկրի տնտեսության բացու-
թյան աստիճանով: Տնտեսության բացությունը, սովորաբար, քննարկվում է գործառութա-
յին, կազմակերպչական ու ինստիտուցիոնալ ուղղություններով: Գործառութային մոտեցու-
մը որոշում է աշխատանքի միջազգային բաժանմանը երկրի ներգրավվածության աստի-
ճանը կամ ազգային վերարտադրության կախվածությունը արտաքին տնտեսական 
կապերից: Գործնականում գործառութային բացությունն ավելի հաճախ գնահատվում է 
արտահանման և ներմուծման քվոտաների չափերով, այսինքն` ՀՆԱ-ի նկատմամբ ար-

                                                 
1 Хантингтон С., Столкновение цивилизаций, М., 2008, с 11-13. 
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տահանման ու ներմուծման հարաբերակցությամբ: Ինստիտուցիոնալ բացությունը չափ-
վում է երկրի առևտրային և արժութային ռեժիմների ազատականացման աստիճանով: 

Բաց տնտեսության պայմաններում զարգացման ուղղությունները որոշվում են 
համաշխարհային տնտեսության միտումներով:  

Ազգային տնտեսական անվտանգության ապահովման համար կարևոր է դիտարկել 
ազգային տնտեսության բացության սահմանները, այսինքն` աշխարհատնտեսական կա-
պերին ներառվածության աստիճանը, որ կարևոր դեր ունի երկրի կայուն զարգացման 
համար: Հաղորդակցության, համաշխարհային տեղեկատվական-ֆինանսական տարա-
ծության ձևավորման արդի հնարավորությունները, տնտեսության մեկուսացումը և 
ինքնամփոփությունը երկիրը նետում են համաշխարհային տնտեսության «ծայրամաս»: 
Մյուս կողմից՝ տնտեսության լրիվ բացությունը, ներքին շուկայի չափից ավելի լցոնումը 
ներմուծվող ապրանքներով և տեղական արտադրության կրճատումը հանգեցնում են 
ազգային տնտեսության վատթարացման (դեգրադացիայի), ռեսուրսների դուրսմղման և 
դրանց վերալցման ծայրամասային երկրների ֆինանսական կենտրոններ:  

Երկրի տնտեսական անվտանգության համար անհրաժեշտ է մշակել արտահանման 
և ներմուծման թույլատրելի սահմաններ: Չափից ավելի կախվածությունը ներմուծումից 
նշանակում է ներքին շուկայի գրավում օտարերկրյա ընկերությունների կողմից: Ճապո-
նիան, օրինակ՝ օգտագործում է ներմուծման կախվածության ինդիկատոր և սահմանա-
փակում ներքին շուկայում օտարերկրյա ընկերությունների ներկայությունը: Տնտեսության 
բացության հիմնական ինդիկատորներ են արտահանման և ներմուծման քվոտաները, 
արտահանման բաժինը իրացված արտադրանքի ծավալներում, ներմուծման բաժինը 
արդյունաբերական ու պարենային ապրանքների ապրանքաշրջանառությունում, կապի-
տալի արտահանումը և այլն: Ազգային տնտեսության բացության կարևորագույն չա-
փանիշ է երկրի բարենպաստ ներդրումային միջավայրը, որը խթանում է կապիտալի, 
տեխնոլոգիաների, տեղեկատվության հոսքը:  

Այսօր ՀՀ ազգային տնտեսական անվտանգությունը ենթադրում է համաշխարհային, 
առաջին հերթին՝ ԱՊՀ շուկաներում ազգային տնտեսական շահերի ապահովում՝ արդի 
համաշխարհային տնտեսությանը շահավետ պայմաններով միասնացման նպատակով, 
որը լրացուցիչ հնարավորություններ կստեղծի ազգային տնտեսության կայուն տնտեսա-
կան աճի համար: 

 
 
 Հոդվածում քննարկվում է երկրների, որպես համաշխարհային տնտեսության սուբյեկտների, 

ազգային տնտեսական անվտանգության ապահովման հարցերը գոբալացման պայմաններում:  
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ТАМАР МАРГАРЯН 
 

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением национальной экономической безопас-
ности государств, как основных субъектов мирового хозяйства в условиях глобализации 
экономики. Национальная экономическая безопасность не только не утратила свою актуальность в 
современных условиях, но ее значение постоянно возрастает в связи с обострением противоречий 
и кризисных явлений в современной мировой экономике. 

 
 

TAMAR MARGARYAN 
 

PROBLEMS OF NATIONAL ECONOMIC SECURITY IN TODAY'S WORLD ECONOMY 
 

This article discusses issues related to national economic security of both the main actors of the 
world economy in a globalized economy. National economic security, not only has not lost its relevance 
in modern terms, but its importance is increasing in connection aggravation of contradictions and crisis 
phenomena in today's global economy. 

 
 
 

ՏԱՐՈՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
Հայցորդ, ՀՊՏՀ  

 

ՏԻՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ 
ՔԱՂԱՔԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Հիմնաբառեր.  տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ներ, կառավարման բարեփոխումներ, 
Երևան քաղաք, սոցիալ-տնտեսական 
զարգացում 

 
Հայաստանի Հանրապետությունում անկախ պետականության ձևավորման ու ամրա-

պնդման և շուկայական տնտեսության արմատավորմանն ուղղված բարեփոխումների 
շրջանակներում կարևոր նշանակություն ունեն հստակ տարածքային զարգացման տնտե-
սական և սոցիալական քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը: Այն, որպես 
երկրի տնտեսական քաղաքականության կարևոր բաղադրիչ, պետության կողմից վարչա-
տարածքային միավորներում սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման 
խնդիրների, միջոցառումների, գործողությունների ու քայլերի, ինչպես նաև դրանց հաս-
նելու սկզբունքների, լծակների ու մեթոդների համալիր է: 
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Անկախությունից հետո ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ-ում տարածքային տնտե-
սական քաղաքականության իրականացման նպատակով ստեղծվել են որոշակի նախա-
դրյալներ, կազմավորվել են վարչատարածքային միավորներ (մարզեր և համայնքներ), 
դրանց գործունեության ապահովման համար հատկացվել են ֆինանսական ռեսուրսներ, 
ձևավորվել են կառավարման մարմիններ (տարածքային կառավարման համապետական 
մարմիններ և դրանց տարածքային ստորաբաժանումներ, մարզպետարաններ, տեղա-
կան ինքնակառավարման մարմիններ, միջհամայնքային միավորումներ), մշակվել և իրա-
կանացվում են տարաբնույթ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրեր (նպատակային 
համալիր ծրագրեր, տարածքային համապետական ծրագրեր, միջնաժամկետ և երկարա-
ժամկետ զարգացման ծրագրեր և այլն): 

Ինչպես հայտնի է, 1995 թվականի հուլիսի 5-ին, ՀՀ սահմանադրության ընդունումից 
հետո, Հայաստանի հանրային կառավարման համակարգում, պետական կառավարմանը 
զուգահեռ, ստեղծվեց տեղական ինքնակառավարման համակարգը: Բացի սահմանա-
դրությունից, վերջինս կարգավորվում է նաև «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ 
օրենքով, որը հիմնվում է Տեղական ինքնակառավարման մասին եվրոպական խարտի-
այի վրա, ինչպես նաև այլ օրենքներով և իրավական ակտերով: Նշենք, որ Հայաստանը 
Տեղական ինքնակառավարման մասին եվրոպական խարտիան վավերացրել է դեռևս 
2002 թվականին: 

Ըստ այդմ, տեղական ինքնակառավարումը բնակչության բարեկեցության բարելավ-
ման նպատակով uեփական պատաuխանատվությամբ և օրենքի շրջանակներում ինքնու-
րույն գործող տեղական ինքնակառավարման մարմինների համայնքային խնդիրները լու-
ծելու և համայնքի uեփականությունը տնօրինելու` ՀՀ սահմանադրությամբ և «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով1 երաշխավորված իրավունքն ու համայնքի 
կարողությունն է: 

Համաձայն օրենսդրության՝ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն (ՏԻՄ) են` 
համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին, որոնք օրենքով սահմանված կարգով 
ընտրվում են 4 տարի ժամկետով` ընդհանուր, հավասար, ուղղակի ընտրական իրավուն-
քի հիման վրա, գաղտնի քվեարկությամբ: Համայնքի ավագանու անդամների թիվը պայ-
մանավորված է համայնքի բնակչության թվով եւ կարող է կազմել 5-15 հոգի: Հարկ է նշել, 
որ ըստ ՀՀ սահմանադրության (ընդունված 1995 թ.) և «Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքի2՝ Հայաստանը բաժանվեց 10 մարզե-
րի, և մայրաքաղաք Երևանին այդ ժամանակ տրվեց մարզի կարգավիճակ: Մարզերը 
բաժանվեցին քաղաքային և գյուղական համայնքների, իսկ Երևանը` թաղային համայնք-
ների: Մարզերը միմյանցից տարբերվում են տարածքի չափով, բնակչության թվով, հա-
մայնքների թվով և տնտեսական զարգացման մակարդակով: 

                                                 
1 ՀՀ օրենքը «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՝ ընդունված 07.05.2002: 
2 ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին»՝ ընդունված 
07.11.1995: 
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Մատնանշենք, որ Հայաստանում տեղական ինքնակառավարումը գործում է միայն 
համայնքների մակարդակով: Այն հանրային կառավարման առանձին օղակ է: Յուրա-
քանչյուր քաղաքային կամ գյուղական համայնք բաղկացած է մեկ կամ մի քանի բնակա-
վայրերից:  

Տեղական ինքնակառավարման ֆինանսական հիմքերի ամրապնդման համար կա-
րևոր էր «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 
ընդունումը1, որը պարզաբանում է համայնքային բյուջեի կազմման, կատարման և վերա-
հսկման գործընթացները, կառավարման տարբեր մակարդակների միջև հարկաբյուջե-
տային փոխհարաբերությունները և բյուջեների եկամուտների ու ծախսերի տեսակները: 

Բացի այդ, պետական բյուջեից համայնքային բյուջեներին կատարվող հատկացում-
ները կարգավորվում են §Ֆինանսական համահարթեցման մասին¦ ՀՀ օրենքով2, որով 
հաստատվեցին ֆինանսական համահարթեցման ձևերը և դրանց հաշվարկման կարգը:  

Ինչպես հայտնի է, 2005 թ. նոյեմբերի 27-ին ՀՀ սահմանադրության մեջ կատարվե-
ցին մի շարք փոփոխություններ, որոնցից նշենք հետևյալները. 

ա) տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների ժամկետը սահ-
մանվեց 4 տարի (հոդված 107), 

բ) համայնքներին պատվիրակված լիազորությունների պարտադիր ֆինանսավորումը 
պետական բյուջեից, համայնքների կողմից տեղական հարկերի և տուրքերի, ինչ-
պես նաև մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարների սահմանման իրավուն-
քը (հոդված 106),  

գ) սահմանվեց, որ Երևանը համայնք է (հոդված 108),  
դ) տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության օրինականությունն 

ապահովելու նպատակով` իրավական հսկողության իրականացումը (հոդված 
108.1),  

ե) համայնքները, հանրության շահերից ելնելով, կարող են միացվել միմյանց կամ 
առանձնացվել, ինչպես նաև կարող են ստեղծվել միջհամայնքային միավորումներ՝ 
օրենքով սահմանված կարգով (հոդված 110) և այլն: 

Անշուշտ, 2005 թ. նոյեմբերի 27-ին ՀՀ սահմանադրության 7-րդ գլխում կատարված 
փոփոխություններն ուղղված էին տեղական ինքնակառավարման համակարգի կատարե-
լագործմանը, ժողովրդավարացմանը, օրենսդրությունը «Տեղական ինքնակառավարման 
եվրոպական խարտիայի» սկզբունքներին համապատասխանեցնելուն և արձագանքն էին 
նաև այն դրույթների ու առաջարկությունների, որոնք ձևակերպված էին ՀՀ և ԵԽ համա-
գործակցության շրջանակներում։  

Այդուհանդերձ, անհրաժեշտ է նշել, որ Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման 
համակարգի տասնամյա փորձը ցույց է տվել, որ դրա կայուն և հաստատուն զարգացման 
համար անհրաժեշտ է մշտապես կատարելագործել տեղական ինքնակառավարման ոլոր-

                                                 
1 ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին»՝ ընդունված 24.06.1997: 
2  ՀՀ օրենքը «Ֆինանսական համահարթեցման մասին»՝ ընդունված 24.11.1998: 
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տին վերաբերող օրենսդրական դաշտը, այն համահունչ դարձնել առկա իրողություն-
ներին՝ կատարելով որոշակի փոփոխություններ օրենքներում և այլ իրավական ակտե-
րում։ Այդ մասին է վկայում, մասնավորապես, 2002 թ. առ այսօր «Տեղական ինքնակառա-
վարման մասին» ՀՀ օրենքում համապատասխան լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու վերաբերյալ մի քանի տասնյակի հասնող իրավական ակտերի ընդունումը: 

Ընդգծենք, որ համայնքների զարգացման կարևորագույն նախապայմաններից մեկը 
ՏԻՄ-երի կարողությունների ձևավորումն ու ամրապնդումն է: Հետևապես՝ միայն օրենքով 
ՏԻՄ-երին լիազորությունների տրամադրումը բավարար չէր տեղական ինքնակառավար-
ման համակարգի և համայնքների զարգացման համար: Այդ նպատակով անհրաժեշտ էր 
ձևավորել ՏԻՄ-երի կարողությունները, որի կարևոր պայմաններից մեկը համայնքային 
ծառայողների՝ մշտապես գործող ուսուցման համակարգի ստեղծումն է: Տեղին է նշել, որ 
§Համայնքային ծառայության մասին¦ ՀՀ օրենքով1  ամրագրվեցին ՀՀ-ում համայնքային 
ծառայության հիմնական uկզբունքները, կարգավորվեցին պաշտոնների և դաuային 
աuտիճանների դաuակարգման, պաշտոնի նշանակման, ծառայողների ատեuտավորման 
և վերապատրաuտման, իրավական վիճակի, կադրերի պահուստի, ինչպեu նաև՝ դրանց 
հետ կապված այլ հարաբերություններ:  

Հարկ է նշել, որ Երևանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար կարևոր նշանա-
կություն է ունեցել քաղաքի զարգացման 2010-2013 թվականների քառամյա ծրագրի2  
ընդունումը, որի հիմնական գերակայություններից են`  

• Երևանի տարածական համաչափ զարգացումը, հասարակական կյանքի բոլոր 
ոլորտների պլանավորումը, 

• բնակչության կենսական շահերը և զբաղվածությունը, գործազրկության և աղքա-
տության կրճատումը՝ տնտեսական ու քաղաքացիական կյանքին բնակչության 
մասնակցությունը խթանելու տնտեսական ու սոցիալական նպատակային քաղա-
քականության միջոցով, 

• կառավարման համակարգի բարեփոխումները և տեղական ինքնակառավարման 
արդյունավետության ապահովումը` իրավական դաշտի կատարելագործմամբ, 
համակեցության և համաքաղաքային կանոնների ընդունմամբ ու ներդրմամբ, 

• համայնքային ծառայողների մասնագիտական որակավորման և գործունեության 
արդյունավետության էական բարձրացումը, 

• մակրոտնտեսական կայունության և տնտեսական աճի տեմպերի ապահովմանը 
նպաստելը՝ տնտեսության կառուցվածքի անընդհատ բարելավմամբ, որը հնարա-
վորություն կտա կրճատելու մայրաքաղաքի համայնքների միջև բնակչության 
եկամուտների տարբերությունը, 

                                                 
1 ՀՀ օրենքը «Համայնքային ծառայության մասին»՝ ընդունված 14.12.2004: 
2 «Երևան քաղաքի զարգացման 2010-2013 թվականների քառամյա ծրագիր»՝ ընդունված 23.12.2009: 
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• տնտեսական գործունեության ազատությանն ու ազատ տնտեսական մրցակցու-
թյանը նպաստելը` բոլորի համար հավասար մրցակցային պայմաններ, գործարա-
րության և ներդրումների բարենպաստ միջավայր ապահովելով, 

• քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների կողմից բնակչությանը մատուցվող 
ծառայությունների պարզեցումը և որակի էական բարելավումը, կոռուպցիոն 
ռիսկերի նվազեցումը,  

• պետական, համայնքային և մասնավոր գործընկերության արդյունավետությունը, 
կորպորատիվ կառավարման համակարգի ներդրումը, 

• ջրամատակարարման, աղբահանության, սանմաքրման, կանաչապատման և 
բարեկարգման, բազմաբնակարան բնակելի շենքերի կառավարման ոլորտներում 
իրական բարեփոխումները,  

• ուղևորատար տրանսպորտի զարգացման ռազմավարության ներդրումը, 
• հարկային, բյուջետային և ֆինանսական ոլորտների բարեփոխումները, 
• համայնքի եկամուտների հավաքագրման և տնօրինման արդյունավետության ու 

թափանցիկության ապահովումը, համայնքային գույքի արդյունավետ կառավա-
րումը, 

• երևանցիների սոցիալական պաշտպանվածության ապահովումը որոշակի սոցիա-
լական ծրագրերով, նաև մասնավոր հատվածի մասնակցությամբ` հասցեագրված 
հաշմանդամներին, ծնողազուրկ երեխաներին, բազմազավակ և անապահով 
ընտանիքներին ու փախստականներին, 

• գիտական ներուժի և նորաստեղծական ծրագրերի ներդրումը կենսագործունե-
ության բոլոր ոլորտներում: 

Ներկայում գոյություն ունեցող տնտեսական և սոցիալական բազմաթիվ խնդիրների 
լուծումը պահանջում է տնտեսական քաղաքականության մշակման և իրականացման հա-
մալիր մոտեցում, որը, իր հերթին, կարող է նպաստել տարածքային նպատակային քա-
ղաքականության իրագործմանը: Այս առումով կարևոր է հաշվի առնել, որ ցանկացած 
բնակավայրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործընթացում գոյություն ունեն ոչ 
միայն ընդհանուր բնույթի՝ տվյալ երկրին հատուկ, այլև տարածքային յուրահատուկ հիմ-
նախնդիրներ, որոնց լուծման նպատակով անհրաժեշտ է որդեգրել տեղական պայման-
ներում կիրառելի մոտեցումներ և սկզբունքներ: Նշվածը լիովին համապատասխանում է 
ինչպես Հայաստանի տասը մարզերին, այնպես էլ մայրաքաղաք Երևանին:  

 
 
Վերջին տարիներին ՀՀ-ում կատարված օրենսդրական փոփոխություններն ուղղված են եղել 

տեղական ինքնակառավարման համակարգի կատարելագործմանը, ժողովրդավարացմանը, 
օրենսդրությունը «Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի» սկզբունքներին հա-
մապատասխանեցնելուն: Նման փոփոխություն էր նաև մայրաքաղաքին համայնքի կարգավիճակ 
տալը: Երևանի զարգացման համար կարևոր նշանակություն է ունեցել սոցիալ-տնտեսական զար-
գացման քառամյա ծրագրի իրականացումը: 
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ТАРОН МАРГАРЯН  
 

АНАЛИЗ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ГЛАВНЫХ 
ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЕРЕВАНА 

 
Законодательные изменения в РА в последние годы были направлены на совершенствование 

системы местного самоуправления, демократизацию, приведение в соответствие законодательства 
принципам Европейской хартии местного самоуправления. Одним из таких изменений  явилось 
присвоение столице Еревану статуса общины. Для развития Еревана важное значение имело также 
утверждение и осуществление четырехлетней программы социально-экономического развития 
города. 

 
 

TARՕN MARGARYAN 
 

ANALYSIS ՕF THE REFՕRMS ՕF LՕCAL GՕVERNMENT AND THE MAIN PRIՕRITIES  
ՕF SՕCIՕ-ECՕNՕMIC DEVELՕPMENT ՕF THE CITY ՕF YEREVAN 

 
In recent years, legislative changes in the RA had gօals tօ imprօve the system օf lօcal self-

gօvernment and demօcracy, tօ apply the principles օf the Eurօpean Charter օf Lօcal Self-Gօvernment. 
Օne օf the last impօrtant changes is the new status օf the capital city օf Yerevan - the cօmmunity. 
Impօrtant rօle in the develօpment օf Yerevan plays apprօval and implementatiօn օf the fօur-year 
prօgram օf sօcial and ecօnօmic develօpment օf the city. 

 
 

 
ՄԱՐԻԱՆԱ ՔՈՉԱՐՅԱՆ 
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ 
 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ԳՈՐԾՈՆ 

 
Հիմնաբառեր. տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, տե-

ղեկատվական հասարակություն, հայե-
ցակարգ, ՏՏ ոլորտ 

 
Ժամանակակից պայմաններում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հասարակա-

կան արտադրության զարգացման կարևոր գործոն են, ինչպես էներգետիկան, հանքա-
նյութերը, նյութական և մարդկային պաշարները: Վճռորոշ է ՏՏ դերը նաև հասարակու-
թյան մտավոր մակարդակի բարձրացման, կրթության և մշակույթի զարգացման համար. 
ստանալ տեղեկություն ամեն պահի և ամենուր՝ օգտագործելով ամենատարբեր սարքեր` 
բջջային հեռախոսներ, թվային օրգանայզերներ և, իհարկե, համակարգիչներ: Գրեթե բո-
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լոր զարգացած և մի շարք զարգացող երկրներում համակարգչային և հեռուստատեսային 
տեխնոլոգիաները, հեռահաղորդակցական սարքավորումները դարձել են կյանքի ամեն-
օրյա բաղադրիչներ, գործածվում են ոչ միայն բարձրագույն ուսումնական հաստատու-
թյուններում, այլ նաև դպրոցներում: 

Ժամանակակից գրականության մեջ առկա են «տեղեկատվական տեխնոլոգիա» 
եզրի բազմաթիվ բնորոշումներ: Ամենաընդհանուր բնորոշմամբ տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիան (ՏՏ, անգլերեն՝ information technology, IT) տեղեկությունների հավաքման, կու-
տակման, պահպանման, մշակման և որոնման մեթոդների, արտադրական գործընթաց-
ների և հաշվողական տեխնիկայի միջոցների համախմբություն է1:  

Համաշխարհային տնտեսության` զուտ արդյունաբերական եղանակից անցումն ին-
տելեկտուալ գործունեության` զարգացման մեծ հնարավորություն է ստեղծում Հայաս-
տանի համար, քանի որ մեր երկիրը պատկանում է այն երկրների թվին, որոնք ունեն ՏՏ 
արդյունաբերությանն անհրաժեշտ մտավոր մեծ ներուժ:  

ՏՏ ոլորտը վերջին տասնամյակում դարձել է Հայաստանի տնտեսության արագ զար-
գացող ճյուղերից մեկը: Այս ոլորտում Հայաստանը համարվում է առաջատար երկրներից 
մեկը` հարևան ԱՊՀ և Մերձավոր Արևելքի երկրների շարքում: Հայտնի է, որ Խորհրդա-
յին Հայաստանը եղել է նախկին ԽՍՀՄ գիտական, գիտահետազոտական և բարձր 
տեխնոլոգիաներ արտադրող հիմնական երկիրը, և մինչև 1990 թ. այստեղ կենտրոնաց-
ված էր ԽՍՀՄ ՏՏ արդյունաբերության զգալի մասը: Ըստ տարբեր հաշվարկների՝ աճի 
ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է 1987 թ., երբ գիտական և տեխնոլոգիական ոլոր-
տում աշխատում էին շուրջ 100.000 մասնագետներ: Սակայն Խորհրդային Միության 
փլուզման հետևանքով իրադրությունը կտրուկ փոխվեց, և ոլորտի բարձրակարգ մաս-
նագետների մեծ մասը վերաորակավորվեց կամ կորցրեց որակավորումը: Այնուամենայ-
նիվ, 1990-ականների սկզբին Երևանում ստեղծվեցին ծրագրային ապահովման առաջին 
մասնավոր հիմնարկները, իսկ 1997 թ. Հայաստանն առաջին անգամ հրավիրվեց Եվրա-
խորհրդի շրջանակում մասնակցելու եվրոպացի նախարարների հինգերորդ` «Տեղե-
կատվական հասարակություն. մարտահրավեր Եվրոպայի համար» խորհրդաժողովին 
որպես դիտորդ, դրանով էլ հնարավորություն ստացավ ծանոթանալու և մասնակցելու 
«տեղեկատվական հասարակության» եվրոպական ծրագրերին: Այս տարիներին ՀՀ ՏՏ 
ոլորտը ներդրողների, պետական գործիչների և մասագետների ուշադրության կենտրո-
նում էր: 

ՀՀ-ում բարձր տեխնոլոգիական ծառայություններ մատուցող ընկերությունների գոր-
ծունեությունն ակտիվացավ 1996-ից, իսկ առաջընթացը զգալի է 2000-ից: 

ՀՀ տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացումը, այսպիսով, կարելի է բաժանել երկու 
փուլի` խորհրդային շրջան և հետխորհրդային անկախ Հայաստանի շրջան: Հայաստա-
նը խորհրդային տարիներին համարվել է ինֆորմատիկայի ու էլեկտրոնիկայի ոլորտների 
գիտահետազոտական և արդյունաբերական կենտրոններից մեկը: Զարգացման երկրորդ 

                                                 
1 А.П. Черенков, Информационные системы для экономистов, М., 2004, с. 9. 
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փուլում տեխնոլոգիական ոլորտն ունի ծրագրային պատվերների ներգրավման (աուտ-
սորսինգ) և ծրագրային ապահովման ուղղվածություն: 

Կարևորելով ՏՏ արդյունաբերության զարգացումը ոչ միայն որպես առանձին ոլորտ, 
այլև տնտեսության ընդհանուր առաջընթացի, արտադրողականության բարձրացման և 
համաշխարհային տնտեսության մեջ մրցունակություն ապահովելու հիմնական գործոն` 
ՀՀ Կառավարությունը հատուկ շեշտադրել է Հայաստանում ՏՏ ոլորտի արդյունավետու-
թյան շարունակական աճի ապահովումը, տնտեսության այլ բնագավառներում ոլորտի 
արտադրանքի և ծառայությունների կիրառումը, երկրում տեղեկատվական հասարակու-
թյան ձևավորումը: 

Նկատի ունենալով ՏՏ արդյունաբերության զարգացման տեմպերն աշխարհում և 
ներուժը Հայաստանում, այդ արդյունաբերության դերը տնտեսության զարգացման, 
տեղեկատվական հասարակության ձևավորման մեջ, և հիմք ընդունելով, որ ՏՏ արդյու-
նաբերությունը բավարարում է գերակա ճյուղ ճանաչվելու ՀՀ տնտեսության զարգացման 
պահանջները` 2000 թ. դեկտեմբերի 28-ին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյու-
նաբերությունը ՀՀ Կառավարությունը հայտարարեց տնտեսության գերակա ճյուղերից 
մեկը: Դրանից հետո, 2001 թ. ՀՀ Կառավարության հավանությանն արժանացավ «ՀՀ 
ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների արդյունաբերության զարգացման հայեցակարգը», իսկ 
2008 թ.` ՏՏ ոլորտի զարգացման հայեցակարգը:  

ՏՏ զարգացման հայեցակարգի գերնպատակներից մեկը կատարելագործված ենթա-
կառուցվածքներով, համակարգչային հագեցվածության և համացանցի հասանելիության 
բարձր աստիճանով, համակարգչային բարձր գրագիտությամբ, մեծածավալ տեղական 
ՏՏ շուկայի առկայությամբ և առաջավոր գիտելիքահենք արդյունաբերությամբ տեղե-
կատվական հասարակության ձևավորումն է երկրում: Դրա իրագործմանն է ուղղված 
«Միջազգային ՏՏ կազմակերպությունների հետ (HP, Intel) «Համակարգիչ բոլորի հա-
մար» ծրագրի իրականացում» միջոցառումը: Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս Հա-
յաստանի բնակչությանը ձեռք բերելու համակարգիչներ մատչելի գներով և բարձրացնել 
համակարգիչների օգտագործման մակարդակը:  

Տնտեսական և սոցիալական դժվարություններն աշխարհագրական սահմանափա-
կությունների ու բնական պաշարների սակավության պայմաններում հաղթահարելու 
լավագույն գրավական է ՏՏ արդյունաբերության զարգացումը, որին աջակցելու համար 
2001 թվականին ՀՀ նախագահի հրամանագրով ստեղծվել է «ՏՏ զարգացմանն աջակ-
ցող խորհուրդ», որը կապող օղակ է Կառավարության և ՏՏ-ի բիզնեսի, կրթական հաս-
տատությունների, ՏՏ հասարակական կազմակերպությունների, դոնոր և միջազգային 
կազմակերպությունների միջև, ինչպես նաև կազմակերպում ու անց է կացնում տեղե-
կատվական հասարակության կայացմանը և ՏՏ արդյունաբերության խնդիրների լուծմա-
նը նպաստող քննարկումներ: Խորհուրդը գործում է մինչ օրս, նախագահը ՀՀ վարչա-
պետն է: 

Տնտեսության, մասնավորապես` ՏՏ ոլորտի մրցունակցության բարձրացման համար 
կարևոր նշանակություն ունի խոշոր վերազգային կազմակերպությունների ներկայությու-
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նը Հայաստանում և դրանց հետ Կառավարության, մասնավոր հատվածի մակարդակով 
ներդրումային և կրթական ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը, որի նպատակն է 
խթանել արտասահմանյան ներդրումները, ստեղծել նոր աշխատատեղեր, ինչպես նաև 
կիրառել միջազգային փորձը: 

«ՏՏ ոլորտի զարգացման հայեցակարգի» խնդիրներից է միջազգային կառույցների և 
երկրների հետ համագործակցության խթանումն ու ապահովումը, միջազգային ՏՏ կազ-
մակերպություններին անդամակցումը, ոլորտի ներկայացումն արտերկրում և Հայաստա-
նում, ինչպես նաև Հայաստանի` որպես ՏՏ տարածաշրջանային կենտրոնի վարկանիշի 
ձևավորումը: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ միջազգային առաջատար ՏՏ ընկերությունները դեռևս մուտք 
չեն գործել Հայաստան կամ չեն իրականացնում մեծածավալ գործունեություն, քանի որ 
մեր երկիրն այդ ոլորտում գրավիչ չէ: Կան որոշ պատճառներ. նախ` համապատասխան 
մասնագետների և սպառման շուկայի սահմանափակությունը, երկրորդ` երկրի աշխար-
հաքաղաքական վիճակի, ներքին գործարար միջավայրի անբարենպաստ լինելը: ՏՏ 
ոլորտը միջազգային չափանիշներին հասցնելու համար նախապայմաններ ստեղծելու 
նպատակով, ՀՀ Կառավարության որոշմամբ, Համաշխարհային բանկի հետ կնքված 
վարկային պայմանագրի շրջանակներում հիմնվեց «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» 
հիմնադրամը: Համագործակցության մի շարք պայմանագրեր և հուշագրեր են կնքվել 
ինչպես այլ պետությունների` Հնդկաստանի Հանրապետության, Եգիպտոսի Արաբական 
Հանրապետության, այնպես էլ համաշխարհային ճանաչում ունեցող ընկերությունների` 
«Մայքրոսոֆթի», «Ալկատելի», «Հյուլեթ Փակարդի» և ուրիշների հետ: 

ՀՀ ՏՏ ոլորտը զարգանում է հիմնականում մասնավոր հատվածի նախաձեռնություն-
ների, օտարերկրյա ներդրումների շնորհիվ և էականորեն չի նպաստում երկրի տնտեսա-
կան զարգացմանը, քանի որ կախված է ՏՏ արտադրանքի ու ծառայությունների արտա-
պատվիրման հնարավորություններից: 

Թեպետ ՀՀ ՏՏ ոլորտը ցուցաբերում է զարգացման միտումներ, գոյություն ունեն 
նաև մի շարք հիմնախնդիրներ: Կարելի է առանձնացնել տեղեկատվական հասարակու-
թյան ձևավորման, ներդրման և զարգացման, ՏՏ ոլորտում ներդրումների խթանման և 
կազմակերպությունների տեղական ու միջազգային շուկաներ առաջմղման հետ կապված 
խնդիրները, կադրերի մասնագիտական պատրաստման և վերապատրաստման դժվա-
րությունները, համապատասխան հմտությունների պակասը, ՏՏ մասնավոր հատվածի և 
կրթական համակարգի միջև կապերի թերզարգացումը: Վերոնշյալ հիմնախնդիրների 
հաղթահարման համար պետք է նախատեսել ծրագրային միջոցառումներ, որոնք կարող 
են կարևոր նախապայման լինել ոլորտի զարգացման նոր ռազմավարության և երկրի 
տնտեսական աճի ապահովման համար:  

Այսպիսով՝ մրցունակ ՏՏ ոլորտի զարգացումը օրենսդրական, շուկայական, ինստի-
տուցիոնալ փոփոխությունների և տեղեկատվական հասարակության բաղադրիչների 
ստեղծման լուրջ կարիք ունի: Բնագավառի զարգացման և կատարելագործման ուղի 
կարող է լինել ինչպես միջազգային խոշոր ՏՏ ընկերությունների մեծածավալ ծրագրերում 
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ներգրավվելը, այնպես էլ տեղեկատվական հասարակության ձևավորման միջոցով ՏՏ 
ներքին առաջարկի զարգացումն ու պահանջարկի խթանումը: 

 
 

Ժամանակակից պայմաններում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հասարակական ար-
տադրության զարգացման կարևոր գործոն են:  

Վճռորոշ է ՏՏ դերը հասարակության մտավոր մակարդակի բարձրացման, կրթության և 
մշակույթի զարգացման համար: Կարևորվում է ՏՏ արդյունաբերության զարգացումը ոչ միայն որ-
պես առանձին ոլորտ, այլև տնտեսության ընդհանուր առաջընթացի, արտադրողականության 
բարձրացման և համաշխարհային տնտեսության մեջ մրցունակություն ապահովելու հիմնական 
գործոն: 

Բնագավառի զարգացման և կատարելագործման ուղի կարող է լինել ինչպես միջազգային 
խոշոր ՏՏ ընկերությունների մեծածավալ ծրագրերում ներգրավվելը, այնպես էլ տեղեկատվական 
հասարակության ձևավորման միջոցով ՏՏ ներքին առաջարկի զարգացումն ու պահանջարկի 
խթանումը: 

 
 

МАРИАНА КОЧАРЯН 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
 

На данном этапе человечество вступило в эпоху, которая получила название «постиндуст-
риальная» или «информационная», так как характиризуется массовым проникновением информа-
ционной технологии во все сферы общественной жизни.  

ИТ играют решающую роль в повышении интеллектуального уровня общества, развитии 
образования и культуры, так как дают возможность получения информации «сейчас и везде». 

Индустрия развития ИТ и становление информационного общества являются важным сти-
мулом повышения конкурентноспособности и производительности экономики развитых стран 
мира, развития инновационных и научно-образовательных систем, что и приводит к распростра-
нению высоких технологий. 

 

 
MARIANA KOCHARYAN 
 

INFORMATION TECHNOLOGIES AS IMPORTANT FACTOR OF PUBLIC DEVELOPMENT 
 

In present period our society entered to the new area with the special name as «postindustrial» or 
«informative», because for this moment information technologies entered in all spheres of the public 
life. 

IT-s has an important roe in development of intellectual level of society, science and culture, 
because it`s getting possible to receive information anytime and anywhere. 

The development of industry and informative society is too important for further developing 
competition between countries. Also it`s playing general role for developing the innovation and 
education systems for future enlarging of high technologies.  
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ԹԵՀՄԻՆԵ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 
Հայցորդ, ՀՊՏՀ 

 

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ  
ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

 

Հիմնաբառեր.  հիմնական միջոցներ, շրջանառու ակ-
տիվներ, դեբիտորական պարտքեր, կրե-
դիտորական պարտքեր, հատույց 

 

Գործարար ակտիվության ցուցանիշները բնութագրում են ընթացիկ հիմնական ար-
տադրական գործունեության արդյունքները և արդյունավետությունը: Գործարար ակտի-
վության գնահատականը որակական մակարդակում ստացվում է տվյալ կազմակերպու-
թյան և միևնույն ոլորտում գործող այլ կազմակերպությունների գործունեությունների 
համեմատման արդյունքում1: Այդպիսի որակական չափանիշներ են արտադրանքի իրաց-
ման շուկաների ընդարձակությունը, արտահանմանն ուղղված արտադրանքի առկայու-
թյունը, կազմակերպության համբավը և այլն: Քանակական գնահատականը բաժանվում 
է երկու ուղղության. 

• ծրագրի իրականացման աստիճան (սահմանված է վերադաս կազմակերպության 
կողմից կամ ինքնուրույն կերպով)՝ ըստ հիմնական ցուցանիշների, աճի նախապես 
տրված տեմպի պահպանմամբ, 

• կազմակերպության ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության մակար-
դակ: 

Տնտեսավարող սուբյեկտի գործարար ակտիվության գնահատման ցուցանիշները 
լինում են բացարձակ և հարաբերական: Գործարար ակտիվության բացարձակ ցուցանիշ-
ների համեմատական շարժընթացն ուսումնասիրելիս գնահատվում է հետևյալ հարա-
բերակցության համապատասխանությունը, որը կրում է §կազմակերպության տնտեսու-
թյան ոսկե կանոն¦ անվանումը. 

Տզշ > Տիզհ > Տըկ >100% 
որտեղ` 

Տզշ-ն զուտ շահույթի աճի տեմպն է,  
Տիզհ–ն՝ իրացումից զուտ շահույթի աճի տեմպը, 
Տըկ-ն՝ ընդհանուր կապիտալի աճի տեմպը: 
Գործարար ակտիվության գնահատման հարաբերական ցուցանիշներն են՝2  
1. Հիմնական միջոցների հատույցը (ֆոնդահատույց). ցույց է տալիս տնտեսավարող 

սուբյեկտում ներդրված միջին հաշվով մեկ միավոր հիմնական միջոցին բաժին ընկնող 

                                                 
1 Ковалев В.В., Фиансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестициий. Анализ отчетности, Москва, 
“Финансы и Статистика”, 1998, с. 106. 
2 Ա. Բայադյան, Ֆինանսական վերլուծություն, Եր.,« Լիմուշ», 2009, էջ 176: 
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արտադրանքի, ապրանքների (աշխատանքներ, ծառայություններ) իրացումից հասույթի 
չափը: Համաշխարհային պրակտիկայում հիմնական միջոցների հատույցը (ՀՄ)հ ստացել 
է «ներդրված հիմնական կապիտալի շրջանառելիության» անվանումը, որն արտահայտ-
վում է հետևյալ բանաձևով. 

 
որտեղ` 

ԻԶՀ-ն արտադրանքի, ապրանքների (աշխատանքներ, ծառայություններ) իրացումից 
հասույթի չափն է, 

-ն՝ հիմնական միջոցների միջին մեծությունը: 
Ըստ տնտեսագիտական մեկնաբանության՝ հիմնական միջոցների հատույցի կամ 

նրա պտույտների թվաքանակի ավելացումը վկայում է տնտեսավարող սուբյեկտի տնտե-
սական կարողության օգտագործման արդյունավետության մեծացման մասին: 

2. Դեբիտորական պարտքերի շրջանառելիությունը` պտույտներով և օրերով. 
ա) Դեբիտորական պարտքերի շրջանառելիությունը պտույտներով (ԴՊ)շ.պ.. իրացու-

մից զուտ հասույթի (ԻԶՀ) և դեբիտորական պարտքերի միջին մեծության ( ) հարա-
բերակցությունն է: Այն արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով`  

 
Այս ցուցանիշը բնութագրում է տնտեսավարող սուբյեկտի՝ միջին հաշվով մեկ միավոր 

դեբիտորական պարտքին բաժին ընկնող իրացումից զուտ հասույթի չափը կամ դեբի-
տորական պարտքերի պտույտների թիվը. որքան բարձր լինի պտույտների թիվը, այնքան 
արդյունավետ կլինի դրա օգտագործումը: 

բ) Դեբիտորական պարտքերի շրջանառելիությունը օրերով (ԴՊ)շ.օ. նախորդ ցուցա-
նիշի (ԴՊ)շ.պ. հակադարձ մեծությունն է. 

 
Այս ցուցանիշը բնորոշում է դեբիտորական պարտքերի մեկ պտույտի տևողությունը 

օրերով. որքան փոքր լինի այն, կնշանակի՝ իրացումից զուտ հասույթի մեկ միավորին բա-
ժին է ընկնում միջին հաշվով ավելի քիչ դեբիտորական պարտքի մնացորդ. այսինքն` դե-
բիտորական պարտքի յուրաքանչյուր միավոր, գտնվելով տնտեսավարող սուբյեկտի 
շրջանառությունում, ավելի շատ հասույթ է ստեղծում: 

3. Նյութական ընթացիկ (շրջանառու) ակտիվների (արտադրական պաշարներ) շրջա-
նառելիությունը ևս հաշվարկվում է պտույտներով և օրերով. 

ա) Պաշարների շրջանառելիությունը պտույտներով (Պշ.պ.). իրացվող արտադրանքի 
ինքնարժեքի (ԻԱԻ) ու պաշարների միջին մեծության  հարաբերակցությունն է, որն 
արտահայտվում է հետևյալ կերպ` 
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Այս ցուցանիշն արտացոլում է միջին հաշվով մեկ միավոր պաշարներին (նյութեր, 
արագամաշ առարկաներ, աճեցվող և բտվող կենդանիներ, անավարտ արտադրություն, 
արտադրանք, ապրանքներ) բաժին ընկած իրացվող արտադրանքի ինքնարժեքի չափը 
կամ պաշարների պտույտների թիվը: Եթե այն ունի նվազման միտում, կնշանակի՝ տնտե-
սավարող սուբյեկտի մոտ առաջանում են արտադրական ավելորդ պաշարների կուտա-
կումներ, որոնք չեն մասնակցում արտադրության գործընթացին և արհեստականորեն 
մեծացնում են ինքնարժեքի գումարի չափը: 

բ) Պաշարների շրջանառելիությունը օրերով (Պշ.օ.)` նախորդ ցուցանիշի (Պշ.պ.) հակա-
դարձ մեծությունն է և արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով` 

 

 
Այս ցուցանիշը բնութագրում է իրացվող արտադրանքի ինքնարժեքին բաժին ընկնող 

պաշարների մնացորդային գումարի չափը ուսումնասիրվող որևիցե ժամակաշրջանի 
վերջում կամ այլ կերպ` ցույց է տալիս պաշարների շրջանառելիության տևողությունը օրե-
րով: Որքան փոքր է այդ տևողությունը, կնշանակի՝ այդ պաշարները լիովին մասնակցում 
են արտադրության գործընթացին և նպաստում նոր արտադրանքի ստացմանը: 

4.  Կրեդիտորական պարտքերի (ընթացիկ պարտավորություններ) շրջանառելիու-
թյունն օրերով (ԿՊ)շ.օ. կրեդիտորական պարտքերի միջին մեծության   և իրացվող 
արտադրանքի ինքնարժեքի (ԻԱԻ) հարաբերակցությունն է. 

 
Ինչպես դեբիտորական պարտքերի շրջանառելիության (օրերով) դեպքում էր, այս 

ցուցանիշը ևս բնորոշում է իրացվող արտադրանքի ինքնարժեքին բաժին ընկնող կրեդի-
տորական պարտքերի միջին չափը տվյալ ժամանակահատվածում կամ կրեդիտորական 
պարտքերի մեկ պտույտի տևողությունը: Որքան փոքր լինի այդ տևողությունը, կնշանա-
կի՝ տվյալ տնտեսավարող սուբյեկտն ապահովված է սեփական ընթացիկ ակտիվներով, 
և կախվածությունը մեծ չէ կարճաժամկետ վարկերից, փոխառություններից, հարկային և 
այլ տեսակի վճարումներից: 

5. Գործառնական փուլի տևողությունը (ԳՓ)տ.. արտադրական պաշարների և դեբի-
տորական պարտքերի շրջանառելիության (օրերով) ցուցանիշների հանրագումարն է. 

(ԳՓ)տ.= (ԴՊ)շ.օ. + Պշ.օ.: 
 

Այստեղից` որքան փոքր լինի գործառնական փուլի ժամանակահատվածը, ուրեմն՝ 
դեբիտորական պարտքերի և արտադրական պաշարների յուրաքանչյուր համատեղ 
պտույտ ֆինանսատնտեսական ավելի շատ արդյունք է ապահովել: 

6. Ֆինանսական փուլի տևողությունը (ՖՓ)տ.. գործառնական փուլի տևողության և 
կրեդիտորական պարտքերի շրջանառելիության (ԿՊ)շ.օ. տարբերությունն է. 

(ՖՓ)տ.= (ԳՓ)տ. - (ԿՊ)շ.օ.: 
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Ցուցանիշի մեծությունը կախված է տնտեսավարող սուբյեկտի կրեդիտորական 
պարտքերի մարման տևողության երկարատևությունից, այսինքն` կուտակվել են կրեդի-
տորական անհուսալի պարտքեր, որոնց հիմնական մասը ժամանակին չի մարվել: 

7. Սեփական կապիտալի շրջանառելիությունը (պտույտներով) (ՍԿ)շ.պ.. իրացումից 
զուտ շահույթի (ԻԶՀ) և սեփական կապիտալի միջին մեծության  հարաբերակցու-
թյունն է.  

 
Ցուցանիշը բնորոշում է տնտեսավարող սուբյեկտի սեփական կապիտալի միջին հաշ-

վով մեկ միավորին բաժին ընկնող իրացումից զուտ հասույթի գումարի չափը. որքան 
բարձր լինի այդ մեծությունը, կնշանակի՝ տնտեսավարող սուբյեկտը ցուցաբերել է 
գործարար արդյունավետ ակտիվություն և գտնվում է ֆինանսապես կայուն վիճակում: 

8. Ընդհանուր կապիտալի (ակտիվների) շրջանառելիությունը (պտույտներով) (ԸԿ)շ.պ.. 
իրացումից զուտ շահույթի (ԻԶՀ) և ընդհանուր կապիտալի միջին մեծության   հարա-
բերակցությունն է, որը ցույց է տալիս ակտիվների միջին հաշվով մեկ միավորին բաժին 
ընկնող իրացումից զուտ հասույթի գումարի չափը. 

 
Ցուցանիշը միաժամանակ բնութագրում է ընդհանուր ակտիվների հատույցը. որքան 

բարձր լինի, կնշանակի՝ տնտեսավարող սուբյեկտը գտնվում է ֆինանսապես կայուն 
վիճակում: 

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ կազմակերպությունների ֆինանսական 
կառավարման գործընթացում գործարար ակտիվությունը կարևոր բաղադրիչ է, կարծում 
ենք՝ կայունացման ծրագրեր մշակելիս վերն առաջարկված ցուցանիշները կարող են 
օգտագործվել համակարգային գնահատումներ կատարելու նպատակով: Առավել արդյու-
նավետ մոտեցումներից է նաև ռեգրեսիոն կախվածություններում գործարար ակտիվու-
թյան բաղադրիչի ազդեցության աստիճանի որոշումը: 

Այսպիսով՝ գործարար ակտիվության ֆինանսական կառավարման խնդիրները 
պետք է գտնվեն ինչպես հետազոտողների, այնպես էլ ֆինանսական կառավարման մաս-
նագետների ուշադրության կենտրոնում: 

 
Գործարար ակտիվության ցուցանիշները բնութագրում են ընթացիկ հիմնական արտադրա-

կան գործունեության արդյունքները և արդյունավետությունը: Գործարար ակտիվությունը, որպես 
ֆինանսական դրության կարևոր բաղադրիչ, էական նշանակություն է ստացել համեմատական 
վերլուծությունների ընթացքում: Սույն հոդվածի շրջանակներում ներկայացվել են գործարար ակ-
տիվությունը բնութագրող ցուցանիշները և հստակեցվել դրանց հաշվարկման մեթոդաբանական 
հիմքերը: Կազմակերպությունների ֆինանսական կառավարման գործընթացում գործարար ակ-
տիվությունը կարևոր բաղադրիչ է, ուստի կարծում ենք՝ կայունացման ծրագրեր մշակելիս գործա-
րար ակտիվության առաջարկվող ցուցանիշները գործնականում կարող են օգտագործվել համա-
կարգային գնահատումներ կատարելու նպատակով: 
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ТЕРМИНЕ СТЕПАНЯН  
 

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 
 

Показатели деловой активности характеризуют результаты и эффективность текущей основ-
ной производственной деятельности. Деловая активность, как важная составляющяя финансового 
положения, получила существенное значение в сравнительних анализах. В рамках данной статьи 
нами были представлены показатели, характеризующие деловую активность и уточнены методо-
логические основы их расчета. В процессе финансового управления организаций деловая актив-
ность важная составляющая, поэтому считаем, что при разработке стабилизационных программ 
предложенные в данной статье показатели деловой активности на практике могут быть исполь-
зованы при проведении системных оценок. 

 
TEHMINE STEPANYAN  

 
ISSUES OF ASSESSMENT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

 
Entrepreneurial activity indicators characterize the outcome and efficiency of current main 

entrepreneurial activities. As an important index of financial position, entrepreneurial activity has a 
significant role in comparative analysis. The characterizing indexes of entrepreneurial activity have been 
presented and the methodological bases of its calculation have been specified in the following article. 
Entrepreneurial activity is an important component of the financial management of the organizations, 
hence, we suppose, that, while developing stabilization plans, the parameters presented above may be 
utilized in the system analysis. 

 
 
 

ԱՐԵՎԻԿ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

Հիմնաբառեր.  մրցակցային միջավայր, շուկա, ռազմա-
վարություն, մրցակիցներ 

 

Մրցակցությունը շուկայական տնտեսության շարժիչ ուժն է. այն նպաստում է տնտե-
սական առաջընթացին, ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանը և դրանց միջճյուղա-
յին տեղաբաշխմանը, արտադրական կարողությունների մեծացմանը, ծախսերի կրճատ-
մանը, ազատ ձեռներեցության խթանմանը և այլն: Այս բոլորն էլ, իրենց հերթին, նպաս-
տում են տնտեսական աճի ու արդյունավետության բարձրացմանը: Փաստորեն, մրցակ-
ցությունը կատարում է տնտեսության համակարգող գործոնի դեր:  
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Այս առումով, հատուկ ուշադրության է արժանանում այն ինստիտուցիոնալ պայման-
ների բացահայտումը, որոնք բարենպաստ միջավայր են ապահովում մրցակցության 
ձևավորման և զարգացման համար: Միայն այդ միջավայրում մրցակցությունը կարող է 
ապահովել վերը նշված պայմանների կատարումը: Այսպիսով՝ ցանկացած տնտեսության 
համար առաջնային է դառնում այնպիսի պայմանների, ինստիտուտների, նորմերի ստեղ-
ծումը, որոնք կնպաստեն բարեխիղճ մրցակցության ձևավորմանը և ծավալմանը: 
Այսինքն՝ ցանկացած տնտեսության առաջնային նպատակներից մեկը պետք է լինի 
բարենպաստ մրցակցային միջավայրի ձևավորումը: 

§Միջավայր¦ կատեգորիան կարելի է մեկնաբանել որպես ձևավորված պայմանների 
ամբողջություն, որում իրականանում է ինչ-որ սուբյեկտի (մեր դեպքում՝ ձեռնարկության) 
գործունեություն: §Մրցակցային միջավայր¦ հասկացության որոշակի սահմանում գոյու-
թյուն չունի: Յուրաքանչյուր հեղինակ, յուրովի հասկանալով և ընկալելով այս կատեգո-
րիան, այն մեկնաբանում է սեփական մոտեցմամբ:  

Այսպես՝ Գ. Լ. Ազոևը մրցակցային միջավայրը բնութագրում է որպես շուկայի սուբ-
յեկտների և դրանց հարաբերությունների ամբողջություն, որը ձևավորվում է մրցակցային 
պայքարում և սահմանում է մրցակցության ինտենսիվությունը (ուժգնությունը)1: 

Համանման մի սահմանում է առաջարկել նաև Մ. Պորտերը: Ըստ նրա` մրցակցային 
միջավայրը մրցակցության զարգացվածության վիճակը բնութագրող որակական ու 
քանակական ցուցանիշների հանրագումարն է2: 

Նա ճյուղում մրցակցային միջավայրը ձևավորող ուժերը միավորում է 5 խմբում` 
1. նոր մրցակիցների ի հայտ գալու վտանգ, 
2. մատակարարների սակարկելու կարողություն, 
3. գնորդների սակարկելու կարողություն, 
4. առկա մրցակիցների միջև պայքար, 
5. փոխարինող ապրանքների և ծառայությունների ի հայտ գալու վտանգ3: 
Ճյուղում մրցակցության ուժգնությունը ոչ պատահականություն է, ոչ էլ հաջողության 

հետ է կապված: Այն պայմանավորված է վերը թվարկված հինգ հիմնական մրցակցային 
ուժերով: Այդ ուժերի միաժամանակյա ազդեցությունը որոշում է ճյուղում շահութաբերու-
թյան մակարդակը: Ճյուղ նոր մտած մրցակիցներն իրենց հետ բերում են նոր արտա-
դրական հզորություններ, ձգտում են գրավել շուկայի ավելի մեծ մասնաբաժին: Այս 
ամենի արդյունքում գները կարող են իջնել, կամ էլ արդեն գործող ֆիրմաների ծախսերը 
կարող են աճել, ինչը նվազեցնում է շահութաբերությունը: Խոշոր գնորդները կամ մա-
տակարարները, սակարկելով, օգուտ են ստանում և իջեցնում շահույթի նորման: Ճյուղում 
առկա մրցակիցների միջև լարված պայքարը կրճատում է շահութաբերությունը, քանի որ 

                                                 
1 Азоев  Г. Л., Конкуренция: анализ, стратегия и практика, М., Центр Экономики и Маркетинга, 1996, с. 12. 
2 Портер М., “Международная конкуренция. Конкурентные преимущества отрасли”, М., Международные 
отношения, 1993, с. 527. 
3 Портер М., “Конкуренция”, изд. “Вилямс”,  М., 2000, с. 34. 
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ֆիրմաներն իրենց դիրքերը պահպանելու համար ստիպված են հսկայական միջոցներ 
ծախսել գովազդի և նորարարությունների համար, կամ էլ՝ գներն իջեցնել: Փոխարինող 
ապրանքների առկայությունը սահմանափակում է ֆիրմաների՝ բարձր գներ սահմանելու 
հնարավորությունը1: Այսպիսով, ըստ Պորտերի` ճյուղում մրցակցության ինտենսիվության 
աստիճանը բխում է մրցակիցների, մատակարարների և գնորդների փոխհարաբերությու-
նից: 

Պրոֆեսոր Ա. Արշակյանի սահմանմամբ` մրցակցային միջավայր ասելով` հասկանում 
ենք այն բոլոր պայմաններն ու չափանիշները, որոնք բնութագրում են մրցակցությունը 
շուկայում կամ ճյուղում2: Մրցակցային միջավայրը շատ լայն հասկացություն է, ուստի դրա 
համալիր ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը բարդ, բազմափուլային և աշխատա-
տար գործընթաց է: 

Ըստ հեղինակի՝ մրցակցային միջավայրի գոյությունը պայմանավորված է3.  
•  տվյալ շուկայում մրցակիցների ռազմավարության համակարգված ուսումնասիրու-

թյամբ,  
•  շուկայում գործող սուբյեկտների թվով,  
•  շուկա մուտք գործելու և դուրս գալու ազատության աստիճանով,  
•  շուկայի մենաշնորհային մակարդակով,  
•  շուկայական գների տեսակարար կշռով (ըստ շուկայական գործող մոդելների), 
•  մրցակցության հինգ ուժերի առկայությամբ և դրանց միջև փոխադարձ կապերով 

ու կախվածությամբ, 
•  ձեռնարկատիրական ռիսկի մակարդակով և այլն: 
Ս.Ս. Ֆիրսենկոն և Լ.Վ. Յուշկովան, դիտարկելով պարենամթերքի շուկայում մրցակ-

ցային միջավայրի վերլուծության տեսական մոտեցումները, այն բնորոշում են որպես 
շուկայական միջավայրի համեմատաբար ինքնուրույն մաս, որը հանդիսանում է ձևավոր-
ված պայմանների ամբողջություն, որի շրջանակում որոշակի ժամանակահատվածում 
գործում են մեկ յուրահատուկ արտադրանքի արտադրողները, և ձևավորվում են նրանց 
հարաբերությունները` կապիտալի կիրարկման լավագույն տարբերակի համար մրցակ-
ցության ընթացքում4:  

Մանրակրկիտ դիտարկելով այս հասկացությունը` հեղինակներն ընդգծում են, որ 
մրցակցային միջավայրը դինամիկ բնույթ ունի: Այն անընդհատ փոփոխվում է` կախված 
մրցապայքարի մասնակիցների քանակից և կազմից, դրանց ուժերի տեղաբաշխումից և 
մրցակցության բնույթից, ճյուղում պահանջարկի հագեցվածությունից, արտադրության 
կենտրոնացման աստիճանից և այլ գործոններից: Նրանք առանձնացնում են «մրցակ-
ցային միջավայր» հասկացությանը բնորոշ հետևյալ հիմնական հատկանիշները. 
                                                 
1 Նույն տեղում: 
2 Ա. Արշակյան, «Տնտեսական մրցակցության համակարգը շուկայական էկոնոմիկայում», Եր., 1997, էջ 109: 
3 Նույն տեղում: 
4 Фирсенко С.С., Юшкова Л., “Исследование конкурентной среды продовольственного рынка (региональный 
аспект)”, Красноярск: Издательский центр КГЫ, 2002, с. 9. 
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1. մրցակցային միջավայրը բնորոշում է ճյուղային շուկայում տիրող ընթացիկ իրա-
վիճակը, 

2. շուկայում մրցակցային միջավայրի առկայության կամ բացակայության մասին 
կարելի է ենթադրել` ելնելով տվյալ ճյուղի համակենտրոնացման աստիճանից, 

3. մրցակցային միջավայրը փոփոխական հասկացություն է. այն պայմաններն ու 
գործոնները, որոնք որոշակի ժամանակահատվածում ապահովում են մրցակ-
ցային միջավայրի զարգացումը, փոփոխական են, 

4.  մրցակցային միջավայրը հարաբերական հասկացություն է,  
5. մրցակցային միջավայրը ռազմավարական բնույթ ունի, քանի որ արտահայտում է 

ճյուղի զարգացման հեռանկարները,  
6. ճյուղի մրցակցային միջավայրը պետք է գնահատվի ոչ միայն այն կարգավորող 

պետական մարմինների, այլև արտադրողների, վաճառողների, ինչպես նաև 
գնորդների կողմից` համապատասխան վարքագծի ձևավորման համար, 

7. մրցակցային միջավայրի վրա ազդող գործոններից ամենակարևորն այն կարգա-
վորող գործոններն են1: 

Ինչպես նկատելի է, ըստ հեղինակների, «մրցակցային միջավայրը» հարաբերական 
հասկացություն է, քանի որ բնորոշում է որոշակի շուկայում որոշակի արտադրանք թո-
ղարկող արտադրողների քանակը, նրանց միջև մրցակցությամբ ձևավորված հարաբերու-
թյուններն ու պայմանները, մրցակցության ուժգնությունը բնութագրող քանակական ու 
որակական ցուցանիշները: Այդ իսկ պատճառով յուրաքանչյուրը կարող է յուրովի ընկալել 
«մրցակցային միջավայր» կատեգորիան:  

Կարծում ենք, որ §մրցակցային միջավայր¦ հասկացությանն առավել բնորոշ է 
հետևյալ սահմանումը. 

Մրցակցային միջավայրը պետության ակտիվ միջամտությամբ որոշակի շուկա-
յում կամ ճյուղում տնտեսավարող սուբյեկտների միջև ձևավորվող այն պայմանների, 
փոխհարաբերությունների, ինստիտուտների, կանոնների ու նորմերի ամբողջու-
թյունն է, որն անհրաժեշտ է բարեխիղճ մրցակցության ձևավորման և տարածման 
համար:  

Ինչպես տեսնում ենք, նախորդ հեղինակների կողմից «մրցակցային միջավայր» 
հասկացությունը քննարկելիս շեշտը չի դրվել պետական միջամտության վրա, սակայն, 
մեր կարծիքով, առանց պետական միջամտության անհնար է բարեխիղճ մրցակցային 
միջավայրի ապահովումը: Դրա համար էլ վերը բերված սահմանման մեջ շեշտը դնում 
ենք պետության կողմից սահմանվող կանոնների ու նորմերի վրա: Առանց պետական 
միջամտության տնտեսավարող սուբյեկտների միջև ձևավորվող հարաբերություններն ու 
պայմանները կվերածվեն քաոսի: Բացի այդ, նրանց մեջ միշտ կգտնվեն այնպիսիք, 
որոնք, օժտված լինելով որոշակի մրցակցային առավելություններով, շուկայում կամ ճյու-
ղում ձեռք կբերեն գերիշխող դիրք: Սակայն պետական միջամտությունն էլ պետք է 

                                                 
1 Նույն տեղում, էջ 17: 
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ունենա իր սահմանները, որպեսզի չնվազեցնի տնտեսավարող սուբյեկտների խթաններն 
ու ազատությունը, որոնք շուկայական տնտեսության կարևոր բնութագրիչներից են: 

 Ա. Սմիթը մրցակցային հարաբերությունների ազատ դրսևորման կողմնակից էր. 
ըստ նրա` շուկայում յուրաքանչյուր տնտեսավարող սուբյեկտ պետք է գործի ինքնուրույն և 
անկախ: Սմիթը դեմ էր պետական միջամտությանը շուկայական տնտեսության գործու-
նեությանը, հատկապես՝ մրցակցային հարաբերություններում: Ըստ նրա` շուկան ամենա-
արդյունավետ ձևով կարող է կարգավորել տնտեսությունը, իսկ պետական միջամտու-
թյունը խոչընդոտում է շուկայի բնականոն զարգացմանը: Սակայն Սմիթի ապրած ժամա-
նակաշրջանից ի վեր շուկայական տնտեսությունն այնքան է փոփոխվել, որ §ազատ 
շուկայական տնտեսությունը¦ միայն տեսական հետաքրքրություն է առաջացնում: Այժմ 
պետական միջամտությունը զարգացած շուկայական տնտեսության օբյեկտիվ բնութա-
գրիչներից մեկն է: Չնայած մրցակցային ուժերը կարող են բարձր արդյունավետություն 
ապահովել, չպետք է դրանք բացարձականացնել: Փորձը ցույց է տալիս, որ շուկան 
այնքան էլ կատարյալ չի գործում, ինչպես նշում են §ազատ շուկայական տնտեսության¦ 
կողմնակիցները: Ոչ մի շուկայական տնտեսություն չի կարող արդյունավետ գործել 
առանց պետական միջամտության: Լինելով շուկայական տնտեսության կարևորագույն 
տարր` մրցակցությունը ստիպում է տնտեսավարող սուբյեկտներին մրցակցել միմյանց 
հետ` նպաստելով ապրանքների գների իջեցմանը, որակի բարձրացմանը, սպառողների 
պահանջմունքների առավելագույն բավարարմանը, ռեսուրսների առավել արդյունավետ 
բաշխմանը, ԳՏԱ-ին և այլն: Հետևաբար՝ տնտեսության և հասարակության համար կա-
րևոր նշանակություն ունեցող այդ նպատակներին հասնելու համար պետությունը պետք է 
մշակի մրցակցության առկայությունն ու գործունեությունն ապահովող օրենքների և միջո-
ցառումների հատուկ համակարգ. այսինքն՝ մրցակցային հարաբերությունների պետա-
կան կարգավորման և դրանց օրինական հիմնավորման անհրաժեշտություն է առաջա-
նում: Ինչպես նշում է Ֆ. Հայեկը, մրցակցության առկայությունը ոչ միայն պահանջում է 
փող, շուկայական ինստիտուտների ճշգրիտ կազմակերպում, այլև դրանց համապա-
տասխան օրենսդրական համակարգերի ստեղծում: Մրցակցության պաշտպանության և 
զարգացման համար պետք է համապատասխան օրենսդրական համակարգ ստեղծել1: 

 
 
Հոդվածում վերլուծվել են «մրցակցային միջավայր» հասկացության վերաբերյալ տարբեր 

հեղինակների մոտեցումները: Վերլուծությունների արդյունքում նորովի է սահմանվել «մրցակցային 
միջավայր» հասկացությունը՝ շեշտը դնելով մրցակցային հարաբերությունների պետական կարգա-
վորման վրա: Հիմնավորվել է «ազատ շուկայական տնտեսության» անհամապատասխանությունը 
իրականությանը: Առանց պետական միջամտության բարեխիղճ մրցակցային միջավայրի ձևավո-
րումն անհնար է: 

 
 

                                                 
1 Хайек Ф. А., "Дорога к рабству", М., 1992, с. 35. 
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АРЕВИК МАТЕВОСЯН  
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ 
СРЕДЫ 

 

В статье проанализированы позиции различных авторов относительно понятия “конкурентная 
среда”. На основе проведенного анализа дано новое определение понятия “конкурентная среда” с 
акцентом на государственном регулировании конкурентных отношений. Обосновано несоот-
ветствие “свободной рыночной экономики” действительности. Без государственного вмешательст-
ва невозможно формирование добросовестной конкурентной среды.  

 
 

AREVIK MATEVOSYAN  
 

THE NECCESITY OF STATE REGULATION OF COMPETITIVE ENVIORNMENT 
 

The article provides analyses of approaches taken by different authors to “the competitive 
environment”. As a result of the analyses “the competitive environment” has been newly defined, 
putting the stress on the state regulation of the competitive relations. Bases have been provided for the 
discrepancy of “the free market economy” with the reality. Without state intervention the formation of 
conscientious competitive environment becomes practically impossible. 

 

 
 

ՏԻԳՐԱՆ ՄԻՆԱՍՅԱՆ 
Դասախոս, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ  

 
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ1 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 
 

 Հիմնաբառեր.  պարտադիր կուտակային վճար, բազ-
մաստիճան կենսաթոշակային համա-
կարգ, բարեփոխում 

 

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունն իրականացնում է կենսաթոշա-
կային համակարգի բարեփոխումներ` անցում կատարելով բաշխողականից դեպի նոր 
բազմաստիճան կենսաթոշակային համակարգ: Այս բարեփոխումների վերջնական ար-
դյունքը լինելու է հետևյալը. 

 կենսաթոշակների չափերի ամենամյա բարձրացում, 
 անձի եկամտի և կենսաթոշակի միջև կապի ապահովում: 

                                                 
1 ՀՀ օրենքը եկամտային հարկի մասին: ՀՀ օրենքը եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարի 
անձնավորված հաշվառման մասին: ՀՀ օրենքը կուտակային կենսաթոշակների մասին: ՀՀ օրենքը պետա-
կան կենսաթոշակների մասին: 
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ՀՀ-ում ներկայումս գործում է բաշխողական կենսաթոշակային համակարգ, որը 
հիմնված է սերունդների համերաշխության սկզբունքի վրա: Ի՞նչ է սա ենթադրում. ներ-
կայիս սոցիալական վճարներ կատարողները ֆինանսավորում են ներկայիս կենսաթոշա-
կառուներին: Արդեն իսկ առկա է այն փաստը, որ գործող համակարգը կատարյալ չէ, և 
այստեղ կան մի շարք խնդիրներ: Թվարկենք դրանցից առավել կարևորները. 

1. համակարգը ֆինանսապես կայուն չէ, 
2. չկա կապ աշխատողի եկամուտների և ապագա կենսաթոշակների միջև, 
3. ժողովրդագրական խնդիրներ: 
Կենսաթոշակային համակարգի ֆինանսական կայունության հիմնախնդիրն առանց-

քային է բնակչության ծերացման վտանգի առաջ կանգնած երկրների համար: ՀՀ ժողո-
վրդագրական իրավիճակի վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ բնակչության տարի-
քային կառուցվածքում տեղի են ունենում լուրջ տեղաշարժեր` կապված արտագաղթի, 
ծնելիության անկման հետ, որոնք ուղղակիորեն ազդում են կենսաթոշակային համակար-
գի ֆինանսական կայունության վրա, քանի որ համակարգ կատարվող մուտքերը պակա-
սում են, իսկ դրանցից «սնվող» անձանց թիվն ավելանում է: Համակարգի ֆինանսական 
կայունության վրա ազդող կարևոր գործոններից է սոցվճարներ կատարողների փաստա-
ցի թիվը: Ստացվում է այնպես, որ մեկ սոցիալական վճար կատարողը ֆինանսավորում է 
մեկ կենսաթոշակառուի կենսաթոշակի վճարումը: Ըստ փորձագիտական հետազոտու-
թյունների՝ ֆինանսական համակարգը համարվում է կայուն, եթե հարաբերակցությունը 
առնվազն կազմում է 3/1-ի: Ներկայիս գործող համակարգում չկա կապ աշխատողի անձ-
նական եկամտի և ապագայում փոխհատուցվելիք գումարների միջև, որը և հիմնական 
պատճառն է այն բանի, որ աշխատակիցները շահագրգռված չեն համակարգին վճարում-
ներ կատարելու: Գործատուներն էլ, իրենց հերթին, խուսափում են սոցիալական ապահո-
վագրության վճարումներ կատարելուց, որը և ավելի է խորացնում համակարգի ֆինան-
սական անկայունությունը: 

Իրականացվող փոփոխությունների հիմքում են երեք հիմնական փոխակերպումներ. 
• անցում սերունդների համերաշխության սկզբունքով ֆինանսավորվող կենսաթո-

շակային բաշխողական համակարգից ինքնաֆինանսավորվող կուտակային հա-
մակարգի, 

• անցում բանաձևերի հիման վրա հաշվարկվող և քաղաքական որոշումներով սահ-
մանվող կենսաթոշակի (ՍԿ) մոդելից իրական եկամուտների հիման վրա սահման-
ված վճարների (ՍՎ) մոդելի,  

• անցում պետության կողմից անմիջապես կառավարվող կենսաթոշակային համա-
կարգից պետության կողմից կարգավորվող և վերահսկվող մասնավոր կենսա-
թոշակային համակարգի: 

Իրականացվող կենսաթոշակային բարեփոխումների արդյունքում Հայաստանում 
գործելու է բազմաստիճան կենսաթոշակային համակարգ, որը բաղկացած է լինելու չորս 
բաղադրիչից. 

 0 բաղադրիչ՝ սոցիալական կենսաթոշակ, 
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 1 բաղադրիչ՝ աշխատանքային կենսաթոշակ, 
 2 բաղադրիչ՝ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակ, 
 3 բաղադրիչ՝ կամավոր կուտակային բաղադրիչ: 

Մասնակցությունը կուտակային բաղադրիչին հիմնված է պարտադիր և կամավորու-
թյան սկզբունքների վրա: Գործում է հետևյալ սխեման. 1974 թ. հունվարի մեկին և դրա-
նից հետո ծնված վարձու աշխատողները, նոտարները, անհատ ձեռնարկատերը մաս-
նակցում են պարտադիր, իսկ մինչև 1974 թ. ծնված վարձու աշխատողները, նոտարները, 
անհատ ձեռնարկատերերը՝ կամավորության սկզբունքով: Այստեղ տեղին է նշել, որ 
կամավորության սկզբունքով պարտադիր կուտակային բաղադրիչին միանալու կամ 
չմիանալու որոշումը կայացվում է մեկ անգամ:  

Պարտադիր կուտակային վճարի չափը կազմելու է անձի բազային եկամտի 10 տոկո-
սը, որից 5 տոկոսը վճարվելու է անձի կողմից, իսկ մյուս 5 տոկոսը, սակայն ոչ ավելի, 
քան 25000 դրամը, պետական բյուջեի միջոցներից: Սա նշանակում է, որ եթե անձի 
բազային եկամուտը գերազանցում է 500 000 դրամը, ապա 25000 դրամի չափով անձի 
կենսաթոշակային հաշվին գումար է փոխանցվում պետական բյուջեի միջոցներից, իսկ 
մնացած գումարը պետք է փոխանցվի անձի կողմից. փոխանցված միջոցների ընդհանուր 
չափը պետք է կազմի բազային եկամտի 10 տոկոսը: Պարտադիր կուտակային բաղա-
դրիչին կամավոր միացած անձինք կատարում են վճարումներ բազային եկամտի 5 
տոկոսի չափով, սակայն այս դեպքում պետության կողմից անձի անհատական հաշվին 
գումարներ չեն փոխանցվի: 

Իսկ ի՞նչ է լինելու կուտակված միջոցների հետ: Պարտադիր կուտակային բաղադրիչի 
յուրաքանչյուր մասնակից ունենալու է անհատական կենսաթոշակային հաշիվ, որը բացե-
լու և վարելու է մասնակիցների ռեեստր վարողը` աշխատողի ներկայացրած համապա-
տասխան դիմումի հիման վրա: Պարտադիր կուտակային բաղադրիչի մասնակիցների 
ռեեստր վարողը կազմակերպություն է, որը գործելու է ՀՀ Կառավարության հետ կնքված 
պայմանագրի հիման վրա: Կենսաթոշակային խնայողությունները ներդրվելու են արժե-
թղթերում, բանկերում և այլուր, որոնք կառավարելու են կենսաթոշակային հիմնադրամ-
ների կառավարիչները: Ակտիվների կառավարումից ստացված եկամուտները ևս կու-
տակվելու են անձի կենսաթոշակային հաշվին, որը նա կարող է ստանալ 63 տարին լրա-
նալուց հետո հետևյալ երեք ձևերով. 

1. անուիտետ, 
2. միանվագ վճար, 
3. ծրագրային վճար: 
Վերևում հակիրճ ներկայացվեցին այն փոփոխությունները, որոնք կկիրառվեն 2014 թ. 

հունվարի մեկից: Այստեղ անչափ կարևոր է քննարկել նաև եկամտային հարկի ներ-
դրման հետ կապված հարցերը և հիմնախնդիրները: 

Ինչպես արդեն նշվեց, Հայաստանի Հանրապետությունում ընթացող կենսաթոշա-
կային բարեփոխումների շրջանակում փոփոխություններ են նախատեսված նաև հար-
կային համակարգում: Այդ փոփոխությունները իրականացվում են երկու ուղղությամբ. 



 217

1. ներդրվող մեկ միասնական եկամտային հարկ, 
2. գրանցման հայտի և անձնավորված հաշվարկի ներկայացման կարգ: 
Ներդրվում է միասնական եկամտային հարկ, որը կենսաթոշակային բարեփոխում-

ների համատեքստում կատարվող փոփոխություն է: Ի՞նչ է սա նշանակում. ներկայումս 
գործող եկամտահարկին և պարտադիր սոցիալական վճարներին փոխարինում է մեկ 
միասնական հարկատեսակ՝ եկամտային հարկը: 

Երկրորդ ուղղությունն առնչվում էր գրանցման հայտի և անձնավորված հաշվարկի 
ներկայացման կարգին: Մասնավորապես` գործատուներն այսուհետ հարկային մարմին 
կներկայացնեն մեկ հաշվետվություն՝ նախկին երկուսի փոխարեն, ըստ որում, անձնա-
վորված հաշվարկը ներկայացնելու կարգը ևս փոփոխության է ենթարկվում. գործատուն 
այն պարտավոր է տրամադրել բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: 

Եկամտային հարկը փոխարինում է եկամտահարկին և պարտադիր սոցվճարներին, 
որը հանգեցնում է աշխատավարձերի հաշվարկների փոփոխության: 

Միասնական եկամտային հարկի ներդրումը հիմնված է երեք առանցքային սկզբունք-
ների վրա. 

1) քաղաքացու եկամուտները չեն նվազում, 
2) գործատուների համար լրացուցիչ բեռ չի առաջանում,  
3) պետական բյուջե մուտք արվող միջոցները չեն նվազում: 
Սա նշանակում է, որ եկամտային հարկի ներդրումը որևէ բացասական ազդեցություն 

չի ունենալու վարձու աշխատողի վրա:  
Նախկին համակարգում աշխատողը ստանում է որևէ X անվանական աշխատա-

վարձ, որից նա պետական բյուջե է վճարում պարտադիր սոցիալական ապահովության 
վճար (3%) և եկամտահարկ, ինչի արդյունքում նրա զուտ աշխատավարձը որոշ չափով 
փոքր է լինում անվանականից: Իր հերթին, գործատուն իր միջոցներից տվյալ աշխատո-
ղի համար պետական բյուջե է վճարում պարտադիր սոցիալական ապահովության վճար: 
Նոր կարգի համաձայն` գործատուի կողմից վճարվող այս վերջին սոցվճարը կգումարվի 
աշխատողի X անվանական աշխատավարձին, և եկամտային հարկը կհաշվարկվի հենց 
այս գումարից. աշխատողի համախառն եկամտի այս տարբերակով ավելացումը թույլ 
կտա, որ նրա փաստացի տնօրինվող եկամուտը չնվազի, մնա նույնը` նախորդ ամիսների 
համեմատ: Այսինքն` խոսվում է ընդամենը գործատուի կողմից վճարվող պարտադիր սոց-
վճարը աշխատողի անվանական աշխատավարձին միացնելու մասին, և հարկումից հե-
տո աշխատողը որևէ տարբերություն չպետք է տեսնի 2012 և 2013 թվականների ընթաց-
քում ստացած փաստացի տնօրինվող եկամուտների միջև: Գործատուների կողմից ան-
բարեխղճություն ցուցաբերելու և նշված ավելացումը չկատարելու դեպքում խնդիրը կար-
գավորվում է օրենքով. «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 6-րդ կե-
տի համաձայն` նշված կարգը խախտող գործատուները կրում են լրացուցիչ պարտավո-
րություն: 

Եթե գործատուի կողմից վճարվող սոցվճարը համախառն եկամտին ավելացնելուց 
հետո աշխատողի զուտ եկամուտը, այնուամենայնիվ, պակաս լինի նախկինում ստացա-
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ծից, ապա գործատուն պարտավորվում է իր միջոցներից լրացնել այդ պակասը, որը, ըստ 
մասնագետների հաշվարկների, տարբեր աշխատավարձերի դեպքում կարող է կազմել 
750-ից մինչև 2700 դրամ՝ յուրաքանչյուր աշխատողի համար: 

Այժմ համեմատական աղյուսակների միջոցով ցույց տանք նախորդ և գործող համա-
կարգերի տարբերությունները. 

 
Եկամտահարկ 

Մինչև 80 000 դրամ եկամտի դեպքում Հարկվող եկամտի 10%-ը 
80 000 դրամից ավելի եկամտի դեպքում 8000 դրամին գումարած 

80 000 դրամը գերազանցող գումարի 20%-ը 
2 000 000 դրամից ավելի եկամտի դեպքում 592 000 դրամին գումարած 

2 000 000 դրամը գերազանցող գումարի 25%-ը 
 

Սոցիալական ապահովության վճար 
Աշխատավարձի և դրան հավասարեցված եկամուտների 3%-ի չափով 

  
 Սոցիալական վճարի չափը 

Մինչև 20 000 դրամ եկամտի դեպքում 7 000 դրամ 
20 000-100 000 դրամ եկամտի դեպքում 7000 դրամ + 20 000 դրամը 

գերազանցող գումարի 15%-ը 

 
Գործատուի կողմից 
կատարվող սոցիալական 
ապահովության վճար 100 000 դրամից ավելի եկամտի դեպքում 19000 դրամ + 100 000 դրամը 

գերազանցող գումարի 5%-ը 
 
Նոր հարկատեսակը կիրառվելու է հետևյալ դրույքաչափերով. 
 

Եկամտային հարկ 
Մինչև 120 000 դրամ եկամտի դեպքում Հարկվող եկամտի 24.4%-ը  
120 000 դրամից ավելի եկամտի դեպքում 29 280 դրամին գումարած 120 000 դրամը 

գերազանցող գումարի 26%-ը 
2 000 000 դրամից ավելի եկամտի դեպքում 518080 դրամին գումարած 2 000 000 դրամը 

գերազանցող գումարի 36%-ը 
 
Չնայած նոր հարկատեսակի առավել բարձր դրույքաչափերին, վարձու աշխատողը 

չի տուժում` հաշվի առնելով այն փաստը, որ այլևս սոցվճարներ չեն կատարվելու: 
Ինչպես տեսանք, վերը նշված բարեփոխումները երկարատև ու բարդ գործընթաց 

են: Եվ ինչպես ցանկացած փոփոխություն, այս մեկը ևս զերծ չէ ռիսկերից: Փորձենք 
առանձին ներկայացնել այն ռիսկերը, որոնք կան, այն կանխատեսումները, որոնք կարող 
են ի հայտ գալ համակարգերի ներդրումից հետո:  

Առաջին ռիսկը, կապված բազմաստիճան կենսաթոշակային համակարգերի ներ-
դրման հետ, անձանց անվստահությունն է, որը կարող է նպաստել, որ վարձու աշխա-
տողները փորձեն թաքցնել իրենց իրական եկամուտները, չնայած այն փաստին, որ 
պետությունը երաշխավորում է մասնակիցների կատարած պարտադիր կուտակային 
վճարների ամբողջ գումարի վերադարձելիությունը՝ ճշգրտված տարեկան գնաճով: 
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Հաջորդ ռիսկը հետևյալն է. 2014 թ. հունվարի մեկից դառնալով պարտադիր կուտա-
կային բաղադրիչի մասնակից, անձը ստիպված է կատարել վճարում բազային եկամտի 
առնվազն 5 տոկոսի չափով, ինչը հանգեցնում է սպառման 5 տոկոսի նվազման: Հաշվի 
առնելով երկրում եկամուտների ցածր մակարդակը, կարելի է ենթադրել, որ անձի համար 
անգամ 5 տոկոսով սպառման կրճատումը կարող է էական լինել: Այս դեպքում ևս նա 
շահագրգռված չի լինի ցույց տալ իր բոլոր եկամուտները: 

Մյուս ռիսկը շուկայականն է: Ստվերային տնտեսությունը, մրցակցության բացակա-
յությունը, ձեռնարկությունների անվճարունակությունը մեծ ազդեցություն կարող են ունե-
նալ համակարգի ներդրման և կայացման գործում՝ բացասական առումով: 

Ընդհանուր առմամբ, կատարվող փոփոխությունների արդյունքում կունենանք առա-
վել կայուն կենսաթոշակային համակարգ, կպարզեցվեն հարկային մարմիններ հաշվետ-
վությունների ներկայացման կարգը, հարկ վճարողների սպասարկման որակի բարձրա-
ցումը, հարկային հսկողության ժամանակակից մեթոդների ներդրումը առավել նպաստա-
վոր պայմաններ կստեղծեն փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման համար: 

 
 
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունն իրականացնում է կենսաթոշակային հա-

մակարգի բարեփոխումներ` անցում կատարելով բաշխողականից դեպի նոր՝ բազմաստիճան կեն-
սաթոշակային համակարգ։ Այդ բարեփոխումների համատեքստում իրականացվում են նաև հար-
կային համակարգի բարեփոխումներ. ներդրվում է մեկ միասնական հարկատեսակ՝ եկամտային 
հարկը, որը փոխարինելու է գործող եկամտահարկին և պարտադիր սոցիալական ապահովության 
վճարներին։  

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել կենսաթոշակային համակարգի փոփոխությունների 
դրդապատճառներին, այն խնդիրներին, որոնք կարող են ի հայտ գալ դրանց ներդրման դեպքում։ 
Հաշվի առնելով նաև հարկային համակարգի փոփոխությունները՝ փորձ է արվել համեմատա-
կանորեն վերլուծել գործող և ներդրվելիք համակարգերը։  

 
 

ТИГРАН МИНАСЯН 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЕНСИОННОЙ И НАЛОГОВОЙ РЕФОРМ НА МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Правительство РА проводит реформы в пенсионной системе, переходя от распределяющей к 
новой многоступенчатой системе. Такие реформы осуществляются также в рамках налоговой 
системы: вводится единый вид налога - поддоходный налог, который заменит действующий вид и 
обязательные взносы за социальное страхование.  

В статье рассматриваются причины проводимой реформы в пенсионной системе, проблемы, 
которые могут возникнуть в связи с введением изменений. Учитывая так же реформы в налоговой 
системе, сделана попытка сравнительного анализа между действующей и новой устанавли-
вающейся системой.  
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TIGRAN MINASYAN 
 

THE INFLUENCE OF THE PENSIONARY AND TAX AMENDMENT ON THE SMALL AND 
MEDIUM COMMERCIAL ACTIVITIES 

 
The Government of the Republic of Armenia realizes reforms in pensionary system passing from 

the allocative pensionary system to the new varied pensionary system. Here tax reforms are also 
realized. A new united type of tax is included which is called income tax. The latter should substitute the 
icome tax and the payment of obligatory social insurance. 

In the article I touch upon the causes of the changes realizing in the pensionary system. I discussed 
the problems that could occur in putting into practice the realizing changes. Taking accont the changes 
that carried out in the tax system I tried to make an analogical analyses between the acting system and 
the system that should be put into practice. 

 
 
 

ՆԱՐԵԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ  

 
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  

ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  բանկային մրցակցություն, Փանզար-Ռոս-
սի մոդել, ՀՀ բանկային ոլորտ, H-վիճա-
կագիր 

 

ՀՀ բանկային ոլորտի հետագա զարգացման և արդյունավետության բարձրացման 
կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը բանկային մրցակցության խթանումն է: Այդ գործ-
ընթացի առանձնահատկությունները պարզելու և այն որոշ չափով կառավարելի դարձնե-
լու համար կարևոր է մշակել մրցակցության մակարդակի գնահատման հուսալի մեթոդ-
ներ: 

Վերջին տասնամյակներում համաշխարհային պրակտիկայում մշակվել են բանկային 
մրցակցության հետազոտման և մակարդակի գնահատման մի շարք մոտեցումներ, որոն-
ցից հիմնականները հետևյալն են. 

• շուկայական իշխանության գնահատման մեթոդներ, որոնք հիմնված են Լերների 
ինդեքսի անմիջական հաշվարկի վրա (Lerner, 1934)1, 

• կենտրոնացվածության ցուցանիշներն իբրև մրցակցության աստիճանի բնութա-
գրիչներ (կառուցվածքային մոտեցում, Հերֆինդալ-Հիրշմանի ինդեքս, առաջին K 
բանկերի բաժինը և այլն), 

                                                 
1 Lerner A., The Consept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power // Review of Economic Studies, 
1934, N 1, p.157-175. 
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• ոչ կառուցվածքային մեթոդներ (Փանզար-Ռոսսի մեթոդը (Rosse, Panzar, 1977; 
Panzar, Rosse, 19871), Բրեսնախանի մոդելը (Bresnakhan 19822), Բարոսի և Մոդես-
տոյի մոդելը (Barros, Modesto, 19993) և այլն): 

Լերների ինդեքսը հաշվարկվում է համակարգի յուրաքանչյուր բանկի համար՝ ըստ 
հետևյալ բանաձևի. 

Pi
MCiPiLi

−
= , 

որտեղ՝ Pi-ն i-րդ բանկի սահմանած գինն է, իսկ MCi-ն՝ այդ բանկի սահմանային ծախ-
սերը: Բանն այն է, որ կատարյալ մրցակցային շուկայում գինը հավասար է սահմանային 
ծախսերին, և հետևաբար՝ Li=0: Իսկ եթե բանկն ունի շուկայական գերակա իշխանու-
թյուն, ապա կարող է սահմանել MCi-ից ավելի բարձր գին, և այդ դեպքում այն մեծությու-
նը, որով գինը գերազանցում է սահմանային ծախսերը, կարող է ծառայել իբրև շուկա-
յական իշխանության չափաքանակ: Ինդեքսն ընդունում է 0-ից մինչև 1 արժեքները, և 
որքան այդ արժեքը բարձր է, այնքան շուկայական իշխանությունը մեծ է: Եթե բանկային 
հատվածում Լերների ինդեքսի միջին արժեքը զրո է, ապա ոչ մի բանկ չի կարող ազդել 
գնի վրա, ինչը համապատասխանում է կատարյալ մրցակցությանը բանկային շուկայում: 

Լերների ինդեքսի հաշվարկման մեջ հիմնական դժվարությունը սահմանային ծախ-
սերի հաշվարկն է, որը կատարվում է, այսպես կոչված, բանկի ծախսերի տրանսլոգարիթ-
մական ֆունկցիայի կառուցման հիման վրա: Ծախսերի տրանսլոգարիթմական ֆունկ-
ցիան, ի թիվս այլ փաստարկումների, կախված է նաև վարկերի և ավանդների գներից, 
ինչը մեծ թվով բանկերի համար գործնականում գրեթե անհնարին է հավաքել: 

Մրցակցության գնահատման կառուցվածքային մեթոդներից պարզագույնն ու առա-
վել հաճախ օգտագործվողը Հերֆինդալ-Հիրշմանի ինդեքսն է, որը հաշվարկվում է 
հետևյալ բանաձևով. 

,2
n

2
2

2
1 SSSHHI +++= K  

որտեղ` Si-ն i-րդ բանկի մասնաբաժինն է շուկայում` ըստ ինչ-որ ցուցանիշի (ակտիվներ, 
պարտավորություններ, կապիտալ և այլն): Որքան այս ցուցանիշը բարձր է, այնքան 
հետազոտվող շուկան ավելի կենտրոնացված է: Ակնհայտ է, որ ,1HHIn/1 ≤≤  որտեղ` n-ը 
բանկերի թիվն է շուկայում: 

Բացի HHI-ից, ներկայումս օգտագործվում են մեկ տասնյակից ավելի կենտրոնացվա-
ծության ինդեքսներ, որոնցից կարելի է առանձնացնել առաջին K բանկերի տեսակարար 
կշիռը համակարգում (CR-4, CR-10 7 այլն), Հոլ-Թայդեմանի ինդեքսը, Ջինիի գործակիցը, 
Էնթրոպիայի ինդեքսը և այլն: Հարկ է նշել, որ ինչպես Հերֆինդալ-Հիրշմանի ինդեքսը, 
այնպես էլ այս ինդեքսներից յուրաքանչյուրը հաշվարկվում են բանկային տեղային 

                                                 
1 Panzar J. and Rosse J., Testing for Monopoly Equilibrium // Journal of Industrial Economics, 1987, N 35, p. 43-456. 
2 Bresnahan T., The Oligopoly Solution Concept is Identified // Economic letters, Vol. 10, 1982. 
3 Barros F., Modesto L., Portuguese Banking Sector: a Mixed Iligopoly? // International Journal of Industrial 
Organization, 1999, N 17. 
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շուկաների (վարկեր, ավանդներ և այլն) համար և հետևաբար՝ պատասխան չեն տալիս 
առանձին բանկի կամ բանկերի խմբի շուկայական իշխանության աստիճանի վերա-
բերյալ: 

Վերջին տարիներին կատարված մի շարք հետազոտություններ փաստում են, որ 
բանկային մրցակցության մակարդակը չի կարելի նույնացնել բանկային հատվածի կենտ-
րոնացվածության աստիճանի հետ: Եվ, առհասարակ, բանկային ոլորտի պարագայում 
կառուցվածքային մեթոդների կիրառումը կարող է հանգեցնել մրցակցության մակար-
դակի թյուր գնահատականի: Ասվածի առնչությամբ առավել ցայտուն են հետևյալ 2 հե-
տազոտությունները: Նախ՝ Շաֆերն ու Դի Սալվոն հայտնաբերել են դեպքեր, երբ բան-
կերն ունեն ավելի մեծ շուկայական բաժին, քան դա ցույց է տալիս դրանց շուկայական 
կառուցվածքը (Shaffer, DiSalvo,1994)1: Եվ երկրորդ՝ Կլասենսն ու մյուսները պարզել են, որ 
հետազոտության ընտրանքի մեջ ներառված բանկերի վարքագիծը (16 զարգացած ու 
զարգացող երկրների բանկային համակարգեր) ավելի մրցակցային է, քան տվյալ բան-
կերին պատկանող շուկայական բաժինը (Claessens et al., 2005)2: 

Հարկ է նշել, որ կենտրոնացվածության և մրցակցության մակարդակների անհամա-
պատասխանության նման իրավիճակներ հանդիպել են նաև ավելի վաղ կատարված 
հետազոտություններում, ինչը, ընդհանուր առմամբ, խթանեց բանկային ոլորտում 
մրցակցության մակարդակի գնահատման ոչ կառուցվածքային մեթոդների զարգացումը: 

Ոչ կառուցվածքային մեթոդները հնարավորություն են տալիս հետազոտելու մրցակ-
ցությունը ոլորտում շուկայի մանակիցների գնագոյացման հիման վրա՝ ըստ ճյուղային 
շուկաների նոր էմպիրիկ տեսության (New Empirical Industrial organization): 

Ոչ կառուցվածքային մեթոդներից առավել տարածում է ստացել Փանզար-Ռոսսի 
մոդելը (Rosse, Panzar, 1977, Panzar, Rosse, 1987), որը հիմնված է այն ենթադրության 
վրա, թե բանկային ոլորտը գտնվում է երկարաժամկետ շուկայական հավասարակշռու-
թյան վիճակում, և շուկայի յուրաքանչյուր մասնակցի գործունեության արդյունքի վրա 
ազդում են մյուսների գործողությունները, ընդ որում, պահանջարկի առաձգականությունը 
մեծ է 1-ից, իսկ ծախսերի կառուցվածքը համասեռ է: 

Փանզար-Ռոսսի մեթոդով ստացվում է մի թիվ, այսպես կոչված՝ H-վիճակագիրը, որի 
միջոցով գնահատվում է, թե ինչ չափով է արտադրական գործոնների գների փոփոխու-
թյունը հանգեցնում բանկի եկամուտների փոփոխության: Որքան բարձր է հասույթի 
առաձգականությունն ըստ ծախսերի, այնքան բանկը համարվում է ավելի մրցունակ: 

Բանկի տոկոսային եկամուտը (II-Interest Income) կամ ընդհանուր եկամուտը (TI-Total 
Income) առաջին հերթին կախված է հետևյալ արտադրության գործոնների գներից. 

1. ֆոնդավորման գին` PF (տոկոսային ծախսերի հարաբերությունը ներգրավված 
միջոցներին), 

                                                 
1 Shaffer S., Disalvo J. (1994), Conduct in a banking duopoly // Journal of Banking and Finance 18, 1063-1082. 
2 Claessens S., Laeven L. (2005). Financial dependence, banking sector competition, and economic growth // 
Journal of the European Economic Association 1, 179-207. 
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2. անձնակազմի ծախսեր` PL (անձնակազմի գծով ծախսերի հարաբերությունը ընդ-
հանուր ակտիվներին), 

3. այլ ծախսեր (ֆիզիկական կապիտալի կամ վարչական ծախսեր)` PK (այլ ծախսերի 
հարաբերությունն ընդհանուր ակտիվներին): 

Այսպիսով՝ բանկի տոկոսային եկամուտը կամ ընդհանուր եկամուտը ֆունկցիա է 
արտադրության գործոնների սահմանված գներից. 

( ) ( )PK,PL,PFgTI,PK,PL,PFfII ==  
H-վիճակագիրը սահմանվում է իբրև բանկի տոկոսային եկամտի առաձգականու-

թյունների գումար` ըստ այս երեք գործոնների գների.  
:H PKPLPF β+β+β=  

Որոշ հեղինակներ H-վիճակագիրը սահմանում են իբրև TI-ի մասնական առաձգակա-
նությունների գումար: 

H-վիճակագրի տնտեսագիտական իմաստը մեկնաբանելու համար ենթադրենք՝ 
շուկան գտնվում է մենաշնորհային իրավիճակում: Եթե արտադրության գործոնների գնե-
րը աճում են, ապա աճում է մենաշնորհատերի եկամուտը, ինչը նշանակում է, որ H-վի-
ճակագիրը բացասական է կամ հավասար է զրոյի: H-ը կարող է լինել բացասական նաև 
այն դեպքում, երբ շուկայում ձևավորվում է կարճատև խմբատիրություն: 

Եթե շուկայում տիրում է կատարյալ մրցակցություն, ապա արտադրական գործոննե-
րի գների աճը հանգեցնում է սահմանային և միջին ծախսերի՝ նույն համամասնությամբ 
աճի: Ծախսերի աճը ծածկելու համար բանկերը բարձրացնում են ծառայությունների 
գները, որի հետևանքով ոչ արդյունավետ բանկերը դուրս են մղվում շուկայից, ինչը ավե-
լացնում է մյուս բանկերի ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկը: Այսպիսով՝ կա-
տարյալ մրցակցային շուկայում եկամուտն աճում է նույն համամասնությամբ, ինչ համա-
մասնությամբ աճում են արտադրական գործոնների գները, հետևաբար՝ այս դեպքում H-
վիճակագիրը հավասար է 1-ի: 

Եթե H-վիճակագիրը գտնվում է 0-ի և 1-ի միջև, ապա դա համապատախանում է 
մենաշնորհային մրցակցությանը, ինչը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր բանկ ունի մշտա-
կան հաճախորդների իր շրջանակը, և բանկերը վաճառում են տարաբնույթ ծառայու-
թյուններ: Այդպիսի շուկայում գոյություն ունի նշանակալի ոչ գնային մրցակցություն, և 
յուրաքանչյուր բանկ ունի իր սահմանած գները վերահսկելու կարողություն: Քանի որ 
բանկերի հասույթը փոխվում է ոչ համամասնորեն արտադրական գործոնների գների 
փոփոխման նկատմամբ, ապա հասույթի մասնական առաձգականությունների գումարը` 
H-վիճակագիրը, 1-ից փոքր դրական թիվ է: 

Ըստ Փանզար-Ռոսսի մոդելի՝ բանկերը դիտարկվում են իբրև ֆիրմաներ, որոնք 
արտադրում են վարկեր և այլ եկամտաբեր ակտիվներ` օգտագործելով ավանդները, հա-
շիվները և այլ ներգրավված միջոցներ: Ենթադրվում է, որ բանկային հատվածը գտնվում 
է երկարատև հավասարակշռության վիճակում (Shaffer, 1982), և բանկերը, ցանկանալով 
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առավելագույնի հասցնել շահույթը, գնային և արտադրական որոշումներ են կայացնում` 
հետևելով շուկայի մյուս մասնակիցների վարքին: 

(1) մոդելը սովորաբար լրացվում է այլ փոփոխականներով, որոնք թույլ են տալիս 
գնահատել բանկերի տվյալ խմբի առանձնահատկությունները: 

Այդպիսի փոփոխականներ են, օրինակ, բանկային հատուկ գործոնները, որոնք ար-
տացոլում են ռիսկերի մակարդակը, բանկերի մանագիտացումը, արդյունավետությունը, 
տոկոսային եկամտի ավելացման ներուժը, մասշտաբի գործոնները և այլն: 

Մոդելի գործնական կիրառման կարևոր ասպեկտներից մեկը f (համապասխանա-
բար՝ g) ֆունկցիայի որոնումն է: Այդ ֆունկցիայի պարզ և բովանդակալից մոտարկում-
ներից մեկը հետևյալն է. 

( )1,PK*PL*PF*AII 321 βββ=   
որտեղ` β1, β2, β3 թվերը տոկոսային եկամտի մասնական առաձգականություններն են` 
ըստ գործոնային գների, այսինքն` βPF, βPL, βPK թվերը: Նկատի ունենալով (1) կախվածու-
թյունը, գրականության մեջ սովորաբար դիտարկվում է հետևյալ էկոնոմետրիկ մոդելը. 

,InZInPKInPLInPFIIIn 321 ε+∂+β+β+β+α=  
որտեղ` Z-ը բանկային հատուկ գործոնները բնութագրող վեկտորն է, ε-ը` ռեգրեսիոն 
սխալը: 

Ի թիվս աշխարհի բազմաթիվ երկրների, ՀՀ բանկային համակարգում նույնպես 
մրցակցության ուժգնությունը որոշելու համար օգտագործվել է Փանզար-Ռոսսի մոդելը 
(Ա. Մկրտչյան, 2005թ.1), որտեղ հեղինակը գնահատել է H-վիճակագիրը 1998-2001, 2001-
2003 և 1998-2003 ժամանակահատվածների համար: H-վիճակագրի համար նա ստացել 
է համապատասխանաբար՝ 0.72, 0.50 և 0.69 թվերը, ինչը նշանակում է, որ նշված ժա-
մանակահատվածներում ՀՀ բանկային ոլորտում առկա է եղել մենաշնորհային մրցակ-
ցություն: 

Մեկ այլ (Բիկկեր և ուրիշներ2) աշխատանքում ավելի քան 100 երկրների շարքում 
գնահատված է նաև ՀՀ բանկային համակարգում մրցակցության մակարդակը 1996- 
2004 թթ.: ՀՀ 14 բանկերի ընդամենը 59 դիտարկումների հիման վրա ստացվել է H-
վիճակագրի 0.513 արժեքը f ֆունկցիայի և 0.474 արժեքը՝ g ֆունկցիայի դեպքում: 

Ներկա աշխատանքում գնահատված է մրցակցության մակարդակը ՀՀ բանկային 
ոլորտում 2004-2011 թթ.: Հետազոտությունը կատարվել է Փանզար-Ռոսսի մոդելով` այն 
հարմարեցնելով ՀՀ բանկային ոլորտի առանձնահատկություններին: Այդ նպատակով 
                                                 
1 Armenuhi Mkrtchyan, The Evolution of Competition in banking in a transition economy: an application of the 
Panzar-Rosse model to Armenia// The European Journal of Comparative Economics, Vol. 2, N 1, p. 67-82. 
2 J.A. Bikker and K. Haaf Competition, concentration and their relationship: an empirical analysis of the banking 
industry, Journal of Banking & Finance 26, 2191-2214, 2002. Reprinted in: J.A. Bikker, 2004, Competition and 
efficiency in a unified European banking market, Edward Elgar, 315 pages. Jacob A. Bikker, Measuring and 
Explaining Competition in the Financial Sector, Journal of Applied Business and Economics, 2007. Jacob A. Bikker, 
Laura Spierdijk, Paul Finnie, Misspecifcation of the Panzar-Rosse Model: Assessing Competition in the Banking 
Industry, July 30, 2007. 
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Փանզար-Ռոսսի դասական մոդելը լրացվել է մի քանի նոր բացատրող փոփոխականնե-
րով: Կատարվել է բազմաչափ (10 անկախ փոփոխականներով) ռեգրեսիոն վերլուծու-
թյուն.  

( )2,InX*InX*InPK*InPL*InPF*IIIn it
6
it6

1
it1it3it2it11it ε+∂++∂+β+β+β+α= K  

որտեղ՝ IIit-ն i-րդ բանկի տոկոսային եկամուտն է t-րդ եռամսյակում, իսկ Xit
1, … , Xit

6-ը` 
բանկային հատուկ գործոնները: 

Հետազոտությունում ընդգրկված են տվյալ ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գործող 
բոլոր առևտրային բանկերը` ըստ նշված տարիների բոլոր եռամյակների, ինչը կազմում է 
դիտարկումների 672 տող: H-վիճակագրի համար ( )321H β+β+β=  ստացվել է 0.268 
թիվը, ինչը նշանակում է, որ ՀՀ բանկային ոլորտում մրցակցությունը այնքան էլ սուր չէ: 

H-վիճակագիրը հաշվվել է նաև այն դեպքում, երբ (2) մոդելում իբրև կախյալ փոփո-
խական վերցված է բանկի ընդհանուր եկամուտը: Այս դեպքում ստացվել է՝ :301.0H =  

Ռեգրեսիայի ընդհանուր որակը բնութագրող դետերմինացիայի գործակիցը` 

,980516.0R 2 =  իսկ ճշգրտված դետերմինացիայի գործակիցը` ,980215.0R 2
adj =   ինչը նշա-

նակում է՝ բացատրող փոփոխականները կախվածությունն արտահայտում են համարյա 
սպառիչ լրիվությամբ: 

 
 
 
Հաշվի առնելով ՀՀ բանկային ոլորտի առանձնահատկությունները` լրամշակվել է բանկային 

մրցակցության մակարդակի գնահատման Փանզար-Ռոսսի հայտնի մոդելը: Այդ մոդելով գնա-
հատվել է ՀՀ բանկային ոլորտի մրցակցության մակարդակը 2004-2011 թթ.: Կատարված է հաշ-
վարկ 2 տարբերակով` իբրև կախյալ փոփոխական վերցնելով տոկոսային եկամուտը և ընդհանուր 
եկամուտը: H-վիճակագրի համար ստացվել են համապատախանաբար` 0.268 և 0.301 թվերը, 
ինչը նշանակում է, որ նշված ժամանակահատվածում ՀՀ բանկային ոլորտում առկա է եղել ոչ այն-
քան ուժգին մենաշնորհային մրցակցություն: 

 
 

НАРЕК МУРАДЯН 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ РА 
 
Чтобы оценить уровень конкуренции в банковском секторе Республики Армения, модифици-

рована известная модель Панзара-Росса с учетом особенностей банковской системы РА. На основе 
этой модели оценена степень конкуренции банковского сектора РА в период 2004-2011 гг. Вычис-
лен H-статистик в двух вариантах: когда в качестве зависимой переменной выбран процентный 
доход и общий доход банка. Для H-статистик получены соответственно 0.268 и 0.301 величины, 
что означает, что в этом периоде в банковской системе Армении имела место умеренная моно-
полистическая конкуренция. 
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NAREK MURADYAN 
 

THE ASSESSMENT OF COMPETITION LEVEL IN BANKING SPHERE OF RA 
 

For measuring the level of banking competition the famous model of Panzar-Rosse was modified, 
taking into consideration the peculiarities of Armenian banking system. With that model we have 
estimated the level of competition in the RA’s banking industry in 2004-2011 period. The calculation 
was done in two ways: taking both interest income and total income as a dependent variable. For H-
statistic, respectively, we have got 0.268 and 0.301 values, which means that there was not so strong 
monopolistic competition in the Armenian banking industry in the mentioned period.  

 
 
 

ԱՆԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
Դասախոս, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ  

 

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ 

 

Հիմնաբառեր.  ՀՆԱ, քառակուսային գործակից, համա-
թիվ, կառուցվածք, ռեգրեսիոն վերլուծու-
թյուն  

 

Ժամանակակից տնտեսության պայմաններում, երբ տնտեսական համակարգի զար-
գացման գերակա ուղղություններ են պարբերաբար ծագող ճգնաժամերի հաղթահարու-
մը, արտադրության և դրա ենթակառույցների օպտիմալ բաշխումը, համակարգի գործ-
արկման կայունության ապահովումը, կարևոր նշանակություն է ստանում շուկայական 
տնտեսության պայմաններում կառուցվածքային տեղաշարժերի առանձնահատկություն-
ների, դրանց հիմքում ընկած գործոնների համակողմանի վերլուծությունը1: 

Տնտեսության կառուցվածքային տեղաշարժերը գնահատելու համար աշխատանքում 
կիրառել ենք հարաբերական կառուցվածքային տեղաշարժերի քառակուսային գործակի-
ցը, որը, մեր կարծիքով, առավել ճշգրիտ է գնահատում կառուցվածքային տեղաշարժերի 
ազդեցությունը ՀՆԱ աճի փոփոխության վրա: Եթե բացարձակ կառուցվածքային տեղա-
շարժերի գծային և քառակուսային գործակիցները թույլ են տալիս ստանալ համակցու-
թյան առանձին մասերի տեսակարար կշիռների փոփոխության արագության ամփոփ 
գնահատականը, ապա այդ փոփոխությունների ինտենսիվությունը բնութագրելու համար 

                                                 
1 Ալեքսան Սիմոնյան, Տնտեսության մեջ կառուցվածքային տեղաշարժերի քանակական բնութագրիչները, 
«Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա», #1-2 հունվար-փետրվար, 2010, էջ 48: 
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կիրառվում է հարաբերական կառուցվածքային տեղաշարժերի քառակուսային գործա-
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որտեղ՝ ijd  և )1( −jid  ցույց են տալիս i -րդ կառուցվածքային բաղադրիչի տեսակարար 

կշիռը համապատասխանաբար՝ j և )1( −j  ժամանակահատվածում:  
Հաշվի առնելով ՀՀ տնտեսության մեջ անցումային վերափոխումների ժամանակա-

շրջանում տեղի ունեցած կառուցվածքային տեղաշարժերը՝ փորձենք վերոնշյալ մեթոդա-
բանությամբ գնահատել կառուցվածքային վերափոխումների ազդեցությունը ՀՀ տնտե-
սության զարգացման վրա: Որպես տնտեսության զարգացման ցուցանիշ մեր կողմից 
ընտրվել է ՀՆԱ-ի աճը, իսկ տնտեսության կառուցվածքային բաղադրիչների փոփոխու-
թյունները բնութագրելու համար առանձնացրել ենք կառուցվածքային տեղաշարժերի 3 
համաթվեր, որոնք ներկայացված են աղյուսակ 1-ում: 

 
Աղյուսակ 1  

Տնտեսության կառուցվածքային տեղաշարժերը բնութագրող համաթվերը 
 

Կառուցվածքային 
տեղաշարժերի համաթիվ 

Էությունը 

SI1 ՀՆՍ-ն ըստ օգտագործման 
• Վերջնական սպառման ծախսեր 
• Համախառն կուտակում 
• Ապրանքների և ծառայությունների զուտ արտահանում 

SI2 ՀՆԱ-ի կառուցվածքային բաղադրիչները 
• Արդյունաբերություն 
• Գյուղատնտեսություն 
• Շինարարություն 
• Ծառայությունների արտադրություն 

SI3 ՀՆԱ-ն եկամուտների ձևավորման եղանակով 
• Վարձու աշխատողների աշխատանքի վարձատրություն 
• Արտադրության և ներմուծման զուտ հարկեր 
• Հիմնական կապիտալի սպառում 
• Տնտեսության զուտ շահույթ և զուտ խառը եկամուտներ 

 
                                                 
1 Ենոք Գալստյան, Կառուցվածքային տեղաշարժերի վերլուծության վիճակագրական մեթոդաբանության ուղ-
ղությունները (ՀՀ արդյունաբերության օրինակով), «Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա», #8-9 օգոստոս-
սեպտեմբեր, 2008, էջ 78: 
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Մեր կողմից որպես տնտեսության կառուցվածքային տեղաշարժերի SI1 համաթիվ 
ընտրվել է ՀՆԱ կառուցվածքն ըստ օգտագործման, որն արտացոլում է կառուցվածքային 
բաղադրիչների հարաբերակցությունը: Ուսումնասիրելով կառուցվածքային տեղաշարժե-
րի SI1 համաթվի փոփոխման միտումները՝ կարող ենք նշել, որ ավելի մեծ չափով կառուց-
վածքային տեղաշարժեր արձանագրվել են 1992 թ. և պայմանավորված են եղել տնտե-
սության իրական հատվածում կատարված ներդրումներն արտահայտող համախառն 
կուտակման ծավալների ավելացմամբ /36.5%/: Տեղին է ուսումնասիրել, թե որքանով են 
նշված կառուցվածային տեղաշարժերը հանգեցրել տնտեսական աճի:  

 

 
 

Գծապատկեր 1. SI1 կառուցվածքային տեղաշարժերի համաթիվը 1991-2010 թթ.1 
  
1991-2010 թթ. տնտեսական աճի և ՀՆԱ կառուցվածքային բաղադրիչների տեղա-

շարժերի SI1 համաթվի միջև ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս, որ 
վերջիններիս միջև գոյություն ունի նշանակալի ռեգրեսիոն կապ. 

 

( ) ( )77.439.4

,1SI*50,064,12y
−

−=
    (2) 

 

Մեր ուսումնասիրած համաթվերի ցանկում այս համաթիվն առավել մեծ չափով է պա-
յմանավորում տնտեսական աճի տատանումը, սակայն աղյուսակ 2-ից պարզ է, որ ՀՆԱ 
կառուցվածքային տեղաշարժերը հանգեցրել են տնտեսական աճի հակառակ ուղղու-
թյամբ փոփոխության, ինչը պայմանավորված է նաև կառուցվածքային տարրերի ոչ ար-
դյունավետ համամասնությամբ: ՀՆԱ կառուցվածքում գերակշռում են վերջնական սպառ-
ման ծախսերը, որոնք 1992-2001 թթ. գերազանցում էին ՀՆԱ-ն, իսկ 2010 թ. կազմում էին 
դրա 95 տոկոսը:  
                                                 
1 Աղբյուրը` հեղինակի հաշվարկները՝ ՀՀ ԱՎԾ տվյալների հիման վրա: 
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Աղյուսակ 2  
ՀՆԱ աճի փոփոխության կախվածությունը կառուցվածքային տեղաշարժերի SI1 համաթվի 

փոփոխությունից 
 

Կախյալ փոփոխական - SI1 
R2  0,56 
Ազատ անդամ 12,64 

t-վիճ. 4.39 
P-նշանակ. 0.0003 

Ռեգրեսիայի գործակից -0,50 
t-վիճ. -4,77 
P-նշանակ. 0,0001 

F 22,8 
F- նշանակալ. 0,0001 

  
Տնտեսական բարեփոխումները /1991-1993 թթ./ ենթադրեցին տնտեսության ճյուղա-

յին կառուցվածքի փոփոխություններ, որոնք հանգեցրին ՀՆԱ-ում արդյունաբերության 
մասնաբաժնի անմիջական կրճատման, ինչը բնական երևույթ էր հատկապես շրջափակ-
ման և պատերազմական իրավիճակում հայտնված անցումային տնտեսության համար:  

 

 
 

Գծապատկեր 2. SI2 կառուցվածքային տեղաշարժերի համաթիվը 1991-2008 թթ. 
 
1993 թ. կառուցվածքային կտրուկ տեղաշարժերը պայմանավորված էին գյուղա-

տնտեսության ոլորտի աճի բարձր տեմպով (ՀՆԱ-ում ծառայությունների հատվածի մաս-
նաբաժնի կրճատմամբ), սեփականաշնորհման և աշխատուժի` արդյունաբերությունից 
գյուղատնտեսության հատված տեղափոխվելով, ինչպես նաև շինարարության ոլորտի 
էական կառուցվածքային տեղաշարժերով: Հետագայում արդեն աստիճանաբար նվազեց 
գյուղատնտեսության մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում /2010 թ.` 17.1%/: Իրականացրած կառուց-
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վածքային վերափոխումների ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա գնահատելու համար 
նպատակահարմար է իրականացնել կառուցվածքային տեղաշարժերի SI2 համաթվի և 
տնտեսական աճի միջև ռեգրեսիոն վերլուծություն: 

Կատարված ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքներից պարզ է, որ ՀՆԱ աճի և 
կառուցվածքային տեղաշարժերի SI2 համաթվի միջև գոյություն ունի բավական նշանա-
կալի ռեգրեսիոն կապ (աղյուսակ 3). 

 

( ) ( )8,202,3

,2SI*76,06,13y
−

−=
    (3) 

 
Աղյուսակ 3  

ՀՆԱ աճի փոփոխության կախվածությունը կառուցվածքային տեղաշարժերի SI2 համաթվի 
փոփոխությունից 

 
Կախյալ փոփոխական - SI2 

R2 0,31 
Ազատ անդամ 13,6 

t-վիճ. 3.02 
P-նշանակ. 0.007 

Ռեգրեսիայի գործակից -0,76 
t-վիճ. -2,8 
P-նշանակ. 0.01 

F 8.25 
F- նշանակալ. 0,01 

 
Աղյուսակ 3-ի արդյունքներից կարելի է եզրակացնել, որ տնտեսության ճյուղային կա-

ռուցվածքի վերափոխումները, որքան էլ տարօրինակ է, չեն հանգեցրել ՀՆԱ աճի, և սա, 
թերևս, վկայում է ՀՀ տնտեսության ճյուղային ոչ արդյունավետ կառուցվածքի մասին:  

Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ կառուցվածքային կտրուկ տեղաշարժեր են 
արձանագրվել 1998 թ. և 2004 թ., ընդ որում, եթե 1998 թ. դրանք պայմանավորված էին 
մշակող արդյունաբերության տեսակարար կշռի նվազմամբ, ապա 2004 թ.՝ հանքագոր-
ծական արդյունաբերության տեսակարար կշռի ավելացմամբ: 2012 թ. տվյալներով՝ ՀՀ 
արդյունաբերության կառուցվածքում մշակող արդյունաբերության կողմից ստեղծվում է 
արդյունաբերության ոլորտի ավելացված արժեքի 65%-ը, իսկ հանքագործական արդյու-
նաբերության կողմից` 15%-ը, այն դեպքում, երբ 1991-2001 թթ. հանքագործական արդյու-
նաբերության մասնաբաժինը չէր գերազանցում ՀՆԱ-ի 7 տոկոսը: 

ՀՆԱ եկամտային կառուցվածքում էական տեղաշարժեր արձանագրվել են 1994 թ., 
որը պայմանավորված էր արտադրության և ներմուծման զուտ հարկերի տեսակարար 
կշռի փոփոխությամբ: Իրականացված վերափոխումների արդյունքում ՀՆԱ կառուցված-
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քում մեծ տեսակարար կշիռ են կազմում տնտեսության զուտ շահույթը/ զուտ խառը եկա-
մուտները և վարձու աշխատողների աշխատանքի վարձատրությունը: Թե որքանով է 
ՀՆԱ կառուցվածքային բաղադրիչների համամասնությունների փոփոխությունը 1991-2010 
թթ. հանգեցրել տնտեսական աճի, գնահատենք ռեգրեսիոն վերլուծությամբ:  

Բավական նշանակալի ռեգրեսիոն կապ գոյություն ունի ՀՆԱ աճի և կառուցված-
քային տեղաշարժերի SI3 համաթվի միջև, սակայն պետք է նշել, որ տնտեսական աճի 
տատանումների համեմատաբար փոքր մասն է պայմանավորված կառուցվածքային 
տեղաշարժերի SI3 համաթվի փոփոխությամբ.  

( ) ( )73,284,2

,3SI*59,082,9y
−

−=
    (4) 

Աղյուսակ 4 
ՀՆԱ աճի փոփոխության կախվածությունը կառուցվածքային տեղաշարժերի SI3 համաթվի 

փոփոխությունից 
 

Կախյալ փոփոխական - SI3 
R2 0,24 
Ազատ անդամ 7,88 

t-վիճ. 2.33 
P-նշանակ. 0,03 

Ռեգրեսիայի գործակից  -0,53 
t-վիճ. -2,39 
P-նշանակ. 0,027 

F 5,72 
F- նշանակալ. 0,027 

 

Աղյուսակ 4-ի արդյունքների վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ կառուցվածքային 
տեղաշարժերը հանգեցրել են տնտեսական աճի հակառակ ուղղությամբ փոփոխության: 
Այս առումով, ուշադրություն կարելի է դարձնել այն փաստին, որ ՀՆԱ եկամտային կա-
ռուցվածքի 41.8%-ը կազմում է վարձու աշխատողների աշխատանքի վարձատրությունը, 
մինչդեռ վերջնական սպառման ծախսերը կազմում են ՀՆԱ ծախսային կառուցվածքի 
95%-ը: Ուստի կարելի է եզրակացնել, որ վերջնական սպառմանն ուղղվող միջոցների մեծ 
մասը ձևավորվում է նաև պաշտոնական և մասնավոր տրանսֆերտների հաշվին:  

Այսպիսով՝ վերլուծության արդյունքներից ակնհայտ է, որ տնտեսության որոշ ուղղու-
թյուններում տեղի են ունեցել արդյունավետ կառուցվածքային վերափոխումներ, որոնք 
հանգեցրել են տնտեսական աճի, մյուս ուղղություններում կառուցվածքային վերափո-
խումները չեն նպաստել տնտեսության մրցունակ կառուցվածքի ձևավորմանը: Ուստի 
առաջարկում ենք մեր կողմից կատարված վերլուծությունը հիմք ընդունել տնտեսության 
կառուցվածքային քաղաքականությունը մշակելիս` ուշադրության առանցքում պահելով 
առանձին հատվածների կառուցվածքային վերափոխումները, որոնք չեն ապահովել 
տնտեսական աճ: 
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АНИ ХАЧАТРЯН 
 

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
В ЭКОНОМИКЕ РА 

 

В условиях финансового кризиса очень важно проанализировать особенности экономических 
реформ и факторы, влияющие на них. Целью данной статьи является оценка структурных реформ 
в РА с использованием роста ВВП как индикатора экономического развития и шести показателей, 
которые описывают экономические реформы. В этих целях мы использовали квадрат коэффи-
циента относительно структурных реформ, которые оценивают влияние структурных реформ на 
рост ВВП более точно. 

По результатам нашего анализа в некоторых направлениях структурных реформ экономики 
были осуществлены эффективные реформы, что привело к экономическому росту. Однако, дру-
гие направления структурной реформы не приводят к формированию конкурентной структуры 
экономики. Поэтому мы предлагаем считать свой анализ при разработке структурной политики на-
шей экономики, сосредоточившись на некоторых структурных реформах, которые не привели к 
экономическому росту. 

 
 

ANI KHACHATRYAN 
 

THE INFLUENCE OF STRUCTURAL REFORMS ON ECONOMIC DEVELOPMENT IN RA 
ECONOMY 

 

In the context of financial crisis it is crucial to analyze the feature of economic reforms and factors 
influencing on them. The purpose of the article is to evaluate structural reforms in RA using GDP 
growth as an indicator of economic development and six indexes, which describe economic reforms. On 
this purpose, We used square coefficient of relative structural reforms, which assess the influence of 
structural reforms on GDP growth more accurately.  

Due to the results of my analysis in some directions of structural reforms of the economy reforms 
were implemented effectively, which have resulted in economic growth. However other directions of 
structural reforms haven't led to the formation of the competitive structure of economy. So we suggest 
to consider our analysis while developing structural policy of our economy concentrating on some 
structural reforms that didn’t lead to economic growth.  
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ԱՐՄԻՆԵ ԳԱՐԵԳԻՆՅԱՆ 
Հայցորդ, ԵՊՀ 

 

ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳԼՈԲԱԼ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻ 

 

Հիմնաբառեր.  կայուն զարգացում, շրջակա միջավայր, 
կործանման ռիսկ, գլոբալ համակարգ 

 
20-րդ դարի երկրորդ կեսին մեկնարկեց գլոբալ համակարգը որակապես նոր վիճա-

կի փոխանցելու ունակ աշխարհակարգի նոր մոդելի որոնման աշխատանքը: Համաշ-
խարհային հանրույթի համատեղ և նպատակաուղղված ջանքերի արդյունքը դարձավ կա-
յուն զարգացման ռազմավարության մշակումը, որում շեշտադրվեցին համամարդկային 
խնդիրները՝ հասարակության կառուցվածքի սկզբունքների ու դրանց իրագործմանն 
ուղղված՝ որոշակի համաձայնեցված գործողությունների որոնման հիման վրա: 

Կայուն զարգացման սկզբունքը մոլորակին և մարդկությանն առաջարկվեց Շրջակա 
միջավայրի և զարգացման միջազգային հանձնաժողովի (ՇՄԶՄՀ) կողմից (ստեղծվել է 
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի նախաձեռնությամբ), 1983 թ. Նորվեգիայի վարչապետ 
Գ.Հ.Բրունդտլանդի գլխավորությամբ: Հանձնաժողովը պետք է վերլուծեր գլոբալ խնդիր-
ներ` «մարդ-բնություն» համակարգի շրջանակներում, պարզեր գլոբալ ճգնաժամի պատ-
ճառները, ձևակերպեր համաշխարհային հանրության որոշակի նպատակներ, առաջար-
կեր գլոբալ խնդիրների լուծման հայեցակարգ և ռազմավարություն: 1987 թ. ապրիլին 
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 42-րդ նստաշրջանում հանձնաժողովը ներկայացրեց մարդ-
կության երկարաժամկետ զարգացման վերաբերյալ ընդարձակ զեկույցը, որը վերնա-
գրված էր՝ «Մեր ընդհանուր ապագան» («Our Common Future (The Brundtland Report»): 
Զեկույցում շարադրված էին հետևյալ հիմնական եզրակացությունները. 

•  Վերջին հարյուրամյակի ընթացքում մարդու և նրա կենսագործունեությունն ապա-
հովող մոլորակի միջև փոխհարաբերություններն արմատապես փոխվել են, երկ-
րագնդի վրա առաջացել է քաղաքակրթության և կյանքի գոյության սպառնալիք: 

•  Վերջին 100 տարում սպառման տեմպերը, հետևաբար` տնտեսական աճը կտրուկ 
ավելացել են: Արտադրությունում ներգրավվել է այնքան ռեսուրս, որքան մարդկու-
թյան գոյության բոլոր նախորդ դարերում՝ միասին վերցրած: 

•  Շրջակա միջավայրի հնարավորությունների և օրենքների հետ չհամաձայնեցված 
տնտեսական աճի գործընթացը պատճառ հանդիսացավ այնպիսի միտումների 
առաջացման, որոնց ներգործությանը ոչ մոլորակը, ոչ էլ մարդկությունը չեն կարող 
երկար դիմակայել: 

•  Տնտեսական աճը կործանում է բնական միջավայրը, հանգեցնում է էկոլոգիական 
աղետի, ինչն էլ, իր հերթին, տնտեսական աճի հետընթացի: 

•  Ներկայումս աշխարհի տարածաշրջանները բախվում են շրջակա միջավայրի կոր-
ծանման  ռիսկի  հետ,  որը  սպառնում  է վերացնել քաղաքակրթության հիմքերը և 
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    երկրի կենդանի բնությունը: 
•  Խոսքը ոչ թե առանձին գլոբալ ճգնաժամերի (բնապահպանական, տնտեսական, 

պարենային), այլ «մարդ-բնական միջավայր» գլոբալ համաշխարհային համակար-
գի միասնական ճգնաժամի մասին է: 

•  Շրջակա միջավայրի կործանման արագությունը գերազանցում է ժամանակակից 
գիտության հնարավորությունները և թույլ չի տալիս ժամանակին գնահատել իրա-
կանությունը և անել համապատասխան առաջարկություններ: 

•  Եթե այսպիսի տնտեսական աճը պահպանվի, ապա մի քանի տասնամյակ անց 
անխուսափելի կլինի բնական միջավայրի հետընթացը, ինչը, իր հերթին, կհան-
գեցնի ամբողջ տնտեսության, երկրի կենսաապահովման համակարգի կազմա-
լուծման: 

•  Գոյություն ունեցող մոտեցումները հնացել են և պիտանի չեն մարդկության առջև 
ծառացած սպառնալիքների հաղթահարման, գլոբալ ճգնաժամից դուրս գալու հա-
մար: 

•  Համաշխարհային հանրությանն անհրաժեշտ է կայուն զարգացում` որպես աշ-
խարհի ժողովուրդների անվտանգության և բարգավաճման հիմնական մեխա-
նիզմ1: 

ՇՄԶՄՀ բնորոշմամբ՝ «կայուն զարգացումն այն է, որ բավարարվում են ներկա պա-
հանջմունքները, սակայն սպառնալիքի տակ չեն դրվում ապագա սերունդների` սեփական 
պահանջմունքները բավարարելու հնարավորությունները»: Այսպիսի ըմբռնմամբ կայուն 
զարգացման նպատակներից բխող խնդիրների շարքում ներառվեցին աճի գործընթացի 
աշխուժացումը և աճի որակի փոփոխությունը, հիմնական պահանջմունքների բավարա-
րումը, բնակչության թվաքանակի կայուն մակարդակի ապահովումը, ռեսուրսային բազա-
յի պահպանումն ու ամրապնդումը, տեխնոլոգիաների վերակողմնորոշումը, որոշումների 
կայացման գործընթացում բնապահպանական և տնտեսական ուղղությունների ինտե-
գրումը2 : 

Կայուն զարգացման կենտրոնական խնդիրը բնապահպանության և տնտեսության 
փոխկապման անհրաժեշտությունն է: Իրական կյանքում դրանք ինտեգրված են, սակայն 
գործնականում տնտեսական որոշումները կայացվում են՝ առանց հաշվի առնելու բնա-
կան ռեսուրսների վերարտադրությունը և բնական միջավայրի մյուս սահմանափակում-
ները, որոնք բխում են պահպանման ու փոփոխության օրենքներից: Այդ իսկ պատճառով 
առկա է էկոլոգիայի և տնտեսության միջև կապերի արհեստական խզում:  

Կայուն  զարգացման  հայեցակարգի  հաստատման  ու  գործնական իրականացման 
կարևորագույն, միևնույն ժամանակ, ոչ միանշանակ իրադարձություն էր 1992 թ. Ռիո դե 
Ժանեյրոյում տեղի ունեցած՝ Շրջակա միջավայրի և զարգացման ՄԱԿ-ի համաժողովը: 

                                                 
1 Кузнецов О. Л., Кузнецов П.Г., Большаков Б.Е., Система "природа-общество-человек": устойчивое развитие. 
М., - Дубна: "Ноосфера", Международный ун-т природы, о-ва и человека "Дубна", 2002, с. 202. 
2 Նույն տեղում: 



 235

Համաշխարհային հանրությունը` ի դեմս 179 պետությունների ներկայացուցիչների, հան-
գեց համաձայնեցված եզրակացության առ այն, որ մարդկության տնտեսական զարգաց-
ման բնույթը պետք է փոխվի, այլապես նրան սպառնում է կործանում: Մոլորակի վրա 
կյանքի և դրա կազմակերպման սոցիալական ձևերի հետընթացի կանխման համար ան-
հրաժեշտ է, կայուն զարգացման շահերից ելնելով, իրականացնել համատեղ գործողու-
թյունների ծրագիր, որը ստացավ «21-րդ դարի օրակարգ» անվանումը: Այս ծրագիրը 
նախատեսում է 2500 տեսակի համաձայնեցված համատեղ գործողությունների իրակա-
նացում 150 ոլորտներում: Յուրաքանչյուր երկրում Օրակարգի կենսագործման քաղաքա-
կան և կազմակերպական գործիքներ պետք է հանդիսանան կայուն զարգացման ազգա-
յին ռազմավարությունները, որոնք մշակվում են հասարակության` ներառյալ ոչ կառավա-
րական կազմակերպությունների մասնակցությամբ: Ըստ էության, խոսքը ամբողջ մարդ-
կության մտածելակերպի և մոլորակի վրա կենսագոյության միջոցի փոփոխության մասին 
է: Եվ դա առաջին անգամ պետք է արվի՝ ոչ թե նյութական շահերից կամ ուտոպիստա-
կան գաղափարներից ելնելով, այլ համաշխարհային քաղաքակրթությանը սպառնացող 
գլոբալ վտանգների գիտակցմամբ: 

Համաժողովում պաշտպանվեց այն գաղափարը՝ ըստ որի 21-րդ դարում ոչ մի պետու-
թյուն չի կարող միայնակ լուծել գլոբալացմանն առնչվող խնդիրները: Դրա հետ միասին, 
ոչ մի պետություն չպետք է համարի, որ մյուս երկրներն այդ խնդիրը կլուծեն իր փոխա-
րեն: Որպես 21-րդ դարի մարդկության ընդհանուր նպատակային գործառույթ՝ ընդունվեց 
գլոբալ տեղեկատվական հասարակության Օկինավյան խարտիան: Դրանում ընդգծվում 
է, որ 21-րդ դարը պետք է ծաղկման դարաշրջան դառնա բոլորի համար: 

Համաժողովի արդյունքներն ամենատարբեր գնահատականների արժանացան` հիա-
ցականից մինչև ծայրահեղ բացասական: Ոմանց համար ընդունված փաստաթղթերը հե-
ղափոխական էին, իսկ մյուսները դրանք արդարացի քննադատության ենթարկեցին՝ ոչ 
հստակ ձևակերպումների, դեկլարատիվության, փոխզիջումայնության և այլնի համար: 
Մասնավորապես՝ հնչած քննադատական գնահատականներում հիշատակվում է այն մա-
սին, որ որոշ զարգացող երկրների արմատական դիրքորոշման պատճառով այն չան-
վանվեց կայուն զարգացման համաժողով: Նույն դիրքորոշումն ունեին նաև առավել զար-
գացած երկրները, որոնք պատրաստակամ էին քննարկելու բնապահպանական խնդիր-
ները` առանց սոցիալականի հետ կապակցելու: Ըստ այդմ, հղումներ են արվում 1992 թ. 
փետրվարին ստորագրված Մաաստրիխտյան պայմանագրի երկրորդ հոդվածին, որում 
կայուն զարգացմանը հասնելու նպատակի փոխարեն խոսվում է միայն «շրջակա միջա-
վայրը հաշվի առնող կայուն աճի» մասին, ինչն առիթ է կարծիք արտահայտելու, որ կա-
յուն զարգացման հայեցակարգը «հորինվել» է զարգացող երկրների համար, իսկ զարգա-
ցած երկրների կառավարություններն իրենց գործունեության մեջ այն լրջորեն հաշվի չեն 
առնում: 

Իհարկե, Ռիո դե Ժանեյրոյի համաժողովը, առաջ քաշելով կայուն զարգացումը որ-
պես մեր քաղաքակրթության համար համընդհանուր գաղափար, փորձ անելով ձևավորել 
նոր քաղաքակրթական կարգավորիչներ, դեռևս այդ գաղափարները չի լրացնել իրական 
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բովանդակությամբ, նոր կողմնորոշիչներով: Կայուն զարգացման հայեցակարգը («21-րդ 
դարի օրակարգ» և համաժողովի որոշումներ) տարբեր ուժերի և հոսանքների քաղաքա-
կան փոխզիջման արդյունք է: Սակայն համաժողովի գլխավոր արդյունքն այն է, որ պատ-
մության մեջ առաջին անգամ համաշխարհային հանրությանը հաջողվեց մշակել և համա-
ձայնեցնել ընդհանուր ռազմավարական ծրագիր` ուղղված մարդկության համար կեն-
սական կարևորություն ունեցող խնդիրների լուծմանը և կայուն զարգացման գաղափար-
ները փոխանցել որոշակի միջազգային ու ազգային պարտավորությունների հարթություն: 

1992 թ. համաժողովից հետո կայուն զարգացումը սկսեցին դիտարկել որպես երեք 
առարկայական բաղադրիչների` բնապահպանական ամբողջության, տնտեսական գոր-
ծունեության բնաարդյունավետության և սոցիալական արդարության, և երեք ինստիտու-
ցիոնալ բաղադրիչների` պետության, գործարարության և հասարակության ամբողջական 
համակցություն: Սկսեցին խոսել նոր` կայուն զարգացման վերաբերյալ գիտության առա-
ջացման մասին, որն ուղղված է բնության և հասարակության միջև հիմնարար փոխազդե-
ցությունների բացահայտմանն ու վերլուծությանը, ներառյալ կապերը գլոբալ գործընթաց-
ների և որոշակի տարածքների ու ճյուղերի բնական-սոցիալական բնութագրիչների միջև1: 

Հաջորդող ժամանակաշրջանում ՄԱԿ-ի հովանու ներքո կայացան համաշխարհային 
զարգացման գլոբալ և տարածաշրջանային միջազգային համաժողովներ, որոնցում գեր-
իշխող էր ժողովրդագրական, բնապահպանական և տնտեսական քաղաքականության 
նկատմամբ ընդհանրական մոտեցման կիրառումը: Այդ համաժողովների շարքում հարկ է 
հիշատակել հետևյալները. Մարդու իրավունքների համաշխարհային համաժողով (Վիե-
նա, 1993 թ.), Սոցիալական զարգացման միջազգային համաժողով (Կոպենհագեն, 1993 
թ.), Ժողովրդաբնակեցման և զարգացման միջազգային համաժողով (Կահիրե, 1994 թ.), 
Սոցիալական զարգացման հարցերով բարձր մակարդակի համաշխարհային հանդիպում 
(Կոպենհագեն, 1995 թ.), Կանանց իրավահավասարության, զարգացման և խաղաղու-
թյան ՄԱԿ-ի համաժողով (Պեկին, 1995 թ.), Բնակչությանը սննդամթերքով ապահովման 
խնդիրներով համաշխարհային գագաթնաժողով (Հռոմ, 1996 թ.), Մարդու բնակավայ-
րերի հարցով ՄԱԿ-ի համաժողով - «Հաբիթաթ 2» (Ստամբուլ, 1996 թ.), Զարգացման ֆի-
նանսավորման հարցով միջազգային համաժողով (Դոհա, 2000 թ.): 20-րդ դարի 90-
ական թվականների համաժողովների գագաթնակետը հանդիսացավ ՄԱԿ-ի Հազարա-
մյակի գագաթաժողովը (2000 թ.), որում որպես ՄԱԿ-ի գործունեության կողմնորոշիչ 
ընդունվեց Հազարամյակի Հռչակագիրը: 

Հռչակագրում ՄԱԿ-ի անդամ պետությունները զարգացման ոլորտում ութ նպատակ 
են սահմանել և պարտավորվել են դրանք իրագործել մինչև 2015 թ.: Մասնավորապես՝ 
կոչ է արվում ստեղծել շրջակա միջավայրի պահպանման և պաշտպանության նոր մշա-
կույթ: Մեկ այլ կարևոր նպատակ է զարգացած և զարգացող երկրների միջև գլոբալ 
գործընկերության ձևավորումը` կողմերից յուրաքանչյուրի պարտավորությունների հստակ 

                                                 
1 Доронина О. Д., Кузнецов О.Л., Рахманин Ю.А., Стратегия ООН для устойчивого развития в условиях глоба-
лизации, М.: РАЕН, 2005,  с. 118-119. 
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սահմանմամբ: Հռչակագրում հայտարարված հիմնարար արժեքները և սկզբունքները 
հարկ է դիտարկել որպես միասնական, համընդգրկուն և հիմնարար հայեցակարգ: 

Կայուն զարգացման հարցերով բարձր մակարդակի հաջորդ խոշոր համաժողովը 
(կամ Համաշխարհային գագաթնաժողովը) տեղի ունեցավ 2002 թ. սեպտեմբերին 
Յոհանեսբուրգում (ՀԱՀ), որի աշխատանքներին մասնակցեցին խոշոր բիզնեսի, մասնա-
վոր հատվածի հեղինակավոր ներկայացուցիչներ, միջազգային ֆինանսական կառույց-
ներ՝ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը, Համաշխարհային բանկը և այլն: 
Համաժողովում ընդունվեցին Կայուն զարգացման հռչակագիրը, որը կայուն զարգացման 
նպատակների իրագործման համար միջազգային հանրության համախմբված դիրքորո-
շումն արտացոլող քաղաքական փաստաթուղթ է, և Որոշումների կատարման պլանը` 
որպես 1992 թ. և ՄԱԿ-ի մյուս խոշոր համաժողովներում ընդունված պարտավորություն-
ների կատարման հարցով միջազգային հանրության գործողությունների բազմակողմ 
ծրագիր: 

Կայուն զարգացման համաշխարհային գագաթնաժողովում բացահայտվեցին առա-
ջիկա տասնամյակի հետևյալ հիմնական խնդիրները. 

- ինչպես գյուղական, այնպես էլ քաղաքային բնակչության մեծ մասը շարունակում է 
չունենալ մաքուր ջրի հուսալի աղբյուր, անհրաժեշտ որակի օդ, ապահովված չէ 
պատշաճ սանիտարական պայմաններով, պաշտպանված չէ թափոնների բացա-
սական հետևանքներից, ինչն անխուսափելիորեն հանգեցնում է բնակչության 
առողջության վատացմանը, 

- քաղաքների արագ աճը և քաղաքային ծառայությունների (օր.` սանիտարական 
ենթակառույցներ) աշխատանքի ցածր արդյունավետությունը շրջակա միջավայրի 
և բնակչության առողջության համար լուրջ խնդիրներ են ստեղծում, 

- ընդհանուր հարստություն հանդիսացող բնական ռեսուրսների տիրապետման և 
կառավարման չլուծված հարցերը, որոնք հաճախ հանգեցնում են շահերի բախ-
ման, 

- կլիմայի փոփոխությունը անխուսափելի բացասական հետևանքների է հանգեց-
նում շրջակա միջավայրի և բնակչության առողջության համար, 

- կենսաբանական բազմազանության կորստի արագությունը նվազեցնում է էկոհա-
մակարգերի` ծառայությունների արտադրության և կենսոլորտի ամբողջականու-
թյան պահպանման ունակությունը: 

Եթե Ռիո դե Ժանեյրոյի համաժողովում կայուն զարգացման նպատակների իրագործ-
ման համար գերիշխում էին շրջակա միջավայրի հարցերը, ապա Յոհանեսբուրգում այդ 
խնդրին հատկացվում էր նույնպիսի ուշադրություն, ինչպես սոցիալական և տնտեսական 
հարցերին: 1992 թ. համաժողովում չքննարկված նոր հարցերի թվում էին գլոբալացումը, 
առևտուրը, կայուն զարգացման ֆինանսավորումը: Մասնակից երկրները պարտավորվե-
ցին նվազագույնի հասցնել կայուն զարգացման սպառնալիքները` աղքատությունը, ար-
տադրության անկայուն մոդելները և շրջակա միջավայրի դեգրադացիան, սովը, ռազ-
մական բախումները, թմրանյութերի տարածումը, կազմակերպված հանցավորությունը, 
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ահաբեկչությունը, անհանդուրժողականությունը, վարակիչ, համաճարակային և խրոնի-
կական հիվանդությունները` հատկապես ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը, մալարիան և տուբերկուլյոզը1: 

2010 թ. սեպտեմբերին Նյու Յորքում կայացավ Հազարամյակի երկրորդ գագաթնա-
ժողովը, որը նվիրված էր 2000 թ. գագաթնաժողովում ամրագրված զարգացման նպա-
տակների (առաջին հերթին` գլոբալ աղքատության հաղթահարման) իրագործման մի-
ջանկյալ արդյունքների ամփոփմանը: Գագաթնաժողովի բացմանը ՄԱԿ-ի գլխավոր քար-
տուղար Բան Գի Մունը հիշեցրեց, որ միջազգային հանրության ջանքերն ուղղվում են 
աշխարհում աղքատության մակարդակը երկու անգամ կրճատելուն, սակայն այդ նպա-
տակակետից մարդկությունը դեռևս շատ հեռու է: Եվ, ընդհանրապես, գագաթնաժողովի 
շատ մասնակիցների և վերլուծաբանների միասնական կարծիքը հետևյալն էր. հա-
զարամյակի առաջին գագաթաժողովում սահմանված 8 նպատակի կատարման ընթաց-
քը, որոնց իրագործման ժամկետ է ամրագրված 2015 թ., չնայած արձանագրված որոշ 
հաջողությունների, ընդհանուր առմամբ, հուսադրող չէ: 

Այսպես՝ Հազարամյակի զարգացման նպատակների կատարման արդյունքների վե-
րաբերյալ ՄԱԿ-ի 2012 թ. զեկույցում, որպես ամբողջությամբ կատարված, նշվում են սահ-
մանված 8 նպատակից երեքը` աղքատության կրճատումը, խմելու ջրի անվտանգ աղ-
բյուրներից օգտվելու հնարավորությունների ընդլայնումը, կրթություն ստացող տղաների 
և աղջիկների թվի հավասարակշռումը, իսկ մնացած նպատակների իրագործումը հա-
մարվում է հնարավոր, սակայն ռիսկային` հատկապես հաշվի առնելով համաշխարհային 
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի բացասական հետևանքները: Որպես դրանց իրա-
գործման գլխավոր նախապայման՝ նշվում է տարբեր երկրների կառավարությունների, 
գործարար շրջանակների և քաղաքացիական հասարակության ջանքերի համախմբումը2: 

Նկատենք, որ Հազարամյակի հռչակագրում ամրագրված նպատակի իրագործումը 
դեռևս չի նշանակում որոշակի գլոբալ խնդրի վերջնական լուծում: Այսպես՝ թեպետ ծայ-
րահեղ աղքատների (ՄԱԿ-ի դասակարգմամբ ծայրահեղ աղքատության սահմանաչափ է 
համարվում մեկ շնչի հաշվով օրական 1.25 ԱՄՆ դոլարից պակաս սպառումը) տեսակա-
րար կշիռը 1990 թ. համեմատությամբ նվազել է երկու անգամ (ինչպես որ սահմանված էր 
հազարամյակի զարգացման նպատակներում), սակայն ներկայումս աշխարհում 1.4 մլրդ 
մարդ շարունակում է ապրել ծայրահեղ աղքատության մեջ, իսկ մոտ 1 մլրդ մարդ հա-
մարվում է սովյալ:  

Անցած տարիների ընթացքում կայուն զարգացման գաղափարները տեսական և 
գործնական մարմնավորում ստացան շատ երկրների քաղաքականություններում: Այս-
պես՝ մինչև 2007 թ. կայուն զարգացման ազգային ռազմավարություններ կամ ծրագրեր 
են ընդունել աշխարհի ավելի քան 100 երկրներ, այդ թվում` ԱՄՆ-ը, Կանադան, ԵՄ 
երկրները, Ճապոնիան, Չինաստանը, Հնդկաստանը, նաև Հայաստանը և այլն: 

                                                 
1 Медоуз Д., Рендерс Й., Медоуз Д., Пределы роста. 30 лет спустя: учеб. пособие для вузов, М.: ИКЦ 
"Академкнига", 2008, с. 84.  
2 The Millennium Development Goals Report 2012 
(http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/mdg/the-millennium-development-goals-report-2012/) 
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Կայուն զարգացման հարցերը մշտապես գտնվում են գլոբալ միջազգային ինստի-
տուտի` ՄԱԿ-ի ուշադրության կենտրոնում, որի շրջանակներում կայուն զարգացման 
նպատակներով համալիր առաջարկությունների առաջխաղացմանը, ծրագրային հարցե-
րով երկխոսության ակտիվացմանը և այդ ոլորտում առաջընթացի դիտարկմանը նպաս-
տող բարձր մակարդակի միջկառավարական հիմնական հարթակը Կայուն զարգացման 
հանձնաժողովն է: 

Վերջին տարիների ընթացքում աճել է աշխարհի տարբեր երկրներում ձեռնարկու-
թյունների, ընկերությունների խմբերի և կազմակերպությունների` կայուն զարգացմանն 
ուղղված գործունեությունում ներգրավվածության աստիճանը: Ավելի ու ավելի լայն 
տարածում է ստանում կայուն զարգացման հարցերով ձեռնարկատիրության հաշվետվու-
թյան պրակտիկան, որն իրականացվում է ինչպես կամավոր, այնպես էլ պարտադիր 
կերպով, և որի օգնությամբ հաճախորդները, բաժնետերերը և մյուս շահագրգիռ անձինք 
առավել ամբողջական պատկերացում են ստանում այս կամ այն ընկերության աշխա-
տանքի մասին: Յուրաքանչյուր տարի կազմվում է կայուն զարգացման համաշխարհային 
վարկանիշ` Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), որի մեջ են մտնում այն 
ընկերությունները, որոնց գործունեությունը համապատասխանում է կայուն զարգացման 
սկզբունքներին: 

Սակայն եթե փորձ անենք թափանցել համաշխարհային քաղաքականության խորքե-
րը, ապա կարող ենք տեսնել, որ Ռիո դե Ժանեյրոյի համաժողովին հաջորդող տարինե-
րին «21-րդ դարի օրակարգի» կենսագործման գլխավոր շարժիչ ուժերից մեկը, բացա-
հայտ կամ  ոչ բացահայտ ձևով, դարձան ՎԱԿ-երը և միջազգային ֆինանսական կազմա-
կերպությունները, որոնց իրական նպատակները բնավ չեն հանգում կայուն զարգացման 
կենսագործմանը, այլ տարբեր երկրների տնտեսություններում մասնավոր կապիտալի 
ներթափանցման ակտիվացմանը, գերիշխող դիրքերի գրավմանը: 

Ընդհանրապես, ՎԱԿ-երի գործունեությունը ևս համարվում է կայուն զարգացման 
տարր: Մասնավորապես՝ «21-րդ դարի օրակարգում» (բաժին III, գլուխ 30՝ «Ձեռնարկա-
տիրական գործունեության և արդյունաբերության դերի ամրապնդումը») ընդգծված է, որ 
«Գործարար և արդյունաբերական շրջանակները, ներառյալ վերազգային կորպորացիա-
ները և դրանց ներկայացնող կազմակերպությունները, պետք է լրիվությամբ մասնակցեն 
«21-րդ դարի օրակարգի» կենսագործման հետ կապված միջոցառումների իրականաց-
մանը և գնահատմանը»: Այնուհանդերձ, վերջին տասնամյակում զարգացող երկրները 
ամբողջությամբ կախվածության մեջ են ՎԱԿ-երից, իսկ վերջիններիս գործունեությունը 
հեռու է սոցիալ-տնտեսական և բնապահպանական խնդիրների լուծմանն աջակցելուց՝ 
չնայած դրանք սահմանված են որպես կայուն զարգացման հայեցակարգի կարևոր բա-
ղադրատարր: 

Այսպիսով՝ չնայած կայուն զարգացման հայեցակարգի և այս ուղղությամբ համա-
ձայնեցված ջանքերի գործադրման անհրաժեշտության` զարգացման նորազատական-
գլոբալիստական մոդելը, որպես մարդկության քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական 
և այլ կենսագործունեության միջազգայնացման յուրօրինակ տարբերակ, կողմնորոշված է 
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գիտատեխնիկական նվաճումների և ազատ շուկայական մեխանիզմների օգտագործ-
մամբ և ձևավորված ազգային կազմավորումների, սոցիալական, մշակութային, քաղա-
քակրթական, բնապահպանական իմպերատիվների անտեսմամբ գլոբալ մասշտաբներով 
տնտեսական ինտեգրման արագացմանը, փաստացի շարունակում է մնալ համաշխար-
հային հանրության զարգացման առանցքային ուղի: 

Կայուն զարգացման հետ ոչ մի ընդհանրություն չունեցող այսպիսի աշխարհատնտե-
սական հետևանքները չափազանց հակասական են: Համաշխարհային բնական ռեսուրս-
ների և կարևորագույն միջազգային հաղորդակցության ուղիների նկատմամբ հսկողու-
թյան համար գլոբալ խաղացողների միջև ուժեղացող մրցակցությունը շատ երկրների ու 
տարածաշրջանների համար մեծ թվով նոր վտանգներ է ստեղծում, նպաստում է հին 
հակամարտությունների սրացմանն ու նորերի ծագմանը, ինչպես նաև ժամանակակից 
աշխարհում բաժանարար գծերի առաջացմանը: Ավելի ու ավելի ագրեսիվ են դառնում 
սեփական քաղաքական համակարգերն ու զարգացման մոդելները այլ երկրների պար-
տադրելու փորձերը` անտեսելով մնացյալ աշխարհի զարգացման պատմական, մշակու-
թային, կրոնական և այլ յուրահատկությունները, ինչպես նաև ավելի կամայական են 
դառնում միջազգային իրավունքի նորմերի ու սկզբունքների կիրառումը և մեկնաբա-
նությունը: Գլոբալ շուկայական հարաբերություններն այսօր դուրս են եկել չվերահսկվող 
համամոլորակային տարածություն: Դրանց չեն հակազդում ոչ բարոյականությունը, ոչ 
օրենքները, ոչ այլ սահմանափակումներ: Աճում են տնտեսական գործընթացների անկա-
յունությունն ու անհամաձայնեցվածությունը, հսկայական մասշտաբների են հասել կապի-
տալի սպեկուլյատիվ հոսքերը: Ձևավորվում է հարաբերությունների այնպիսի համակարգ, 
որում թույլ երկրները հայտնվում են ենթակայական և շահագործվող դիրքերում: Ուժեղա-
նում է զարգացման մակարդակների բևեռացվածությունը, ապրանքների և կապիտալ-
ների շուկաները ավելի մեծ չափով են ձեռք բերում համաշխարհային չափողականություն, 
իսկ աշխատուժի շուկաները մնում են ազգային առումով հատվածավորված: Սրվում են 
սոցիալական անհամամասնությունները: Գլոբալ որոշումների կայացման՝ գոյություն ունե-
ցող կառուցվածքում լուրջ միջոցառումներն ու պարտավորությունները մնում են անհա-
սանելի, քանի որ աշխարհի պետությունների համար գլոբալ համամարդկային խնդիր-
ները հետին պլան են մղվում՝ առաջ թողնելով նեղ կերպով հասկացվող և համեմատա-
բար կարճաժամկետ ազգային նպատակները:  

Կայուն զարգացման հայեցակարգը ««աջակցություն» է ստանում հիմնականում զար-
գացած երկրների կողմից, որոնք չեն նպաստում համաշխարհային մասշտաբով դրա 
կենսագործմանը, չեն ցուցաբերում հետաքրքրություն թույլ զարգացած երկրների հան-
դեպ, որտեղ կայուն զարգացման մասին (առանց արտաքին օժանդակության), ըստ էու-
թյան, խոսք անգամ լինել չի կարող: Իրենց խնդիրների հետ մենակ մնալով՝ սոցիալ-
տնտեսական զարգացման մեջ հետամնաց ազգերը կորցնում են իրավիճակը շտկելու 
ամենայն հեռանկար, և դրանով իսկ, ավելի են խորացնում սոցիալական-տնտեսական ու 
բնապահպանական ճգնաժամային երևույթները»1: 

                                                 
1 Чумаков А.Н., Глобализация. Контуры целостного мира: монография. М.: Проспект, 2009, с. 324. 
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Հասարակության տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական կազմակերպման գոյու-
թյուն ունեցող մոդելը և միջազգային հարաբերությունների ներկա համակարգը համար-
ժեք չեն քաղաքակրթության պահանջներին: Անհրաժեշտ է դուրս գալ հնացած քաղա-
քական կարծրատիպերի սահմաններից, վերաիմաստավորել համաշխարհային քաղա-
քականության հիմնարար հասկացություններն ու սկզբունքները, քաղաքական գործու-
նեության մեջ գործնականում կիրառվող մեխանիզմները` կայուն զարգացման նպատակ-
ների ուղղության իրական ընթացքն ապահովելու համար: 

 
 
Կայուն զարգացման կենտրոնական խնդիրը բնապահպանության և տնտեսության փոխ-

կապման անհրաժեշտությունն է: Իրական կյանքում դրանք ինտեգրված են, սակայն գործնակա-
նում տնտեսական որոշումները կայացվում են՝ առանց հաշվի առնելու բնական ռեսուրսների վեր-
արտադրությունը և բնական միջավայրի մյուս սահմանափակումները, որոնք բխում են պահպան-
ման ու փոփոխության օրենքներից: Այդ իսկ պատճառով առկա է էկոլոգիայի և տնտեսության 
միջև կապերի արհեստական խզում:  

 
 

АРМИНЕ ГАРЕГИНЯН 
 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАК ПУТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА РЕШЕНИЯ 
ГЛОБАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 
В статье проанализирован процесс осознания необходимости устойчивого развития, форми-

рования соответствующей концепции, разработки и реализации целей глобального развития. Под-
черкивается, что существующая модель социальной, экономической и политической организации 
общества и система международных отношений не адекватны требованиям устойчивого развития 
общества и планеты. Необходимо переосмыслить многие основополагающие принципы и механиз-
мы всемирной политики для обеспечения реального движения к направлению целей устойчивого 
развития. 

 
 

ARMINE GAREGINYAN  
 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS A WAY OF MANAGEMENT OF GLOBAL SOCIAL AND 
ECONOMIC PROBLEMS 

 
In article the process of awareness of need of a sustainable development, formation of the 

corresponding concept, development and realization of global development goals is analysed. It is 
emphasized that the existing model of the social, economic and political organization of society and the 
system of the international relations aren't adequate to requirements of sustainable development of 
society and planet. It is necessary to rethink many fundamental principles and mechanisms of the world 
policy for ensuring the real movement to the direction of the purposes of sustainable development. 
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ԳԱՅԱՆԵ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ  

 

ՀՆԱ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

 
Հիմնաբառեր.  ՀՆԱ կառուցվածք, ծառայություններ, 

ճգնաժամ, ՀՆԱ աճի տեմպ, թերզարգաց-
վածություն, առաջատար երկրներ, գիտե-
լիքահենք տնտեսություն  

 
Երկրի տնտեսության զարգացման կարևորագույն ցուցանիշներից մեկն է ՀՆԱ-ն, որը 

ներկայացնում է ամբողջ տարվա ընթացքում տնտեսության բոլոր ճյուղերում արտա-
դրված վերջնական ապրանքների ու ծառայությունների շուկայական արժեքը: Այն մաս-
նավոր սպառման, համախառն ներդրումների, պետական գնումների և զուտ արտահան-
ման ծավալների հանրագումարն է, մյուս կողմից՝ ներկայացնում է երկրում արտադրու-
թյան բոլոր ճյուղերում արտադրված ապրանքների ու ծառայությունների ավելացված 
արժեքների հանրագումարը: 

Աշխարհում ՀՆԱ ծավալով առաջատար երկրներն են ԱՄՆ-ը, Չինաստանը, Ճապո-
նիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան (գծ. 1): 

 

 
Գծապատկեր 1. Աշխարհում ՀՆԱ ծավալով առաջատար երկրները (տրլն դոլար) 2011 թ.1  
 
Երկրի տնտեսության արդյունավետության գնահատման և հեռանկարային զարգաց-

ման համար հիմք է ծառայում ոչ միայն ՀՆԱ ծավալը, այլև դրա կառուցվածքը: Զարգա-
ցած տնտեսություն ունեցող երկրներում ՀՆԱ կառուցվածքում գերակշիռ մաս են կազմում 

                                                 
1 IMF, World Economic Outlook Database. 
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միջնորդական ծառայությունները կամ արդյունաբերության բաժինը: Երբ ՀՆԱ-ն մեծ մա-
սամբ կախված է հումքի արտահանումից, դա վկայում է տնտեսության թերզարգացվա-
ծության մասին: Ներկայացնենք աշխարհի առաջատար երկրներից մեկի` ԱՄՆ-ի ՀՆԱ 
կառուցվածքը: 

 

 
Գծապատկեր 2. ԱՄՆ-ի ՀՆԱ կառուցվածքը 2009 թ.1  

 
ՀԲ տվյալներով՝ 2011 թ. Չինաստանի ՀՆԱ կառուցվածքում 46%-ը բաժին է ընկնում 

ծառայություններին, 45%-ը՝ արդյունաբերությանը և 9%-ը՝ գյուղատնտեսությանը2: Ճապո-
նիայում ծառայությունների բաժինը ՀՆԱ-ում կազմում է 69.8%, արդյունաբերությանը` 
26.2% և գյուղատնտեսությանը՝ 3.9%3: Ինչպես փաստում են տվյալները, վերոնշյալ 
երկրների ՀՆԱ կառուցվածքում գերակշռում է ծառայությունների բաժինը:  

2011 թ. ԱՄՆ-ում ՀՆԱ աճի տեմպը կազմել է 2.8%, Չինաստանում` 9.2%, Ճապո-
նիայում` 4.1 %, ՌԴ-ում՝ 4.1%: 

Ինչ վերաբերում է ՀՀ-ին, մինչև համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն 
այստեղ ՀՆԱ աճի տեմպը կրում էր դինամիկ բնույթ. 2006 թ. այն կազմել է 13.2%, 
2007թ.` 13.8% (գծ.3)4: 

2008 թ. սեպտեմբերից մինչև 2009 թ. հունվար շատ փորձագետների և կառավարու-
թյան անդամների կողմից արվեցին հայտարարություններ, որ ճգնաժամը չի կարող ազ-

                                                 
1 Economic Report of the President, 2011, table B-12. 
2 http://rosenergo.gov.ru/upload/China.pdf 
3 http://rosenergo.gov.ru/upload/Japan.pdf 
4 http://www.economywatch.com/economic-statistics/year/2012 

գյուղատնտեսություն

մշակույթ, 
առողջապահություն 

տրանսպորտ և 
պահեստավորում 

արդյունաբերություն 
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դել ՀՀ տնտեսության վրա: Նման հայտարարություն արեց նաև «Կասկադ կապիտալ հոլ-
դինգ» ՓԲԸ գործադիր տնօրեն Ջոնաթան Սթարկը. «Համաշխարհային ֆինանսական 
ճգնաժամը չի կարող ազդել ՀՀ տնտեսության վրա, քանի որ այն չի հանդիսանում հա-
մաշխարհային ֆինանսական համակարգի մասը, ինչը, եթե ՀՀ տնտեսության համար 
բացասական կողմ էր, ապա այսօր համարվում է դրական առանձնահատկություն»1: 
2009 թ. ՀՀ-ում կանխատեսվում էր 9.2% տնտեսական աճ: Սակայն իրականում եղավ 
վատթարագույնը, և 2009 թ. ՀՀ ՀՆԱ-ն անկում ապրեց 14.15%, ընդ որում, հուլիսին մեր 
երկիրը դասվեց աշխարհում ամենամեծ տնտեսական անկում արձանագրածների շարքը՝ 
-18.5 % ՀՆԱ անկում:  

 

 
Գծապատկեր 3. ՀՀ ՀՆԱ դինամիկան 1994-2011 թթ. 

 
Տնտեսության նման անկումը պայմանավորված էր առաջին հերթին օտարերկրյա 

ներդրումների հոսքերի կրճատմամբ. 2009 թ. օտարերկրյա իրական ներդրումների 
ծավալը, նախորդ տարվա համեմատությամբ, կրճատվեց 25.6%-ով` կազմելով 935 մլն 
դոլար: Իսկ ՕՈՒՆ-ները ֆինանսավորում էին շինարարության ոլորտը, որը վերջին 
տարիներին զգալի բաժին ուներ ՀՆԱ կառուցվածքում:  

 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ ՀՆԱ կառուցվածքը 2006-2011 թթ. 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Արդյունաբերություն 17.9 15.1 13.3 13.5 14.8 16.0 
Գյուղատնտեսություն 18.1 17.5 16.3 16.9 17.4 20.7 
Շինարարություն 24.5 25.6 25.3 18.6 17.1 12.6 
Ծառայություններ 31.3 32.0 21.6 40.4 39.5 39.9 
Արտադրանքի հարկեր 
(հանած լրահատկացումները) 8.2 9.8 23.5 10.6 11.1 10.8 

                                                 
1 http://www.arka.am/rus/banks/2008/12/10/12380.html 

ՀՀ ՀՆԱ դինամիկան 
1994-2011 թթ. 
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Ճգնաժամն իր ազդեցությունն ունեցավ տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերի վրա. 
ամենամեծ անկումը գրանցվեց շինարարության ոլորտում` կազմելով 42%: Մեծ էր անկու-
մը նաև մշակող արդյունաբերության (8.8%) և էներգետիկայի (13.3%) ենթաճյուղերում: 
Տնտեսության մյուս ճյուղերում պատկերը հետևյալն էր. առևտրի ոլորտի անկումը կազմեց 
4%, իսկ գյուղատնտեսությանը` 0.1%:  

Ուսումնասիրությունները հանգում են նրան, որ ՀՀ-ում նման անկումը պայմանավոր-
ված էր ՀՆԱ կառուցվածքով, քանի որ, ըստ վերլուծությունների, շինարարության ոլորտի 
անփոփոխ լինելու պայմաններում ՀՀ-ում կգրանցվեր առավելագույնը 3.4% անկում: 

Սակայն 2010 թ. ծառայությունների և արդյունաբերության ոլորտում ունեցած աճի 
շնորհիվ՝ գրանցվեց ՀՆԱ աճի տեմպ, անկում նկատվեց միայն գյուղատնտեսության ոլոր-
տում ` -2.2%, իսկ 2011 թ. գրանցվեց ՀՆԱ 4.6% աճ: 

ՀՀ տնտեսության աճին խոչընդոտում են ոչ բարենպաստ աշխարհագրական դիրքը 
և բնակլիմայական պայմանները, սակայն երկիրն ունի մեծ ներուժ գիտելիքահենք տնտե-
սություն կառուցելու համար. խոսքը վերաբերում է տաղանդավոր մարդկային ռեսուրսին: 
Չնայած 2000 թ. ՀՀ տնտեսության զարգացման գերակա ճյուղ հռչակվեց ՏՏ ոլորտը, 
այնուամենայնիվ, ՀՆԱ-ում չնչին է դրա բաժինը. այն կազմում է 1.7%: ՏՏ ոլորտի զար-
գացման համար անհրաժեշտ է իրականացնել համապատասխան միջոցառումներ` առա-
վելագույնս օգտագործելով որակյալ աշխատանքային ռեսուրսները, որն էլ կհանգեցնի 
ՀՆԱ կառուցվածքային փոփոխության, ինչպես նաև տնտեսության զարգացման: 

 
 
ՀՆԱ-ն երկրի տնտեսության զարգացման կարևորագույն ցուցանիշն է, սակայն տնտեսության 

արդյունավետության գնահատման և հեռանկարային զարգացման համար հիմք է ծառայում ոչ 
միայն ՀՆԱ ծավալը, այլև դրա կառուցվածքը:  

2008 թ. սեպտեմբերից մինչև 2009 թ. հունվար շատ փորձագետների և կառավարության 
անդամների կողմից արվեցին հայտարարություններ, որ ճգնաժամը չի կարող ազդել ՀՀ տնտեսու-
թյան վրա: 2009 թ. ՀՀ-ում կանխատեսվում էր 9.2% տնտեսական աճ: Սակայն իրականում եղավ 
վատթարագույնը, և 2009 թ. ՀՀ ՀՆԱ-ն անկում ապրեց 14.15%: 

2010 թ. ծառայությունների և արդյունաբերության ոլորտների աճի շնորհիվ՝ գրանցվեց ՀՆԱ 
աճի տեմպ, և 2011 թ. դա կազմեց 4.6%: 

Հոդվածում վերլուծվել են ՀՀ ՀՆԱ դինամիկան, դրա կառուցվածքային փոփոխությունները 
մինչ ճգնաժամը և հաջորդող ժամանակահատվածներում:  

 
 

ГАЯНЭ САЛНАЗАРЯН 
 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВВП КАК ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ  

 

ВНП является одним из главных показателей развития экономики страны. Для оценки эффек-
тивности и перспектив экономики государства важно учитывать не только величину ВНП, но и его 
структуру. 
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С сентября 2008 по январь 2009 эксперты и представители властей объявили о том, что меж-
дународный финансовый кризис не повлияет на экономику Армении. В 2009 г. прогнозировали 
экономический рост 9.2%, но реальность оказалась хуже всех прогнозов, годовой спад ВВП сос-
тавил 14.15%. В 2010 г. благодаря росту производства и сферы услуг, 2011 г. ВВП вырос на 4.6%.  

В статье проанализирована динамика ВНП РА, его структурные изменения до и после 
кризиса.  

 
 

GAYANE SALNAZARYAN 
 

THE STRUCTURAL CHANGE OF GDP AS AN IMPORTANT INDICATOR OF ECONOMIC 
DEVELOPMENT  

 

GNP is one of the main indicators of the economy. To evaluate the effectiveness of the state and 
prospects of the economy it is important to consider not only the value of GNP, but also its structure. 

From September 2008 to January 2009, experts and government officials have announced that the 
international financial crisis will not affect the economy of Armenia. In 2009 economic growth forecast 
had been 9.2%, but the reality was worse than all forecasts, the annual decline in GDP was 14.15%. In 
2010, due to increased production and services, 2011 GDP grew by 4.6%. 

The article analyzes the dynamics of the GNP of the RA, its structural changes before and after the 
crisis.  


