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ՎԱՐԴԱՆ ԱԹՈՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 
 

ՇՈՒՇԱՆ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ 
Կրտսեր փորձագետ, ՀՊՏՀ 

 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՎՐԱ ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  ուղեղային կենտրոններ, հանրային քաղա-
քականություն, աշխարհի առաջատար ուղե-
ղային կենտրոնների վարկանշավորման հա-
մակարգ, ՌԵՆԴ կորպորացիա, գիտական 
փորձաքննություն 

 
Ուղեղային կենտրոնների գործունեության առանցքը հանրային քաղաքականության ոլորտում 

գիտականորեն հիմնավորված որոշումների կայացմանը նպաստելն է: Ինչպես շահույթ չհետա-
պնդող կազմակերպությունների մեծ մասը, վերլուծական կենտրոնները ևս ունեն իրենց գործու-
նեության արդյունքների գնահատման խնդիր: 

Սույն հոդվածում դիտարկվել են ուղեղային կենտրոնների՝ պետական քաղաքականության 
վրա ազդեցության գնահատման հիմնախնդիրները՝ նպատակ ունենալով վեր հանել վերլուծական 
կենտրոնների ներգործման հիմնական ուղղություններն ու գործիքները: 

 

21-րդ դարում պետական քաղաքականության մշակման և իրականացման գործըն-
թացում փորձագիտական հանրության ինտելեկտուալ արտադրանքի արդյունքների ներ-
առման աստիճանը արդյունավետ կառավարման առանցքային ցուցիչներից է: Այս համա-
տեքստում, ուղեղային կենտրոնները (ՈւԿ) ավանդաբար դիտարկվում են որպես «քաղա-
քականության գաղափարներ արտադրող» ինստիտուտներ: Վերջիններիս հիմնական 
խնդիրը հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների միջոցով պետական քաղաքա-
կանության իրականացման և որոշումների կայացման գործընթացին օժանդակելն է:  
ՈւԿ-ները այս խնդիրն իրականացնում են ինչպես ուղղակի՝ պետական կառույցներին 
խորհրդատվության տրամադրման, այնպես էլ անուղղակի ձևով՝ տվյալների հավաքա-
գրման և փորձագիտական վերլուծության միջոցով` ընդլայնելով պետական քաղաքակա-
նությանն առնչվող քննարկումները և խթանելով օբյեկտիվ, գիտականորեն հիմնավոր-
ված որոշումների կայացումը:  

Հետևապես, կարևոր է գնահատել, թե որքանով են վերլուծական կենտրոններն իրա-
գործում իրենց առջև դրված խնդիրը, այսինքն՝ ազդում քաղաքական որոշումների վրա: 
ՈւԿ-ների՝ պետական քաղաքականության վրա ունեցած ազդեցության գնահատումը հիմ-
նարար նշանակություն ունի ինչպես դոնորների, պատվիրատուների, քաղաքականության 
որոշումներ կայացնողների, այնպես էլ հենց իրենց՝ ՈւԿ-ների համար, քանի որ հենց դրա-
նով է որոշվում վերջիններիս գործունեության արդյունքները: 
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ՈւԿ-ների ազդեցությունը գնահատել փորձող մի շարք վերլուծաբաններ կարծում են, 
որ քանակական գնահատումը բարդ մեթոդաբանական առաջադրանք էF

1
F: GRADE հետա-

զոտական կենտրոնի փորձագետները առանձնացրել են մի խումբ գործոններ, որոնք, 
թեև արտացոլում են ՈՒԿ գործունեության արդյունքները, սակայն, որոշ դեպքում քանա-
կական չափման ենթակա չեն (օրինակ՝ հետազոտությունների նկատմամբ պահանջար-
կը)F

2
F: Իսկ ամերիկացի տնտեսագետ Մ. Վեյդենբաումը (Murray Weidenbaum) ընդունում է, 

որ այդ ազդեցությունը պարզապես հնարավոր չէ ճշգրիտ որոշելF

3
F:  

Վերջինս պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով: Այսպես՝ տարբեր են ՈւԿ-
ների ազդեցության գործիքները: Վերլուծական կենտրոնները մի դեպքում անմիջապես 
պետական պատվերներ են իրականացնում, երբեմն էլ՝ քաղաքական որոշման վրա ազ-
դում են անուղղակի՝ հասարակական կարծիքի ձևավորման միջոցով (ԶԼՄ, բազմապիսի 
քննարկումներին մասնակցություն): Երկրորդ դեպքում վերլուծական կենտրոնի ազդեցու-
թյունը քանակապես գնահատել գրեթե անհնար է: Ինչպես իրավացիորեն նշում է փոր-
ձագետ Ա. Մինգարդին (Alberto Mingardi), «եթե ձեր առջև խնդիր է դրված կերակրել աղ-
քատներին, ապա դուք կարող եք որոշել ձեր ազդեցությունը՝ գնահատելով, թե քանի 
մարդու եք կերակրել` համամասնորեն այն տարածքի, որտեղ դուք գործունեություն եք 
ծավալում: Սակայն ի՞նչ գնահատական կարող եք տալ, երբ ձեր նպատակը հանրային 
կարծիքի փոփոխությունն է»F

4
F: Ամերիկյան հանրահայտ «Ժառանգություն» հիմնադրամը 

(Heritage Foundation), օրինակ, առավել արդյունավետ է որոշակի քաղաքականության 
(հակահրթիռային պաշտպանության շուրջ) բանավեճերի ձևավորմանն օժանդակելու, 
իսկ մյուսները, ներառյալ՝ ՌԵՆԴ կորպորացիան (RAND Corporation), առավել ազդեցիկ 
են քաղաքականություն մշակողների հետ նոր ռազմական տեխնոլոգիաների զարգաց-
ման օգուտներն ու վնասները գնահատելիսF

5
F: Թեև ՌԵՆԴ կորպորացիայի գործունեու-

թյան արդյունքներն առավել ակնառու են՝ այնուամենայնիվ, երկու կենտրոններն էլ հա-
վասարապես համարվում են աշխարհում առաջատար:  

Քանակական չափումները հիմնարար նշանակություն ունեն հատկապես վերլուծա-
կան կենտրոնների միջև համեմատականներ անցկացնելիս: Չինացի փորձագետները 
(Sun Zhiru, Zhang ZhiqiangF

6
F) քանակական գնահատական տալու նպատակով համեմա-

                                            
1  Helping Think Tanks Measure Impact, Redstone Strategy Group, 2013, http://www.redstonestrategy.com/wp-

content/uploads/2013/09/2013-09-30-IDRC-Helping-think-tanks-measure-impact.pdf 
2 Alcázar L., Balarín M., Weerakoon D., Eboh E., Final Report, Learning to monitor think tanks impact: Three 

experiences from Africa, Asia and Latin America , GRADE, 2012, 
http://www.thinktankinitiative.org/sites/default/files/Learning-to-monitor-think-tanks-impact-complete-report1.pdf 

3 Weidenbaum M., Measuring the Influence of Think Tanks, 2010, p. 135, 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12115-009-9292-8#page-1  

4 Mingardi A., How to measure the influence of think tanks?, (31.01.2014) 
http://econlog.econlib.org/archives/2014/01/how_to_measure.html 

5  Abelson D., Think Tanks And U.S. Foreign Policy: An Historical Perspective, 2002, p. 12, 
Hhttp://photos.state.gov/libraries/vietnam/8621/translations/ej112002.pdf 

6 Zhiru S., Zhiqiang Zh., Measuring Think Tank Influence Using Quantitative Text Analysis, 2013, 
http://www.atlantis-press.com/publications/aisr/icibet-13/index_icibet-13.html?http%3A//www.atlantis-
press.com/php/paper-details.php%3Fid%3D6178  
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տում են խնդրի վերաբերյալ ՈՒԿ դիրքորոշումը քաղաքականության վերջնական ար-
դյունքի հետ, որով, փաստորեն, որոշվում է, թե որքանով են ՈՒԿ նախապատվություննե-
րը իրականացվել որոշումների կայացման գործընթացում: Նման չափումները, մեր կար-
ծիքով, չեն կարող ամբողջովին արտահայտել քաղաքականության ջանքերի նրբություն-
ները: Քաղաքականությունն ինքնին բարդ և բազմաշերտ գործընթաց է և դժվար է ասել, 
թե արդյոք տվյալ քաղաքական ուղղությունն ընտրվել է՝ հիմք ընդունելով ՈՒԿ հետազո-
տության արդյունքները, թե՞ նման որոշում է կայացվել ՈՒԿ վերլուծությունից անկախ:  

Ավանդաբար դիտարկվող ցուցանիշները, ինչպիսիք են հրապարակումների քանակը 
և մեջբերումները, աշխատանքների գիտական փորձաքննության ենթարկվելը, ավելի 
շուտ կենտրոնի տեսանելիության չափորոշիչ են, քան իրական ազդեցության (ցույց են 
տալիս, թե որքանով են հայտնի կենտրոնը, գործունեությունը՝ տեսանելի, քան չափում են 
իրական ազդեցությունը): Աշխարհի առաջատար ուղեղային կենտրոնների վարկանշա-
վորման համակարգը (The Global Go To Think Tank rating system) թեև կենտրոնանում է 
արդյունքի, այսինքն՝ որոշակի ոլորտում կազմակերպության ջանքերի և ոլորտի դրական 
փոփոխությունների ուղղակի կապի վրա (օրինակ՝ կյանքի որակի նշանակալի փոփոխու-
թյուն), բայց այդ ներդրումն անգամ գնահատվում է փորձագետների կողմից և ոչ ուղղա-
կիորեն: 2014 թ. վարկանշավորման աղյուսակում Վրաստանի Խաղաղության, ժողո-
վրդավարության և զարգացման կովկասյան ինստիտուտը աշխարհի լավագույն ՈւԿ-ների 
շարքում զբաղեցնում է 150-րդ տեղը: Միաժամանակ, հայաստանյան որևէ վերլուծական 
կենտրոն տվյալ կատեգորիայում ներկայացված չէ: «Կենտրոնական Ասիայի առաջատար 
ուղեղային կենտրոններ» կատեգորիայում նույն վրացական կենտրոնը հետ է մնում, օրի-
նակ, հայաստանյան «Արմատ» ժողովրդավարության և քաղաքացիական զարգացման 
կենտրոնից: Սա թերևս պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ տարբեր կատեգո-
րիաներում դասակարգումն իրականացվում է տարբեր փորձագետների խմբի կողմիցF

1
F:  

Ստորև ներկայացված են տարբեր փորձագետների կողմից առաջարկվող մի շարք 
չափորոշիչներ՝ ամենաօգտակարները ՈՒԿ ազդեցության գնահատման տեսանկյունից. 

1.  ֆինանսավորման կայունությունը, բազմազանեցումը և որակը. եկամուտների 
բազմազանեցումը ապահովում է կենտրոնի անկախությունը, իսկ հետազոտու-
թյունների պետական ֆինանսավորումը կենտրոնի ուղղակի ազդեցության կա-
րևորագույն չափորոշիչն է, 

2.  աշխատակազմի թիվը, որակավորումը և փորձը (փորձագետների գիտական աս-
տիճանը, պետական հատվածի աշխատողներ, հանրահայտ անձինք), 

3.  գործընկերների ցանցը, 
4.  հրապարակումներ. քանակը, գիտական փորձաքննության ենթարկվելը, ներբեռն-

ման, վաճառված քանակը, 

                                            
1  2014 Global Go To Think Tank Index Report, p. 48, 

http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=think_tanks 
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5.  մեջբերումներ. գիտական ամսագրերում, կառավարության, զանգվածային լրատ-
վամիջոցներում, 

6.  ցանցային ակտիվությունը. կայքի այցելությունների, հավանումների քանակ, 
7.  ԶԼՄ-ներում հայտնվելը, 
8.  իրադարձություններ. կոնֆերանսների, սեմինարների քանակը և դրանցում քա-

ղաքական որոշումներ կայացնողների մասնակցությունը, 
9.  քննարկումներին մասնակցելու, փորձագիտական գնահատական տալու հրավեր, 

կազմակերպության խորհրդատվական գործունեությունը, 
10. հետազոտությունների օգտագործման օրինակներ և դրանց ազդեցությունը, 
11.  ՈՒԿ վարկանիշը՝ աշխարհի առաջատար ՈՒԿ վարկանշավորման համակարգում: 
Այսպիսով՝ ինչպես շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների մեծ մասը, վերլու-

ծական կենտրոնները ևս ունեն իրենց գործունեության արդյունքների գնահատման 
խնդիր: Նման կենտրոնների հիմնական նպատակը պետական քաղաքականության ար-
դյունավետության բարձրացմանը նպաստելն է, որն իրագործվում է տարբեր գործիքնե-
րով և ուղղություններով, շատ հաճախ՝ անուղղակիորեն, ինչն էլ, իր հերթին, բարդացնում 
է արդյունքների գնահատումն ու վերլուծական կենտրոնների միջև համեմատությունների 
անցկացումը:  

 
 

ВАРДАН АТОЯН 
ШУШАН МОВСИСЯН 

 
ПРОБЛЕМЫ СВЯЗАННЫЕ С ОЦЕНКОЙ ВЛИЯНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ  

НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
 
Ключевые слова: мозговые центры, общественная поли-

тика, рейтинговая система ведущих анали-
тических центров, Корпорация РЭНД, 
научная экспертиза 

 
Основным направлением деятельности аналитических центров является содействие при-

нятию научно-обоснованных решений в сфере общественной политики. Подобно большинству 
некоммерческих организаций, аналитические центры сталкиваются с проблемами, связанными 
с оценкой результатов своей деятельности.  

В данной статье рассмотрены проблемы оценок влияния аналитических центров на поли-
тические процессы с целью выявления основных направлений и инструментов воздействия 
аналитических центров. 
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ASSESSMENT ISSUES OF THINK-TANK IMPACT ON POLITICAL PROCESSES 
 

Key Words:  think-tanks, public policy, Global Go To Think-
Tank Rating System, RAND Corporation, 
scientific expertise 

 

0BThe main target of Think-tank activities is promotion of evidence-based decision making in the 
sphere of public policy. Think-tanks, like many non-profit organizations, face issues connected with 
assessment results of their performance.  

1BKey assessment issues of analytical centers impact on political processes are considered in the 
article with the purpose of disclosing major directions and instruments of impact of analytical centers. 

 
 

 
ՄԱՐԻՆԵ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 
 

ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  զբոսաշրջություն, զբոսաշրջային արդյունք, 
մրցակցային միջավայր, ծառայությունների 
շուկա, ՀՆԱ կառուցվածք, շուկայի կարգա-
վորիչ մեխանիզմներ 

 
Զբոսաշրջությունը տնտեսության զարգացման հզոր խթան է և որոշակի տեղ է զբաղեցնում 

ապրանքների ու ծառայությունների համաշխարհային արտահանման ծավալում: Հոդվածի նպա-
տակն է ներկայացնել զբոսաշրջային ծառայությունների շուկայի ձևավորման հիմնախնդիրները և 
բացահայտել ոլորտի մրցակցային միջավայրի կարգավորման մեխանիզմներն ու առանձնահատ-
կությունները: 

 

Զբոսաշրջությունը տնտեսության զարգացման հզոր խթան է և որոշակի տեղ է զբա-
ղեցնում ապրանքների ու ծառայությունների համաշխարհային արտահանման ծավալում: 
Զբոսաշրջային այցելությունների թվին զուգահեռ աճում են նաև դրանից ստացվող եկա-
մուտները՝ հաճախ գերազանցելով այլ ապրանքների և ծառայությունների արտահանում-
ներից ստացվող ֆինանսական միջոցներըF

1
F:  

                                            
1  «Զբոսաշրջությանն աջակցության ծառայություններ» 2013 թ.-ի ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ  կառավա-

րության 22.11.2012 թ.-ի N 1478-Ն որոշում, հավելված 1: 
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Հայտնի է, որ զբոսաշրջության մրցակցային միջավայրը դրսևորվում է ծառայություն-
ների շուկայում: Ծառայությունների արժեքը ՀՆԱ-ի կազմում կարևոր գործոն է տնտեսու-
թյան զարգացման աստիճանը որոշելիս: Ի համեմատ զարգացած երկրների, ՀՀ-ում ծա-
ռայությունների ոլորտի աճի տեմպերը թեև հետ են մնում, այնուամենայնիվ, վերջին տա-
րիներին նկատվում է բարձր ակտիվություն տնտեսության այս ոլորտում (գծապատկեր 1): 

  

 
 

Գծապատկեր 1. ՀՆԱ կառուցվածքը 2007-2014 թթ. (%)F

1 
 
Միաժամանակ, պետք է փաստել, որ ծառայությունների ոչ բոլոր ենթաոլորտներում է 

գրանցվել աճ՝ պայմանավորված դրանց ոչ համամասնական զարգացմամբ (գծապատ-
կեր 2): 

 

 
 

Գծապատկեր 2.  ՀՀ-ում մատուցվող ծառայությունների կառուցվածքը 2014 թ.  
(% ընդամենի նկատմամբ)F

2 
 

                                            
1 ՀՀ ԱՎԾ տարեկան ցուցանիշներ. ՀՆԱ արտադրություն, Եր., ԱՎԾ, 2006-2014: 
2 Տե΄ս նույն տեղը: 
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Փաստորեն, ՀՀ ծառայությունների շուկան ներկայումս հանդես է գալիս որոշ առանձ-
նահատուկ գծերով, որոնց հաշվառմամբ կարելի է կատարել հետևյալ եզրահանգումները՝ 
ի նպաստ ոլորտի բարելավման. 

 Առաջին. ծառայությունների տարբեր ոլորտներ զարգացածության որոշակի աս-
տիճան ունեն, ուստի մոտ ապագայում անհրաժեշտ է լուրջ ուշադրություն դարձնել 
ազգային անվտանգության համար առաջնահերթություն համարվող այնպիսի ճյու-
ղերի առաջանցիկ զարգացմանը, ինչպիսիք են առողջապահությունը, սոցիալա-
կան սպասարկումը և կրթությունը, որոնք, ծառայությունների որոշ տեսակների 
համեմատությամբ, դեռևս զարգացման ցածր տեմպեր ունեն: 

 Երկրորդ. համահարթեցման կարիք ունեն մարզերում և մայրաքաղաքում մատուց-
վող ծառայությունների ծավալները, քանի որ Երևանում է կենտրոնացված մա-
տուցվող ծառայությունների զգալի մասը (գծապատկեր 3): 
 

 
 

Գծապատկեր 3.  ՀՀ-ում մատուցվող ծառայությունների կառուցվածքը՝  
ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի 2004-2013 թթ. (%)F

1 
 

  Երրորդ. հանրապետությունում մատուցվող ծառայությունների կառուցվածքը բա-
րեփոխման կարիք ունի: Ներկայումս առաջանցիկ զարգացում են ապրում կարճա-
ժամկետ շահութաբերությամբ օժտված անհատական ծառայությունների տեսակ-
ները, այնինչ ժամանակն է լուրջ ուշադրություն դարձնելու այնպիսի ոլորտների 
առաջխաղացմանը, որոնք առավելապես տարածաշրջանային միասնացման հեն-
քի վրա են ձևավորվում և մրցունակ են հատկապես միջազգային շուկայում: Նման 
ոլորտ է զբոսաշրջությունը, որի բարելավման գործընթացը թեև մեծածավալ ներ-
դրումներ է պահանջում, սակայն արդարացված է երկարաժամկետ հատույցով: 

Ծառայությունների մատուցման շուկան հաճախ ինտեգրվում է տնտեսության իրա-
կան հատվածում գործող շուկաների հետ՝ նման ձևով իրացնելով ծառայությունների մա-

                                            
1  Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք - 2008, Եր., ԱՎԾ, 2008, էջ 345: Հայաստանի վիճակագրական 

տարեգիրք - 2009, Եր., ԱՎԾ, 2009, էջ 345: Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք - 2013, Եր., ԱՎԾ, 
2013, էջ 374: Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք - 2014, Եր., ԱՎԾ, 2014, էջ 369: 
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տուցման արդյունքը: Ի տարբերություն արտադրանքի իրացման ավանդական եղանակի, 
երբ ժամանակագրական համընկնելիության առումով շուկայում վաճառվում և սպառվում 
է ձևավորված պահանջարկին համապատասխան ապրանք, գնորդի կողմից զբոսաշրջու-
թյան արդյունքի ձեռքբերումը որոշակի փուլերով գործընթաց է և սկսվում է դեռևս առու-
վաճառքի պահից առաջ: Նախ՝ մինչև զբոսաշրջային արդյունքի գնումը զբոսաշրջիկը 
որոշակի ժամանակահատվածում է որոշում ընդունում ուղևորության նպատակահարմա-
րության մասին: Այնուհետև հաջորդում է զբոսաշրջային ծառայությունների շուկայի ու-
սումնասիրությունը, երբ տեղեկատվություն է հավաքագրվում առաջարկվող զբոսաշրջա-
յին արդյունքի որակական հատկանիշների և գների վերաբերյալ: Որպես կանոն, այս փու-
լում սպառողը վերլուծում է առաջարկների մի քանի տարբերակ և ընտրում իր համար լա-
վագույն զբոսաշրջային արդյունքըF

1
F: Թեպետ զբոսաշրջային ծառայությունների շուկան 

գործում է ապրանքային շուկային զուգահեռ, կարգավորվում մրցակցային միջավայրով, 
այնուհանդերձ տարբերվում է դրանից մի շարք գործառույթներով, որոնք ազդում են շու-
կայի կարգավորիչ մեխանիզմների վրաF

2
F: 

 Առաջին. շուկայական գործընթացներին բնորոշ է պահանջարկի յուրահատուկ՝ 
դինամիկ ձևը: Սպառողների նախասիրությունների բացահայտմամբ, նրանց ճա-
շակին համապատասխան ապրանքների արտադրությամբ է պայմանավորված 
տնտեսության ամեն մի ոլորտի հաջողությունը: Ինչ վերաբերում է զբոսաշրջային 
ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկին, ապա դա համեմատաբար արագ է 
փոփոխվում, որից էլ կախված է շուկայում ճկուն առաջարկների առկայությունը ոչ 
միայն գների, ծառայությունների մատուցման թիրախային ուղղությունների, այն-
պես էլ ժամկետների և որակի առումով: Այսպես՝ պատմամշակութային կամ ճա-
նաչողական շրջագայությունների կարելի է մասնակցել բազմազան վճարներով և 
ժամկետով՝ միևնույն վայրի էքսկուրսիոն ծառայությունների կազմակերպումից 
ստանալով տարբեր տպավորություններF

3
F:  

 Երկրորդ. ծառայությունների շուկան առանձնանում է շրջանառու կապիտալի 
պտույտի բարձր արագությամբ: Քանի որ ծառայությունների առաջարկն ու սպա-
ռումը շուկայում համաժամանակյա գործընթացներ են, ապա դրանցով է պայ-
մանավորվում ոլորտում օգտագործվող ապրանքանյութական պաշարների, դրա-
մական միջոցների, դեբիտորական պարտքերի շարժի բարձր արագությունը:  

 Երրորդ. զբոսաշրջային ծառայությունների շուկան ենթարկվում է տարածքային 
հատվածավորման: Միևնույն ծառայություն սպառողները ներկայացնում են քա-
նակական, որակական ուղղվածության տարբեր պահանջներ՝ կապված ազգային, 
կրոնական, տարածաշրջանային առանձնահատկությունների հետ:  

                                            
11  ЗЗддоорроовв  ББ..  АА..,,  ЭЭккооннооммииккаа  ттууррииззммаа..  ММ..,,  ФФииннааннссыы  ии  ссттааттииссттииккаа,,  22000044,,  ссттрр..  6699..  
2 HБагиев Г. Л.H, HМоисеева Н. К. H, HЧеренков В. И.H, Международный маркетинг: Учебник для вузов. 2-е изд., СПб, 

Питер, 2008. 337 стр.  
3 Емельянов Б. В., Экскурсоведение. М., Советский спорт, 2007, стр. 5-6. 
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 Չորրորդ. զբոսաշրջային ծառայությունների շուկան առանձնանում է նաև տարած-
ման համաշխարհայնացման միտումներով: Սովորաբար դժվար է տվյալ շուկան 
որևէ տարածաշրջանի կամ աշխարհագրական տարածքի հասցեագրել՝ կապված 
ոչ միայն ծառայությունների մատուցման աշխարհագրական լայն շրջանակի, այլև 
տարածաշրջանային տարբեր հատվածներում ծառայությունների արդյունքի ձևա-
վորման հետ:  

 Հինգերորդ. ծառայությունների մատուցման գործընթացը պետք է լինի բազմա-
տեսականացված: Դրանց բարդ կառուցվածքը պահանջում է թիրախային նոր 
ուղղությունների բացահայտում, արդիական, ոչ ավանդական առաջարկներ, 
որոնք պետք է զարգանան շուկայական պահանջարկի ընդլայնմանը զուգընթաց:  

 Վեցերորդ. առկա է ներճյուղային մրցակցություն զբոսաշրջային արդյունք արտա-
դրողների միջև` նույն ճյուղի շրջանակում, երբ բարձր արտադրողականություն 
ունեցող կազմակերպությունները մրցակցային դիրքեր են զբաղեցնում՝ տեխնոլո-
գիաների գործուն մեխանիզմների ձևավորմամբ ու ներդրմամբ անընդհատ նորա-
մուծություններ կատարելով, ապահովելով նորամուծությունների վաճառահան-
ման բարձր աստիճան: 

 Յոթերորդ. ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների մի զգալի մասը 
փոքր և միջին ձեռնարկություններ են, որոնք ճկուն կերպով են արձագանքում 
շուկայական պահանջարկի փոփոխություններին՝ նպաստելով ծառայություննե-
րի սպառողների տարաբնույթ պահանջմունքների բավարարմանը արտաքին մի-
ջավայրի անընդհատ փոփոխվող պայմաններում:  

 Ութերորդ. ծառայությունների մատուցման սպառողական պահանջարկի բավա-
րարման անորոշությունն ազդում է ոլորտի շուկայի առաջարկի վրա: Զբոսաշրջա-
յին ծառայությունների որակը մեծապես կախված է զբոսաշրջային փաթեթ ձևավո-
րողի հմտություններից և կարողություններից, ուստի դա հնարավոր է գնահատել 
միայն գնորդի կողմից վերջնական սպառման դեպքում: Որպես չափիչ միավոր է 
ընկալվում սպառողի բավարարվածության աստիճանը, որը, ինչ խոսք, բարդաց-
նում է որակի տնտեսական արժևորումը: Հետևաբար՝ միևնույն ծառայության մա-
տուցման արդյունքը կարող է նույն որակական գնահատումը չունենալ տարբեր 
շուկաներում: Հաճախ շուկայում ապրանքի առևտրային հաջողության գնահատ-
ման բավարար չափանիշ է հանդիսանում անվանացանկը, որը բացի ավանդա-
կան որակ և գին գործոններից, արտացոլում է տվյալ ապրանքի հուսալիությունը, 
անվտանգությունը, պարունակում է նորույթ և ունի թիրախային սպառողների 
շրջանակին համապատասխան սոցիալական ուղղվածություն: Ավելին, ըստ Ի. Լի-
ֆիցի, մրցունակության գնահատման ցուցանիշները կարող են լինել որակական և 
քանակական: Հետևաբար՝ մրցունակության գնահատման չափանիշներն ապրան-
քի որակական կամ քանակական բնութագրիչներն ենF

1
F:  

                                            
1 Лифиц И. М., Конкурентоспособность товаров и услуг. 2-е изд., перераб. и доп., М., 2009,  стр. 27. 
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Այսպիսով, զբոսաշրջության շուկան գործում է որոշակի առանձնահատկություններով 
և կարգավորման յուրահատուկ գործիքակազմով՝ նախ և առաջ պայմանավորված սպառ-
մանն ուղղված զբոսաշրջային արտադրանքի ձևավորմամբ: Ընդ որում, եթե այդ արտա-
դրանքի ապրանքային մասը սպառման շուկայում հանդես է գալիս իր կայուն վարքա-
գծով, ապա զբոսաշրջային ծառայությունների արդյունքն ունի որոշակի առանձնահատ-
կություններF

1
F:    

Բավական կարևոր է գովազդային գործակալությունների դերը զբոսաշրջային շուկա-
յի ակտիվացման գործընթացում: Զբոսաշրջային արդյունքի սպառման գործընթացը յու-
րատիպ է. աշխարհագրական առումով մեծ հեռավորության վրա է գտնվում զբոսաշրջի-
կից և մինչև առուվաճառքի պահը վերջինս «տեղեկատվական քաղցի» լրացման անհրա-
ժեշտություն է զգում, որը լրացվում է գովազդի միջոցովF

2
F:  

Այսպիսով՝ զբոսաշրջային ծառայությունների շուկայում մրցակցային միջավայրի կա-
ռավարումը, մեր կարծիքով, պետք է իրականացվի հետևյալ ուղղություններով. 

 Շուկայի ուղղակի մասնակիցների` զբոսաշրջային արդյունքը առաջարկող տուր-
օպերատորների և այդ արդյունքը սպառող զբոսաշրջիկների պահանջմունքների 
հավասարակշռության ապահովում՝ ըստ սոցիալական, ազգային, ֆինանսական և 
այլ հատկանիշների:  

 Զբոսաշրջային արդյունքի իրացման գործընթացում ներգրավված աջակցող ծա-
ռայությունների շուկաների մրցակցային գործոնների բացահայտում, ազդեցության 
գնահատում և համամասնության ապահովում:  

 Զբոսաշրջային շուկայի ենթակառուցվածքային գործունեության ձևերի համա-
խմբում՝ որպես զբոսաշրջային արդյունքի առուվաճառքի, մատուցվող ծառայու-
թյունների անխափան իրականացման և ամբողջ ոլորտի մրցունակության բարձ-
րացման երաշխիք: 
 

МАРИНЕ АРАКЕЛЯН 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

Ключевые слова: туризм, туристический продукт, конку-
рентная среда, рынок услуг, структура 
ВВП, регулирующие механизмы рынка  

 
Туризм является мощным стимулом для развития экономики и занимает определенное мес-

то в мировом экспорте товаров и услуг. Цель статьи в том, чтобы представить проблемы 
формирования рынка туристических услуг и выявить механизмы и особенности регулирования 
конкурентной среды в данной сфере. 
                                            
1 Боголюбов В. С., Экономика туризма. М., Академия, 2005, стр. 83. 
2 Бабкин А. В., Специальные виды туризма. М., Феникс, 2008, стр. 95. 
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FEATURES OF COMPETITIVE ENVIRONMENT IN TOURISM SERVICE MARKET 
 

Key Words: tourism, product of tourism, competitive 
environment, service market, GDP structure, 
regulatory market mechanisms 

 

Tourism is a strong impetus to development of economy and has its special place in global export 
volume of products and services.The aim of the article is to present formation issues in tourism service 
market and reveal mechanisms and features for competitive environment regulation in the sphere. 

 
 
 
 

ԿԱՐՈ ԱԶԱՏՅԱՆ  
Ասպիրանտ, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան 
տնտեսագիտության ինստիտուտ 

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐՆ ՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  գյուղատնտեսության ֆինանսավորում, ար-
դյունավետության բարձրացում, զարգացման 
նախադրյալներ, ֆինանսավորման առանձ-
նահատկություններ 

 
Սույն հոդվածում կատարվել է ՀՀ գյուղատնտեսության ֆինանսավորման վիճակի ընդհանուր 

ուսումնասիրություն, բացահայտվել են ֆինանսավորող ինստիտուտների հայեցակարգերում առկա 
թերացումներն ու բացթողումները, ընդգծվել գործընթացի արդյունավետության բարձրացման ան-
հրաժեշտությունն ու կարևորությունն օրակարգային տնտեսական հիմնախնդիրների լուծման գոր-
ծում: Որպես ամփոփում, ՀՀ տնտեսության արդի միտումների և առանձնահատկությունների վեր-
լուծությամբ, ներկայացվել են գյուղատնտեսության ֆինանսավորումը նոր որակական և քանակա-
կան մակարդակի հասցնելու մի շարք առաջարկներ: 

 
Գյուղատնտեսության ֆինանսավորումը կարևոր դերակատարում ունի տնտեսության 

զարգացման, աղքատության հաղթահարման և համապատասխան ինստիտուտների 
ձևավորման գործում: Վերջին տարիներին ՀՀ-ում կատարվել են մի շարք օրենսդրական 
և համակարգային փոփոխություններ, իրականացվում են ոլորտի զարգացման ծրագրեր, 
սակայն գյուղատնտեսության ֆինանսավորման զարգացման հարցերում դեռևս կան 
բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, ինչպիսիք են` ֆինանսավորման հասանելիության ցածր 
մակարդակը, մասնագիտացված ֆինանսական կառույցների և վարկավորման արդյունա-
վետ կառուցակարգերի բացակայությունը: 
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Թեպետ գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրվում է չափավոր աճ, այնուամե-
նայնիվ, այն առավել խոցելի ոլորտներից է, և նրա կայուն զարգացման ու արտադրողա-
կանության բարձրացման տեսանկյունից պահանջվում են գործուն պետական աջակցու-
թյուն, պատշաճ պետական ֆինանսավորման և նպատակադրված սուբսիդավորման 
սխեմաների կիրառում, վարկային միջոցների հասանելիության ապահովում: Կան բազ-
մաթիվ գյուղացիական տնտեսություններ, որոնք չեն կարող սեփական միջոցներով զար-
գանալ և ընդլայնվել, քանի որ փոքր լինելու պատճառով չեն կարող օգտվել առաջարկվող 
ֆինանսավորման ծրագրերից և զգայուն են գների և պահանջարկի տատանողականու-
թյամբ պայմանավորված շուկայական բավական բարձր ռիսկերի նկատմամբ: 

Գյուղատնտեսական արտադրության արտադրողականության և արդյունավետության 
բարձրացման, գյուղատնտեսական արտադրանքի մրցունակության բարձրացման և ար-
տահանման ներուժի ստեղծման առումով նշանակալի է գյուղացիական տնտեսությունների 

տեխնիկական ապահովվածության դերը, ինչի համար պահանջվում են նշանակալի ֆի-
նանսական միջոցներ: Մինչդեռ ՀՀ-ում օգտագործվող գյուղատնտեսական տեխնիկայի 
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ վերջին տարիներին, մի փոքր բացառություններով, գյու-
ղատնտեսական արտադրության նորացումը գրեթե չի կատարվում, չնայած «ՀՀ գյուղա-
տնտեսության 2014-2025 թթ. կայուն զարգացման ռազմավարության նախագծում» տեխ-
նիկական միջոցներով համալրումը դիտվել է գյուղատնտեսության առաջնահերթ խնդիր: 

Ակնհայտ է, որ գյուղատնտեսության ֆինանսավորմանման ծավալների աճը հանգեց-
նում է գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալի աճին: Ֆինանսական միջոցների հա-
սանելիության բարձրացումը կարող է նպաստել արտադրողականության բարձրացման 
միջոցով գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի ծավալների ավելացմանը` հան-
գեցնելով գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղված բնակչության կենսամակարդակի 
բարձրացմանը: Ընդ որում, խոսքը վերաբերում է ՀՀ բնակչության ավելի քան 36%-ին: 

Միաժամանակ, այդ ուղղությամբ դրական տեղաշարժերը կանդրադառնան նաև 
տնտեսության մյուս ոլորտների վրա` նպաստելով դրանցում տնտեսական ակտիվության, 
զբաղվածության բարձրացմանը:  

Ֆինանսական հասանելիության ցածր մակարդակը հաճախ գյուղացիական տնտե-
սությունների գործունեության դադարեցման պատճառ է դառնում, ինչի հետևանքով 
բարձրանում է գործազրկության մակարդակը և տնտեսապես ակտիվ բնակչության ար-
տահոսքը արտերկիր:  

Չնայած վերոնշյալ խնդիրներին` 2008-ի տնտեսական ճգնաժամից հետո ապահով-
վել է գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալի աճ` 2009 թ-ի 552,098.6 
մլն դրամից մինչև 2014 թ-ին գրանցված 993,482.8 մլն դրամF

1
F, որն էլ խոսում է ոլորտի 

մեծ ներուժի մասին: Նույն ժամանակաշրջանի համար ոլորտի ֆինանսավորումը 44,177 
մլն դրամիցF

2
F հասել է 150,160 մլն դրամիF

1
F, այսինքն՝ ոլորտի ֆինանսավորումը ոլորտի հա-

                                            
1 ՀՀ ԱՎԾ գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալի Ժամանակագրական շարքեր 

http://www.armstat.am/am/?nid=126&id=03001 
2 ՀՀ կենտրոնական բանկի վիճակագրական տեղեկագիր 2009, էջ 69: 
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համախառն արտադրանքի դրամային արտահայտության մեջ գրեթե կրկնապատկվել է՝ 
կազմելով ավելի քան 15%, ինչը գյուղատնտեսության ոլորտի անբավարար ֆինանսավոր-
ման ապացույցն է: Կարելի ենթադրել, որ գյուղատնտեսության ֆինանսավորման ավելա-
ցումը կհանգեցնի ոլորտի արտադրական կարողությունների մեծացմանը, գյուղատնտե-
սական արտադրանքի ծավալների մեծացմանը` ապահովելով սոցիալ-տնտեսական սի-
ներգետիկ արդյունքներ. բնակչության եկամուտների աճ, գործազրկության և աղքատու-
թյան մակարդակի նվազում: 

Գյուղատնտեսության համար ֆինանսական հասանելիության խնդրի լուծման բանա-
լին այդ նպատակով ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացումն է, ֆինանսական 
ինստիտուտների արդյունավետ և նպատակասլաց գործունեության ապահովումը: Դրա 
համար անհրաժեշտ է դիտարկել ոլորտի վարկավորման առանձնահատկությունները և 
պայմանները (վարկավորման ծավալներ, տոկոսադրույքներ, արժույթ և այլն): Գյուղա-
տնտեսության ֆինանսավորումը Հայաստանում առավելապես կատարվում է բանկային 
համակարգի միջոցով: Բանկերը տրամադրում են վարկեր ինչպես սեփական, այնպես էլ 
տարբեր միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների և պետական ծրագրերի 
շրջանակներում պետության կողմից տրամադրվող ֆինանսական ռեսուրսներից: 

Այսպես, 2000-2014 թթ. առևտրային բանկերի կողմից գյուղատնտեսության վարկա-
վորման ծավալները 10.391 մլրդ ՀՀ դրամիցF

2
F հասել են շուրջ 150 մլրդ ՀՀ դրամի, որից 

ՀՀ դրամով` 49,562 մլն դրամ, արտարժույթով` 100,598 մլն դրամ`F

3
F պայմանավորված 

2005-2008 թթ. արձանագրված բարձր տնտեսական աճի ցուցանիշներով, իսկ 2008 թ-
ին էլ՝ ֆինանսական ճգնաժամի հաղթահարման նպատակով գյուղատնտեսության վար-
կավորմանը զգալի միջոցների ուղղորդմամբ: Նշված ժամանակահատվածի համար գյու-
ղատնտեսության վարկավորումն ավելի շատ կատարվել է արտարժույթով, քան ՀՀ դրա-
մով: Ընդ որում, 2008-ից սկսած, արտարժութային և դրամային վարկերի միջև խզումը 
հետզհետե մեծանում է, ինչը ՀՀ դրամի արժեզրկման և ԱՄՆ դոլարով վարկերի տոկո-
սադրույքների մատչելիության հետևանքն է: Սակայն քանի որ գյուղացիական տնտեսու-
թյունների եկամտի աղբյուրը ՀՀ դրամով է, ապա արտարժութային ռիսկի ստանձնումը 
կարող է հանգեցնել անվճարունակության` պայմանավորված ՀՀ դրամի արժեզրկմամբ: 
Նման զգալի տատանումներ արձանագրվեցին 2009 թ. սկզբին՝ շուրջ 20%, 2014 թ-ի վեր-
ջին` ավելի քան 15%: 

Առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ՀՀ դրամով 
տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքներն ավելի բարձր են, քան արտարժույթով վար-
կերի դեպքում, ինչը կարող է գրավիչ և միաժամանակ ռիսկային լինել ֆինանսավորման 
պահանջ ունեցող սուբյեկտների համար: Արտարժութային ռիսկը շատ հաճախ անտես-
վում է, քանի որ դեռ զգացվում է ֆինանսական գրագիտության պակաս` դրանից բխող 
հետևանքներով:  
                                                                                                                                        
3 ՀՀ կենտրոնական բանկի վիճակագրական տեղեկագիր 2014, էջ 78: 
2 Նույն տեղում, էջ 32: 
3 Նույն տեղում, էջ 78: 
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Այսպիսով, ՀՀ-ում գյուղատնտեսության վարկավորման հիմնախնդիրները հիմնակա-
նում հետևյալն են. 

 ամբողջությամբ չի բավարարվում գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների 
ֆինանսավորման պահանջարկը,  

 առկա են այնպիսի խոչընդոտներ, ինչպիսիք են վարկավորման կարճ ժամկետնե-
րը և բարձր տոկոսադրույքը, առաջարկվող արժույթը, որպես ապահովվածություն 
պահանջվող գրավը և այլն: 

Ոլորտի վարկավորման բարելավման տեսանկյունից կարևորվում է վարկավորման 
տոկոսադրույքների, ժամկետների, գրավադրման մեխանիզմների վերանայումը, պետա-
կան կարևորության գյուղատնտեսության ոլորտների նպատակային վարկավորումը: 
Հատկապես կարևորվում է գյուղատնտեսական փոքր տնտեսությունների համար ֆինան-
սական հասանելիության ապահովման համալիր միջոցառումների իրականացումը` դյու-
րացնելու համար գյուղատնտեսական ապրանքարտադրողներին անհատական ու ծրա-
գրային վարկային միջոցների տրամադրումը: 

Մասնավորապես, գյուղատնտեսական տեխնիկայի նորացման և տեխնիկական հա-
գեցման առումով կարևորվում է լիզինգի զարգացումը, ինչի գրավչությունը հատկապես 
տեխնիկայի ձեռքբերման համար կարևորվում է նրանով, որ ձեռքբերվող գույքը հանդի-
սանում է որպես վարկային պարտավորության ապահովման միջոց: Գյուղատնտեսական 
արտադրության արտադրողականության բարձրացման խնդիրը անհրաժեշտ է դարձնում 
այդ ուղղությամբ պետական համակողմանի աջակցությունը:  

ՀՀ դրամով եկամտի աղբյուր ունեցող գյուղացիական տնտեսությունների պարագա-
յում պետք է բացառել կամ առնվազն սահմանափակել արտարժույթով վարկերի տրամա-
դրումը՝ չեզոքացնելու համար արտարժութային ռիսկը, իսկ արտահանող ձեռնարկություն-
ներին և նրանց համար արտադրող համապատասխան տնտեսությունների ստեղծման և 
ընդլայնման համար անհարժեշտ է ստեղծել ֆինանսավորման գրավիչ կառուցակարգեր: 

Եվ վերջապես, գյուղատնտեսության վարկավորման հասանելիության մակարդակի 
բարձրացման համար կարևոր է մասնագիտացված ֆինանսական կառույցների ստեղծ-
ման խրախուսումը, ինչպիսիք են գյուղատնտեսական բանկերը, միկրոֆինանսավորման 
ոլորտում մասնագիտացված կազմակերպությունները, որոնց համար հաճախորդների 
թիրախային խումբ կհանդիսանան գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունները, 
փոքր եկամուտներ ունեցող մասնագիտացված տնտեսավարող սուբյեկտները: Այդպիսի 
կազմակերպությունները կարող են լինել ավելի ճկուն` առաջարկելով ոլորտի առանձնա-
հատկություններին համահունչ նորաստեղծական ֆինանսական պրոդուկտներ: 
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КАРО АЗАТЯН  
 

ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РА 
 

Ключевые слова: финансирование сельского хозяйства, по-
вышение эффективности, предпосылки 
развития, особенности финансирования  

 

В этой статье было проведено общее исследование состояния финансирования сельского 
хозяйства РА, выявлены недочеты и недостатки в концепциях финансовых учреждений, под-
черкнуты необходимость и важность повышения эффективности финансирования в решении 
основных экономических задач. В целом, анализируя новые тенденции и особенности экономики 
РА, был представлен ряд предложений для достижения нового качественного и количественно-
го уровня финансирования сельского хозяйства. 

 
KARO AZATYAN  
 

PREREQUISITES AND PECULIARITIES OF AGROSECTOR FINANCING IN RA 
 

Key Words: financing of agriculture, efficiency enhance-
ment, prerequisites for development, peculia-
rities of financing 

 

Overall research on the state of financing of agriculture in RA was made in this article, flaws and 
shortcomings of existing concepts of financial institutions were revealed, the need and importance to 
increase the efficiency of financing in solution of economic issues was emphasized. As a summary, and 
analysing emerging trends and peculiarities of RA economy, a number of proposals were made to bring 
agricultural financing to a new qualitative and quantitative level. 
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ԱՆԴՐԵՅ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ  
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի գիտական գծով 
փոխտնօրեն, ֆիզ-մաթ գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր   
 

ԳՈՀԱՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ,դասախոս, ֆիզ-մաթ 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  
 

ԿԱՐԼԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ  
ՀՀ ԳԱԱ Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային 
սեյսմաբանության ինստիտուտի ինժեներ, 
հայցորդ 

 

ՍԵՅՍՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 
ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  սեյսմիկություն, երկրաշարժ, ալգորիթմ, հի-
պոկենտրոն, տեղեկատվության մշակում, 
լուծման հուսալիություն 

 
Աշխատանքում դիտարկվում են ՀՀ-ում տեղի ունեցած երկրաշարժերի ելակետային տվյալ-

ների որակական վերլուծության հարցերը: Ցույց է տրված, որ ունեցած տվյալների հուսալիությունը 
բավարար չէ, որպեսզի հնարավոր լինի օգտագործել ներկայացված տվյալները Հայաստանի խոր-
քային կառուցվածքի, սեյսմիկ տվյալներով եռաչափ մոդելի կառուցման համար: Ստացված արդ-
յունքներից հետևում է, որ Հայաստանի խորքային կառուցվածքի ուսումնասիրման համար առաջ-
նային խնդիր է հանդիսանում երկրաշարժերի հիպոկենտրոնի կոորդինատների վերլուծությունը, 
ճշգրտումը և վերահաշվարկը: 

 

Սեյսմաբանական տարածական մոդելների ուսումնասիրությունը հանգեցնում է մի 
շարք դժվարությունների, որոնց հաղթահարումը ոչ հուսալի ելակետային տվյալների առ-
կայության դեպքում անհնարին էF

1
F: Դուրս գալով այս հանգամանքից` բազմաթիվ հետա-

զոտություններում եռաչափ մոդելների փոխարեն շատ հաճախ դիտարկվում են միաչափ 
կամ երկչափ մոդելներ:  

Հետևաբար ժամանակակից երկրաֆիզիկական հետազոտությունների հիմնական և 
կարևորագույն խնդիրներից մեկը հանդիսանում է խորքային կառուցվածքի ուսումնասի-
րությունը և ստացված արդյունքների համադրումը տարբեր երկրաբանա-երկրաֆիզի-
կական տվյալների հետ: Այդպիսի մոդելի կառուցումը մեզ հնարավորություն է տալիս 
ճշգրիտ տեղեկություններ ստանալու ոչ միայն երկրի կառուցվածքի մասին, որտեղ տեղի 
են ունենում երկրաշարժերի նախապատրաստման պրոցեսները, այլև գտնելու տարբեր 

                                            
1  Аветисян А.М., Добровольский И.П., Об оценке эффективности методов определения координат гипоцент-

ров землетрясений на теоретических моделях. Доклады АН Арм ССР, 1982, N2, с. 91-93. 
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բլոկային կառուցվածք ունեցող տարածքների միջև օրինաչափություններ, ընտրել սեյս-
մակայուն շինարարության համար հուսալի տարածքներ, բազմաթիվ երկրաֆիզիկական 
խնդիրների ճշգրիտ լուծումներ:  

Հայտնի է, որ սեյսմաբանական ելակետային տեղեկատվության մեկնաբանության 
հիմքում ընկած է սեյսմաբանության հակադարձ խնդիրների լուծումը: Դրանք երկրի ներ-
քին կառուցվածքի, սեյսմիկության, ժամանակակից տեկտոնական պրոցեսների մասին 
տալիս են ամբողջական և հուսալի արդյունքներ: 

Չնայած այն հանգամանքին, որ հակադարձ խնդիրների հիմնական գաղափարները 
և դրվածքները վաղուց հայտնի են, սակայն տեսության և տեղեկատվության մշակման 
արդյունքում հուսալի տվյալների ստացումը բավականին բարդ է, և գտնվում է հաշվողա-
կան մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական ֆիզիկայի կիրառման սահմանագծին: Հե-
տևաբար` հուսալի տվյալներ ստանալու համար անհրաժեշտ է մշակել նոր մեթոդներ, 
կամ էապես փոփոխել հայտնի խնդիրների սկզբնական պայմաններըF

1
F: 

Առաջին խնդիրը, որի հետ առնչվում են սեյսմաբանները, օջախի կամ հիպոկենտ-
րոնի կոորդինատների որոշումն է սեյսմիկ ալիքների տարածման ժամանակների միջո-
ցով: Հիպոկենտրոնի կոորդինատների որոշման խնդիրը պատկանում է սեյսմաբանու-
թյան հակադարձ կինեմատիկ խնդիրների դասին և լուծվում է մոտարկման մեթոդներով: 
Դրա լուծման հուսալիությունից է կախված ինչպես խորքային կառուցվածքի, այնպես էլ 
3D մոդելների կառուցման ճշտության աստիճանըF

2
F: 

Խնդիրը ձևակերպվում է որպես մաթեմատիկական վերջավոր չափանի մոտարկման 
խնդիր, որը իր դրվածքով ոչ կոռեկտ է, հետևաբար նրա լուծման ժամանակ առաջանում 
են գոյության, միարժեքության և հուսալիության պրոբլեմները: Որպես կանոն` մոտարկ-
ման խնդիրներում լուծումը միշտ գոյություն ունի: Լուծման միարժեքությունը ոչ միշտ է 
կարելի ստանալ, իսկ հուսալիությունը պրակտիկորեն համարյա թե տեղի չի ունենումF

3
F: 

Հետևաբար` երկրաշարժի օջախի կինեմատիկ պարամետրերի որոշումը տարբեր 
ծառայությունների, մեթոդների, հոդոգրաֆների և դիտարկման համակարգերի միջոցով 

                                            
1  Аветисян А.М., Бурмин В.Ю., Нгуен В.Ф., Оценка эффективности современной сети сейсмологических наб-

людений Армении. Сборник научных трудов института геофизики НАН РА, 1-4 июня 1998 г., г. Гюмри, с. 
185-190. Бурмин В.Ю., Аветисян А.М., Геворкян К.В., Анализ исходных данных региональной сейсмоло-
гической сети Кавказа и построение по ним осредненной скоростной кривой. Вулканология и сейсмология, 
М., 2006, с. 114-123. 

2  Аветисян А.М., Манукян А.Г., Метод одновременного определения координат гипоцентров землетрясений, 
времени в очаге и скоростей сейсмических волн. Доклады АН Арм ССР, 1989, т. 88, с. 208-211. Бурмин 
В.Ю., Оптимизация сейсмических сетей и  определение координат землетрясений. Российская АН, 
Обьединенный институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта, М., 1995, с. 30-49. Бурмин В.Ю., Аветисян А.М., 
Геворкян К.В., Определение координат гипоцентров близких землетрясений в неоднородных трехмерных 
средах. Сборник трудов восьмых геофизических чтений им. В.В. Фединского, Изд. “Герс”, М., 2004, с. 
330-333. 

3  Аветисян А.М., Добровольский И.П., Об оценке эффективности методов определения координат гипоцент-
ров землетрясений на теоретических моделях. Доклады АН Арм ССР, 1982, N2, с. 91-93. 



 52 

տալիս է տարբեր արդյունքներ, ինչպես միևնույն երկրաշարժի, այնպես էլ տվյալ տա-
րածքի համարF

1
F: 

Գոյություն ունեցող սեյսմաբանական տեղեկատվության տարածական բաշխման 
ճշտությունը բավարար չէ երկրակեղևի և վերին մանթիայի տարածական (3D) մոդելի 
կառուցման համար, եթե չունենք հուսալի ինչպես ելակետային այնպես էլ մշակված ար-
դյունքներ: Ինչպես գիտենք ցանկացած վիճակագրական տվյալի մշակման արդյունք-
ները, առաջին հերթին կախված են գլխավոր կամ ընտրանքային համախմբության 
էլեմենտների ճշտության և հուսալիության աստիճանից: 

Գոյություն ունեցող տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ինչպես ելակետային 
այնպես էլ մշակված տվյալների էպիկենտրոնների կամ հիպոկենտրոնների որոշման 
ճշտության աստիճանը բավականին ցածր է, դրանք համասեռ չեն, քանի որ որոշվել են 
տարբեր դիտարկումների համակարգով և մշակման մեթոդովF

2
F: 

Դրանում համոզվելու համար դիտարկենք ելակետային, էպիկենտրոնային և օջախ-
ների՝ ըստ խորությունների բաշխվածության քարտեզները: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Նկար 1.  Հայաստանի երկրաշարժերի էպիկենտրոնների  բաշխվածությունը 1962-2011 թթ. 

ժամանակաշրջանում 

                                            
1  Аветисян А.М., Бурмин В.Ю., Геворкян К.В., Проблема отбора и подготовки экспериментальных данных 

при решении задач сейсмической томографии. Сборник научных трудов конференции, посвященной 60-
летию основания Национальной Академии Наук РА. Изд. «Гитутюн» НАН РА, Гюмри, 2004, с. 15-22. 
Аветисян А.М., Манукян А.Г., Особенности обработки сейсмологической информации и основные пути 
повышения их эффективности. Сборники научных трудов ИГИС НАН РА им. А.Назарова, 2011, с. 15-23. 
Аветисян А.М., Бурмин В.Ю., Манукян А.Г., Основные методы повышения точности регистрации и 
обработки сейсмологической информации. Науки о Земле, 2012, т. 3, с. 70-77. 

2  Бурмин В.Ю., Аветисян А.М., Сергеева Н.А., Казарян К.С., Некоторые закономерности проявления совре-
менной сейсмичности Кавказа. Сейсмические приборы., 2013, т. 49, с. 11-17. Бурмин В.Ю., Аветисян А.М., 
Казарян К.С., Товмасян А.К., Проявление современной сейсмичности на территории Армении. Материалы 
девятой международной  сейсмологической школы. Обнинск, 2014, Агверан 8-12 сентября,  с. 79-82. 
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Նկար 2. Երկայնական և լայնական ալիքների տարածման ժամանակների (tp-t0)   
կախվածության գրաֆիկը ֆիկտիվ ալիքների տարածման ժամանակներից (ts-tp) 
Հայաստանում 1991-2010թթ. տեղի ունեցած երկրաշարժերի համար 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 3.  Հայաստանի երկրաշարժերի բաշխվածությունն ըստ խորությունների 1962-2011 թթ. 
ժամանակաշրջանում 

 



 54 

Այս քարտեզներից երևում է, որ  
1) ելակետային տվյալները ունեն բավականին մեծ ցրվածության աստիճան, որը 

էական նշանակություն ունի օջախի տեղի ճշգրիտ որոշման համար,  
2) ելակետային տվյալների ծավալի մեծացման հետ աճում է ցրվածության աստի-

ճանը, որը ապացուցում է մեր այն պնդումը, որ ելակետային տվյալները կարիք 
ունեն ճշգրտման  

3) խորությունները որոշված են ինչ-որ մոտավորությամբ, քանի որ նրանց մեծ մասի  
արժեքները ներկայացված են դիսկրետ մեծություններով: 

4)  երկրաշարժերի էպիկենտրոնները հավասարաչափ ձևով բաշխված են ամբողջ 
տարածաշրջանով, և չունեն որևէ կուտակում խորքային բեկվածքների մոտակայ-
քում, և նրանց բաշխվածությունից կարելի է ենթադրել, որ Կովկասը չունի բլո-
կային կառուցվածք, ինչը հակասում է մեր ունեցած պատկերացումներին, քանի որ 
բազմաթիվ հետազոտությունների արդյունքները ապացուցում են ճիշտ հակա-
ռակըF

1
F:  

Այսպիսով առաջնահերթ խնդիրները, որոնք անհրաժեշտ է լուծել Հայաստանի 
տարածքի եռաչափ մոդելի կառուցման համար հետևյալն են 

1. Գնահատել ուսումնասիրվող տարածքում գործող սեյսմիկ դիտարկումների համա-
կարգի արդյունավետությունը և ներկայացուցչությունը՝ թույլ երկրաշարժերի 
գրանցման և հիմնական պարամետրերի ճշտության բարձրացման նպատակով: 

2. Սեյսմիկ ալիքների ելակետային տվյալների ճշգրտում, մշակում և վերլուծություն: 
3.  Հայաստանի տարածքի երկրակեղևի և վերին մանթիայի սեյսմիկ ալիքների 

արագությունների 3 D մոդելի կառուցում: 
4.  Եռաչափ միջավայրի համար երկրաշարժերի հիպոկենտրոնների որոշման ալգո-

րիթմի մշակում: 
5.  Հայաստանի տարածքում տեղի ունեցած և ունեցող երկրաշարժերի կոորդի-

նատների վերահաշվարկում: 
 

                                            
1  Аракелян Ф.О., Кадурин И.Н., Ракитов В.А., Глубинное строение земной коры на территории Армении по 

данным ГСЗ и МОВЗ. Материалы девятой международной  сейсмологической школы. Агверан, 2014, с. 46-
48. Волчанская И.К. Джрбашян Р.Т., Меликсетян Б.М., Саркисян О.А., Фаворская М.А., Блоковое строение 
Северо-Западной Армении и особенности размещения магматических и рудных проявлений. Изд. “Недра”, 
Советская геология, 1971, N8,  с. 15-27. Габриелян А.А., Саркисян О.А., Симонян Г.П., Сейсмотектоника 
Армянской ССР. Ереван, Изд. Ереванского Университета, 1981, 284 с. Караханян А.С., Анализ системы 
линеаментов в структуре Анатолийско-Кавказско-Иранского региона. Авторефереат на соиск. уч. степени 
канд.геол.-мин наук, М., 1983, с.19. 
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АНДРЕЙ АВЕТИСЯН  
ГОАР ПЕТРОСЯН  
КАРЛЕН КАЗАРЯН  

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

НАБЛЮДЕНИЙ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ РА 
 
Ключевые слова: сейсмичность, землетрясение, алгоритм, 

гипоцентр, обработка данных, надежность 
решений 

 
В работе рассматриваются вопросы анализа качества исходных данных землетрясений 

РА. Показано, что достоверность имеющихся данных далека от того, чтобы можно было ис-
пользовать представленные результаты для построения трехмерной модели глубинного 
строения Армении по сейсмическим данным. Показано, что первоочередной задачей для изуче-
ния глубинного строения Армении является анализ, корректировка и переопределение коорди-
нат гипоцентров землетрясений. 

 
ANDREY AVETISYAN  
GOHAR PETROSYAN  
KARLEN GHAZARYAN   

 
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF SEISMOLOGICAL SYSTEM 

OBSERVATIONS AND DATA PROCESSING RA 
 

Key Words: seismicity, earthquake, algorithm, hypocenter, 
data processing, making reliability 

 
In the article problems of analysis of earthquake initial data quality are discussed for the RA. It is 

shown that the accuracy of existing data is far from being useful for the construction of three-
dimensional model of the deep structure of Armenia using seismological data. It is shown that analysis, 
correction and recalculation of the earthquake hypocenter’s coordinates are the priority problems for 
investigation of the deep structure of Armenia.  
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ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  բարձրագույն կրթություն, տնտեսական զար-
գացում, գիտատեխնիկական առաջընթաց, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, նորա-
մուծություններ, կրթության որակ, կրթական 
մակարդակ 

 
21-րդ դարում մրցունակ տնտեսություն ունենալու համար անհրաժեշտ է ապահովել բարձրա-

գույն կրթության բարձր մակարդակ: Բազմաթիվ երկրներում կատարված ուսումնասիրությունները 
փաստում են, որ կրթական և սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների միջև կա մեծ կախվածություն, 
այնպես որ գիտելիքահեն զարգացած տնտեսություն ունենալու թիվ մեկ նախապայմանը բարձրա-
գույն կրթական համակարգի կատարելագործումն է, որը պետք է լինի երկրի կառավարության 
հիմնական գործառույթներից մեկը: 

 

20-րդ դարի 90-ական թթ. ակադեմիական շրջանակներում լայնորեն սկսեց կիրառ-
վել «նոր տնտեսություն» բառեզրը, որը հասկացվում է նաև գիտելիքահենք տնտեսու-
թյուն: Եթե նախկինում արտադրական գործոններից կարևորվում էին աշխատանքը, հողը 
և կապիտալը, ապա այժմ առաջնային են համարվում գիտելիքը, նորարարությունները, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, որոնք էլ հանդիսանում են ցանկացած երկրի տնտե-
սական զարգացման կարևոր գրավականները: «Նոր տնտեսության» համատեքստում էլ 
առանձնակի կարևորություն ձեռք բերեց «կրթության էկոնոմիկա» գիտությունը, որի հիմ-
նահարցերից մեկը «կրթություն-տնտեսական զարգացում» կապի խոր ուսումնասիրու-
թյունն է, դրա մոդելավորումը, միմյանց միջև որոշակի կայուն կապերի բացահայտումը:  

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սրընթաց զարգացման պայմաններում գիտելի-
քը, որը ստացվում է մեծամասամբ բարձրագույն կրթության միջոցով, մղվում է առաջին 
պլան: Օրեցօր զարգանում են բարձր տեխնոլոգիաները, մշակվում են արտադրության 
նոր մեթոդներ, սարքավորումներ, աշխարհի բոլոր երկրների տնտեսության մեջ աստի-
ճանաբար մեծանում է նորամուծությունների դերը, որոնք էլ անհնար են առանց մասնա-
գիտական հմտությունների, հետևաբար՝ առանց բարձրագույն կրթության:  

20-րդ դարի ավստրիացի տնտեսագետ Յոզեֆ Շումպետերը տնտեսական զարգացու-
մը սահմանում է որպես նախկինում անհայտի կամ նորի դրսևորում, որն էլ հենց իրենից ներ-
կայացնում է նորամուծությունF

1
F: Իսկ եթե տնտեսական զարգացումը անմիջականորեն 

կապված է նորամուծությունների հետ, իսկ վերջիններս ուղղակիորեն կախված են նոր գի-

                                            
1 Шумпетер Й., Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М., ЭКСМО, 2007,  

с. 864. 
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տելիքներից, հետևաբար՝ բարձրագույն կրթությունից, ուրեմն կարելի է ենթադրել, որ 
տնտեսական զարգացումն ու բարձրագույն կրթության մակարդակը գտնվում են անմի-
ջականորեն դրական կախվածության մեջ, հետևաբար՝ դրա հետազոտությունը ժամանա-
կակից տնտեսագիտական գիտությունների, այդ թվում՝ «տնտեսագիտության տեսության», 
«մակրոէկոնոմիկայի» և «կրթության տնտեսագիտության» կարևորագույն խնդիրներից է:  

1960-ականներից լայնորեն կիրառություն ստացավ «մարդկային կապիտալ» բառեզ-
րը: Մարդկային կապիտալի կուտակման բարձր մակարդակը դարձավ երկրների միջև 
տնտեսական մրցակցությունում առավելություն ստանալու կարևոր նախապայմանը: Նյու 
Յորքի համալսարանի պրոֆեսոր Այզեկ Էրլիխը նշում է, որ ԱՄՆ-ը իր տնտեսական զար-
գացմամբ կարողացավ Անգլիային գերազանցել անկախության 100 տարին չբոլորած՝ 
1870 թվականինF

1
F: Այստեղ թիվ մեկ պատճառը Էրլիխը տեսնում է հենց մարդկային կա-

պիտալի կուտակման ավելի բարձր տեմպերի մեջ:  
Մարդկային կապիտալի չափումը պրոֆեսորն իրականացնում է երկրի բնակչության 

ընդհանուր թվում կրթություն ունեցողների մասնաբաժնով և նշում, որ 1913 թվականին 
ԱՄՆ-ը այդ ցուցանիշով աշխարհում զբաղեցնում էր 6-րդ հորիզոնականը, իսկ բարձրա-
գույն կրթություն ունեցողների մասնաբաժնով աշխարհում առաջինն էր: 

Կրթությունը երկար ժամանակ դիտվել է որպես տնտեսական բարեկեցության կա-
րևոր չափանիշ: Տնտեսական աճի վերաբերյալ գրականությունը ընդգծում է առնվազն 
երեք մեխանիզմ, որի միջոցով կրթությունը կարող է ազդել տնտեսական աճի վրա:  

Կրթությունը կարող է ավելացնել աշխատուժ կազմող մարդկային կապիտալը, որը 
բարձրացնում է աշխատանքի արտադրողականությունը, և արդյունքում ստացվում է 
շարժ դեպի արտադրանքի ավելի բարձր հավասարակշռված մակարդակի:  

Կրթությունը կարող է ավելացնել տնտեսության ինովացիոն ծավալը, իսկ նոր տեխնո-
լոգիաների, արտադրանքների և պրոցեսների մասին նոր գիտելիքները նպաստում են աճին:  

Կրթությունը կարող է նպաստել նոր ինֆորմացիան հասկանալու և մշակելու և ուրիշ-
ների կողմից մշակված տեխնոլոգիաները բարեհաջող կատարելու համար անհրաժեշտ 
գիտելիքի տարածմանը: 

Բացի վերը նշվածից, բարձրագույն կրթություն-տնտեսական զարգացում կապը կա-
րևորվում է նաև աշխարհի առաջատար բուհերում կատարված հետազոտությունների ըն-
թացքում կարևոր հայտնագործությունների առումով, որոնք հետագայում իրենց լայն կի-
րառումն են գտել տնտեսության տարբեր ճյուղերում: Բոտնևան և Ֆիլատկինը իրենց հոդ-
վածումF

2
F ներկայացնում են կարևոր հայտնագործությունների ցանկ, որոնք կատարվել են 

ԱՄՆ-ի բուհերում: 
 

                                            
1 Доклад Айзека Эрлиха на XV Апрельской международной научной конференции «Модернизация экономики 

и общества» в НИУ ВШЭ. 
2 Ботнева Н.Ю., Филаткин В.Н., Образование и его влияние на рост экономики. 
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Աղյուսակ 1 
ԱՄՆ-ի բուհերում կատարված կարևոր հայտնագործությունների ցանկ 

 

 
Ժամանակահատված 
 

Մշակված տեխնոլոգիա Համալսարան, որտեղ 
մշակվել է տեխնոլոգիան

Նոր տեխնոլոգիայի 
հիման վրա առաջացած 

ճյուղ 

1940-ական թվականներ Էլեկտրոնային հաշվիչ Փենսիլվանիայի 
համալսարան 

Համակարգիչների 
արտադրություն 

1960-ական թվականներ Օպտիկական 
մանրաթելեր 

Մասաչուսեթսի տեխնոլո-
գիական համալսարան Հեռահաղորդակցություն 

1970-ական թվականներ Վեգետատիվ բազմացում 
(կլոնավորում) ԴՆԹ Սթենֆորդի համալսարան Բիոտեխնոլոգիա 

1980-ական թվականներ Գերհամակարգիչներ Իլինոյսի համալսարան Համացանց 

 
Բերված աղյուսակը փաստում է 20-րդ դարի ընթացքում գիտատեխնիկական մեծ 

առաջընթացի մասին, որը ավելի մեծ տեմպերով շարունակվում է մեր օրերում:  
Առհասարակ, գիտատեխնիկական առաջընթացը մի շարք տնտեսագետների կողմից 

համարվում է տնտեսական աճի կարևորագույն նախապայմաններից մեկը: Տնտեսագի-
տության ոլորտում Նոբելյան մրցանակակիր Ռոբերտ Սոլոուն տնտեսական աճի իր մոդե-
լումF

1
F ընդգծում է գիտատեխնիկական առաջընթացի կարևորությունը: Նոբելյան մրցանա-

կի մեկ այլ դափնեկիր Յան Թինբերգենը Կոբ Դուգլասի արտադրական ֆունկցիայում 
ներմուծեց գիտատեխնիկական առաջընթացի տեմպի ցուցանիշըF

2
F.  

Y=A Kα L(1-α) ert, 
որտեղ՝ 

Y-ը արտադրության ծավալն է,  
A-ն դրական գործակից է, որը ցույց է տալիս կապիտալի և աշխատանքի միացման 

տեխնոլոգիայի ազդեցությունն ամբողջական եկամտի ծավալի վրա,  
α-ն կապիտալի բաժինն է եկամտում,  
(1-α)-ն աշխատանքի բաժինն է եկամտում,  
r-ը գիտատեխնիկական առաջընթացի տեմպն է,  
e-ն բնական լոգարիթմի հիմքն է,  
t-ն  ժամանակի գործոնն է, որը արտացոլում է տեխնիկական առաջընթացի ազդե-

ցությունը տնտեսական աճի վրա:  
Կրթությունը, ինչպես և յուրաքանչյուր կարևոր ոլորտ, չի կարող զարգանալ առանց 

նշանակալի ֆինանսավորման, իսկ ֆինանսավորման աղբյուր գտնելու համար պետք է 
ունենալ կատարված ներդրումների փոխհատուցման մեխանիզմ: Այս խնդրի վերաբերյալ 
մի շարք աշխատություններ են արվել և արվում: 2003 թ. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վիճակագրական 

                                            
1 Solow R.M., A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics. 1956,  № 70. P. 

65-94. 
2 Մակրոտնտեսական վերլուծություն և կանխատեսում: Ուսումնական ձեռնարկ (ՀՊՏՀ, խմբ.՝ Ի. Տիգրանյան, 

Հ. Հովհաննիսյան, Եր., Տնտեսագետ, 2011, 328 էջ): 
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ծառայությունը զեկույցF

1
F է հրատարակել՝ նվիրված կրթության ոլորտում կատարված ներ-

դրումներին և դրանցից ստացված օգուտներին:  
Իրականում կրթություն-տնտեսական զարգացում կապի հայտնաբերումը, առավել ևս 

դրա մոդելավորումը այդքան էլ հեշտ գործ չէ, քանի որ շատ դժվար է դա քանակապես 
հաշվարկել և ցույց տալ մաթեմատիկական բանաձևերի օգնությամբ: Այնուամենայնիվ, 
մի շարք երկրներում նմանատիպ հետազոտություններ կատարվում են:  

«Կապիտալիստական զարգացման դինամիկ ուժերը» հետազոտության հեղինակ Ար-
թուր Մեդիսոնը ցույց է տալիս, որ ինչքան մեծ է կրթություն ունեցող մարդկանց մասնա-
բաժինը երկրի ընդհանուր բնակչության մեջ, այնքան բարձր են տնտեսական աճի տեմ-
պերը: Բացի դրանից, նա հաշվարկել է, որ կրթության ոլորտում ֆինանսավորման 1 տո-
կոս բարձրացման պարագայում երկրի ՀՆԱ-ն աճում է 0.35 տոկոսովF

2
F:  

Ռուսաստանի Դաշնությունում կրթության մակարդակի և սոցիալ-տնտեսական ցու-
ցանիշների միջև կապ գտնելու փորձ է արել Մ. Ագրանովիչը:  

ԶեկույցիF

3
F սկզբում Ագրանովիչը նշում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կրթության 

(հատկապես բարձրագույն կրթության) մակարդակով աշխարհի առաջատար երկրների 
շարքում է, սակայն, դիտարկելով Ռուսաստանի՝ բարձագույն կրթություն ունեցող բնակ-
չության մասնաբաժինը բնակչության ընդհանուր թվաքանակի մեջ և սոցիալ տնտեսա-
կան ցուցանիշները (մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ և Ջինիի գործակից) և համեմատելով դրանք 
կրթության նմանատիպ մակարդակ ունեցող երկրների ցուցանիշների հետ, մասնագետը 
նշում է, որ Ռուսաստանում կրթության մակարդակի սոցիալ-տնտեսական էֆեկտը բավա-
կան փոքր է:  

Փորձելով գտնել այս անհամապատասխանության պատճառները՝ Ագրանովիչը հաշ-
վարկում է Ռուսաստանում կրթության միջին սպասված տևողությունը, որը երկրում կազ-
մում է 15.8 տարի, և նշում, որ այս ցուցանիշը համեմատելով սոցիալ-տնտեսական ցուցա-
նիշների հետ, ավելի իրական պատկեր է ստացվում, և եթե կրթության մակարդակը ար-
տացոլվի այս ցուցանիշով, ապա Ռուսաստանը կլինի այնպիսի երկրների կողքին, ինչպի-
սիք են Ուրուգվայը, Լատվիան, Լիտվան, Իսրայելը:  

Սրանից կարող ենք հետևություն անել, որ միայն միջնակարգ կամ բարձրագույն 
կրթություն ունեցող մարդկանց թիվը բնակչության ընդհանուր թվում հաշվելով՝ չի կարելի 
պատկերացում կազմել երկրի կրթական մակարդակի մասին: Շատ ավելի գործնական 
ցուցանիշ է կրթության միջին սպասված տևողության հաշվարկումը, ինչպես նաև առավել 
դժվար չափելի ցուցանիշ, ինչպիսին է կրթության որակը:  

Բացի վերը նշված ցուցանիշներից, «բարձրագույն կրթություն-սոցիալ-տնտեսական 
ցուցանիշներ» կապի վերհանման համար կարևոր է դիտարկել նաև բարձրագույն կրթու-
թյուն ունեցող մարդկանց զբաղվածությունը և աշխատանքի շուկայում եղած պահանջար-

                                            
1 Financing Education – Investments and Returns. © UNESCO-UIS/OECD. 2003. ISBN: 92- 9189-001-4 
2 Arthur Madison Dynamic Forces of Capitalist Development. 1991. 
3 М.Л. Агранович, Связь качества образования и социально-экономических показателей.  
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կը նրանց նկատմամբ, քանի որ բարձրագույն կրթություն ստանալու վերջնական նպա-
տակը աշխատանքի շուկայում պահանջված լինելն ու համապատասխան մասնագիտա-
կան ոլորտում զբաղված լինելն է:  

Կրթության միջին տևողության և սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների կապը ուսում-
նասիրվել է նաև արևմտյան տնտեսագետների կողմից: Ռոբերտ Բարոն և Խավիեր Սա-
լա-ի-Մարտինը (Sala-i-Martin) գրում ենF

1
F, որ հատկապես տղամարդկանց բարձրագույն 

կրթության մակարդակը զգալիորեն խթանում է տնտեսական աճը: Տղամարդկանց միջ-
նակարգ կրթության միջին տևողության 0.68 տարով աճը ավելացնում է ՀՆԱ-ն տարե-
կան 1.1%, իսկ ահա բարձրագույն կրթության միջին տևողության ընդամենը 0.09 տարով 
ավելացումը ապահովում է 0.5% ՀՆԱ հավելաճ: 

Հետազոտություններ կատարելով Մեծ Բրիտանիայում՝ Ջենքինսը գրում էF

2
F, որ բարձ-

րագույն կրթության որակավորման մեկ տոկոս աճի դեպքում երկրի տարեկան արտա-
դրանքն աճում է 0.42-0.63 տոկոսով:  

Թայվանում կատարված ուսումնասիրություններն էլ ցույց են տվելF

3
F, որ բարձրագույն 

կրթությունը մեծ դեր է խաղում երկրի տնտեսական աճի մեջ: Բարձրագույն կրթության մա-
կարդակի 1% հավելաճը հանգեցնում է արդյունաբերական արտադրանքի 0.35% հավել-
աճի, իսկ ինժեներական և բնագիտական մասնագիտություն ստացած անձանց քանակի 
1 տոկոս հավելաճը բերում է գյուղատնտեսական արտադրանքի 0.15 տոկոս հավելաճի:  

6 զարգացած երկրների փորձն ուսումնասիրելով՝ Մեուլմեսթերը (Meulemeester) և Ռո-
չատը (Rochat) ցույց են տալիսF

4
F, որ բարձրագույն կրթությունը ուժեղ ազդեցություն ունի 

այնպիսի երկրների տնտեսության վրա, ինչպիսիք են Ճապոնիան, Մեծ Բրիտանիան, 
Ֆրանսիան և Շվեդիան, բայց չունի ոչ մի ազդեցություն Իտալիայում և Ավստրալիայում: 
Սա հեղինակներին թույլ է տալիս ենթադրել, որ բարձրագույն կրթությունը տնտեսական 
աճի համար անհրաժեշտ գործոն է, բայց ոչ բավարար:  

Բարձրագույն կրթությունը սրընթաց տեմպերով զարգանում է նաև Աֆրիկայում: Հա-
մաձայն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վիճակագրական ինստիտուտի տվյալներիF

5
F՝ 2000-ից 2013 թվա-

կաններին Աֆրիկայում բարձրագույն կրթության մեջ ներգրավված մարդկանց քանակը 
6.1 միլիոնից դարձել է 12.2 միլիոն:  

Նոթինգհեմի համալսարանի Միջազգային կրթության և զարգացման պրոֆեսոր Սայ-
մոն Մակգրեդը, ուսումնասիրելով Հարավաֆրիկյան Հանրապետության փորձը, նշում է, 
որ բարձրագույն կրթությունը շարունակելու է լինել տնտեսական զարգացման կարևոր 

                                            
1 Barro RJ & Sala-i-Martin X (1995) Economic Growth. New York: McGraw-Hill 
2 Jenkins H (1995) Education and production in the United Kingdom. Economics discussion paper No. 101, Nuffield 

College, Oxford University. 
3 Pundy Pillay Higher education and economic development. Literature review. © CHET 2011 
4 Meulemeester J-L de & Rochat D (1995) A causality analysis of the link between higher education and economic 

development. Economics of Education Review (14)4: 251–361 
5 http://data.uis.unesco.org/ 
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բանալիF

1
F: Պրոֆեսորն առաջին հերթին կարևորում է բարձրագույն կրթությունը տարբեր 

ոլորտներում բարձրակարգ մասնագետների ստացման տեսանկյունից: «Քանի որ մենք 
սկսում ենք աշխատել՝ համաձայն Կայուն զարգացման նպատակների, ուրեմն մեզ ան-
հրաժեշտ են բարձրորակ մասնագետներ բոլոր ճյուղերում. բժիշկները, ուսուցիչներն ու 
ինժեներները կենսական անհրաժեշտություն ունեն հետագա հաջողության համար, իսկ 
այդ մասնագետներին պատրաստելու համար կարևորագույն դեր է խաղում կրթական 
համակարգը»,-նշում է Սայմոն Մակգրեդը:  

Իհարկե, մարդկային կապիտալի կուտակման բարձր մակարդակ ապահովելու հա-
մար անպայման չէ տեղի կրթական հաստատություններում «աճեցնել» որակյալ կադրեր: 
Կարելի է նաև նրանց ներգրավել արտասահմանից՝ ծառայեցնելով սեփական երկրի 
տնտեսական զարգացմանը:  

Վերը նշվածի վառ օրինակ է Բրազիլիան: Այստեղ տնտեսական աճը առանձնակի 
կերպով պայմանավորված չի եղել կրթական մակարդակի բարձրացման հետ: Ռիո դե 
Ժանեյրոյի Աշխատանքի և հասարակության ուսումնասիրման ինստիտուտի տնօրեն Սայ-
մոն Շվարցմանը գրում էF

2
F, որ Բրազիլիան 20-րդ դարում ապրել է տնտեսական աճի մի 

քանի կարևոր փուլեր՝ 1930-ականներին, Երկրորդ աշխարհամարտից հետո, 70-ականնե-
րին և 2002-ից հետո: Սակայն նշված փուլերից և ոչ մեկում երկիրը չի ունեցել կրթության 
ոլորտում մշակված կոնկրետ ռազմավարություն՝ ուղղված տնտեսական զարգացման 
խթանմանը, և հնարավոր չէ հստակ կապ գտնել կրթության, գիտության և տեխնիկայի 
ոլորտում կատարված ներդրումների և տնտեսական աճի միջև: Միաժամանակ, Շվարց-
մանը նշում է, որ մոտ ապագայում դրությունը կարող է արմատապես փոխվել, քանի որ 
շարունակական տնտեսական աճի համար Բրազիլիային անհրաժեշտ են բարձրակարգ, 
որակավորված մասնագետներ, որոնց առայժմ երկիրը ձեռք է բերում արտերկրից: 

Կրթության ոլորտում ամերիկացի հայտնի մասնագետ Ջուլի Դևիս Բելն իր հոդվա-
ծումF

3
F առանձնացրել է այն հիմնական կետերը, որոնք ապացուցում են, որ բարձրագույն 

կրթություն ունեցող անձը երկրի տնտեսության համար առավել օգտակար է, քան կրթու-
թյուն չունեցողը:  

 Կյանքի ընթացքում բարձրագույն կրթություն ստացած անձը վաստակում է մեկ 
միլիոն դոլարից ավելի, քան բարձրագույն կրթություն չստացած մարդը (մոտ 
450.000 դոլարից ավելի՝ այսօրվա կուրսով): Սա ավելացնում է պետության հար-
կային եկամուտները: Համալսարան ավարտած մարդկանց և ավագ դպրոցն 
ավարտածների միջին եկամուտների տարբերությունն աճել է վերջին 30 տարինե-
րի ընթացքում: Բարձրագույն կրթություն ստացած անձինք նաև մշտապես հե-
տևում են իրենց առողջությանը, ներգրավված են լինում հասարակական կյանքին, 

                                            
1 HHigher education and economic development: The importance of building technological capabilitiesH, Glenda Kruss, 

Simon McGrath, Il-haam Petersen, Michael Gastrow, International Journal of Educational Development, Volume 
43, July 2015, Pages 22-31 

2 Саймон Шварцман. Экономический рост и политика высшего образования. Есть ли взаимосвязь? 
3  J.D. Bell, Higher Education and Economic Development. 
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զբաղվում են բարեգործությամբ ավելի հաճախ, քան իրենց պակաս կրթված գործ-
ընկերները: Այս ամենը դրական է ազդում տնտեսության վրա:  

 Գործազրկության մակարդակը կրթության ավելի բարձր մակարդակ ունեցող չա-
փահասների շրջանում ավելի ցածր է: Բարձրագույն կրթություն չունեցող անձն 
ունի 50% հնարավորություն աշխատանք գտնելու: 

 Մեկ շնչին բաժին ընկնող եկամտի աճը ավելի արագ է քաղաքներում, որտեղ չա-
փահաս մարդկանց մեծամասնությունն ունի գոնե չորս տարվա համալսարանա-
կան կրթություն: 

 Ազատազրկման վայրերում որևէ կրթություն ստացած մարդկանց քանակը կազ-
մում է միայն ավագ դպրոց ավարտածների ¼-ը: Պետությունից պահանջվում է 
տարեկան 26.000 դոլար բանտարկյալին պահելու համար, այն դեպքում, երբ պե-
տական քառամյա ուսուցմամբ բուհերը յուրաքանչյուր ուսանողի համար ծախսում 
են տարեկան 25.000 դոլար, իսկ պետական երկամյա ուսուցմամբ ինստիտուտնե-
րը՝ 9.000 դոլար: 

 Կառավարությունը ծախսում է տարեկան 800-2700 դոլար ավելի քիչ համալսա-
րան ավարտած 30 տարեկան անձի համար նախատեսված սոցիալական ծրագրե-
րի վրա, քան նույն տարիքի, սեռի և ռասայի ավագ դպրոցն ավարտածի վրա: 

Այսպիսով, աշխարհի տարբեր ծայրերում կատարված ուսումնասիրությունները փաս-
տում են, որ բարձրագույն կրթության և տնտեսական զարգացման միջև գոյություն ունի 
սերտ կապ, և 21-րդ դարում գիտելիքահենք տնտեսություն ունենալու գլխավոր նախա-
պայմանը բարձրագույն կրթական համակարգի կատարելագործումն է: 
 
 

АРУТЮН АРЗУМАНЯН  
 

ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Ключевые слова: высшее образование, экономическое раз-
витие, научно-технический прогресс, ин-
формационные технологии (ИТ), новатор-
ство, качество образования, уровень обра-
зования 

 

В 21-ом веке, для обеспечения развитой экономики, необходимо иметь высокий уровень 
высшего образования. Исследования, сделанные в разных странах, свидетельствуют о том, 
что между образовательными и социально-экономическими показателями есть большая взаи-
мосвязь, следовательно, первой предпосылкой существования экономики основанной на зна-
ниях, является совершенствование образовательной системы, что должно стать одной из 
важных функций правительства страны. 
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HARUTYUN ARZUMANYAN  
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES FOR ESTIMATING THE EFFECT 
 OF HIGHER EDUCATION ON ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Key Words: higher education, economic development, 
scientific and technical progress, information 
technologies (IT), innovations, quality of 
education, level of education   

 
In order to have competitive economy of the 21st century, it’s important to provide a high-level of 

education. Research done in different countries proves that there is great dependence between 
educational and socio-economic indices. Therefore, the fist precondition for having a developed, 
knowledge-based economy is the improvement of higher education to become one of main functions of 
government. 

 
 
 

ՄԵՐԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  աշխատանք, կազմակերպություն, արդյունա-
վետության գնահատում, գործոններ, ուսում-
նական գործընթաց, բուհ 

 

Աշխատանքի կազմակերպման արդյունավետությունը փոփոխվում է տնտեսությունում տեղի 
ունեցող զարգացումներին զուգընթաց, ինչը հանգեցնում է մրցակցության՝ ավելացնելով արդյու-
նավետ աշխատանքի կշիռը: 

Հոդվածում ներկայացվել են բուհերում աշխատանքի կազմակերպման արտաքին և ներքին 
միջավայրը ձևավորող հիմնական ուղղությունները, առաջարկվել է աշխատանքի կազմակերպման 
արդյունավետության գնահատման նոր մոտեցում: Ներկայացվող մոդելի միջոցով մեկնաբանվել է 
աշխատանքի կազմակերպման արդյունավետության գնահատումը բուհերում: 

 

Ժամանակակից տնտեսավարման պայմաններում, երբ արժևորվում է կրթված հա-
սարակության դերը, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների գործունեության 
արդյունավետության գնահատումը կարևորվում և առաջնային է դառնում: Տնտեսությու-
նում տեղի ունեցող փոփոխությունների համատեքստում բուհերում աշխատանքի կազմա-
կերպման ուսումնասիրությունը բուհի մրցունակության և շուկայում ունեցած դիրքի պահ-
պանման գրավական է: 
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21-րդ դարում բարձրագույն կրթությունը կրում է մի շարք փոփոխություններ. 
 կրթական համակարգի օրենսդրական դաշտը ձեռք է բերում ճկունություն և բազ-

մակողմանիություն, 
 բուհերը տարբերվում են ըստ պետական և ոչ պետական կազմակերպաիրավա-

կան ձևերի, 
 փոփոխվում է բուհերի կազմակերպական կառուցվածքը, 
 կատարելագործվում են ուսումնական պլանները և առարկայական դասընթացնե-

րի ծրագրերը, 
 փոփոխվում են պարապմունքների ձևերն ու մեթոդները, 
 ներդրվում են նոր տեխնոլոգիաներ: 

Բարձրագույն կրթության հիմնական նպատակը ուսումնական ծրագրի իրականա-
ցումն է՝ հաշվի առնելով ուսուցման բոլոր ձևերի ինտեգրումը համաշխարհային կրթական 
նոր միտումներին: Նշված նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է մշակել բուհի 
ռազմավարական ծրագիրը: Դրա իմաստն այն է, որ նոր, ժամանակակից մոտեցումները 
հիմնվում են ոչ միայն գիտական մտքի, այլ նաև կրթության կառավարիչների առաջարկ-
ների վրա: Բուհերում աշխատանքի կազմակերպման և նորմավորման միջոցով, անհրա-
ժեշտ է իրականացնել գիտագործնական, գիտելիքների և հմտությունների վերարտա-
դրության գործընթացներ, ինչպես նաև մարդկային, մշակութային վերարտադրություն՝ 
բուհական աշխատողների աշխատանքը դարձնելով ավելի մարդակենտրոն: 

ՀՀ կրթական համակարգի ուսումնասիրության մեջ հատկապես ուշադրությունը սևե-
ռելով բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում աշխատանքի կազմակերպման 
մոտեցումներին՝ պարզ է դառնում, որ վերջին տարիներին առաջ են եկել ուսուցման նոր 
ձևեր՝ հեռահար, լրացուցիչ, որոնք գլխավորապես հիմնված են արտաբյուջետային ֆի-
նանսավորման վրա: Բուհերում տարբեր ուղղություններով իրականացվում են գիտական 
հետազոտություններ, պրոֆեսորադասախոսական կազմի (ՊԴԿ) պատրաստում և վեր-
ապատրաստում, բացվում են հետազոտական կենտրոններ, կազմակերպվում է հրատա-
րակչական գործունեություն և այլն: Հատկանշական է, որ առավել «երիտասարդ» համալ-
սարանները գտնվում են գրեթե նույն պայմաններում, ինչ պետական բուհերը: Հարց է 
առաջանում՝ ինչո՞ւ որոշ բուհեր առաջադիմում են երկարաժամկետ հեռանկարում, իսկ 
շատ բուհեր, որոնք նախկինում արդյունավետ էին գործում, կանգնում են մի շարք 
խնդիրների առջև:  

Թեև «երիտասարդ» համալսարանները, որոնք ստեղծվել են նոր տնտեսական պայ-
մաններում չեն ֆինանսավորվում ՀՀ պետական բյուջեից, այնուհանդերձ դիտարկման 
այլ տեսանկյունից կարող ենք դրանց համար արձանագրել մի շարք առավելություններ. 

 Հավաքագրում են դիմորդներին, սահմանում բուհ ընդունվելու պայմաններ՝ իրենց 
վերապահելով լավագույններին ընտրելու հնարավորությունը: 

 Ուսումնական հաստատությունների տարածքները, գույքն ու նյութատեխնիկական 
բազան ձեռք են բերվում սեփական միջոցներով: 
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 ՊԴԿ ընտրության և նրանց ներկայացվող պահանջներում առավել ճկուն են և չեն 
հիմնվում նախկինում ձևավորված ավանդույթների վրա: 

 Նվազագույնի է հասցված պետության միջամտությունը բուհերի ներքին կառա-
վարման հարցերին: 

Ներկայումս բարձրագույն ուսումնական հաստատության գործունեության արդյունա-
վետությունը պայմանավորվում է նաև աշխատանքի կազմակերպման ուղղությունների 
կատարելագործմամբ: Յուրաքանչյուր, անգամ ամենապարզ գործընթացի իրականացու-
մը անհնարին է, առանց նախօրոք կազմված ծրագրի, քանի որ այն հնարավորություն է 
տալիս որոշել աշխատանքի նպատակը և դրան հասնելու ուղիները, առաջավոր ձևերն ու 
մեթոդները: Քանի դեռ անհատը մշակում և իրագործում է իր գործունեության ծրագիրը, 
այն կարող է կատարելապես գոյություն ունենալ նրա գիտակցության մեջ: Իսկ երբ ծրա-
գիրը տեղափոխվում է կոլեկտիվ գործունեության դաշտ, անհրաժեշտություն է առաջա-
նում բոլոր կատարողների համար ստեղծել հասկանալի, մատչելի ծրագիր:  

Աշխատանքի կազմակերպման արդյունավետությունը փոփոխվում է տնտեսությու-
նում տեղի ունեցող զարգացումներին զուգընթաց, ինչը հանգեցնում է մրցակցության՝ ար-
դյունավետ աշխատանքի կշիռը ավելացնելով: Բուհերում աշխատանքի կազմակերպման 
արդյունավետությունը գնահատելու համար անհրաժեշտ է բուհի գործունեության համա-
կարգում ճշգրտել դրա տեղն ու դերը (գծանկար 1): 

Բուհը, որպես գիտաուսումնական, կրթական հաստատություն, իրականացնում է աշ-
խատանքային գործունեություն, ինչի միջոցով ՊԴԿ-ն իր գիտելիքները, հմտությունները 
և փորձը փոխանցում է սովորողներին: Այն ներառում է` 

 ՊԴԿ ուսումնամեթոդական պատրաստվածությունը, 
 ՊԴԿ տեխնիկական պատրաստվածությունը, 
 լաբորատորիաների և լսարանների նյութական ապահովվածությունը, 
 ՊԴԿ կազմակերպատեխնիկական պատրաստվածությունը պարապմունքներին, 
 ՊԴԿ, ուսումնաօժանդակ և վարչակառավարչական կազմի, ուսանողների հետ 

համատեղ գործունեության կազմակերպումը,  
 կրթության ռացիոնալ մեթոդների կիրառումը, աշխատանքի կանոնների սահմա-

նումը` յուրաքանչյուր կողմի համար,  
 կառավարման կառուցվածքի ռացիոնալացումը,  
 ուսումնական գործընթացի վերահսկողությունը, անհրաժեշտության դեպքում՝ 

ճշգրտումը և այլն: 
Աշխատանքի կազմակերպումն ինքնուրույն գործունեության տեսակ է, որի օբյեկտը 

աշխատանքն է: Բուհի կառավարման բարձրագույն մակարդակներում աշխատանքի 
կազմակերպումը կարևորվում է աշխատակիցների համագործակցված և կառուցողական 
փոխհարաբերություններով, իսկ դրանում էական նշանակություն են ձեռք բերում աշխա-
տողների և նրանց գործառույթների համամասնության ճիշտ սահմանումը, աշխատանքի 
կազմակերպման ձևի ճիշտ ընտրությունը, տարբեր կատեգորիայի աշխատողների աշ-



 66 

խատանքի հստակ նորմավորումը: Այստեղ կարևոր դեր է խաղում ներքին պլանավորու-
մը, որի հիմքը աշխատանքի նորմավորումն է: 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
Գծապատկեր 1.  Աշխատանքի կազմակերպման ազդեցությունը բուհի գործունեության 

արդյունավետության վրա 
 

Բուհում աշխատատեղի կազմակերպման ժամանակ առաջանում են հարցեր՝ կապ-
ված աշխատանքային գործընթացի արդյունավետության բարձրացման, աշխատատեղե-
րի սպասարկման և հագեցվածության, ուսումնական մեթոդների կատարելագործման, 
աշխատողների լրիվ ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ և այլն: 

Բուհում աշխատանքի կազմակերպման կարևոր ուղղությունները հետևյալներն են` 
 աշխատանքի նորմավորում՝ ուղղված ուսումնագիտական գործընթացի արդյունա-

վետության բարձրացմանը (ՊԴԿ աշխատանքի նորմավորում՝ ուղղված ուսումնա-
կան, գիտական, մեթոդական աշխատանքների բարձրացմանը՝ դրանց ճշգրիտ 
համամասնության սահմանման միջոցով), 

 կրթության և ուսուցման արդյունավետ ձևերի պլանավորում և մշակում` հիմնվելով 
ՊԴԿ աշխատանքի կոոպերացման վրա, 

Աշխատանքի կազմակերպում

Աշխատանքի նորմավորում Աշխատանքի կազմակերպում
և անվտանգություն 

Սոցիալական հիմքեր

Գործոններ, որոնք հիմնավորում 
են աշխատանքի նորմավորման 
ներդրման անհրաժեշտությունը. 
 բուհի մրցունակությունը, 
 բարձր որակավորում ունեցող 
գործազուրկները աշխատանքի 
շուկայում, 
 մրցակից բուհերի աշխատող-
ների աշխատանքի վարձա- 
տրությունը 

Աշխատանքի կազմա-
կերպման գործոնները. 

 անձնակազմի առողջու-
թյունը և աշխատունա-
կությունը, 
 բուհի աշխատակիցների 
արժեհամակարգը 

Սոցիալական գործոնները. 
 աշխատողների աշխատան-
քի բովանդակությունը, 
 աշխատողների փոխհա-
րաբերությունները՝ 
կառուցողականից մինչև 
կոնֆլիկտային 

Աշխատանքի կոոպերացում 

Բուհի գործունեության 
արդյունավետություն 
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 աշխատատեղերի արդյունավետ կազմակերպում, ինչը ենթադրում է աշխատատե-
ղերի հագեցվածություն և մասնագիտացում, 

 ուսումնական գործընթացների արդյունավետության բարձրացում՝ կրթական նո-
րագույն մեթոդների կիրառման ճանապարհով, 

 աշխատանքի նորմալ պայմանների ապահովում, այդ թվում՝ աշխատանքի և 
հանգստի հիմնավորված ռեժիմների սահմանում, 

 աշխատատեղերի ատեստավորում և ռացիոնալացում՝ նորագույն պահանջներին 
համապատասխան: 

Վերը նշված ուղղությունները սերտորեն փոխկապված են և պետք է դիտարկվեն մի-
ասնականության մեջ:  

Բուհերում աշխատանքի կազմակերպման արդյունավետության գնահատումը հնա-
րավոր չէ բացառապես արտաքին կամ ներքին կազմակերպման ուղղությունների ուսում-
նասիրմամբ: Ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս առաջարկել շուկայի բաց հատված-
ների բացահայտում և դրանց կենսունակության ստուգում, ուսումնական ծրագրերի մշա-
կում՝ ընտրված շուկայի բաց հատվածի համար, ռեսուրսների ձեռք բերում, օպերատիվ 
կառավարչական համակարգերի մշակում, կազմակերպական մշակույթի ձևավորում: 

1. Շուկայի բաց հատվածի բացահայտում: Բուհի առաջին խնդիրը շուկայում իր 
կողմից մատուցվող ծառայության նկատմամբ պահանջարկի որոշումն է: Եթե աշխատան-
քի կազմակերպման առաջին քայլը ճիշտ է կատարվում, այն հետագայում ապահովում է 
արդյունավետ գործունեություն: Առաջին քայլի բարդությունը ոչ այնքան բաց հատվածի 
բացահայտումն է, որքան, ծառայությունների տվյալ հատվածում կայուն շուկայական գե-
րակայության ստացումը: Հետևաբար անհրաժեշտ է մշակել ռազմավարության համա-
պատասխան ծրագիր՝ ուղղված հավանական դիմորդին՝ հաշվի առնելով ոչ միայն նրա 
պահանջմունքները, այլ նաև հնարավորությունները: 

2. Շուկայական տվյալ ընտրված հատվածի համար մշակել, կրթական ծառայու-
թյուններ: Ծառայության մշակումը պետք է հիմնվի նպատակային հատվածի պահանջ-
մունքների վերլուծության վրա և ձևավորի սպառողների առաջարկը: Այստեղ գործունեու-
թյան հաջողությունը կախված է առաջին փուլից: Որոշ ոչ պետական բուհեր (բացառու-
թյուն են կազմում արտասահմանյան բարձր վարկանիշ ունեցող բուհերի մասնաճյուղերը 
ՀՀ-ում) դժվարություններ են կրում դիմորդներ ներգրավելու հարցում՝ չնայած լրատվու-
թյան աղբյուրներում տեղադրված գովազդին, բուհի դիրքի ամրապնդմանն ուղղված մի-
ջոցառումներին: 

3. Ռեսուրսների ձեռքբերում: Եթե նախորդ երկու փուլերը հաջողությամբ հաղթա-
հարվում են, բնականաբար ստեղծվում է բուհի կողմից մատուցվող ծառայության նկատ-
մամբ աճող պահանջարկ, ինչն ավելացնում է կազմակերպության ռեսուրսները (պա-
հանջվում են լրացուցիչ նյութական, ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսներ): Այս խնդրի 
լուծումն անհրաժեշտ է ընթացիկ և աճող պահանջարկի հնարավոր ճնշումը հաղթահարե-
լու համար: ՀՀ բուհերի համար դա բավականին դժվար է, ինչը պայմանավորված է. 

 ժողովրդագրական իրավիճակով, 
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 «հին» բուհերի մրցակցությամբ, որոնք առանձին դեպքերում ավելի հագեցված են, 
ունեն զարգացած ենթակառուցվածքներ:  

4. Օպերացիոն համակարգերի մշակում: Այս փուլում մշակվում է ընթացիկ կառավար-
ման համակարգը՝ հաշվառումը, վարձատրությունը, անձնակազմի պատրաստումը և որա-
կավորման բարձրացումը: «Հին» և «նոր» բուհերի միջև տարբերությունն այն է, որ «հին» 
բուհերն ունեն կառավարման «բարդ» համակարգ, իսկ «նոր» բուհերը թերագնահատում 

են իրենց վարչական համակարգի հնարավորությունները: Երկուսի դեպքում էլ անհրաժեշտ 
է ժամանակին իրականացնել օպերացիոն համակարգերի վերակազմավորում (ռեինժե-
ներինգ), ինչպես նաև կազմակերպական համակարգերի վերափոխում և վերակառուցում: 

5. Կառավարչական համակարգերի մշակում: Այս համակարգերը նախատեսում են 
երկարաժամկետ պլանավորում, ներառում են համակարգման, կառավարչական զար-
գացման, պլանավորման և վերահսկողության ենթահամակարգեր: Բուհի հաջողությունը 
կախված է ոչ թե նշված ենթահամակարգերի առկայությունից, այլ բարձրագույն ուսում-
նական հաստատության ռազմավարության հետ նրանց համապատասխանությունից: 
Կառավարչական համակարգերը պետք է ապահովված լինեն բարձր որակավորում ունե-
ցող կադրերով, որպեսզի բուհի կառավարման համար իրականացնեն բոլոր ծառայու-
թյունների համակարգում, բյուջետավորում և բուհական համակարգերի պլանավորում: 

6. Կազմակերպական մշակույթի զարգացում: Սա հատուկ գործոն է, որը հատկա-
պես վերաբերում է կրթական ծառայությունների որակին և այն չգրված կանոններին, 
որոնց շփումների ժամանակ, ենթարկվում են և՛ դասախոսները, և՛ ուսանողները: 

Տվյալ մոդելում մենք ձգտել ենք ցույց տալ, որ կառավարչական հմուտ գործունեու-
թյունը, սովորույթները, ռեսուրսների և օպերացիոն համակարգերի արհեստավարժ կա-
ռավարումը ստեղծում են բուհի համար առանձնահատուկ և շահեկան դիրք: Ցանկացած 
բուհի տարբերակիչ գծերը կառավարման և կազմակերպման համակարգերն են: 

 
 
МЕРИ БАДАЛЯН  

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ ВУЗОВ 
 

Ключевые слова: труд, организация, оценка эффективнос-
ти, факторы, учебный процесс, ВУЗ  

 

Эффективность организации работы вузов меняется параллельно событиям, происходя-
шим в экономике. Это приводит к конкуренции, что влечет за собой увеличение доли продук-
тивной работы. 

В статье представлены внешняя и внутренняя среда для организации деятельности в ву-
зах, предлагается новый подход к оценке эффективности в организации труда. Предлагае-
мая модель указывает на оценку эффективности в организации работы вузов. 
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ASSESSMENT OF LABOR EFFICIENCY ORGANIZATION IN HEIS 
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Efficiency of labor organization changes go parallel with developments in economy. This process 
leads to competition resulting in an increase in the share of productive work. 

The article covers main directions forming external and internal working environment in Higher 
Educational Institutions (HEIs). A new approach to assessment of organization of labor efficiency is pro-
posed by researchers. A sample model is used to illustrate the assessement of labor organization in 
HEIs. 

 
 
 
ԱՆԱՀԻՏ  ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԵՐՆ ՈՒ 
ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

 

Հիմնաբառեր.  կապիտալ ներդրումներ, շինարարական 
գործունեություն, նորմեր, նորմատիվներ, շի-
նարարական ներդրումային գործունեություն 

 
Յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության նորմատիվային կարգավորման համակարգում առանձ-

նահատուկ դեր են կատարում շինարարական ներդրումային գործունեության նորմերն ու նորմա-
տիվները: Վերջիններս, հանդիսանալով գիտելիքի հասարակության առանցքային արժեքներից 
մեկը, տնտեսության ճյուղային կառուցվածքում կարող են գների կարգավորման դրական փոփո-
խություններ առաջացնել: 

 

Շատ հաճախ իրականացվող կապիտալ ներդրումները դիտարկվում են որպես ներ-
դրումային այնպիսի գործունեություն, որի նպատակը գործնականում շահույթի և այլ օգ-
տակար արդյունքների ապահովումն է: Եվ պատահական չէ, որ նոր զարգացումներին 
զուգընթաց շուկայական տնտեսության պայմաններում բազմաթիվ ոլորտների համակար-
գում սկսել են օգտագործել «շինարարական ներդրումային գործունեություն» հասկացու-
թյունը: Շինարարական ներդրումային գործունեությունը պետության, իրավաբանական և 
ֆիզիկական անձանց (ֆինանսական, կազմակերպչական, արտադրական, տնտեսական 
և այլն) փորձնական այն գործունեությունն է, որի ընթացքում կուտակված ֆինանսական 
ռեսուրսները (խնայողությունները, փոխառությունները) ներդրումների տեսքով շարժվում 
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են դեպի հիմնական արտադրական ֆոնդեր կամ կապիտալ (կապիտալ ներդրումներ) ու 
շահույթ ստանալու նպատակով արտադրական և ոչ արտադրական նշանակության հիմ-
նական արտադրական ֆոնդերի վերարտադրության ընթացքում վերջիններս արդյունա-
վետ օգտագործվում են (շինարարություն, վերազինում) և կամ այլ դրական արդյունավետ 
էֆեկտ են ապահովում (բնապահպանական, սոցիալական և այլն): Կամ կարող ենք ասել, 
որ այն հիմնական կապիտալում կատարված ներդրումների և շինարարական գործու-
նեության գումարն է, որը ենթարկվում է այդ համակարգում գործող նորմերի ու նորմա-
տիվների կատարած գործառույթների (կարգավորման, խթանման, բաշխման, գնահատ-
ման) պահանջներին: 

Ցանկացած երկրում շինարարական ներդրումային գործունեության իրականացման 
մասշտաբներն ու զարգացման ընթացքը պայմանավորված է տնտեսության պետական 
նորմատիվային կարգավորմամբ, որը տվյալ ժամանակաշրջանի պահանջներին համա-
պատասխան կարող է առաջացնել նոր զարգացումներ և փոփոխել երկրի տնտեսության 
վիճակը, ՀՆԱ-ի ծավալում հիմնական արտադրական ֆոնդերում կատարված ներդրում-
ների բաժինը կամ տեսակարար կշիռը, նյութատեխնիկական շինարարական ռեսուրսնե-
րի ծավալներն ու որակը, գործող շինարարական արտադրության ընթացքն ապահովող 
այլ ոլորտների գործունեության զարգացումը (գիտություն, դիզայն, …): Համաշխարհային 
փորձը վկայում է, որ տնտեսական ճգնաժամերի տարիներին հիմնական կապիտալում 
կատարված ներդրումների ծավալը ավելի մեծ չափով է կրճատվում, քան ապրանքների 
ու ծառայությունների արտադրության ծավալները: Այսպես օրինակ՝ ԱՄՆ-ում 1929-1933 
թթ.-ի մեծ ճգնաժամի տարիներից 1929 թ.-ին ՀԱԱ-ն 103.9մլրդ դոլարից նվազեց մինչև 
56մլրդ դոլար, 1933 թ.-ին կազմեց 46 տոկոս, իսկ ներքին մասնավոր ներդրումները 
համապատասխանաբար 16.7մլրդ-ից նվազեց մինչև 1.6մլրդ դոլար, և մոտ 90 տոկոս 
կազմեց: 1991-2000 թթ.-ին Ռուսաստանում ՀՆԱ-ն նվազեց 35 տոկոսով, իսկ հիմնական 
արտադրական ֆոնդերում կամ կապիտալում կատարված ներդրումները կրճատվեցին 74 
տոկոսով: ՀՀ-ում նույն ժամանակաշրջանում ավելի մեծ չափերով կրճատվեցին և հա-
մապատասխանաբար ՀՆԱ-ի դեֆլյատորը կազմեց մոտ 103.3 տոկոս, իսկ համախառն 
խնայողությունները զրոյականից էլ ցածր են եղելF

1
F: Թեպետ վերջին ժամանակներս աճ-

ման տենդենց է նկատվում, այնուամենայնիվ կարող ենք հստակ ասել, որ ցանկացած 
երկրում արդյունաբերական և գյուղատնտեսական մրցունակ արտադրանք արտադրելու, 
բնակչության կենսամակարդակը բարձրացնելու համար ավելի նպատակահարմար է 
առաջին իսկ հնարավորությունների առկայության պայմաններում ավելացնել ՀՆԱ-ի 
կազմում կապիտալ ներդրումների բաժինը:  

Ինչպես գիտենք, մասնավոր կուտակված կապիտալը հիմնական արտադրական 
ֆոնդերում կատարված ներդրումների տեսքով օգտագործվելու դեպքում միայն նորմա-
տիվային կարգավորմամբ կարող են ապահովել շահույթ, հատկապես եթե այն իրակա-
նացվում է ներդրումային այն նախագծերում, որոնց արդյունավետության բարձրացումը 

                                            
1 ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, Եր., 2002, էջ 236, 241: 
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ավելի կարճատև ժամանակահատված է պահանջում: Ուստի շատ կարևոր է ոչ միայն 
ներդրողների հնարավորություններով պայմանավորված նորմերի ու նորմատիվների ա-
ռանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը, այլ նաև շինարարական ներդրումային 
գործունեության իրականացմանը մասնակցող սուբյեկտների առանձնահատուկ մոտե-
ցումները կարգավորող նորմերն ու նորմատիվները: 

Ներդրողների հնարավորությունների մեծությամբ է պայմանավորված հիմնական ար-
տադրական ֆոնդերի (շենքերի, շինությունների, օբյեկտների) քանակը: Միաժամանակ 
չենք կարող բացառել նաև այն, որ կապիտալ ներդրումների ծավալը կախված է շինարա-
րական ներդրումային գործունեությանն ուղեկցող կարգավորման նորմերի ու նորմատիվ-
ների կիրառման արդյունավետության աստիճանից: Այսինքն՝ այդ ծավալների մեծություն-
ները պայմանավորված են այն բոլոր գործոնների կիրառման ընթացքում գործող նոր-
մերով ու նորմատիվներով, որոնք կարող են կարգավորվել. 

 Ներդրողների սեփական եկամուտների մեծությամբ, անկախ այն հանգամանքից, 
թե  որ  ոլորտում  և որ ժամանակահատվածում են այն ապահովել (շահույթ, ամոր- 
տիզացիոն հատկացումներ, եկամուտներ արժեթղթերից և այլն): 

 Բանկերից վարկերի և այլ փոխառու միջոցների ստացման հնարավորություննե-
րով ու պայմաններով (պարտատոմսերի, արժեթղթերի թողարկումը և այլն), ինչ-
պես նաև բնակչության ազատ դրամական միջոցների օգտագործմամբ, աշխա-
տանքային կոլեկտիվների և իրավաբանական անձանց միջոցների մեծացմամբ 
կամ ավելացմամբ և այլն: 

 Հիմնական կապիտալում ներդրումներ կատարելու նպատակով բանկային համա-
կարգի, ֆինանսաարդյունաբերական խմբերի, միջազգային կազմակերպություն-
ների կապիտալի օգտագործման տնտեսական նպատակաուղղվածությամբ և 
հնարավորությունների միավորմամբ: 

 Պետական և տեղական բյուջեների ներդրումային հնարավորությունների մեծու-
թյամբ: 

 Այնպիսի ինստիտուցիոնալ կառույցների ներդրումային ներուժի առկայությամբ, 
ինչպիսիք են կենսաթոշակային և այլ ֆոնդերը, ապահովագրական ընկերություն-
ները և այլն: 

 Այն խթանների առկայությամբ, որոնք կմեծացնեն օտարերկրյա ներդրողների և 
արտասահմանում գործունեություն ծավալող մեր հայրենակիցների արտադրական 
ֆիրմաների կամ ընկերությունների մեր երկրում շինարարական ներդրումային 
գործունեություն իրականացնելու ցանկություններն ու հնարավորությունները: 

Ընդ որում, շինարարական ներդրումային գործունեության նորմերն ու նորմատիվնե-
րը կիրառվում են վերջինիս իրականացմանը մասնակցող սուբյեկտների կողմից իրակա-
նացվող առանձնահատուկ գործառույթների ընթացքում և այդ համակարգը կարելի է դա-
սակարգել ըստ առանձին սուբյեկտների: Այսպես օրինակ, այդ գործունեությանը մասնա-
կից սուբյեկտների համակարգը կարելի է ներկայացնել ըստ հետևյալ խմբերի.  
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1. Մշակողներ, ներդրողներ, պատվիրատուներ (իրավաբանական և ֆիզիկական այն 
անձիք, որոնք կարող են ունենալ շինարարության համար նախատեսված որոշակի 
հողատարածություն, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ), 
որոնք իրականացնում են հինական արտադրական ֆոնդերում կատարվող ներ-
դրումների համար հողհատկացման, ֆինանսավորման ու վարկավորման գործա-
ռույթներ: 

2. Նախագծողները, դիզայներները (նախագծաճարտարապետական և հետազոտա-
կան կազմակերպությունները), որոնք իրականացնում են ճարտարապետական, 
շինարարական, տեխնոլոգիական զարգացումների և հաշվարկային փաստա-
թղթերի մշակման գործառույթը: 

3. Ներդրումային ռեսուրսներ (շինանյութեր, շինարարական արտադրանք, շինարա-
րական մեքենաներ և մեխանիզմներ, տեխնոլոգիական, էներգետիկական և այլ 
սարքավորումներ) արտադրող գործարանները, ձեռնարկությունները կամ կազմա-
կերպությունները, որոնք իրականացնում են համապատասխան ներդրումային ռե-
սուրսները: 

4. Շինարարական կազմակերպություններ, (շինարարական-մոնտաժային տրեստ-
ներ, շինարարական ֆիրմաներ կամ ընկերություններ և այլն), որոնք շինմոնտա-
ժային աշխատանքի կատարման կամ իրականացման, շինարարական արտա-
դրանքի շահագործման հանձնելու գործառույթն են իրականացնում: 

5. Նորարարներ, նորամուծական կազմակերպություններ (ինժեներական գրասեն-
յակներ, հետազոտական-փորձարարական արտադրություն, նախագծահետազո-
տական կազմակերպություններ և այլն), որոնք կատարում են նորամուծություննե-
րի մասսայական կիրառման գործառույթը: 

6. Ինստիտուցիոնալ և այլ շուկայական կառույցներ (կենսաթոշակային ֆոնդեր, 
ապահովագրական ընկերություններ, բանկեր, վարկային կազմակերպություններ, 
անշարժ գույքի գրասենյակներ և այլն), որոնք իրականացնում են վերջիններիս 
միջոցները արտադրության գործընթացում հիմնական արտադրական ֆոնդերի 
տեսքով օգտագործման գործառույթը: 

7. Լոգիստիկ ընկերություններ (պահեստներ, մեծածախ բազաներ, մեծածախ և ման-
րածախ առևտրի կետեր, հավաքող կազմակերպություն, խորհրդատու ֆիրմաներ, 
հաշվողական կենտրոններ), որոնք իրականացնում են շինարարական արտա-
դրանքի փաթեթավորման, առաքման, նյութերի հոսքի ձևավորման, ընտրելու, 
այսինքն՝ ապրանքների ու ծառայությունների մինչև շինմոնտաժային կազմակեր-
պություններ տեղաշարժելու գործառույթը: 

8. Տրանսպորտային կազմակերպություններ, որոնք իրականացնում են նյութատեխ-
նիկական ռեսուրսների փոխադրման գործառույթը: 

Շուկայական տնտեսության պայմաններում շինարարական ներդրումային գործու-
նեության իրականացման նորմերի ու նորմատիվների համակարգը կարելի է դասակար-
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գել նաև ըստ վերջիններիս կիրառման պահանջների ժամանակակից դրդապատճառնե-
րի համակարգի, որը կարելի է դասակարգել 4 հիմնական խմբերում. 

ա) Պետության ներքին և արտաքին անվտանգության ապահովման պահանջներով 
պայմանավորված ներդրումների նորմեր և նորմատիվներ, որն իր մեջ ներառում է ռազ-
մական ոլորտը (պետության արտաքին անվտանգությունը), պետության ներքին անվտան-
գությունը, տեխնածին արտադրությունները (ԱԷԿ, ՀԷԿ և այլն), արդյունահանող արդյու-
նաբերության առանձին ճյուղեր (ռազմավարական զարգացում ապահովող հումք), ներ-
դրումային ինժեներական առանձին ճյուղեր, տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ 
(երկաթուղային և ավտոճանապարհային): 

բ) Այն ներդրումների, որոնք ապահովում են համապատասխանություն գործող 
օրենսդրական նորմերի և պետության պահպանման ու զարգացման գործընթացի միջև: 
Այն իր մեջ ներառում է սոցիալական համակարգը (առողջապահություն, կրթություն, սո-
ցիալական ապահովություն և այլն), բնության պահպանությունը (արգելանոցների, շրջա-
կա միջավայրի, խմելու ջրի աղբյուրների և այլնի բնապահպանական նորմեր և նորմա-
տիվներ): 

գ) Այն ներդրումների, որոնք պայմանավորված են կապիտալ ներդրումներում ներ-
դրողների շահույթի ապահովման նպատակահարմարությամբ կամ կարևորությամբ: Այս-
պես օրինակ՝ վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերությունը (հատկապես նավթարդյունա-
հանող և գազի արդյունաբերության մեջ և այլն), մեքենաշինության առանձին ճյուղեր 
(ավտոմեքենաշինական և այլն), նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, կապը, վերա-
մշակող արդյունաբերության ճյուղերը (մասնավորապես՝ սննդի, շինանյութերի արդյունա-
բերության և այլն), տպագրության արդյունաբերություն, դեղագործական արդյունաբերու-
թյունը, առևտուրը, բնակարանային շինարարությունը (վաճառելու համար): 

դ) Այն ներդրումների, որոնք պայմանավորված են բնակչության բարձր եկամուտներ 
ստացող առանձին խմբերից յուրաքանչյուրի կենսամակարդակի լավացման կամ բարե-
լավման հնարավորություններով (հարմարավետ բնակարանների և առանձնատների շի-
նարարություն և այլն): 
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НОРМЫ И НОРМАТИВЫ В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В данной статье, мы можем сделать вывод, что нормы и нормативы инвестиционно-
строительной деятельности имеют особое значение в системе нормативного регулирования 
экономики каждой страны. Последнее, будучи одной из основных ценностей общества основан-
ного на знаниях, может привести к позитивным изменениям в регулированиии цен. 
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We can conclude in tha article, that each country's regulatory system is of particular importance 

for the regulation of investment activities in construction norms and standards. The latter, being a core 
value for knowledge based society can lead to positive changes in regulation of prices within the sector 
structure of economy. 

 
 

 
ԼԻԼԻԹ ԳՅՈՒԼԳՅՈՒԼՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ՀՀ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ  
ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հիմնաբառեր.  ապահովագրության ներթափանցման ցու-
ցանիշ, ապահովագրության խտություն, 
ապահովագրավճար, ապահովագրական 
հատուցում, վնասաբերության ցուցանիշ, 
ծախսատարության ցուցանիշ 

 

Հոդվածում ներկայացված է ՀՀ ապահովագրական շուկայի արդի վիճակն ըստ ոլորտը բնու-
թագրող հիմնական ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների: Վերլուծությունից ակնհայտ է, որ թեև 
ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր 
ապահովագրության և սոցիալական փաթեթի շրջանակներում առողջության ապահովագրության 
համակարգերի ներդրմամբ մեծացել է ապահովագրական շուկայի ակտիվության մակարդակը, 
սակայն ընդհանուր ապահովագրական շուկայի կշիռը ֆինանսական համակարգում դեռ շարունա-
կում է մնալ փոքր: 

 

ՀՀ-ում ապահովագրական ընկերությունները ծառայություններ են մատուցում ավտո-
տրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության, առողջու-
թյան, ցամաքային տրանսպորտի, հրդեհից ու բնական աղետներից գույքի, փոխադրվող 
գույքի, երկաթուղային տրանսպորտի, ընդհանուր պատասխանատվության ապահովա-
գրության գծով, ինչպես նաև դժբախտ պատահարներից, աջակցության, վարկի և օդա-
նավերի ապահովագրության գծով: Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից 
բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության օրենքի ընդունմանը 
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զուգընթաց, ապահովագրական ընկերությունները ակտիվ գործողություններ են ձեռնար-
կել նաև մարզերում, և Երևանի` որպես թիրախային կենտրոնի դերը նվազում է: Ընկերու-
թյունների մի մասը նախատեսում են մասնաճյուղերի ստեղծում, իսկ մյուսները` գործու-
նեության ծավալում գործակալական ցանցի միջոցով: Ապահովագրական ընկերություն-
ների հիմնական մասը՝ որպես հաճախորդ թիրախային խմբեր է ընտրում ֆիզիկական 
անձ ապահովադիրներին: Այլ ընկերություններ շարունակում են շեշտը դնել իրավաբա-
նական անձ ապահովադիրների վրա: Ըստ էության, ապահովագրական ընկերություննե-
րի հաճախորդներն են տնտեսության տարբեր ոլորտների կազմակերպությունները, պե-
տական մարմինները, միջազգային կազմակերպությունները, բանկերից և վարկային 
կազմակերպություններից վարկ վերցնող քաղաքացիները, արտերկիր մեկնող ուղևորնե-
րը, ԱՊՊԱ օրենքի ընդունմամբ պայմանավորված` ավտոտրանսպորտային միջոցների 
բոլոր սեփականատերերը: Ներկայումս ապահովագրական ընկերությունները մեծամա-
սամբ նախընտրում են օգտվել Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի 
կողմից հուսալիության չափանիշներին բավարարող վերաապահովագրական ընկերու-
թյունների ծառայություններից: Ապահովագրական ընկերությունների ներկայիս հիմնա-
կան գործընկերներ են հանդիսանում ֆրանսիական Սքոր, լեհական Պոլիշ Ռե, սլովենա-
կան Սավա, գերմանական Մյունիխ Ռե, Հանովեռ Ռե, ռուսական Ինգոսստրախ, Ռոսնո, 
Ալյանս վերաապահովագրական ընկերությունները, ինչպես նաև Լլոյդս ապահովագրա-
կան շուկայի սինդիկատներ, միջազգային վերաապահովագրական շուկայի առաջատար 
բրոքերներ և այլն: 

Երկրի ապահովագրական շուկան բնութագրող կարևոր մակրոտնտեսական ցուցա-
նիշներից է ապահովագրության ներթափանցման ցուցանիշը (ընդհանուր ապահովա-
գրավճարների բաժինը ՀՆԱ-ում, Ապահովագրավճարներ/ ՀՆԱ): 2014 թ. այն կազմել է 
0.67%` նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 0.16 տոկոսային կետով: Ապահովագրու-
թյան ներթափանցման ցուցանիշը ԱՄՆ-ում 7.5% է, Ճապոնիայում՝ 11.1%, Մեծ Բրիտա-
նիայում՝ 11.5%, Ֆրանսիայում` 9.0%, Գերմանիայում` 6.7%F

1
F: Աշխարհի զարգացած ապա-

հովագրական շուկա ունեցող երկրներում ապահովագրության ներթափանցման ցուցա-
նիշը կազմել է միջինում 8.7%, ինչպես նշեցինք, ՀՀ-ում այն 0.67% է, որը վկայում է այն 
մասին, որ ՀՀ ապահովագրական շուկայի կշիռը տնտեսության զարգացման գործում 
դեռևս աննշան է: ՀՀ ապահովագրական շուկայի զարգացման հայեցակարգի համա-
ձայն՝ որպես ապահովագրական շուկայի զարգացման քանակական նպատակ սահման-
վել է ՀՆԱ-ի մեջ ապահովագրավճարների տեսակարար կշռի առնվազն 7% ցուցանիշ:  

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից մշակված ՀՀ ապահովագրական շուկայի զար-
գացման հայեցակարգի համաձայն` ապահովագրական շուկայի զարգացման նպատակ-
ներին հասնելու չափելիության ցուցանիշ է սահմանվել նաև ՀՀ ֆինանսական համա-
կարգի ակտիվներում ապահովագրական ակտիվների (առանց պարտադիր ապահովա-
գրության) տեսակարար կշռի առնվազն 15% ցուցանիշը: 2014 թ. ապահովագրական ակ-

                                            
1  Swiss Re Economic Research & Consulting, Developments in the major insurance markets, 2014. 



 76 

տիվների տեսակարար կշիռը ՀՀ ֆինանսական համակարգում նախորդ տարվա համե-
մատ փոփոխության չի ենթարկվել և կազմում է ֆինանսական համակարգի ակտիվների 
ընդամենը 1.4%-ըF

1
F:  

Ապահովագրության ոլորտը բնութագրող մյուս մակրոտնտեսական ցուցանիշը բնակ-
չության մեկ շնչին ընկնող ապահովագրավճարի չափն է (ապահովագրության խտու-
թյուն): Ցուցանիշը դիտարկենք վերջին 5 տարիների կտրվածքով. 

 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ ապահովագրության խտություն ցուցանիշի դինամիկան 2010-2014 թթ.F

2 
 

ՑՈՒՑԱՆԻՇ 2010 2011 2012 2013 2014 
Ապահովագրավճար (մլրդ դրամ) 8.3 22.4 35.5 35.8 30.1 
Բնակչության թիվ (մլն) 3.262 3.021 3.026 3.017 3.015 
1 շնչին ընկնող ապ.վճար (դրամ) 2532 6834 10824 10894 9976 

 
Բնակչության մեկ շնչին ընկնող ապահովագրավճարները բնութագրող ցուցանիշը 

վերջին 5 տարիների ընթացքում աճել է ավելի քան 4 անգամ: Մեկ շնչին ընկնող ապահովա-
գրավճարների ցուցանիշի աճը հիմնականում ապահովագրավճարների իրական աճի 
արդյունք է, քանի որ բնակչության թվաքանակի փոփոխությունն աննշան է եղել: 2011 թվա-
կանի ընթացքում հաշվեգրված ապահովագրավճարները, նախորդ տարվա նույն ժամա-
նակահատվածի համեմատ, ավելացել է 2.7 անգամ և կազմել 22.4 մլրդ դրամ: Հաշվե-
գրված ապահովագրավճարների մեծությունը, 2012 թվականի ընթացքում, նախորդ տար-
վա համեմատ, ավելացել է 58.8%-ով` կազմելով 35.5 մլրդ դրամ: Եթե նախորդ դեպքում 
աճը պայմանավորված էր ԱՊՊԱ համակարգի ներդրմամբ, ապա այս դեպքում` հիմնակա-
նում սոցիալական փաթեթի շրջանակում առողջության ապահովագրության համակարգի 
ներդրմամբ: Բնակչության մեկ շնչին ընկնող ապահովագրավճարների ցուցանիշը տարե-
վերջին կազմել է 9976 դրամ, նախորդ տարեվերջի 10894 դրամի փոխարեն: 2014 թվակա-
նին ապահովագրական ընկերությունների ակտիվությունը բնութագրող ցուցանիշների 
նվազումը պայմանավորված է ապահովագրական ընկերությունների կողմից պետական 
ծառայողների առողջության ապահովագրության դադարեցմամբ: Պետական ծառայողների 
առողջության ապահովագրության վճարները ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը փոխան-
ցել է ՀՀ առողջապահության նախարարությանը, որն էլ սպասարկում է հաճախորդներին: 

Ապահովագրական շուկայի արդի վիճակի գնահատման համար հիմք կարող է հան-
դիսանալ վնասաբերության ցուցանիշը, որը ցույց է տալիս վնասի հավանականությունը և 
օգտագործվում է ռիսկի փոփոխությունը վերահսկելու համար: Այն` որպես տնտեսական 
կատեգորիա, իրենից ներկայացնում է ապահովագրողների կողմից իրականացված հա-
տուցումների հարաբերությունը նույն ժամանակահատվածում հավաքագրված ապահո-
                                            
1 ՀՀ ԿԲ ֆինանսական կայունության հաշվետվություն, 2014: 
2 Հաշվարկները կատարվել են՝ հիմք ընդունելով Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքի և ՀՀ ԿԲ վիճա-

կագրական տեղեկագրի տվյալները: 
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վագրավճարներին: Այս ցուցանիշի օպտիմալ մակարդակ է համարվում 60-80F

1
F, ինչը 

վկայում է ապահովագրական սակագների ճիշտ հաշվարկի, իրականացված միջոցառում-
ների բավարար մակարդակի և, ընդհանուր առմամբ, ապահովագրական ընկերություն-
ների գործունեության արդյունավետության մասին: 2014 թվականին ապահովագրական 
ընկերությունների վնասաբերության ցուցանիշը, նախորդ տարվա համեմատ, նվազել է 
8.5 տոկոսային կետով և կազմել 53.7%: Այն զուգակցվել է ծախսատարության ցուցանիշի 
նվազմամբ, որը 2014 թվականին, նախորդ տարվա համեմատ, նվազել է 0.9 տոկոսային 
կետով և տարեվերջին կազմել է 29.4%` վկայելով ապահովագրական համակարգի գոր-
ծառնական արդյունավետության աճի մասին: Ծախսատարության ցուցանիշը հաշվարկ-
վում է հետևյալ կերպ` ոչ տոկոսային ծախսեր/(վաստակած ապահովագրավճարներ – 
դադարեցված պայմանագրերի գծով վերադարձվող գումարներ):  

 

Աղյուսակ 2 
ՀՀ ապահովագրական շուկայի 2010-2014 թթ. ամփոփ տվյալներըF

2
F  

 

Ցուցանիշների անվանումը 2010 2011 2012 2013 2014 
1. Ապահովագրական 

ընկերությունների քանակը 11 9 7 9 8 

2. Հաշվեգրված ապահովա-
գրավճար (մլրդ դրամ) 8.3 22.4 35.5 35.8 30.1 

3. Հաշվեգրված վերաապահո-
վագրավճարներ (մլրդ դրամ) 4,0 2,8 3,1 3,2 3,6 

4. Ապահովագրական 
հատուցումներ (մլրդ դրամ) 1,7 8,1 14,4 19,7 22.1 

5. Ապահովագրական պայմա-
նագրերի քանակ (հատ) 50,484 207,246 406,728 563,136 594,893 

 
Ամփոփելով ներկայացնենք ապահովագրական շուկայի հիմնական ֆինանսատնտե-

սական ցուցանիշները վերջին հինգ տարիների կտրվածքով: Եթե հաշվի առնենք այն, որ 
ընդամենը 15 տարի առաջ է ոլորտը դրվել օրենսդրական հիմքերի վրա, ապա զարգա-
ցում, թերևս, նկատվում է: 

Ակնհայտ է դառնում, որ շուկան գտնվում է զարգացվածության ցածր մակարդակի 
վրա: Սա է փաստում վերաապահովագրության մեծ ծավալները, ինչը թեև վերջին տարի-
ներին նվազման միտում ունի, սակայն այս ծավալները բնորոշ է միայն ոչ զարգացած 
ապահովագրական շուկաներին: 2014 թվականի ընթացքում վերաապահովագրողներին 
փոխանցվող ապահովագրավճարների մեծությունը կազմել է 3.6 մլրդ դրամ կամ ապահո-
վագրավճարների 11.9%-ը: 

Չնայած այս հանգամանքին շուկայում, այնուամենայնիվ, զարգացման միտում 
նկատվում է` շուկայի ծավալը վերջին 5 տարիներին աճել է մի քանի անգամ: Այդ մասին 
                                            
1 Сахирова Н.П., Страхование, М., 2006, стр. 29. 
2 Աղյուսակը կազմվել է՝ հիմք ընդունելով ՀՀ ԿԲ ֆինանսական կայունության 2010-2014 թթ. հաշվետվություն-

ները: 
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վկայում է կնքվող պայմանագրերի թվի աճը: 2010 թ. կնքվող պայմանագրերի քանակն 
աճել է շուրջ 10 անգամ, ինչը ևս ԱՊՊԱ-ի և պարտադիր բժշկական ապահովագրության 
ներդրման արդյունք է: Ապահովագրական գումարները 2014 թվականի վերջի դրությամբ 
կազմել են 9.6 տրլն դրամ` 14.5%-ով գերազանցելով 2013 թվականի համապատասխան 
ցուցանիշը: Ապահովագրական պայմանագրերի և գումարների աճը հիմնականում պայ-
մանավորված է տարեվերջին ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող 
պարտադիր ապահովագրության պայմանագրերի ավելացմամբ: Կարծում ենք, որ պար-
տադիր ապահովագրության ներդրումը, բարձրացնելով ապահովագրության մասին 
բնակչության իրազեկությունը, կհանգեցնի այն բանին, որ կնքվող պայմանագրերի թիվը 
ապահովագրության մյուս դասերի գծով ևս կաճի և ՀՀ շուկայում գործող ապահովա-
գրողները կկարողանան իրենց ստանձնած ռիսկերը սեփական միջոցներով ապահովել: 

 
 

ЛИЛИТ ГЮЛГЮЛЯН  
 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО РЫНКА РА 
 

Ключевые слова: индекс страхового проникновения, Hплот-
ность страхования H, Hстраховая премия H, 
страховое возмещение, индекс убыточ-
ности, индекс расходов  

 

В статье представлено текущее состояние страхового рынка РА в соответствии с фи-
нансово-экономическими показателями, описывающими сектор. Анализ показывает, что, хотя 
обязательное страхование автогражданской ответственности и социальная система меди-
цинского страхования повысили уровень активности страхового рынка, доля страхования в 
финансовой системе по-прежнему остается небольшой. 

 
LILIT GYULGYULYAN  
 

ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC PERFORMANCE INDICES  
FOR INSURANCE MARKET OF RA 

 

Key Words: insurance penetration index, insurance density, 
insurance premium, insurance indemnity, loss 
index, expenditure index 

 

The paper presents the current state of insurance market in RA according to financial and 
economic performance indices. The analysis apparently shows that although compulsory motor third 
party liability insurance and social health insurance systems have increased the activity level of 
insurance market, the share of insurance business in financial system still remains small. 
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ՍԱՄՎԵԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ  
 

ԱԶԱՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ 
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  ներդրում, տնտեսական աճ, մուլտիպլիկա-
տոր, «աքսելերատորի էֆեկտ», արդյունա-
վետ պահանջարկ, խնայողություն, «Դոմար-
Հարոդի» մոդել, կապիտալատարություն, 
կապիտալահատույց 

 

Հոդվածում պարզաբանվում են ներդրումների դերն ու նշանակությունը տնտեսական աճի 
ապահովման գործում: Դրա հետ կապված, խնդիր է դրված ներկայացնել, թե ներդրումների հիմ-
նախնդրի հետազոտումը որքանով է արտացոլված տնտեսական աճի տեսություններում ու մոդել-
ներում, ինչպիսի մոտեցումներ են դրսևորված տարբեր հեղինակների կողմից: 

 

Ժամանակակից տնտեսագիտության մեջ կարևոր նշանակություն է տրվում տնտեսա-
կան աճի գործոնների հետազոտմանը և դրանց հնարավորությունների բացահայտմանը: 
Տնտեսական ցանկացած համակարգում տնտեսական աճի նյութական հիմքը հանդիսա-
ցել են կապիտալ ներդրումները կամ ինվեստիցիաները: Ներդրումային գործընթացների 
հետազոտումը հնարավորություն է տալիս բացահայտել ոչ միայն լրացուցիչ կապիտալա-
յին ռեսուրսների ներգրավման աղբյուրներն ու հնարավորությունները, այլև դրանց առա-
վել արդյունավետ օգտագործման եղանակները: Դրա հետ կապված, ներդրումների հիմ-
նախնդիրներին անդրադարձել են տնտեսագիտության շատ ուղղությունների ներկայա-
ցուցիչներ, ուստի սույն հոդվածում խնդիր ենք դրել պարզաբանել, թե ներդրումների հիմ-
նախնդիրը որքանով է քննարկված և ներկայացված տնտեսական աճի տեսություններում 
և մոդելներում: 

Տնտեսական աճի ժամանակակից տեսությունների հիմքում ընկած են երկու տեսա-
կան աղբյուրներ՝ քեյնսյան մակրոտնտեսական հավասարակշռության և արտադրության 
գործոնների նորդասական տեսությունները, որտեղ հետազոտվել են տնտեսական աճի և 
ներդրումների փոխհարաբերության հիմնախնդիրները: Տնտեսական աճի քեյնսյան, հե-
տագայում նաև նորքեյնսյան տեսություններում, տնտեսական աճի գլխավոր գործոն են 
դիտվում ներդրումները, որոնք հանդիսանում են ամբողջական պահանջարկի բաղկացու-
ցիչներից մեկը: Ներդրումները, մի կողմից, մուլտիպլիկատորի սկզբունքով մեծացնում են 
եկամուտը, մյուս կողմից էլ իրենք են հանդիսանում եկամտի աճի հետևանք, որի ժամա-
նակ գործում է աքսելերատորի սկզբունքը: 

Տնտեսական աճի քեյնսյան մոդելում տնտեսական ակտիվության մակարդակի վրա 
որոշիչ ազդեցություն թողնող գործոնը ներդրումային գործընթացներն են: Ներդրումների 
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անբավարար քանակը հարկադիր գործազրկության առաջացման պատճառ է դառնում, 
իսկ ներդրումների աճը նպաստում է արտադրության ընդլայնմանը և «լրիվ զբաղվածու-
թյան» ապահովմանը: Միևնույն ժամանակ, Քեյնսը տնտեսական համակարգի դինամիկ 
հավասարակշռության հիմնական պայման է համարում տվյալ ժամանակահատվածում 
խնայողությունների ու ներդրումների հավասարությունը: Սակայն, քանի որ խնայողու-
թյունների և ներդրումների բնույթն ու շարժառիթները տարբեր են, ապա դրանց միջև 
ինքնաբերաբար հավասարակշռություն հաստատելու հնարավորությունների հավանա-
կանությունն այնքան էլ մեծ չէ, ուստի Քեյնսն անհրաժեշտ է համարում պետության միջա-
մտությունը, մասնավորապես, «արդյունավետ պահանջարկի» ապահովումը: 

Հետքեյնսյան տնտեսագիտության մեջ տնտեսական աճի տեսության ուսումնասիրու-
թյան բնագավառում նկատելի են տնտեսական աճի վրա «արդյունավետ պահանջարկի» 
ազդեցության ավելի զուսպ գնահատականներ, իսկ փոխարենը՝ ավելի շատ կարևորվում 
են կապիտալի և արտադրական հզորությունների աճը, որոնք պայմանավորված են ներ-
դրումային գործընթացներով, իսկ տնտեսության ցիկլայնությունն ու գործազրկությունը 
դիտվում են որպես ներդրումների դինամիկայի տատանումների հետևանք: Տնտեսական 
աճի և ներդրումների փոխհարաբերության քեյնսյան տեսությունը զարգացվեց ամերիկա-
ցի տնտեսագետ Եվ. Դոմարի և անգլիացի տնտեսագետ Ռ. Հարոդի տնտեսական աճի 
մոդելներում, որոնք ունեն բավականին նմանություններ՝ այն տարբերությամբ, որ Հարո-
դի մոդելի հիմքում դրված է աքսելերատորի էֆեկտը, իսկ Դոմարի մոդելում՝ մուլտիպլի-
կատորի էֆեկտը: Երկու դեպքում էլ դրանք կապված են կապիտալ ներդրումների հետ. 
Հարոդի մոդելում տնտեսական աճը կապվում է կապիտալատարության, իսկ Դոմարի մո-
դելում՝ կապիտալահատույցի հետ: Այլ կերպ ասած ներդրումները դիտարկվում են որպես 
տնտեսական աճի ընդհանուր մոդելի գլխավոր տարր: 

Տնտեսական աճի նորքեյնսյան տեսության մեկ այլ տեսաբան անգլիացի տնտեսա-
գետ Ն. Կալդորի ջանքերով ձևավորվեց տնտեսական աճի ևս մի մոդել, որը կողմնորոշ-
ված էր բացահայտելու տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ միտումները, որոնք 
պայմանավորված են շահույթի և ներդրումների մասնաբաժինների հարաբերակցությամբ: 

Տնտեսական աճի նորքեյնսյան տեսության մեջ որոշակի ներդրում ունի նաև ամերի-
կացի տնտեսագետ Է. Հանսենը, ըստ որի մասնավոր ներդրումներն ու պետական ծախ-
սերը այն ոլորտներն են, որտեղ դրսևորվում են զբաղվածության և եկամուտների փոփո-
խության միտումները: Այլ կերպ ասած Հանսենը ներդրումային գործոնի ակտիվության 
բարձրացման հարցում մեծ դեր է հատկացնում պետական ծախսերին, որը նշանակում է 
պետության կողմից ամբողջական պահանջարկի մեծացում, գիտատեխնիկական առաջ-
ընթացի խթանում, մարդկային կապիտալում ներդրումների ավելացում: Սակայն նա միա-
ժամանակ նշում է տնտեսության վրա պետության ազդեցության հակասականությունը, 
որն արտահայտվում է նրանով, որ պետությունը շուկայական մեխանիզմի պայմաննե-
րում, թեկուզ ներդրումներ կրճատելով մեծացնում է իր ծախսերը՝ տնտեսական աճն 
արագացնելու համար, ապա դա երկարաժամկետում ի վերջո հանգեցնում է հարկային 
բեռի ավելացմանը, որն էլ իր հերթին դանդաղեցնում է տնտեսության մասնավոր հատ-
վածի զարգացումը:   
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Տնտեսական աճի նորդասական տեսությունն առաջնորդվում է արտադրության գոր-
ծոնների և դրանց սահմանային արտադրողականության ու սահմանային օգտակարու-
թյան տեսությունների մեթոդաբանությամբ, ըստ որի կապիտալ ներդրումները գլխավո-
րապես պայմանավորված են արտադրության գործոնների առաջարկով, դրանց գներով և 
արտադրողականությամբ: Տնտեսական աճի նորդասական մոտեցումներում հիմնական 
հետևություններից է հանդիսանում այն, որ ինվեստավորման ու խնայողության պայման-
ները նույնական են և խնայողության գործընթացները համապատասխանում են ներդրու-
մային գործընթացներին: Այս կերպ ասած, խնայողությունների ու ներդրումների հավա-
սարակշռություն ապահովելու խնդիր չի առաջանում: 

Ամերիկացի տնտեսագետ Ռ. Սոլոուի տնտեսական աճի մոդելում, որի հիմքում ըն-
կած է «Քոբ-Դուգլասի» արտադրական ֆունկցիան, ներդրումների դերը քննարկվում է 
խնայողության գործընթացի հետ կապված: Ըստ Սոլոուի, տնտեսության մեջ խնայողու-
թյունների նորման է որոշում կապիտալի պաշարների չափերը, հետևաբար՝ արտադրու-
թյան ծավալներն ու աճը: Այսինքն, որքան բարձր է խնայողության նորման, այնքան 
բարձր կլինի ներդրումներ կատարելու հավանականությունը, կաճեն կապիտալազինվա-
ծությունը ու աշխատանքի արտադրողականությունը: 

Նորդասական շրջանակներում ներդրումների և տնտեսական աճի հիմնախնդիրների 
հետագա հետազոտությունները բացահայտեցին այսպես կոչված չնյութականացված 
տնտեսական առաջընթացի դերը, որն ընդգրկում է տնտեսության մեջ կատարված որա-
կական փոփոխությունները, ինչպիսիք են կրթության բարելավումը, կազմակերպման ու 
կառավարման գործընթացի կատարելագործումը: Մասնավորապես, ամերիկացի տնտե-
սագետ Է. Դենիսոնը տնտեսական աճի նորդասական մոդելի մեջ առանձնացրեց այնպի-
սի մի գործոն, ինչպիսին է ներդրումները «մարդկային կապիտալում»՝ կրթության, բանվո-
րական կադրերի պատրաստման ու որակավորման բարձրացման նպատակներով: Ներ-
կայումս մեծ նշանակություն է տրվում մարդկային կապիտալում կատարվող ներդրումնե-
րին, որոնց հատուցելիության նորման ավելի բարձր է, քան ֆիզիկական կապիտալում 
կատարված ներդրումները: 

Տնտեսական աճի և ներդրումների փոխհարաբերության հիմնախնդրի հետազոտման 
բնագավառում որոշակի ներդրում ունեն նաև ճապոնացի տնտեսագետները, որոնց առա-
ջադրված մոդելին բնորոշ է եկամտի հավելաճի ներդրման կամ կուտակման նորմայի հա-
վելաճի հարաբերության ուղիղ համեմատական բնույթը: Մասնավորապես, լայն ճանա-
չում ունի Օ. Սիմոմուրայի առաջադրած «եկամուտների կրկնապատկման» գաղափարը, 
ըստ որի՝ հասարակական արդյունքի հավելաճը տվյալ ժամանակահատվածում հավա-
սար է նախորդ ժամանակահատվածում կատարված ներդրումների ծավալին: Սիմոմու-
րայի հայեցակետի համաձայն, մասնավոր ներդրումները պետք է խրախուսվեն ու խթան-
վեն պետության ֆինանսավարկային մարմինների կողմից փողի առաջարկի ավելացման 
և ներդրումներ կատարելու ձգտումները ապահովելու միջոցով, որտեղ գլխավոր գործիք 
կարող է լինել ցածր տոկոսադրույքի քաղաքականությունը: 
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ժամանակակից տնտեսագիտության մեջ, ներդրումների և տնտեսական աճի փոխ-
հարաբերության մեկնաբանման հետ կապված, կարևորվում է «նորդասական սինթեզի» 
ուղղությունը՝ հանձինս Ջ. Հիքսի և Փ. Սամուելսոնի, որոնց կողմից առաջարկվող տեսու-
թյունն իրենից ներկայացնում է արտադրության խթանման ուղիների որոնման նորդասա-
կան մոտեցումների և արդյունավետ պահանջարկի ձևավորման քեյնսյան տեսության կա-
ռուցողական զարգացման փորձը: Սա նշանակում է նաև մասնավոր ներդրումների և պե-
տական ներդրումների զուգակցման գործընթաց, ուստի այս տեսակետն ավելի շատ 
պետք է հետաքրքրի շուկայական տնտեսության ձևավորման փուլում գտնվող երկրնե-
րին, որոնց տնտեսական քաղաքականության առանցքային խնդիրներից է հանդիսանում 
ներդրումային գործընթացի ակտիվացումը: 

 
САМВЕЛ ГРИГОРЯН 
АЗАТ ГРИГОРЯН 

 

ПРОБЛЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕОРИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 

Ключевые слова: инвестиция, экономический рост, эф-
фект мультипликатора – акселератора, 
эффективный спрос, сбережение, модель 
“Домар-Гаррода”, капиталоемкость, капи-
талоотдача  

 

В статье рассматривается роль и значение инвестиций в вопросе обеспечения экономи-
ческого роста. Поставлена задача – представить, насколько исследование инвестиционной 
проблемы отражено в теориях и моделях экономического роста, какие подходы представлены 
различными авторами. 

 
SAMVEL GRIGORYAN 
AZAT GRIGORYAN 
 

INVESTMENTS ISSUES IN THEORIES OF ECONOMIC GROWTH 
 

Key Words: investment, economic growth, multiplier-
accelerator effect, efficient demand, ''Domar-
Harrod'' model, capital intensive, return on 
capital 

 
The article clarifies the role and significance of investments in providing economic growth. In 

regard to this, the aim of the article is to present the extent to which the research of investments issue is 
reflected in theories and models of economic growth and approaches presented by various authors. 
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ԴԻԱՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ 

 

Հիմնաբառեր.  մրցունակություն, տնտեսական միջավայր, 
գլոբալացում, միջազգային շուկա, ազգային 
շուկա, միջազգային մրցունակություն 

 

Առողջ մրցակցային միջավայրի ստեղծումը տնտեսական համակարգի զարգացման գլխավոր 
նախադրյալն է: Մրցունակությունը հնարավորություն է ընձեռում երկրներին զարգացնել տնտեսու-
թյունը, որի շնորհիվ ընդլայնվում է շուկան: Իր համալիրության ու բազմակողմանիության շնորհիվ` 
մրցունակության ցուցանիշը այն եզակիներից է, որ հնարավորություն է տալիս գնահատելու երկրի 
զարգացման հեռանկարները, որը կարևոր է կանխատեսումներ կատարելու և ազգային մրցունա-
կություն ռազմավարություն մշակելու համար: 

 

Ինչպես հայտնի է առողջ մրցակցային միջավայրի ստեղծումը տնտեսական համա-
կարգի զարգացման գլխավոր նախադրյալն է: Ազատ մրցակցությունը շուկայական հա-
մակարգի զարգացման հիմնական շարժիչ ուժն է, որն իր բազմաթիվ դրսևորումներով 
նպաստում է տնտեսության տարբեր ոլորտներում նորարար ծրագրերի ներդրմանը և գի-
տատեխնիկական առաջընթացին:  

Գլոբալացումը նպաստում է աշխարհի բոլոր երկրների շուկաների բացմանը, որի 
հետևանքով բարձրանում է մրցակցությունը: Գլոբալ շուկան չի առաջարկում պաշտպա-
նություն կամ սուբսիդավորում, այլ ապահովում է մրցակցության բարձր մակարդակ, 
առանց որի ապրանքները և ծառայությունները չեն կարող մրցունակ լինել: Մրցունակու-
թյան շնորհիվ ստեղծվում են բարձրորակ և մրցունակ ապրանքները և ծառայությունները, 
որոնք կարողանում են ներթափանցել արտաքին շուկաներ:  

Գլոբալացումը ստեղծեց բարձր մրցունակության ապահովման հնարավորություն, 
որը մակրոտնտեսական կայունության և զարգացման գրավականն է: Այն նաև բարձրաց-
նում է աշխատանքի արտադրողականությունը և ցույց է տալիս ընկերության մրցունակ 
լինելը` ազգային և միջազգային շուկաներումF

1
F: 

Մի շարք միջազգային կազմակերպությունների կողմից ընդունված միջազգային 
մրցունակության ժամանակակից սահմանումները արտացոլում են մրցակցային առավե-
լության հասկացության էվոլյուցիայի որակապես նոր փուլ: 

Համաձայն Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության 
(ՏՀԶԿ) կողմից ընդունված սահմանման` մրցունակությունը ընկերությունների, տնտեսու-
թյան ճյուղերի, տարածաշրջանների և ազգերի ընդունակությունն է` ստեղծել եկամուտնե-
րի և աշխատավարձի համեմատաբար բարձր մակարդակ, միևնույն ժամանակ` բաց 
մնալով միջազգային մրցակցության համար:  
                                            
1 Competitive Armenian Private Sector (CAPS), Hhttp://www.caps.am/page.php?page_id=107H  
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Մրցունակության պարզունակ քանակական սահմանումը մակրոմակարդակում պայ-
մանավորված է շուկաներում ապրանքների վաճառքի քանակով և որոշվում է համաշ-
խարհային շուկաներում տվյալ երկրի զբաղեցրած տեսակարար կշռով: Բայց, ակնհայտ 
է, որ նման եզրահանգումը բավարար չէ մրցակցության որպես այդպիսին լիարժեք ըն-
կալման համար: Դա բացատրվում է այն հանգամանքով, որ դրա մեկնակետը իրենից 
ներկայացնում է ազգային տնտեսության, մարդկային կապիտալի և բնական ռեսուրսնե-
րի միավորի հաշվարկով արտադրվող արտադրանքի արժեքը: 

Արտադրողականությունը կախված է հայրենական ապրանքների արժեքից և ապ-
րանքների արտադրության արդյունավետությունից: Արտադրողականությունը պայմանա-
վորված է նաև մատչելի մարդկային ռեսուրսները աշխատանքի մեջ ներգրավելու ընդու-
նակությամբ: Այն հնարավորություն է տալիս երկրին պահպանել աշխատավարձի բարձր 
մակարդակ, ունենալու արժևորված արժույթ, ներդրված կապիտալի բարձր եկամտաբե-
րություն և կենսամակարդակ: 

Արտադրողականության և մրցակցության կապը, այս կամ այն չափով, արտահայ-
տում է նաև հայտնի հետազոտողների և միջազգային կազմակերպությունների` մրցունա-
կությանը վերաբերող սահմանումները, թեև հաճախ արտադրողականություն համարվում 
է մրցունակ ապրանքներ թողարկելու ընդունակություն: «Մենեջմենթի զարգացման եվրո-
պական ֆորումի» սկզբնական աշխատություններում արդյունաբերական մրցունակությու-
նը նկարագրվում էր որպես ձեռնարկատերերի ընդունակություն` ներկայում և ապագա-
յում թողարկելու և ազգային ու միջազգային շուկաներում վաճառելու այնպիսի ապրանք-
ներ, որոնք իրենց գներով և որակով առավել գրավիչ են, քան արտասահմանյան կամ 
տեղական մրցակիցների համանման ապրանքներըF

1
F: 

1987 թ-ին ԱՄՆ-ի մրցունակության գծով նախագահական հանձնախմբի «Համաշ-
խարհային մրցունակություն. նոր իրականություն» զեկույցում նշված սահմանումը առավել 
մեծ տարածում գտավ գիտական շրջանակում, որում ամրագրված էր, թե ինչպես կարող 
է ազգը ազատ և ազնիվ մրցունակության պայմաններում արտադրել միջազգային շուկա-
յի պահանջներին համապատասխան ապրանքների և ծառայություններF

2
F: Այս սահմանու-

մը արդի է նաև այսօր և համարվում է դասական` կանխորոշելով տնտեսության միջազ-
գային մրցունակության տեսության հետագա վերափոխումները:  

21-րդ դարի սկզբին մրցունակություն հասկացությունը կրեց հերթական փոփոխու-
թյունը և առավել բովանդակալից այս ժամանակահատվածի սահմանումը ներկայացնում 
է «Մենեջմենթի զարգացման միջազգային ինստիտուտը»: Այն մրցունակությունը բնորո-
շվում է որպես տնտեսագիտության փաստերը և քաղաքականությունը վերլուծող բնագա-
վառ, որոնց հիման վրա ձևավորվել է ազգի ընդունակությունը` ստեղծելու բարենպաստ 
միջավայր ժողովրդի հետագա բարգավաճման համարF

3
F: 

                                            
1 EMP ''Rapport sur la compétitivitéindustrielle international'', Paris, 1984. 
2 America's competitive crisis: conforming the new reality. Council of competitiveness, Wash., 1987. 
3 Imd, World Competitiveness Yearbook, 2003, http://www.imd.org/about/pressroom/. 
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Պետության դերը մեծ է ազգային մրցունակության բարձրացման գործում: Այն պետք 
է իրականացնի մրցունակությունը խթանող հարկաբյուջետային և դրամավարկային քա-
ղաքականություն:  

Առողջ մրցակցային միջավայրի ձևավորման գործում մեծ է հարկաբյուջետային քաղա-
քականության դերը: Ֆիսկալ բնույթի խնդիրների լուծմանը զուգահեռ, այն չպետք է խան-
գարի տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության համար բարենպաստ դաշտի ապա-
հովմանը:  

Փորձը ցույց է տալիս, որ այն ֆիսկալ գործիքները, որոնք գործադրվում են պետա-
կան բյուջեի մուտքերը ապահովելու համար, հետապնդելով կարճաժամկետ հատվածում 
որոշակի խնդիրների կարգավորում, տնտեսավարող սուբյեկտների համար ստեղծում են 
այնպիսի իրավիճակներ, երբ դրանց հետևանքը դժվար է վերացնել երկարաժամկետում: 
Մյուս կողմից, հարկային պարտավորություններ կատարելիս տնտեսավարող սուբյեկտ-
ները երբեմն հայտնվում են անհավասար մրցակցային պայմաններում, որի պատճառը 
կարող են լինել ոչ միայն օրենքով տրամադրված հարկային արտոնությունը, այլ նաև 
օրենքով չնախատեսված արտոնությունները:  

Մակրոտնտեսական կարգավորման մեխանիզմներն ընտրելիս պետք է հաշվի առնել 
ընդունող իրավական ակտերի պարտադիր փորձաքննության հարցը, որպեսզի ապահով-
վի արդյունավետ մրցակցային քաղաքականության և օրենսդրության կիրառումը: Ներ-
կայումս ընդունվող իրավական ակտերը Տնտեսական մրցունակության պաշտպանության 
պետական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ ենթական են փորձաքննության, սակայն 
վերջինիս կողմից դիտարկվում են միայն մասնավոր դեպքեր, և արդյունքում չի պահ-
պանվում համալիրության անհրաժեշտ աստիճանը, ողջ տնտեսության կտրվածքում: Հե-
տևաբար առողջ մրցակցության հիմնահարցի լուծման թերացումը կարող է հանգեցնել 
տնտեսական կառուցվածքի լուրջ ձևափոխմանը, որի պատճառ ենպետության կողմից 
պարբերաբար վերանայվող իրավական ակտերը, կարգավորման մեխանիզմները, հար-
կային և մաքսային փոփոխությունները: 

Դրամավարկային քաղաքականության կարևոր հիմնահարցերից են նաև բոլոր 
տնտեսավարողների համար վարկային միջոցների հասանելիությունը, մրցակցության 
հիմնախնդիրը, էժան փոխառությունների ներգրավման միջոցով մրցակցության ակտի-
վացումը, հետևաբար նաև տոկոսադրույքի նվազումը և այլն: Այդ քաղաքականությունն 
իրականացնելիս կարևորվում է վարկային ռեսուրսների նպատակամետ, առարկայական 
օգտագործումը, որը կնպաստի երկրում ԳՏԱ և տնտեսական ակտիվության բարելավմանը:  

Մակրոտնտեսական քաղաքականության իրականացման ընթացքում առաջանում են 
բազում այլ գործոններ, որոնք պայմանավորված են տնտեսական կառուցվածքի առանձնա-
հատկություններով և անուղակի ձևով կարող են խթանել առողջ մրցակցային միջավայրի 
ձևավորումը: Դրան խոչընդոտում է նաև ՀՀ հարկային և մաքսային վարչարարության 
դեռևս ոչ բավարար մակարդակը, հաճախակի վերանայվող իրավական ակտերը և այլ գոր-
ծոններ: ՀՀ-ում առկա են օլիգոպոլ տիպի շուկաներ, որոնք խոչընդոտում են մրցակցու-
թյունը: Այս շուկաներում կնքվում են հակամրցակցային համաձայնություններ, որը սահ-
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մանափակում է մրցակցությունը և հանգեցնում լրացուցիչ գնաճի: Գերիշխող դիրքի չա-
րաշահման խնդիրն այն է, որ ինչքան էլ ընդլայնվի ՏՄՊՊՀ իրավասությունները դրանց 
հայտնաբերման ուղղությամբ և խստացվի պատասխանատվության միջոցներն իրավա-
խախտումների դեպքում, այնուամենայնիվ, քանի դեռ երկրում զգալի է ստվերային տնտե-
սությունը, հանձնաժողովը չի կարող ապահովել գնագոյացման արդար մեխանիզմը:  

Մրցակցային օրենսդրության կիրառումը գործնականում շուկայական համակարգի 
կարգավորման ամենաբարդ խնդիրներից է: Ներկայումս այն պարբերաբար կատարելա-
գործվում է, բայց, այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է համակարգված միջոցների համալիր 
ներդրում, ինչի շնորհիվ կբարձրանա մրցակցությունը, կստեղծվի առողջ մրցակցային մի-
ջավայր, որը կնպաստի նաև ազգային մրցունակության բարձրացմանը: 

 
ДИАНА ГЕВОРГЯН  

 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ПОВЫШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 
Ключевые слова: конкурентоспособность, экономическая 

среда, глобализация, международный рынок, 
национальный рынок, международная кон-
курентоспособность  

 

Создание здоровой конкурентной среды – главная основа экономического развития стра-
ны. Конкурентоспособность страны позволяет улучшить экономику, что помогает расши-
рить ее рынки. Благодаря своей комплексности и разносторонности, показатель конкуренто-
способности является одним из тех немногочисленных показателей, который может оценить 
перспективы развития страны, что очень важно для прогнозирования и разработки наци-
ональной стратегии. 

 
DIANA GEVORGYAN  
 

MACROECONOMIC POLICY AND IMPROVEMENT OF NATIONAL COMPETITIVENESS 
 

Key Words: competitiveness, economic environment, 
globalization, international market, national 
market, international competitiveness 

 
Creation of competitive environment is the main prerequisite for economic development. 

Competitiveness enables countries to improve the economy due to which markets are expanded. Thanks 
to its complexity and multilateral nature, competitiveness is one of those few indicators, which can 
evaluate perspectives of country development, which is important for the purpose of forecasting and 
elaborating the strategy of national competitiveness. 
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ՍԱՄՍՈՆ ԴԱՎՈՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր,  
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

 
Հիմնաբառեր.  սահմանադրական տնտեսագիտություն, 

կարգավորում, վերափոխում, սեփականու-
թյուն, հարկեր, բյուջե, հակաճգնաժամային 
կառավարում, հանրային շահ 

 
Հոդվածում ներկայացվել և վերլուծվել են սահմանադրական տնտեսագիտության գիտագործ-

նական հիմնախնդիրները: Առաջարկվել են դրանց լուծման որոշակի մոտեցումները ՀՀ գործող 
սահմանադրության շրջանակներում: Բնութագրվել և վերլուծվել են սահմանադրական տնտեսա-
գիտության այն առաջնահերթ դրույթները, որոնք կարող են նպաստել մեր երկրի տնտեսության 
ժողովրդավարությանը: 

 
Սահմանադրական տնտեսագիտություն» եզրը առաջին անգամ օգտագործվել է  

1982 թ. ամերիկացի տնտեսագետ Ռիչարդ Մակկենզիի կողմիցF

1
F: Ելի համալսարանի պրո-

ֆեսոր Բրյուս Ակերմանը «Սահմանադրական տնտեսագիտությունը» անվանել է վերջին 
հարյուր տարիների առավել ակնառու հաջողությունը իրավաբանության ոլորտում: Սահմա-
նադրական տնտեսագիտությունը մեծ զարգացում ունեցավ հատկապես 1985 թ. տնտե-
սագիտության գծով Նոբելյան մրցանակակիր Ջեմս Բյուկենենի հետազոտություններում: 

Տնտեսական հարաբերությունների սահմանադրական կարգավորումն ուսումնասի-
րող գիտական ուղղություն է հանդիսանում սահմանադրական տնտեսագիտությունը, որի 
համար առավել ընդունելի է հետևյալ սահմանումը. սահմանադրական տնտեսագիտու-
թյունը «գիտական ուղղություն է, որը հետազոտում է տնտեսական նպատակահարմա-
րության` պետությունում տնտեսական և քաղաքական գործունեությունը կանոնակարգող 
սահմանադրական իրավունքի նորմերում արտացոլված սահմանադրական զարգացման 
մակարդակի հետ օպտիմալ համակցության սկզբունքները»F

2
F:  

Զարգացած շուկայական տնտեսությամբ երկրներում տնտեսական հարաբերություն-
ների կարգավորման սահմանադրական նորմերն աչքի են ընկնում իրենց ծագումնաբա-
նական բազմաշերտությամբ. այսպես կարելի է առանձնացնել դրանց ավանդական և 
ժամանակակից խմբերըF

3
F: Տնտեսական կարգավորման ավանդական սահմանադրական 

նորմերից են. 
                                            
1  McKenzie, Richard B., ed. 1984, Constitutional Economics, Lexington Mass. 
2 Баренбойм П.Д., Гаджиев Г.А., Лафитский В.И., Мау В.А., Конституционная экономика. М., ЗАО Юстицин-

форм, 2006, с. 10. 
3 Андреева Г.Н., Экономическая конституция в зарубежных странах. М., Наука, 2006, с. 147 - 162. 
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 առաջին սահմանադրություններում ընդգրկված, տնտեսական հարաբերություննե-
րի սահմանադրական կարգավորման առանցքը կազմող նորմերը (սեփականու-
թյան իրավունքը, կրթության իրավունքը, աշխատանքի ընտրության իրավունքը, 
արհեստի իրավունքը, հարկադրական աշխատանքի արգելքը և այլն), 

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

 սովորական իրավունքը պահպանող նորմեր. խոսքը սովորական իրավունքի նոր-
մերի սահմանադրական ամրագրման մասին է, երբ չնայած առկա է իրավական 
երկվություն, ինչը սակայն պատմականորեն դիտարկվել է որպես սովորական 
իրավունքի նորմերի կենսագործման երաշխիք կամ վերջին հնարավորությունF

1
F: 

Տնտեսական հարաբերությունների սահմանադրական կարգավորման ժամանակա-
կից նորմերը կապված են տնտեսությունում պետության ակտիվ դերակատարությունն 
արտացոլող ժամանակակից սահմանադրականության հետ: Դրանք ևս բազմաշերտ են: 

Ավելի վաղ ընդունված (հիմնականում հետպատերազմյան կարգավորմանն առնչվող) 
նորմերը առնչվում են ագրարային ռեֆորմների, ազգայնացման, պլանավորման համա-
կարգի իրականացմանը և այլն: Դրանք ուղղված են տնտեսությունում որոշակի կարգու-
կանոնի սահմանմանը կամ նույնիսկ ենթադրում են պետության ակտիվ միջամտություն 
տնտեսական հարաբերություններում: Այս ենթախմբին կարելի է դասել նաև մենաշնորհ-
ները արգելող կամ սահմանափակող նորմերը: 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դարաշրջանում առաջին պլան են մղվում մտա-
վոր սեփականության, հեղինակային իրավունքի պաշտպանության հարցերը, ընդ որում, 
դրանց սահմանադրական կարգավորումը դեպքերի մեծամասնությունում ապահովվում է 
սեփականության իրավունքի և այլ տնտեսական իրավունքների մասին դրույթները նաև 
այդ ոլորտի վրա տարածելու միջոցով: Այդուհանդերձ, կան երկրներ, որոնց սահմանա-
դրություններում նմանատիպ առանձին հարցերի կարգավորման վրա հատուկ շեշտա-
դրման համար նոր, համարժեք ձևակերպումներ են ներմուծվել (օրինակ` Շվեդիայում, 
Շվեյցարիայում, Հունաստանում): 

Վերջին տարիներին տնտեսական հարաբերություններում նոր դրսևորումներ են 
ավելացել` գլոբալացման գործընթացների ակտիվացմամբ, բնապահպանական խնդիր-
ների խորացմամբ պայմանավորված, սակայն այս հարցերը սահմանադրական կարգա-
վորման հարթությունում դեռևս համարժեք ուշադրության չեն արժանացել, ինչը առաջին 

                                            
1 Бенда-Бекман фон К., Правовой плюрализм. Человек и право: Книга о летней школе по юридической 

антропологии. М., Стратегия, 1999, с. 10. 
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հերթին պետք է բացատրել սահմանադրական կարգավորման նորմատիվային համա-
կարգի ոչ բավարար ճկունությամբ: Տնտեսագիտության սահմանադրական համատեքս-
տը հնարավորություն է տալիս տնտեսական որոշումներին հաղորդել երկարաժամկետ 
ռազմավարական տրամաբանություն, որը հիմնված է իրավական պետության, արդարու-
թյան և մարդկանց բարեկեցության սահմանադրական գաղափարների վրա: Սահմանա-
դրական տնտեսագիտությունը փորձում է հաշվի առնել գիտելիքի այլ բնագավառների և 
առաջին հերթին` տնտեսագիտության ձեռքբերումները` սահմանադրական իրավունքի 
արժեքների հաստատման, բացահայտման և զարգացման համար:  

Սահմանադրական տնտեսագիտության հիմնադրույթների վերլուծությունը և կիրա-
ռումը առանձնահատուկ նշանակություն է ստանում հատկապես զարգացող և անցումա-
յին տնտեսությամբ երկրների համար, քանի որ ազգային հարստության արդարացի և 
արդյունավետ բաշխումը և վերաբաշխումը հասարակական ինստիտուտների և տնտես-
վարող սուբյեկտների միջև առաջ է բերում բազմաբնույթ հիմնախնդիրներ: Նման 
երկրներում հաճախ սահմանադրությունը ներկայացվում է որպես վերացական իրավա-
կան փաստաթուղթ, որը իրականում չի ազդում մշակվող և իրականացվող տնտեսական 
քաղաքականության վրա: Երկրների շուրջ 75%-ում պետությունը ամբողջովին վերա-
հսկում է երկրի տնտեսությունը և ֆինանսական հոսքերը, այդ պատճառով էլ հասարա-
կության և քաղաքացիների մասնակցությունը տնտեսական և հարկաբյուջետային գերա-
կայությունների որոշման հարցերում համարյա բացակայում էF

1
F: Սահմանադրական 

տնտեսագիտությունը պահանջարկ ունի հատկապես այն երկրներում, որտեղ իշխանու-
թյուններն այդքան էլ շահագրգռված չեն քաղաքացիների տնտեսական իրավունքների 
պահպանման մեջ: Այսիքն քաղաքացիների և քաղաքացիական հասարակության 
տարբեր ինստիտուտների իրավունքները չունեն գերակա դիրքեր: 

Օբյեկտիվ տնտեսագիտական օրինաչափությունները մեծապես կանխորոշում են սահ-
մանադրական սկզբունքների և նորմերի բովանդակությունը, իսկ դրանց անտեսումը բերում 
է տնտեսական անկման, տնտեսական գործունեության արդյունավետության նվազմանF

2
F: 

Սահմանադրական տնտեսագիտության շրջանակներում հետազոտական հետա-
քրքրություն ներկայացնող խնդիրների մեկ այլ խումբ վերաբերում է տնտեսական հարա-
բերություններում պետության մասնակցության, տնտեսական խնդիրների պետական 
կարգավորման սահմանների հստակեցմանը: Սահմանադրական իրավունքի զարգաց-
ման պատմությունը վկայում է, որ առաջին (այսպես կոչված` «հին») սահմանադրություն-
ներում գլխավոր խնդիրներից մեկը, եթե ոչ` ամենագլխավորը, հասարակական, և մաս-
նավորապես` տնտեսական հարաբերություններում (հարկային, սեփականության, ֆի-
նանսական հարաբերություններ) պետական (արքունական, թագավորական) իշխանու-
թյան սահմանափակումն էր:  

                                            
1 Hwww.policyarchive.orgH /handle/10207/ bitirtreams/13285.pdf 
2 Гаджиев Г.А., Баренбойм П.Д., Лафитский В.И., Мау В.А., Захаров А.В., Мазаев В.Д., Кравченко Д.В., 

Сырунина Т.М., Конституционная экономика. М., ЮСТИЦИНФОРМ, 2010, с. 22. 
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Տնտեսական հարաբերությունների սահմանադրական կարգավորման հետազոտու-
թյուններում խնդիրների մեկ այլ խումբ առնչվում է սեփականության իրավունքի ինստի-
տուտի հետ: Այս հարաբերությունների սահմանադրական կարգավորումն, ըստ էության, 
պայմանավորում է տնտեսության տիպը: Այսպես, պետական սեփականության գերիշխա-
նությունն ամրագրող սահմանադրական կարգավորումից բխում է երկրի տնտեսության 
«կենտրոնացված-պլանային», որոշ իմաստով` «հանրային» ու «համայնավարական» տի-
պը: ՀՀ Սահմանադրությունում սեփականության որևէ տիպի գերակայություն ամրա-
գրված չէ, այլ սահմանված է, որ «Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվում և 
պաշտպանվում է սեփականության իրավունքը» (հոդված 8): Բացի այդ, հոդված 31-ի հա-
մաձայն` «Ոչ ոքի չի կարելի զրկել սեփականությունից, բացառությամբ դատական կար-
գով` օրենքով նախատեսված դեպքերի»: Նույն հոդվածի երրորդ պարբերությամբ` «Սե-
փականության օտարումը հասարակության և պետության կարիքների համար կարող է 
կատարվել միայն բացառիկ` գերակա հանրային շահերի դեպքերում, օրենքով սահման-
ված կարգով, նախնական համարժեք փոխհատուցմամբ»: Նկատենք, որ դատական հա-
մակարգի անկատարության պայմաններում սույն դրույթի առկայությունը անձին, իր կամ-
քից հակառակ, սեփականությունից զրկելու գործիք կարող է հանդիսանալ, ինչը հիմնա-
վորվում է մի շարք նմանօրինակ աղմկահարույց գործերի առկայությամբ:  

Տնտեսական հարաբերությունների սահմանադրական կարգավորման խնդիրների 
շարքում առանձին տեղ են գրավում ֆինանսական ոլորտին առնչվող հարցերը: Ավելին, 
արդի պայմաններում ֆինանսական հարաբերությունների առանձնակի նշանակությամբ 
և հարաբերական ինքնուրույնությամբ պայմանավորված, որոշ հետազոտողներ առանձ-
նացնում են «ֆինանսական սահմանադրություն» հասկացությունըF

1
F: Ընդհանուր առմամբ, 

հետազոտական այս ուղղությունը ընդգրկում է հարկաբյուջետային հարաբերությունների, 
ֆինանսաբանկային համակարգի սահմանադրաիրավական կարգավորման հարցերը: 
Այստեղ հատուկ կարևորություն ունեն պետության կողմից հարկերի գանձման, իսկ հա-
սարակության կողմից` հարկերի վճարման պարտավորության սահմանադրական ամրա-
գրումը (ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 45), բյուջետային գործընթացի սահմանադրա-
կան և տնտեսական կարգավորումների արդյունավետ զուգակցումը (ՀՀ Սահմանադրու-
թյուն, հոդված 89, 2-4 պարբերություններ), Կենտրոնական բանկի տնտեսական դերի 
առանձնահատկություններից բխող իրավական կարգավիճակի ամրագրումը (ՀՀ Սահ-
մանադրություն, հոդված 83.3), բանկային համակարգի կայունությունն ապահովող սահ-
մանադրաիրավական նորմերի կիրառումը: 

Սահմանադրական տնտեսագիտության հետազոտական մեկ այլ ուղղությունն է հան-
դիսանում տնտեսության հակաճգնաժամային կառավարման սահմանադրաիրավական 
սկզբունքների և մեխանիզմների մշակումն ու կիրառումը: Հետազոտական այս ուղղությունն 
առանձնակի իմաստ ու արդիականություն է ստանում 2007-2009 թթ. համաշխարհային 

                                            
1  Андреева Г.Н., О месте концепции «экономической конституции» в европейском дискурсе. Журнал российс-

кого права. 2007. № 12. 
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ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքների հաղթահարման, նաև` հետագա ճգնա-
ժամերի կանխարգելման կամ դրանց հնարավոր բացասական ազդեցությունների մեղմ-
ման իրավական կայունարարների սահմանադրական ներկառուցման համատեքստում:  

Այսպիսով, տնտեսական հարաբերությունների սահմանադրական կարգավորման 
մեխանիզմների ու սկզբունքների կենսագործումը, տնտեսական գործունեության արդյու-
նավետության բարձրացման նպատակադրումից ելնելով սահմանադրաիրավական նոր-
մերի կատարելագործումը արդիական խնդիր են հանդիսանում, ինչը պայմանավորում է 
սահմանադրական տնտեսագիտության օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը և դրա առարկա-
յական բազմաշերտ ու բազմակողմ տիրույթի շրջանակներում հետազոտությունների խո-
րացման կարևորությունը: 

 
САМСОН ДАВОЯН  

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧИ,  
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В статье представлены и проанализированы научно-практические проблемы конститу-

ционной экономики. Предложены некоторые подxоды к решению вышеуказанныx проблем в рам-
каx действующей конституции РА. 

Описаны и проанализированы приоритетные положения конституционной экономики, ко-
торые могут способствовать демократизации нашей экономики. 
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ԱՂԱՍԻ ԹԱՎԱԴՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 

ՀՀ ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  արժութային քաղաքականություն, փոխար-
ժեք, արտահանման աճ, առևտրային հաշվե-
կշիռ, ԵՏՄ 

 
ՀՀ դրամը արժեզրկվել է միայն դոլարի նկատմամբ և ըստ էության արժևորվել է տարածա-

շրջանի այլ արժույթների, ինչպես նաև եվրոյի նկատմամբ, որը բացասաբար անդրադարձավ Հա-
յաստանի արտահանման վրա հատկապես դեպի Ռուսաստան և Եվրոմիության երկրներ: 
Ակնհայտ է, որ նման իրավիճակը խոչընդոտում է արտահանումը և նպաստում ներկրումը, որը 
հատկապես կարևոր է առևտրային հաշվեկշռի անհամաչափություն ունեցող երկրներում: Հոդվա-
ծում ցույց է տրված, որ դրամի համակարգված և սահուն արժեզրկումը կխթանի ՀՀ տնտեսական 
աճը: 

 

Եվրասիական տնտեսական միությունը կազմավորման փուլում է և ստեղծման 
սկզբից տվյալ կառույցի անդամ պետությունների ազգային արժույթները ցուցաբերել են 
զգալի արժեզրկման վարքագիծ: Սակայն տնտեսական փոփոխությունները ոչ միայն 
ուղեկցվում են բացասական հետևանքներով և որոշակի անորոշությամբ, այլ տնտեսա-
կան քաղաքականությունների ճիշտ գործադրման և համաձայնեցման դեպքում կարող են 
հնարավորություն ստեղծել տնտեսության վերակառուցման և հետագա տնտեսական լա-
վարկման համար: 

2014 թ. երկրորդ կեսին ԱՄՆ դոլարի արժևորման, Ռուսաստանի դեմ կիրառվող 
սանկցիաների և նավթի գնի զգալի անկման պատճառով ԵՏՄ տարածաշրջանում տեղի 
ունեցով ազգային արժույթների անհամաչափ արժեզրկում, որը փոխեց շուկայական իրա-
դրությունը և ԵՏՄ տարածաշրջանի երկրների միջև արտահանման և ներմուծման հարա-
բերակցությունը: 

2014 թվականից ԵՏՄ տարածաշրջանի բոլոր պետությունների արժույթները դոլարի 
հանդեպ արժեզրկվեցին: Ամենակտրուկը ռուսական ռուբլու արժեզրկումն էր, որը միայն 
2014 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում արժեզրկվեց մոտ 
1,5 անգամ: Այն բերեց անորոշության ռուսական տնտեսության մեջ և սպեկուլյատիվ խու-
ճապի, որը պայմանավորված էր նաև նրանով, որ ՌԴ ԿԲ նախ պահեց ռուբլին որոշակի 
միջակայքում, հետագայում շուկայական ճգնաժամի վիճակում որոշեց ակտիվ չմի-
ջամտել, և թողել ռուսական արժույթը ազատ լողացող տատանումների մեջ: Նշենք, որ 
հակառակ դեպքում ՌԴ ԿԲ-ն բավականին շատ ռեսուրսներ կներդներ ռուբլին 35-40 դո-
լարի շրջանակներում պահելու համար, որը իհարկե կարող էր կարճաժամկետ ժամանա-
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կահատվածում հանգստացներ շուկայի խաղացողներին և չստեղծել սպեկուլյացիաներ 
շուկայում: Այս իրավիճակը վտանգավոր էր նավթի վաճառքից Ռուսաստանի եկամուտնե-
րի 2 անգամ կրճատմամբ, որը կբերեր արտադրության անկմանը, աշխատավարձերի 
կրճատմանը և վերջապես` ծախքերի գնաճի: Կարծում ենք լողացող փոխարժեքի քաղա-
քականությանը ՌԴ ԿԲ-ն պետք է անցներ նավթի համաշխարհային գնի նվազման առա-
ջին միտումների ընթացքում, որը կապահովեր ավելի սահուն անցում նոր տնտեսական 
իրավիճակին և կկասեցներ սպեկուլյատիվ միտումները տնտեսությունում: 

Դիտարկենք հայկական դրամի փոփոխության դինամիկան ԱՄՆ դոլարի, եվրոյի, 
ինչպես նաև ռուբլու հանդեպ: 2014 թ. Հայաստանի Հանրապետությունում փոխարժեքը 
գտնվում էր բավականին կայուն վիճակում` 1 դոլարի համար 410 դրամի շրջանակներում, 
բայց ինչպես տարածաշրջանի այլ արժույթներ դրամը չկարողացավ մնալ հավասարա-
կշռության մեջ և արժեզրկվեց դոլարի հանդեպ: Նշենք, որ 2014 թ. սկզբից մինչև 2015 թ. 
սեպտեմբեր դրամը եվրոյի նկատմամբ թեթևակի արժևորվել է: ՀՀ արժույթը էական փո-
փոխության է ենթարկվել հիմնականում ռուսական ռուբլու հանդեպ, որը ունի իր բացա-
սական հետևանքները: Ակնհայտ է, որ ազգային արժույթի արժեզրկումը դոլարի հանդեպ 
հատուկ է ոչ միայն ԵՏՄ և մեր տարածաշրջանի երկրներին, այլև այլ պետությունների 
ազգային արժույթներին, նաև` եվրոյին: ՀՀ արժույթի տատանումները դոլարի և եվրոյի 
նկատմամբ ԵՏՄ երկրներում ամենացածրն էին, 2014 թ.-ից հաշվարկված տարածաշրջա-
նում դրսևորված փոխարժեքային տատանումներից դրամը արժեզրկվել է ընդամենը 18% 
դոլարի հանդեպ, համեմատած եվրոյի, ռուսական, բելառուսական, ղազախական և տա-
րածաշրջանի այլ արժույթների: 2014 թ. սկզբից մինչև 2015 թ. սեպտեմբեր վերջիններս 
արժեզրկվել են համապատասխանաբար 23%, 97%, 82% և 78%F

1
F: Նշենք, որ ի տարբերու-

թյուն ՀՀ դրամի և տարածաշրջանի այլ արժույթների եվրոն արժեզրկվել է սահուն կեր-
պով` առանց ապակայունացնող տատանումների: 

Դրամի՝ դոլարի հանդեպ ամենացածր արժեզրկումը առաջին հայացքից է նպաստա-
վոր տնտեսական զարգացմանը և խթանում արտահանումը: Ակնհայտ է, որ դրամային ար-
ժեք կրող ապրանքը, դոլարի թանկացումից արտասահմանում տվյալ արժույթով ավելի 
մրցունակ գին կունենա: Սակայն դրամը տվյալ ժամանակահատվածում եվրոյի և ռուսա-
կան ռուբլու նկատմամբ արժևորվել է համապատասխանաբար 6% և 41%, որը փաստացի 
հանգեցրեց հայկական ապրանքների գների տվյալ արժույթներով թանկացմանը: Ռուսաս-
տանը հանդիսանում է ՀՀ հիմնական առևտրային գործընկեր և ներկրում է Հայաստանում 
արտադրված պատրաստի արտադրանքի մեծ մասը: Այս խնդիրը կարևոր է համաշխար-
հային ու տարածաշրջանային շուկաներում ՀՀ մրցակցության լավարկման տեսանկյունից: 

Փոխարժեքի նպատակադրված կարգավորումը էական կարևորություն ունի հատկա-
պես առևտրային հաշվեկշռի անհամաչափություն ունեցող երկրներում: Նշենք, որ Հա-

                                            
1 Տվյալները վերցված են «bankir.ru/kurs» աղբյուրից: 2014 թ. սկզբին 1 դոլարը արժեցել է 408 դրամ, 0.73 

եվրո, 33.2 ռուսական ռուբլի, 9570 բելառուսական ռուբլի և 155 տենգե: 2015 թ. սեպտեմբերին պատկերը 
հետևյալն է` 476 դրամ, 0.90 եվրո, 65.6 ռուսական ռուբլի, 17490 բելառուսական ռուբլի և 276 տենգե:  
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յաստանի Հանրապետությունում 2014 թ. արտահանումը կազմել է 1.5 մլրդ դոլար, իսկ 
ներմուծումը` 4.4 մլրդ դոլար: Ներմուծումը գերազանցում է արտահանմանը գրեթե 3 ան-
գամ: ՀՀ-ն փաստացի հանդիսանում է ներմուծող երկիր, որը վտանգավոր է ներմուծվող 
գնաճով և նրանով, որ ներմուծվող ապրանքները կարող են դրսևորել զգալի մրցակցու-
թյուն ներքին արտադրության համար` խոչընդոտելով դրա զարգացումը: 

2014 թ. դրամի ռուբլու և եվրոյի նկատմամբ արժևորումը բացասաբար անդրադար-
ձավ Հայաստանի արտահանման վրա դեպի Ռուսաստան և Եվրոմիության երկրներ: Տե-
ղի է ունեցել արտահանման կառուցվածքի ոչ նպաստավոր փոփոխություն: Դեպի Ռու-
սաստան 2014 թ. արտահանումը կրճատվեց 8%, դեպի Եվրոմիություն` 12%, որոնք անբա-
րենպաստ փոփոխություններ են քանզի ՀՀ-ից Ռուսաստան և ԵՄ արտահանման ծավալը 
ընդամենի համեմատ համապատասխանաբար կազմում է 22,7% և 33.6%F

1
F: 

Հայաստանն ունի իր արտահանման բազմատեսականացման, աճի և ԵՏՄ շուկայում 
իր շուկայական խորշը գտնելու խնդիր: Դրամավարկային քաղաքականությունը պետք է 
ուղղված լինչ ոչ թե միայն գների կայունության ապահովմանը, այլ մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների համակարգի կայունության, ընդհանուր փոխկապվածությունից ելնելով՝ 
արտահանման և իրական ՀՆԱ աճի ապահովմանը: 

Տնտեսական փոխկապվածությունների ամրապնդման և առևտրի զարգացման հա-
մար արդիական են դրամավարկային և հատկապես` արժութային քաղաքականութան 
համաձայնեցման քայլերը: Այս քայլերի անհրաժեշտությունը նաև ամրագրված է ԵՏՄ հա-
մաձայնագրումF

2
F, մասնավորապես 64-րդ` «Արժութային քաղաքականության համաձայ-

նեցման նպատակները և սկզբունքները» կետում: Նշենք, որ ինչպես ցույց տվեց ԵՏՄ 
երկրների արժույթների 2014-2015 թ. տատանումները, այս կետը լրացման և կոնկրետաց-
ման կարիք ունի: Դա խիստ նպատակահարմար է նաև էներգակիրների գնագոյացման 
համար, քանզի մենք գազ և նավթամթերք ներկրող երկիր ենք և ռուսական ռուբլով գնա-
գոյացման դեպքում պատրվակ չէր լինի էներգակիրների գների բարձրացման համար, 
քանզի հաշվարկները կկատարվեին ոչ թե դոլարով, որը ամրացել է դրամի համեմատ, 
այլ ռուբլով: 

Դրամավարկային և մասնավորապես արժութային քաղաքականության համաձայ-
նեցման գործընթացը անհրաժեշտ է իրականացնել հստակ փուլային սկզբունքով: ԵՏՄ 
շուկայի զարգացումը պահանջում է գործարքների և հաշվարկների ազգային արժույթնե-
րով իրականացում, այլ ոչ թե որպես միջնորդի դոլարի կամ եվրոյի աջակցությանը դիմե-
լուն: Այս քայլը կնպաստի նաև ԵՏՄ երկրների դոլարացման մակարդակի կրճատման: 

Այսպիսով, ՀՀ տնտեսության համար նպատակահարմար է ազգային արժույթի սա-
հուն արժեզրկում, որը կխթանի ՀՀ առևտուրը հատկապես ԵՏՄ տարածաշրջանում: Սա-
կայն ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, մեր տարածաշրջանում փոխարժեքի փոփո-
խություններին հատուկ են կտրուկ, սպեկուլյատիվ բնույթ, երբ 1 օրվա ընթացքում փոխ-

                                            
1  ՀՀ մաքսային ծառայության տվյալների բազա: 
2 Договор о Евразийском экономическом союзе, Астана, 29 мая 2014 года. 
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արժեքը կարող է մի քանի տասնյակ տոկոսով փոփոխություն կրել: Սա հստակ բացասա-
կան երևույթ է, ուղեկցվում է շուկայի անկմամբ և սպեկուլյացիաներով: Արժույթի արժե-
զրկման նպաստելը նպատակահարմար է, այն պետք է արվի հաշվարկված, սահուն կեր-
պով, որպեսզի շուկայում էապես նվազի անորոշության իրավիճակը, ինչպես նաև դրամի 
կտրուկ փոփոխության հավանականությունը և շուկան ժամանակ ունենա հարմարվել 
փոխարժեքի նոր իրողությանը: 

ՀՀ արժութային քաղաքականությունն և առևտրային հաշվեկշիռը ունեն հստակ բա-
րելավման կարիք: Հայաստանը ԵՏՄ-ում պետք է հետապնդի իր տնտեսական շահերը` 
ՀՆԱ-ի առավելագույն աճ ստանալու և դրա կառուցվածքը բարելավելու նպատակով: 
ԵՏՄ հարթակը, իհարկե, ստեղծում է այդ խնդիրների հաղթահարման բարենպաստ մի-
ջավայր: Անհրաժեշտ է ավելի հստակորեն ներկայացնել մեր տնտեսական շահերը և օգ-
տագործել առկա հնարավորությունները դրանց իրագործման համար: 
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В статье проанализирована динамика изменения национальных валют в регионе. Показа-
но, что армянский драм обесценился только по отношению к доллару и, фактически, его курс 
повысился как к валютам других стран региона, так и к евро. Очевидно, что такая ситуация 
препятствует экспорту и способствует импорту, что имеет негативное влияние на уже дис-
пропорциональный торговый баланс Армении. Плавное понижение курса с учетом его взаимо-
связей стимулирует рост экономики Армении. 
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The article analyzes the dynamics in changes of national currencies in the region. It shows that 
Armenian dram devalued only against the dollar and actually revalued against the currencies of other 
countries in the region as well as against the euro. It is obvious that this situation impedes exports and 
promotes imports, which has a negative impact on already disproportional trade balance in Armenia. 
Taking into consideration interconnections of currencies, smooth devaluation stimulates the growth of 
Armenian economy. 
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ՄԻՔԱՅԵԼ ԹԱՎԱԴՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ԼԻԶԻՆԳԸ ՈՐՊԵՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ  
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ 

 

Հիմնաբառեր.  լիզինգ, լիզինգային հարաբերություններ, 
ներդրումային ռեսուրսներ, լիզինգային գոր-
ծարքներ, ներդրումային միջավայր, հիմնա-
կան միջոց, ամորտիզացիա 

 

Գիտատեխնիկական առաջընթացի հետևանքով արտադրության և շրջանառության ոլորտնե-
րում տեղի ունեցող վերափոխումները, տնտեսական հարաբերությունների արմատական փոփո-
խությունները պահանջում են հիմնական միջոցների նյութատեխնիկական բազայի արդիականաց-
ման նոր մոտեցումներ: Ներդրումային ռեսուրսների սահմանափակության պայմաններում նշված 
խնդիրների լուծման արդյունավետ միջոց կարող է դառնալ լիզինգը, ինչի մասին վկայում է զար-
գացած երկրներում լիզինգային ծառայությունների շուկայի որակական և քանակական փոփոխու-
թյունների դրական դինամիկան: Այս խնդիրների ուսումնասիրությանն է նվիրված է սույն հոդվածը: 

 

Ժամանակակից գիտատեխնիկական առաջընթացը ներդրումային քաղաքականու-
թյան հիմնախնդիրների լուծման համար նոր մոտեցումներ է ձևավորում: Նոր սերնդի ար-
տադրության միջոցների ներդրման գործընթացները պահանջում են դրանց ֆինանսա-
վորման այնպիսի մեթոդներ, որոնք համահունչ կլինեն արդի պայմաններին: Այս համա-
տեքստում առավել մեծ դերակատարում է ստանում լիզինգը: Դրա վառ ապացույցներից է 
այն, որ այժմ զարգացած երկրներում լիզինգային պայմանագրերի շուրջ 45%-ն իրակա-
նում ունեն ներդրումային բնույթF

1
F: Ըստ էության լիզինգն իր մեջ խտացնում է ներդրումնե-

րի կատարման բազմաթիվ արդյունավետ ձևեր ու մեթոդներ: Ավելին՝ այն ոչ միայն գի-
տատեխնիկական առաջընթացի հետևանքների ձևերից մեկն է, այլ նաև դրա իրացման 
կարևորագույն միջոցը:  

Հիմք ընդունելով այդ ամբողջը՝ գիտական գրականության մեջ լայնորեն լուսաբան-
վում են լիզինգի ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրները, դրանց դրական և բա-
ցասական կողմերըF

2
F: Սակայն լիզինգը, որպես ներդրումային գործընթացների արդյունա-

վետության բարձրացման գործիք, այսօր էլ մանրամասն վերլուծության կարիք ունի:  
Տնտեսապես զարգացած շատ երկրներում լիզինգն առ այսօր հիմնական միջոցների 

ձեռքբերման արդյունավետ մեխանիզմ է: Դրա մեջ հաշվի են առնված լիզինգային գոր-
ծարքների բոլոր մասնակիցների՝ ակտիվների մատակարարների կամ վաճառողների, բան-
կերի կամ այլ ֆինանսական կառույցների, ապահովագրական ընկերությունների, ինչպես 
                                            
1 Воздействие альтернативных моделей лизинга на финансирование инвестиций, "Вопросы экономики", № 7, 

2013, стр. 82. 
2 Ляшенко В.И., Использование лизинга в развитии предпринимательства и инвестиционной сферы за рубе-

жом. / В.И. Ляшенко, В.В. Бережной /, НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти., Донецк, 1997, стр. 84  
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նաև լիզինգային ծառայությունների անմիջական սպառողների շահերը: Փորձը ցույց է 
տալիս, որ լիզինգը դարձել է ազգային տնտեսությունների ինտենսիվ զարգացման, շու-
կայում մրցունակության բարձրացման արդյունավետ միջոց: Չնայած՝ լիզինգը տնտեսա-
կան գործունեության հարաբերականորեն երիտասարդ տեսակ է (այն սկսել է դրսևորվել 
անցյալ դարի 60-ական թթ.-ին), այնուամենայնիվ, բավականին լայն տարածում է ստա-
ցել արևմտյան շատ երկրներում: Այսպես, 2000-ական թթ.-ից սկսած՝ յուրաքանչյուր տա-
րի լիզինգային գործարքների ծավալներն աշխարհում աճել են ավելի քան 10 անգամ և 
ներկայումս կազմում են շուրջ 540 մլրդ. ԱՄՆ դոլար: Ընդ որում, ԱՄՆ-ին և Կանադային 
բաժին է ընկնում դրա 41%-ը, Եվրոպային՝ 19%-ըF

1
F: Ուսումնասիրությունները վկայում են, 

որ լիզինգը գործունեության այն տեսակն է, որի արդյունավետությունը մեծամասամբ 
պայմանավորված է պետության տնտեսական քաղաքականությամբ: Այսպես, պետական 
կարգավորումը պետք է դրսևորվի հիմնական ֆոնդերում ներդրումների արտոնյալ հարկ-
ման, տարբեր սարքավորումների ամորտիզացիոն ժամկետների նվազեցման, լիզինգա-
տուներին առաջնահերթ վարկավորման և այլ ձևերով: Մեր հանրապետությունում նման 
կարգի խնդիրներն անտեսված են: Լիզինգի ներդրման անհրաժեշտ նախադրյալներից են. 

1. համաշխարհային շուկայում ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարձրացումը, 
որը խթան կհանդիսանա օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքի համար,  

2. կայուն տնտեսական աճի ապահովումը, 
3. շուկայական ենթակառուցվածքների զարգացումը,  
4. բարենպաստ ներդրումային միջավայրի ձևավորում: 
Ներդրումային գործընթացների ժամանակակից առանձնահատկությունները պա-

հանջում են նոր ֆինանսական ինստիտուտների ձևավորում, որոնք կնպաստեն ներդրու-
մային ենթակառուցվածքների զարգացմանը, ինչպես նաև առևտրային բանկերի, մաս-
նագիտացված ֆինանսավարկային ներդրումային ինստիտուտների և այլ կառույցների 
արդյունավետ գործունեությանը: Այս գործընթացներն աստիճանաբար կբարելավեն կա-
պիտալի կառուցվածքն ըստ սեփականության ձևերի և ֆինանսավորման աղբյուրների:  

Որպես կանոն, ներկայումս հիմնական միջոցների նորացման գործընթացները ֆի-
նանսավորվում են հիմնականում չբաշխված շահույթի հաշվին, սակայն դա բավականին 
դանդաղ տեմպերով է իրագործվում: Տնտեսավարողների գերակշիռ մասը չի կարող 
օգտվել կապիտալի շուկայի ռեսուրսներից, մյուս կողմից էլ, չունենալով սեփական ռե-
սուրսների բավարար աղբյուրներ, ներդրումային գործընթացների ֆինանսավորումը խա-
թարվում է: Այսպիսով, ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ տնտեսավարողներն ի վիճակի 
չեն անհրաժեշտ ծավալի ներդրումներ իրականացնել, որն էլ բացասաբար է անդրադառ-
նում ամբողջ տնտեսական համակարգի վրա: Նման պայմաններում կապիտալ ներդրում-
ների արդյունավետությունը կախված է ոչ միայն դրանց տեխնոլոգիական կառուցվածքի 
կատարելագործումից, այլ նաև կապիտալ ծախսերի գծով ֆինանսավորման ռացիոնալ 

                                            
1  Международная практика лизинговой деятельности [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http:www.raexpert.ru/ .../leasing/.../part2/ 
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մեթոդների կիրառումից: Այսպիսի իրավիճակներում լիզինգը, չպահանջելով զգալի նախ-
նական կապիտալ ներդրումներ, որպես ֆինանսավորման այլընտրանքային մեխանիզմ 
հանդիսանում է հիմնական միջոցների նորացման հեռանկարային և արդյունավետ մի-
ջոց: Այս համատեքստում լիզինգային գործարքները կարելի է դիտարկել որպես արտա-
դրության ֆինանսավորման, ներդրումային գործընթացների ակտիվացման կապիտալա-
խնայող եղանակ:  

Կարելի է փաստել, որ լիզինգային գործարքների պահանջվածության հիմնական 
գործոն են հանդիսանում ժամանակակից վերարտադրության առանձնահատկություննե-
րը, որոնք բնորոշ են գիտատեխնիկական առաջընթացի նվաճումների արագացված ներ-
դրմանը: Այս համատեքստում լիզինգի առավելություններից են. 

1. ակտիվների ներգրավման ամբողջական ֆինանսավորման ապահովումը՝ ի տար-
բերություն նախագծային վարկավորման, 

2. լիզինգի դեպքում ակտիվների ստացման պայմաններն անհամեմատ պարզ են, 
քան բանկային վարկով հիմնական միջոցների ձեռքբերմանը, 

3. լրացուցիչ ապահովման անհրաժեշտության բացակայությունը, որովհետև լիզինգի 
օբյեկտը հանդիսանում է լիզինգատուի սեփականությունը, 

4. հաշվեկշռի կառուցվածքի բարելավումը, որովհետև լիզինգով ձեռք բերված սար-
քավորումները ներ են առնվում ձեռնարկության հաշվեկշռի մեջ և դրանց դիմաց 
ամորտիզացիոն հատկացումներ են կատարվում, իսկ վերջինս վերաբերում է լի-
զինգ ստացողի համախառն ծախսերին, ուստի հաշվեկշռում բացակայում են կրե-
դիտորական պարտքերը, 

5. շահութահարկի նվազեցումը, քանի որ լիզինգային վճարումներն ամբողջությամբ 
վերագրվում են արտադրանքի ինքնարժեքին, 

6. ֆինանսական հոսքերի օպտիմալացման հնարավորություն՝ լիզինգային վճարում-
ների ճկուն գրաֆիկի կիրառմամբ, որտեղ հաշվի են առնված լիզինգ ստացողի շա-
հերը, ներդրումների փոխհատուցման ժամկետները և այլն: 

ՀՀ-ում տնտեսության առկա վիճակը, կապիտալի շուկայի զարգացման ցածր մա-
կարդակը հնարավորություն չեն տալիս գործնականում իրացնելու վերը նշված առավելու-
թյունները: Լիզինգային գործարքների վերաֆինանսավորման հիմնական և միակ աղբյու-
րը բանկային վարկն է, որի պատճառով էլ լիզինգի ֆինանսավորման պայմանները և 
ներգրավման մատչելիությունը էականորեն չեն տարբերվում այն վարկավորման պայ-
մաններից, որոնք առաջարկում են հայրենական բանկերը: 

ՀՀ նշված առավելությունների իրացման ժամանակ խթանվում են ներդրումների ծա-
վալները, արագացվում են տնտեսավարող սուբյեկտների հիմնական միջոցների նորաց-
ման գործընթացները, մեծանում են հիմնական միջոցների իրացման ծավալները, որն էլ 
իր հերթին հանգեցնում է տնտեսական աճի արագացմանը, իսկ այս ամբողջը նախա-
դրյալներ է ստեղծում սոցիալ-տնտեսական արդյունավետության բարձրացման համար: 
Այսպիսով, ՀՀ-ում պետությունը պետք է բազմակողմանիորեն նպաստի լիզինգի զար-
գացմանը, որովհետև ծառայությունների տվյալ տեսակն իր մեջ բովանդակում է տնտե-
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սական մեծ ներուժ:Լիզինգային գործունեության ակտիվացման պետական աջակցությու-
նը ՀՀ-ում կարող է իրականացվել. 

1. լիզինգային գործարքներում տոկոսադրույքների սուբսիդավորմամբ,  
2. լիզինգով տրամադրվող սարքավորումների պետական պատվերների ընդլայնմամբ,  
3. տվյալ ոլորտում մրցակցային միջավայրի ձևավորման համար անհրաժեշտ Ֆի-

նանսական ենթակառուցվածքների զարգացմամբ: 
Այս միջոցառումների իրականացումը հնարավորություն կտա ՀՀ-ում զարգացնելու 

լիզինգային հարաբերությունները: Վերջինս կարող է հանդես գալ որպես ներդրումների 
ֆինանսավորման այնպիսի ձև, որի կիրառումը նպաստում է տնտեսական ներուժի մե-
ծացմանն ինչպես տնտեսավարող սուբյեկտների, այնպես էլ ողջ տնտեսական համակար-
գի մակարդակով: 

 
МИХАИЛ ТАВАДЯН  

 

ЛИЗИНГ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

Ключевые слова: лизинг, лизинговые отношения, инвести-
ционные ресурсы, лизинговые сделки, инвес-
тиционная среда, амортизация, основные 
средства  

 

Преобразования под воздействием научно-технического прогресса сферы производства и 
обращения, глубокие изменения экономических условий хозяйствования вызывают необходи-
мость расширения использования новых, нетрадиционных для хозяйства методов обновления 
материально-технической базы и модификации основных фондов для субъектов различных 
форм собственности. Основой к решению вышеперечисленных и прочих социально-экономичес-
ких проблем в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов может стать лизинг, что кос-
венно подтверждается динамикой объемных и качественных показателей рынка лизинговых 
услуг в развитых странах. Статья посвящена изучению данных проблем. 
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LEASING AS A SOURCE OF INVESTMENT RESOURCES FORMATION 
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Transformations caused by scientific and technical progress in the field of economic management 
call for the necessity to expand the application of new, non-traditional economic methods to renew the 
material and technical base and modify basic funds of different forms of ownership. In existing 
conditions of limited investment of resources leasing may serve as a key to the solution of above-
mentioned socio-economic problems. This is indirectly confirmed by the dynamics of large-scale and 
high-quality indicators of leasing services market in developed countries.The present article throws light 
upon the analysis of the given issue. 
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ՆԱՐԻՆԵ ԽԱԼԱԹՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԳՐԱՎԱԿԱՆ 

 

Հիմնաբառեր.  ինստիտուտներ, ինստիտուցիոնալ փոփո-
խություններ, տնտեսական աճ, գործոններ, 
ճկունություն, զարգացում, ֆորմալ և ոչ ֆոր-
մալ, պետության կանոնակարգում 

 
Ինստիտուտների կայացումը թույլ է տալիս որոշել ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների ուղղու-

թյունները, որոնք հնարավորություն են ընձեռում երկրներին դուրս գալ արդյունավետ տնտեսա-
կան զարգացման ուղու վրա: Ժամանակակից բարեփոխումների գլխավոր խնդիր է՝ ինստիտուցիո-
նալ միջավայրի բարեփոխումը, ինչն ապահովում է բարձր արդյունավետություն և տնտեսության 
աճի տեմպեր:  

 

Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական աճը տեղի է ունենում անընդհատ 
վերափոխվող միջավայրում՝ թե սոցիալ-տնտեսական, թե ինստիտուցիոնալ: Տնտեսական 
զարգացումը խոչընդոտող գործոնների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ շուկայական 
կառուցակարգերը առավելապես զարգանում են քաղաքական և վարչական ոլորտներում, 
սակայն արտադրության ոլորտում «դանդաղում են» և զարգացման շղթան նորից «փակ-
վում է»: Շուկայական հարաբերությունների համակարգում ներգրավված ինստիտուցիո-
նալ «շարժիչները» բախվում են անսպասելի հետևանքների, ինստիտուտները չեն վերա-
փոխվում, և տնտեսական գործակալներին հեռացնում են նորմալ շուկայական վարքա-
գծից՝ մեծապես ավելացնելով անցումային համակարգի և բիզնես գործընթացների 
տրանսակցիոն ծախսերը: Ուստի տնտեսական աճի հայաստանյան մոդելը ներառում է 
զարգացման ոչ միայն ավանդական գործոնները, այլ նաև այնպիսի առանձնահատկու-
թյուններ, ինչպիսիք են ինստիտուցիոնալ անկայունությունը և ինստիտուտների նպա-
տակների անհամապատասխանությունը համակարգի կառուցման նպատակներին, 
տնտեսական կարգավորման ցածր որակը, տնտեսական համակարգի թույլ «դիմադրո-
ղականությունը» տնտեսական և քաղաքական բնույթի ներքին և արտաքին ցնցումներին:  

Ժամանակակից տնտեսական միտքը այլևս չի հերքում ինստիտուտների դերը տնտե-
սական զարգացման գործում, այլև ավելի է կարևորում դրանց դերակատարությունը 
տնտեսության արդիականացման գործումF

1
F: 

Համաշխարհային տնտեսության խորը համակարգային ճգնաժամի պայմաններում 
երկարաժամկետ և կայուն տնտեսական աճի ապահովումը, ճգնաժամային իրավիճակնե-
րի հաղթահարումը ինստիտուցիոնալ վերափոխումների համատեքստում յուրաքանչյուր 

                                            
1  M.Olson, The New Institutional Economics: The Collective Choice Approach to Economic Development in C. 

Clague et al. (1997). 
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պետության տնտեսական քաղաքականության առաջնահերթ ուղղություններից է: Այս 
հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումները ենթադրում են միջազգային ֆի-
նանսական կառույցների «խաղի կանոնների» ճշգրտում, տնտեսական գործընթացների 
վերահսկման և կարգավորման գործում պետության դերի վերագիտակցում: 

Ինստիտուտները հանդես են գալիս որպես երկարաժամկետ հեռանկարում տնտեսա-
կան համակարգերի գործառութավորման հիմնական գործոններ: Ինստիտուտների ազ-
դեցությունը արտադրության և տնտեսական աճի գործոնների վրա հետազոտել են Ջ. 
Ասեմոգլուն, Ս. Ջոնսոնը և Ջ. Ռոբինսոնը, որոնք փաստում են, որ քաղաքական և տնտե-
սական ինստիտուտների տարբերությունը հանդիսանում է երկրների միջև արտադրողա-
կանության մակարդակի տարբերությունների հիմնական պատճառներից մեկը:  

Միևնույն ժամանակ, ինստիտուցիոնալիզմը, լինելով մարդկանց գիտակցված գործու-
նեության դրսևորում, տրամաբանորեն պետք է կանխորոշի ձևավորվող ինստիտուտների 
գործողությունների միջանկյալ և վերջնական արդյունքները: Այսպես, ներկայումս այս 
կամ այն կառույցների ստեղծման որոշումն ընդունելիս, պետք է իմանալ, թե ինչ կառու-
ցակարգերով դրանք կարող են հաղթահարել ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերը, 
ապահովել վերակառուցակարգում, բազմազանեցում, աճ և տնտեսության զարգացում, 
աջակցել որոշակի սոցիալական խնդիրների լուծմանը: 

Ինստիտուցիոնալ մոտեցումը ենթադրում է յուրաքանչյուր երկրի համար անհատա-
կան ինստիտուցիոնալ մատրիցայի առկայություն: Յուրաքանչյուր այսպիսի մատրիցան 
իրենից ներկայացնում է փոխկապակցված ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կանոնների միաձուլում, 
որոնք կանխորոշում են երկրի զարգացման ուղին: 

Տնտեսական աճի վրա ինստիտուցիոնալ միջավայրի ներազդեցության տեսանկյու-
նից տարբերում են կառուցողական և կործանարար տնտեսական աճ: 

Կառուցողական տնտեսական աճը ենթադրում է, որ ինստիտուցիոնալ միջավայրը 
հավասարակշռված է և չի հակասում մակրոմիջավայրի բոլոր սուբյեկտների պահանջնե-
րին, ինչպես նաև նպաստում է դրանց հետագա զարգացմանը: Կործանարար տնտեսա-
կան աճը տնտեսության այն վիճակն է, երբ դիտվում է ինստիտուցիոնալ միջավայրի ան-
հավասարակշռություն, իսկ ինստիտուտները առավել փոփոխվող են և չհարմարվողF

1
F: 

Շուկայական տնտեսության պայմաններում կառուցողական տնտեսական աճը հան-
դիսանում է տնտեսական ինստիտուտների գործունեության արդյունք: Քանի որ ինստի-
տուտները պահպանում կամ փոփոխում են տնտեսական համակարգի ներկա վիճակը, 
դրանք դառնում են գործիքներ կամ տնտեսական աճի կառուցակարգեր: Մեկ շնչի հաշ-
վով ՀՆԱ առավել բարձր ցուցանիշներ ունեցող երկրներում առավել զարգացած են 
հետևյալ ինստիտուտներըF

2
F. 

 բաց շուկայական տնտեսություն, ազատ գներ, մաքսային սահմանափակումների 
ցածր մակարդակ, շուկայում մրցակցության ապահովում, 

                                            
1 Ясин Е., Структурный маневр и экономический рост. Вопросы экономики, 2003, N8. 
2 Радыгин А., Энтов Р., В поисках институциональных характеристик экономического роста (новые подходы 

на рубеже ХХ-ХХI вв.). Вопросы экономики, 2008, N8. 
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 մասնավոր սեփականության գերակայություն, 
 պայմանագրային հարաբերությունների կատարում, 
 հարկային համակարգ, հարկային վարչարարության բարձր մակարդակ,  
 արդյունավետ պետական ծառայություններ՝ կոռուպցիայի ցածր մակարդակով, 
 թափանցիկ ֆինանսական հաստատություններ, տեղեկատվության բացություն և 

այլն: 
Ինստիտուտները կանոնակարգում և կառուցակարգում են հարաբերությունները գոր-

ծակալների միջև, ավելացնում են փոխանակման գործընթացները՝ նպաստելով տնտե-
սական աճի ինտենսիվության և կայունության բարձրացմանը: Ընդ որում, այս դեպքում 
պետք է նշել, որ համաձայն ինստիտուցիոնալ մոտեցման, այս կամ այն երկրի տնտեսա-
կան աճը կախված է լինելու երկու գործոններից. 

 ինստիտուտների փոփոխման ճկունությունից. որքան ճկուն և հարմարվող են ինս-
տիտուտները, այնքան փոքր է ինստիտուցիոնալ միջավայրի ֆորմալ և ոչ ֆորմալ 
բաղադրիչների միջև խզումը, 

 ֆորմալ և ոչ ֆորմալ ինստիտուտների շահերի համապատասխանություն երկրի 
սուբյեկտների շահերին. եթե ինստիտուտները համապատասխանում են սուբյեկտ-
ների շահերին, ապա սա նշանակում է, որ դրանք առավելապես նպաստում են 
զարգացմանը:  

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են ինստիտուտների և ինստիտուցիոնալ կառուցվածք-
ների հնարավոր ներազդեցությունը տնտեսական աճի վրաF

1
F:  

Ժամանակի ընթացքում և փորձի կուտակման չափով մեծ ուշադրություն սկսեցին 
դարձնել շուկայական վերափոխումների ինստիտուցիոնալ բաղադրիչին: Տնտեսագիտա-
կան գրականության մեջ բնութագրված ինստիտուցիոնալ վերափոխումների բոլոր ձևերը 
կարելի է խմբավորել հետևյալ կերպ. 

1. Ինկրեմենտալ ինստիտուցիոնալ վերափոխումներ ոչ ֆորմալ կանոնների, նորմերի, 
ինստիտուտների ամրապնդման հաշվին, որոնք արդյունավետորեն նվազեցնում 
են խմբի անդամների համար գործարքային ծախսերը: 

2. Ինստիտուտների զարգացում: Ձևավորվող ոչ ֆորմալ երևույթները դառնում են 
համընդհանուր և ամրապնդվում են ֆորմալ ինստիտուտներում: 

3. Հեղափոխական ինստիտուցիոնալ վերափոխումներ: Սովորաբար դրսևորվում են 
ինստիտուտների էկզոգեն փոխառման կամ դրանց «ներմուծման դեպքում»F

2
F: 

 
 

                                            
1 Hämäläinen T.J., National competitiveness and economic growth: the changing determinants of economic 

performance in the world economy. Cheltenham: Edward Elgar, 2003, 380 p. 
2 Норт Д., Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., Фонд 

экономической книги, “Начала”, 1997. 
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Աղյուսակ 1 
Տնտեսական աճի ինստիտուցիոնալ գործոնների համակարգը 

 

Ինստիտուտների 
ճկունության 

մակարդակները 

Տնտեսական աճի 
գործոններ Ինստիտուցիոնալ գործոններ 

Արտադրական 
ռեսուրսներ 

Աշխատանքային հարաբերությունները, օգտակար 
հանածոների արդյունահանումը, ֆինանսական 
գործունեությունը, պայմանագրային հարաբերություն-
ները, կրթության ոլորտը կարգավորող օրենքները 

տեխնոլոգիա տեխնիկական կանոնակարգեր, ստանդարտներ 

կազմակերպչական 
արդյունավետություն 

կազմակերպությունների կազմակերպչական կառուց-
վածք, աշխատողների շահադրդման համակարգը, 
կլանումների և միաձուլումների ռազմավարությունը, 
կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը 

Կարգավորող 
նորմատիվ 

ինստիտուտներ 

Կառավարության 
գործունեությունը 

հարկային համակարգ, արդյունաբերական քաղաքա-
կանություն, պատասխանատվության ձևերը, 
սոցիալական քաղաքականությունը, օրենքների 
մշակման և ընդունման մեխանիզմներ 

արտադրական 
ռեսուրսներ 

աշխատուժի, կապիտալի, հումքային ռեսուրսների 
շուկաներ, տեղեկատվական ենթակառուցվածք 

Տեխնոլոգիա գիտահետազոտական միավորումներ, ճյուղային ասո-
ցիացիաներ 

Արտաքին տնտեսական 
գործունեություն 

հովանավորչական քաղաքականություն, մաքսային 
քաղաքականություն 

Կոորդինացնող 
մեխանիզմներ 

Կառավարության 
գործունեություն 

Պետություն-մասնավոր ոլորտ գործակցություն, հակա-
մենաշնորհային քաղաքականություն 

  
Ժամանակակից ինստիտուցիոնալ հետազոտությունները չեն առաջարկում ինստիտու-

ցիոնալ վերափոխումների ունիվերսալ մոդելներ, քանի որ տեղական պայմանների ազդե-
ցությունը այս պարագայում չափազանց մեծ է: Այս առումով ներկայացնենք ինստիտուցիո-
նալ վերափոխումների ռազմավարության շուրջ կատարված ընդհանուր եզրակացություն-
ներըF

1
F. 
 Անհրաժեշտ չէ իրականացնել ինստիտուտների ունիվերսալ և համընդհանուր վե-

րափոխումներ: Վերափոխումների ռազմավարությունը պետք է միտված լինի 
առանցքային ինստիտուցիոնալ սահմանափակումների վրա: 

 Միևնույն նպատակների կարելի է հասնել տարբեր ինստիտուցիոնալ որոշումների 
միջոցով: Ինստիտուտների ներդրումը պետք է հավասարակշռել տեղական պայ-
մաններին դրանց մանրակրկիտ հարմարեցմամբ: 

 Հաշվի առնելով ելակետային պայմանների և տեղական ավանդույթների կարևո-
րությունը` պետք է պատրաստ լինել ճշգրտել քաղաքականությունը` իրականաց-
վող բարեփոխումների փաստացի արդյունքների գնահատման և մշտադիտարկ-
ման հիման վրա:  

                                            
1 Gregory, P.R., Stuart, R.C. (1999), Comparative economic systems, Houghton Mifflin Co., Boston, 502 p. 
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 Հարկավոր է ուշադրություն դարձնել այն ինստիտուտների ամրապնդմանը, որոնք 
ապահովում են տնտեսության կայունությունը, մասնավորապես սոցիալական 
պաշտպանության համակարգը, կառավարության և հիմնական սոցիալական խմբե-
րի միջև խորհրդատվական մեխանիզմները: 

Յուրաքանչյուր երկրի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը պետության նախկին գործո-
ղությունների և առավել արդյունավետ ինստիտուտների ընտրության վրա: Արևմտյան 
երկրները ունեն զարգացած ինստիտուցիոնալ կառուցվածք, որը համապատասխանում 
են տնտեսական կոորդինացման գերիշխող մեթոդին: Իհարկե, այլ վիճակ է դիտվում ոչ 
զարգացած շուկայական հարաբերություններով կամ անցումային տնտեսությամբ երկրնե-
րում: Նման երկրների ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը ներառում է ոչ միայն շուկայական 
կառուցակարգին բնորոշ ինստիտուտներ, ինչն էլ հաճախ առաջացնում է շահերի բա-
խում: Եվ եթե այս պայմաններում պետությունը չափազանց շատ է կարգավորում տնտե-
սական հարաբերությունները, ապա այս երևույթը բացասաբար է անդրադառնում ձևա-
վորվող ինստիտուտների որակի վրա: Առաջանում է պարադոքս. Պետական միջամտու-
թյունը իրականացվում է, քանի որ չեն աշխատում շուկայական կառուցակարգերը, թե 
վերջիններս չեն կարողանում գործառութավորել անհրաժեշտ ինստիտուցիոնալ կառուց-
վածքի բացակայության պատճառով: 

Ընդհանրացնելով, կարելի է եզրահանգել, որ Հայաստանում վերջին տարիներին ար-
ձանագրվող տնտեսական աճը չի ուղեկցվում է ինստիտուտների որակական վերափո-
խումներով, ինչը ընդունված է անվանել «ինստիտուցիոնալ հետամնացություն»: Թեև շու-
կայական հարաբերություններին անցման գործընթացը համարում են ավարտված, սա-
կայն դեռևս կարելի է խոսել ինստիտուցիոնալ վերափոխման անկատարության մասին, 
քանի որ դեռ չեն ձևավորվել շուկայական ինստիտուտներ, որոնք, թերևս, արդյունավետ 
սեփականատիրոջ ձևավորման առավել զգալի խոչընդոտներից են: Ուստի Հայաստանի 
ինստիտուցիոնալ միջավայրը կարելի է բնորոշել հետևյալ առանձնահատկություններով. 

 ֆորմալ և ոչ ֆորմալ ինստիտուտների միջև առկա խզումը, 
 ինստիտուցիոնալ վակուումը, 
 պետական պլանային համակարգի ժառանգությունը. ուղղակի թե անուղղակի պե-

տությունը հիմնական տնտեսական գործակալն է, 
 սոցիալական բևեռացման ուժեղացումը և այլն: 

ՀՀ-ում կառուցողական տնտեսական աճի պահանջներին համապատասխանող ինս-
տիտուցիոնալ համակարգի կայացման համար անհրաժեշտ է պետության նոր տնտեսա-
կան դերի վերափոխում: Այսօր իսկ արդեն ակնհայտ է, որ երկարաժամկետ տնտեսական 
աճի ապահովումը անհնար է առանց շուկայի հիմնական ինստիտուտների, և դրանց հետա-
գա զարգացման: Ուստի տնտեսական բարեփոխումների ժամանակակից փուլի խնդիրն է 
շուկայական ինստիտուցիոնալ կառույցների առաջադեմ համակարգի և ինստիտուցիոնալ 
միջավայրի ստեղծումը, որը կապահովի տնտեսական աճ և արդյունավետություն՝ տնտե-
սական գործակալներին արագ հարմարեցնելով ժամանակի փոփոխվող պահանջներին: 
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НАРИНЕ ХАЛАТЯН  
 

РЕФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ – ЗАЛОГ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Ключевые слова: институты, институциональные изме-
нения, экономический рост, факторы, раз-
витие, гибкость, формальные и нефор-
мальные, государство, регулирование  

 

Становление институтов позволяет определить основные направления институциональ-
ных преобразований, дающих возможность выхода страны на траекторию эффективного эконо-
мического развития. Главной задачей современных реформ выступает преобразование институ-
циональной среды, которая обеспечивает высокую эффективность и темпы роста экономики. 

 

NARINE KHALATYAN  
 

REFORMATION OF INSTITUTIONAL SYSTEM AS GUARANTEE OF  
ECONOMIC DEVELOPMENT  

 

Key Words: institutions, institutional changes, economic 
growth, factors, development, flexibility, 
formal, informal, state, regulation 

 

Formation of institutions determines the main directions of institutional changes enabling the 
country to stand on the path of efficient economic development. The main objective of modern reform is 
transformation of institutional environment which provides high efficiency and economic growth. 

 
 

 
 
ԲԵԼԱ ԽԱԼԱՓՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
 

ԼԵՎՈՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ԵՊՀ 

 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  իրավական պետություն, սահմանադրու-
թյուն, օրենքի գերակայություն, իշխանու-
թյան թևերի տարանջատում, բիկամերա-
լիզմ, զսպումներ և հակակշիռներ, հիմնա-
րար սկզբունքներ 

 

Սահմանադրական կարգը պետության հիմնական օրենքով ամրագրված այն հիմնադրույթնե-
րի և սկզբունքների համակարգն է, որով կարգավորվում են հասարակական հարաբերությունները 
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(տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, հոգևոր-բարոյական և այլն) և դրանց համապատաս-
խանող պետաիրավական ինստիտուտները։ Սահմանադրություն ասելով` հասկանում ենք պետու-
թյան հիմնական օրենքը (կամ օրենքները), որն ունի բարձրագույն իրավական ուժ և կարգավորում 
է մարդու ու հասարակության, մարդու և պետության հարաբերությունների հիմնարար սկզբունք-
ները, ինչպես նաև պետության կազմակերպական հիմքերը։ Այստեղից հետևում է, որ պետական և 
սահմանադրական կարգ ասելով՝ հասկանում ենք տվյալ երկրի սահմանադրությամբ ամրագրված 
պետական կառավարման մարմինների կազմավորման, դրանց գործունեության կազմակերպման 
և փոխհարաբերությունների ձևը, ինչպես նաև քաղաքացիների մասնակցության աստիճանը պե-
տական կառավարմանը։ Սահմանադրությունը, որպես պետության հիմնական օրենք, ամրագրում 
է հասարակական և պետական կարգի կարևորագույն սկզբունքները՝ իշխանության աղբյուրը, պե-
տության կառուցվածքն ու կառավարման ձևը, քաղաքացիների իրավական դրության հիմունք-
ները։ Պետական բոլոր մարմինները պարտավոր են գործել ու հասարակական հարաբերություն-
ները կարգավորել սահմանադրության շրջանակներում։ Արդի գործող սահմանադրություններին 
բնորոշ է ժողովրդավարական սկզբունքների առավել բարձր մակարդակը, որի վրա պետք է 
խարսխվի հասարակական և պետական կարգը։ 

 

Ներկա հասարակության և պետության մեջ առաջնային նշանակության հասարակա-
կան և պետական ինստիտուտներն ամրագրվում են սահմանադրություններում։  

Սահմանադրություն ասելով` հասկանում ենք պետության հիմնական օրենքը (կամ 
օրենքները), որն ունի բարձրագույն իրավական ուժ և կարգավորում է մարդու ու հասա-
րակության, մարդու և պետության հարաբերությունների հիմնարար սկզբունքները, ինչ-
պես նաև պետության կազմակերպական հիմքերը։ Սահմանադրությունը գրավոր ակտ է, 
ակտերի կամ սահմանադրական նորմերի ամբողջություն, որոնք հռչակում և երաշխավո-
րում են մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, սահմանում հասա-
րակական կարգի հիմունքները, կառավարման և տարածքային կազմավորման ձևը, իշ-
խանության կենտրոնական և տեղական մարմինների կազմակերպական հիմունքները, 
դրանց իրավասությունները, փոխհարաբերությունները և այլն։  

Ձևական առումով` սահմանադրությունը բոլոր այլ օրենքների նկատմամբ իրավաբա-
նական բարձրագույն ուժով օժտված օրենք է կամ օրենքների խումբF

1
F։ Կարլ Մարքսն այն 

բնութագրել է որպես «օրենքների օրենք», քանի որ նրա դրույթները կոնկրետացվում են 
սովորական օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի մեջF

2
F։  

Այլ կերպ ասած` սահմանադրությունը պետականության կարևորագույն հատկանիշն 
է։ Սահմանադրությունը` որպես իրավական բարձրագույն ուժ ունեցող փաստաթուղթ, ըն-
կած է առկա իրավակարգի օրենսդրության ստեղծման հիմքում, և ոչ մի այլ իրավական 
ակտ չի կարող հակասել նրան։ Պետական բոլոր մարմինները պարտավոր են գործել ու 
հասարակական հարաբերությունները կարգավորել սահմանադրության շրջանակներում։  

Բոլոր երկրներում սահմանադրությունն ունի իր հատուկ անվանումը, որով տարբեր-
վում է պետության մնացած օրենսդրական ակտերից. մի շարք պետություններում` «Սահ-
                                            
1 Պողոսյան Վ., Միրումյան Կ., Գաղափարախոսությունը և սահմանադրությունը. նկատառումներ և խնդիր-

ներ, Եր., Նոյան տապան, 1999, էջ 20-21: 
2 Կ. Մարքս և Ֆ. Էնգելս, Երկեր, հատոր 7, էջ 40: 
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մանադրություն», Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում` «Հիմնական օրենք», 
Ավստրիայում` «Սահմանադրական օրենք», Մոնակոյում` «Սահմանադրական օրդո-
նանս», ԽՍՀՄ 1924 թ. սահմանադրությունը` «ԽՍՀՄ հիմնական օրենք», 1936 թ. «ԽՍՀՄ 
Սահմանադրություն» և այլնF

1
F։ 

Հին Հայաստանի պետական կառավարման կարգը նման է եղել եվրոպական երկր-
ների կարգին, սակայն որոշակի տարբերություններ են նկատվում։ Հայոց հին և միջնա-
դարյան պետություններին բնորոշ է եղել միասնական կառավարումը, որն իրականացրել 
է թագավորը` արքունիքին կից պետական մարմինների` գործակալությունների միջոցով։ 
Այս համակարգը գործել է շուրջ 14 դար` Արշակունիների, Բագրատունիների և Կիլիկյան 
Հայաստանի օրոք։ Կառավարման հարուստ փորձ է ունեցել նաև Հայ առաքելական եկե-
ղեցին` որպես հոգևոր հավատքի որոշակի կառույց և հանրային կարևորագույն հաստա-
տություններից մեկըF

2
F։  

Հոգևոր և աշխարհիկ կյանքի կազմակերպման կանոնների մշակումներ են ամփոփ-
ված պատմական մեծ նշանակություն ունեցող բազմաթիվ աշխատություններում. հնդկա-
հայ գաղութի երևելի գործիչ Շահամիր Շահամիրյանի և նրա որդի Հակոբ Շահամիրյանի 
կողմից շարադրված և հրատարակված հայոց առաջին սահմանադրության նախագիծը` 
«Որոգայթ փառացը» (1773 թ.)։ Այս մնայուն աշխատության մեջ ձևակերպված են որոշա-
կի սկզբունքներ պետության կառուցվածքի, պետական մարմինների կազմավորման ու 
գործունեության կարգի, պաշտոնատարների ընտրության և պատասխանատվության մե-
խանիզմների վերաբերյալF

3
F։ 

Սահմանադրություն տերմինը Հին Հռոմում ծնունդ առած լատիներեն constitucio բա-
ռից է, որը նշանակում է սահմանել կամ կառուցվածք։ Սակայն դրանք վերջինիս այժմեա-
կան իմաստով հայտնի չեն եղել և իրենցից ներկայացնում էին կայսրերի հրամանագրած 
իրավական ակտերը։ Ժամանակակից իմաստով սահմանադրությունները ծնունդ են առել 
բուրժուական հեղափոխությունների դարաշրջանում։ Սահմանադրության գաղափարա-
խոսական հիմքերը ձևավորվել են XVII-XVIII դարերում, հատկապես անգլիական և ֆրան-
սիական առաջադեմ մտածողների (Թոմաս Հոբս, Ջոն Լոկ, Շարլ Լուի Մոնտեսքյո, Ժան-
Ժակ Ռուսո և ուրիշներ) մի շարք գաղափարների ազդեցությամբ։ Հետագայում սահմա-
նադրությունը աստիճանաբար դառնում է պետականության ժողովրդավարական ձևերի 
հաստատման միջոց։  

Սահմանադրական կարգերն արդյունք են ֆեոդալական բացարձակ միապետակա-
նության դեմ տարած հաղթանակի և ազգային ազատագրական պայքարի։ Մարդկային 
հասարակության պատմության մեջ այս ճանապարհով ընդունված առաջին և գրված 

                                            
1 Խաչատրյան Հ., Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սահմանադրությունը (քաղաքական-իրավական վեր-

լուծություն), Եր., Հայաստան, 1991, էջ 10: 
2 Սուվարյան Յու.Մ., Կոպյան Վ.Մ., Տնտեսության հանրային կառավարում. մեթոդաբանությունը և  
  արդի հիմնախնդիրները, Եր., ԱՌՏ, 2003, էջ 16-19: 
3 Մենեջմենթ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Յու.Մ.Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ (երրորդ` լրացված, 

բարեփոխված հրատարակություն), Ե., Տնտեսագետ, 2009, էջ 48-53: 
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սահմանադրությունը ԱՄՆ-ի սահմանադրությունն է, որն ընդունվել է 1787 թ. սեպտեմբե-
րի 17-ին և գործում է մինչ օրս։ Այնուհետև դրան հաջորդեցին Լեհաստանի սահմանա-
դրությունը (1791 թ.), որը երկրորդն էր, բայց գոյատևեց միայն մեկ տարի, Ֆրանսիայի 
սահմանադրությունը (1791 թ.), Նորվեգիայինը (1814 թ.), Բելգիայինը (1831 թ.), Շվեդիայի-
նը (1866 թ.), Լյուքսեմբուրգինը (1868 թ.), Շվեյցարիայինը (1874 թ.), Ավստրալիայինը 
(1901 թ.) և այլնF

1
F։ 

Մեծ Բրիտանիան գրված սահմանադրություն չունի, այսինքն` չունի որոշակի համա-
կարգով շարադրված միասնական հիմնական օրենք։ Մեծ Բրիտանիայի «սահմանադրու-
թյունը» XIII-XX դարերում ընդունված մի շարք ակտերի ու սահմանադրական սովորույթ-
ների ամբողջություն է։  

Այլ է նախկին ԽՍՀՄ-ի օրինակը` 1918 թ., 1924 թ., 1936 թ. ընդունված սահմանա-
դրությունները լուծում էին միայն նեղ խնդիրներ և իրականությունից կտրված լինելով` 
դեկլարատիվ բնույթ ունեին։  

Այսպես կոչված` «նոր սերնդի» սահմանադրություններն ընդունվեցին XX դարի երկ-
րորդ կեսին. Իտալիայում` 1947 թ., Ճապոնիայում` 1947 թ., ԳԴՀ-ում` 1949 թ., Պորտուգա-
լիայում` 1976 թ. և այլն։ «Նոր սերնդի» սահմանադրությունների նմանությամբ է ստեղծ-
ված նաև զարգացող երկրների սահմանադրությունների մեծ մասը։  

Սոցիալիզմի փլուզումից հետո պայմանականորեն կարելի է անվանել «նորագույն 
սերնդի» կամ երրորդ սերնդի սահմանադրություններ, որոնք ընդունվեցին հետխորհրդա-
յին հանրապետություններում. Ուկրաինայում` 1991 թ., Ուզբեկստանում` 1992 թ., ՌԴ-ում` 
1993 թ., Հայաստանում` 1995 թ. և այլն, ինչպես նաև նախկին սոցիալիստական երկրնե-
րում` Բուլղարիայում` 1991 թ., Սլովակիայում` 1992 թ. և այլն։  

Հետագայում սահմանադրություններ ընդունելու ալիքը տարածվեց ամբողջ աշխար-
հով մեկ` և այսօր գրեթե բոլոր երկրներն ունեն իրենց գրված սահմանադրությունները։ 
Այսօր աշխարհում գործող շատ սահմանադրությունների համար իբրև նախատիպ ծառա-
յել է ԱՄՆ սահմանադրությունը, որը ոչ միայն ամենահինն է, այլև ամենակայունը։ ԱՄՆ 
սահմանադրությունն աշխարհում առաջինն է և բոլոր ժամանակների համար ազդեցիկ 
փաստաթուղթ է եղել։ Այդ պատճառով էլ հետագա սահմանադրությունների հեղինակնե-
րը չէին կարող հաշվի չառնել ԱՄՆ սահմանադրությունը կազմողների փորձը։  

XIX դարի սկզբին անկախություն ստացած լատինամերիկյան պետությունները ԱՄՆ 
սահմանադրությունից փոխառել են ոչ միայն ընդհանուր սկզբունքներ, այլ նաև պետա-
կան կառավարման կառուցվածքը։ Լատինական Ամերիկայի գրեթե բոլոր երկրները նա-
խագահական հանրապետություններ են։ Որոշ դեպքերում ամերիկացի իրավաբանները 
մասնակցել են տարբեր պետությունների սահմանադրությունների մշակմանը, որն էլ 
հանգեցրել է ԱՄՆ սահմանադրության դրույթների փոխառմանը։ Ճապոնիայի սահմանա-
դրությունը (1947 թ.) գրվել է Մայլո Ռոուելի և Կարթին Ուիթնիի` ամերիկյան օկուպացիոն 

                                            
1 Պողոսյան Վ., Միրումյան Կ., Գաղափարախոսությունը և սահմանադրությունը. նկատառումներ և 

խնդիրներ: Եր., Նոյան տապան, 1999, էջ 20-21: 
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զորքերի սպա իրավաբանների կողմից։ Այստեղ փոխառված են ոչ միայն ԱՄՆ սահմա-
նադրության, այլ նաև դատական նախադեպերի դրույթներ։ Իսկ Ճապոնիայի Գերագույն 
դատարանը գրեթե ամբողջությամբ ԱՄՆ Գերագույն դատարանի կրկնօրինակն էF

1
F։ 

Արդի գործող սահմանադրություններին, հատկապես «նորագույն սերնդի» սահմա-
նադրություններին, բնորոշ է ժողովրդավարական սկզբունքների առավել բարձր մակար-
դակը, որի վրա պետք է խարսխվի հասարակական և պետական կարգը։ Այդ սկզբունք-
ներից առավել կարևորներն են` սահմանադրության գերակայությունը ամբողջ օրենս-
դրության նկատմամբ, մարդու իրավունքների և ազատությունների ճանաչումը, քաղաքա-
կան և գաղափարախոսական բազմակարծությունը, իշխանության սահմանափակումը, 
պետության սոցիալական պարտավորությունները, իշխանությունների տարանջատումը, 
սահմանադրական արդարադատությունը, համընդհանուր ընտրական իրավունքը, 
տնտեսական համակարգի ազատականացումը, սեփականության բոլոր ձևերի հավասա-
րությունը, միջազգային իրավունքի գերապատվությունը և այլնF

2
F։  

Հիմնական օրենքը ստեղծվում է երկարատև ժամանակաշրջանի համար։ Սահմանա-
դրության հոդվածների հաճախակի փոփոխությունները ծայրահեղ անցանկալի են։ Պե-
տության հիմնական օրենքը պետք է այնպես կառուցված լինի, որ այնտեղ իրենց արտա-
ցոլումը գտնեն հասարակության, պետության, քաղաքացու փոխհարաբերությունների 
հիմքերը կազմող հիմնարար սկզբունքներ։ Սահմանադրությունը ներկայումս դարձել է 
ժողովրդավարության կարևորագույն ինստիտուտներից մեկը և պատմականորեն ստեղծ-
վել է այն կարծիքը, որ սահմանադրության առկայությունն արդեն վկայում է ժողովրդա-
վարության հաստատման մասին: 

Վերջին տարիներին աշխարհի շատ երկրներում տեղի ունեցող բարեփոխումների 
արդյունքում պետության և պետական կառավարման վերաբերյալ գիտական հայացքնե-
րում տեղի ունեցան լուրջ փոփոխություններ, հստակ ընդգծվեցին հասարակության քա-
ղաքական համակարգում նրանց դերի գնահատման նոր մոտեցումներ։  

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անկախության հռչակագրի հեղինակ Թոմաս Ջե-
ֆերսոնը իրավական պետության գաղափարները մարմնավորեց ամերիկյան մայրցամա-
քում։ Հռչակագիրն ազդարարում է, որ գոյություն ունեն մարդու անօտարելի իրավունք-
ներ, որոնց ապահովման համար ստեղծվում է պետությունը։ Պետական պաշտոնական 
ուսմունքի համար սա նոր դրույթ էր, քանի որ մինչ այդ գտնում էին, որ մարդկանց իրա-
վունքով օժտում է պետությունը։ Այդ ժամանակաշրջանում իրավական պետության հիմ-
նադիր տարրերի մշակման գործում զգալի ավանդ ներդրեցին նաև Վոլտերը, Հելվեցիու-
սը, Ռուսոն, Փեյնը և այլ նշանավոր մտածողներ։  

Իրավական պետությունը զարգացող հասկացություն է, որի հիմնական բնութագրող 
հատկանիշներն են հասարակության պետական-կազմակերպական երկարամյա զար-
                                            
1 Анисимов Н.В., Правовое регулирование деятельности исполнительной власти Японии. Юридический мир, 

2005, N 2, с. 83-98: 
2 Պողոսյան Վ., Միրումյան Կ., Գաղափարախոսությունը և սահմանադրությունը. նկատառումներ և խնդիր-

ներ, Եր., Նոյան տապան, 1999, էջ 50-58: 
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գացման գործընթացում ձևավորված համամարդկային արժեքները։ Իրավական պետու-
թյունը պետական իշխանության կազմակերպման և գործունեության այնպիսի ձև է, որն 
իրավունքի նորմերի հիման վրա կառուցվում է անհատների և նրանց տարբեր միավո-
րումների հետ փոխհարաբերություններում։ 

Իրավական պետության տնտեսական հիմքն են սեփականության բազմաձևության 
վրա հիմնված (պետական, կոլեկտիվ, վարձակալական, մասնավոր, բաժնետիրական, կո-
ոպերատիվ և այլն) իրավահավասար և իրավաբանորեն միատեսակ պաշտպանված ար-
տադրական հարաբերությունները։ Իրավական պետության սոցիալական հիմքը ինքնա-
կառավարվող քաղաքացիական հասարակությունն է, որը միավորում է հասարակական 
առաջադեմ կողմերին` ազատ քաղաքացիներին։ Իրավական պետության բարոյական հիմ-
քը մարդասիրության և արդարության, անհատի հավասարության և ազատության, նրա 
պատվի և արժանապատվության համամարդկային սկզբունքներն են։ Այդպիսի պետու-
թյունն, առանց բացառության, բոլոր քաղաքացիների համար ապահովում է արդարու-
թյան սկզբունքների վրա հիմնված հասարակական հարաբերությունների ազատությունը։ 

Իրավական պետության կազմակերպման և գործունեության հիմնական սկզբուն-
քը իշխանությունների տարանջատումն է։ Այս սկզբունքը մի կողմից սահմանում է 
օրենսդրական իշխանության գերակայությունը, իսկ մյուս կողմից` գործադիր և դատա-
կան իշխանությունների ենթաօրենսդրականությունը։ Պետական միասնական իշխանու-
թյան սահմանազատումը երեք համեմատաբար ինքնուրույն և անկախ ճյուղերի կանխում 
է իշխանության հնարավոր չարաշահումները։ Այս իշխանություններից յուրաքանչյուրն իր 
ուրույն տեղն է գրավում իշխանության ընդհանուր համակարգում և կատարում է միայն 
իրեն հատուկ խնդիրներ և գործառույթներ։  

Արդի պայմաններում քաղաքացիական հասարակությունը իրավական ժողովրդավա-
րական պետության կայացման, զարգացման և պետական կառավարման արդյունավե-
տության բարձրացման կարևորագույն նախադրյալն է։ Յուրաքանչյուր ժողովրդավարա-
կան երկրում բնակչությունը և նրա շահերը ներկայացնող հասարակական-քաղաքական 
ինստիտուտներն ընդհանուր, հավասար ուղղակի ընտրական իրավունքի հիման վրա 
ձևավորում են պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինները 
և վերահսկում դրանց գործունեությունըF

1
F։ 

Օրենսդրական իշխանությունն օժտված է գերակայությամբ, որովհետև սահմանում 
է պետական և հասարակական կյանքի իրավական սկզբունքները, երկրի ներքին և ար-
տաքին քաղաքականության ուղղությունները և, հետևաբար, սահմանում է գործադիր և 
դատական իշխանությունների իրավական կազմակերպումը և գործունեության ձևերը։ 
Իրավական պետության մեխանիզմում օրենսդրական իշխանության մարմինների գերա-
կայությունը պայմանավորում է նրանց կողմից ընդունված օրենքների գերագույն իրավա-
կան ուժը, նրանցում արտացոլված իրավունքի նորմերին տալիս է ընդհանուր պարտա-

                                            
1  Մենեջմենթ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Յու.Մ. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ (երրորդ` լրացված, 

բարեփոխված հրատարակություն), Ե., Տնտեսագետ, 2009 թ., էջ 271-273: 
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դիր բնույթ։ Սակայն օրենսդիր իշխանության գերակայությունը բացարձակ չէ։ Նրա գոր-
ծունեությունը սահմանափակված է իրավունքի սկզբունքներով, մարդու բնական իրա-
վունքներով, ազատության և արդարության գաղափարներով։ Այն գտնվում է ժողովրդի և 
սահմանադրական մարմինների հատուկ հսկողության ներքո, որի միջոցով ապահովվում 
է օրենքի համապատասխանությունը գործող սահմանադրությանը։ 

Գործադիր իշխանությունն` ի դեմս իր մարմինների` զբաղված է օրենսդրի կողմից 
ընդունված իրավական նորմերի կենսագործմամբ։ Նրա գործունեությունը պետք է 
հիմնված լինի օրենքի վրա, իրականացվի օրենքի սահմաններում։ Գործադիր մարմիննե-
րը և պետական պաշտոնատար անձինք իրավունք չունեն հրապարակելու ընդհանուր 
պարտադիր այնպիսի ակտեր, որոնք կսահմանեն քաղաքացիների և կազմակերպություն-
ների նոր, օրենքով չնախատեսված այլ իրավունքներ կամ պարտականություններ։ Գոր-
ծադիր իշխանությունը կարող է դիմադարձել նաև պետական իշխանության ներկայա-
ցուցչական մարմիններին` նրա ենթակայության և հաշվետվության միջոցով։ 

Դատական իշխանությունը կոչված է պաշտպանելու իրավունքը, պետական և հա-
սարակական կյանքի իրավական հիմքերն ամեն մի խախտումից` անկախ այն բանից, թե 
ով է իրավախախտողը։ Իրավական պետության արդարադատությունն իրականացնում է 
միայն դատարանը։ Դատարանը ղեկավարվում է միայն օրենքով, իրավունքով և կախված 
չէ օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների սուբյեկտիվ ազդեցությունից։ Դատական իշ-
խանությունը հանդես է գալիս որպես զսպող գործոն` կանխելով պետական իշխանության 
ինչպես օրենսդիր, այնպես էլ գործադիր մարմինների կողմից իրավական և ամենից 
առաջ սահմանադրական սահմանումների խախտումները` դրանով իսկ ապահովելով իշ-
խանությունների իրական տարանջատումը։  

Պետական միասնական իշխանությունը երեք թևերից յուրաքանչյուրում իրականաց-
վում է պետական ապարատի առանձին օղակների կամ մարմինների միջոցով, որոնք 
միմյանցից հարաբերականորեն անկախ են։ Նպատակն այն է, որ այդ իշխանությունները 
չկենտրոնացվեն մեկ մարմնի ձեռքում կամ մեկը մյուսի նկատմամբ չունենա առավելու-
թյուն։ Վերջինս կարող է հանգեցնել պետական իշխանության չարաշահման: 

 
 
БЕЛА ХАЛАПЯН 
ЛЕВОН ХАЧАТРЯН  
 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Ключевые слова: правовое государство, приоритет зако-
на, конституция, разделение властей, би-
камерализм, система сдерживаний и про-
тивовесов, основные принципы  
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Конституционный строй - это система основополагающих общественных отношений 
(экономических, социальных, политических, духовно-нравственных) и соответствующих им го-
сударственно-правовых институтов и принципов, закрепленных Основным Законом госу-
дарства. Из этого определения следует, что конституционный строй - единый государствен-
но-правовой организм, который базируется на определенной форме общественных отношений. 
Конституционный строй утверждает согласованные идеи справедливости, систему ценнос-
тей, к которым общество стремится, делает государственным идеологию демократии, идеи 
демократического правового государства, утверждает другие демократические институты. 
Несомненно, наличие в государстве Конституции не означает, что в таком государстве уже 
установлен конституционный строй. При конституционном строе должно, прежде всего, обес-
печиваться подчинение государства праву. Для этого необходимо обеспечить подчинение его 
определенным принципам, образующим конституционный строй и составляющим его основу. 
Важнейшие из них возводятся Конституцией в ранг конституционных принципов. Таким обра-
зом, под основами конституционного строя, а следовательно, и всего конституционного строя, 
подразумеваются главные принципы государства, обеспечивающие подчинение его праву. 

 
BELA KHALAPYAN 
LEVON KHACHATRYAN 
  

CONSTITUTIONAL GROUNDS OF LEGAL STATE AND PRINCIPLES OF ITS ACTIVITIES 
 

Key Words: legal state, constitution, priority of law, separa-
tion of powers, restraints and counterbalance, 
bicameralizm, fundamental principles 

 
Constitutional order is the main provision regulating the basic state law and principles enshrined 

by public relations (economic, social, political, spiritual and moral, etc.) and corresponding to them by 
state and legal institutions. Constitution is the state basic law (or laws) which has the highest legal 
power and regulates basic principal relationships between a human and society and a human and a 
state, as well as organizational bases. This means that the state and the constitutional order is the form 
of  state administration bodies, their activities and relationships, as well as citizens' participation degree 
in governance. The constitution as the basic law enshrines the key principles of the society and  state, as 
the source of power, the structure and form of government, and basics of the legal state of citizens. All 
state bodies must act and regulate public relations within the framework of constitution. Highest level of 
democratic principles are inherent to contemporary acting constitutions and based on social and public 
order. 
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ԼԵՎՈՆ ԽՉԵՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հիմնաբառեր.  շահեր, պահանջմունքներ, տնտեսական շա-
հագրգռվածություն, նյութական խթանում, 
համակարգային մոտեցում, տնտեսական 
աճ, տնտեսական քաղաքականություն, շա-
հերի համակարգ, հակասականություն, 
փոխազդեցություն 

 
Քննարկվում են տնտեսական զարգացման և կայուն աճի երկու առանցքային շարժիչ ուժերի` 

տնտեսական սուբյեկտների շահերի և պետության տնտեսական քաղաքականության փոխհարա-
բերություններն ու փոխազդեցության բնույթը: Տեսականորեն հիմնավորվում է քաղաքականության 
մեջ տնտեսական շահերի իրացման պայմաններ ապահովելու անհրաժեշտությունը և, մյուս կող-
մից, տնտեսական քաղաքականության ակտիվ դերը այդ շահերի ձևավորման ու փոփոխության 
գործընթացում: Սուբյեկտների տնտեսական շահերի հետ միասին պետության տնտեսական քա-
ղաքականությունը դառնում է տնտեսական աճի հիմնական շարժիչ ուժերից մեկը, որը դրսևոր-
վում է պետության կողմից արտադրության արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված բարե-
փոխումների ոլորտում: 

 

Շուկայական տնտեսության սուբյեկտները՝ տնային տնտեսությունները, գործարար-
ները և պետությունը, տնտեսական պրակտիկայում անմիջականորեն առաջնորդվում են 
իրենց շահերով, որոնք ուղղված են պատմականորեն ձևավորված սեփական պահանջ-
մունքների բավարարմանը: Սակայն, ի տարբերություն մյուս տնտեսական սուբյեկտների, 
պետությունը նաև օրենսդրական կարգով նպաստավոր պայմաններ պետք է ստեղծի և 
պահպանի գործարարների ու տնային տնտեսությունների արդյունավետ գործունեության 
և հասարակության անդամների ֆիզիկական ու հոգևոր կարողությունների զարգացման 
համար, քանի որ շուկան իր բնույթով անտարբեր է նման սոցիալական խնդիրների 
նկատմամբ: Դա նշանակում է, որ պետության տնտեսական գործունեությունը անխուսա-
փելիորեն ուղեկցվում է սոցիալական ոլորտի պահանջմունքների բավարարման գործըն-
թացով, իսկ այդ վերջինները, որպես կանոն, առաջընթաց զարգացման միտում են ցու-
ցաբերում: Հետևաբար` տնտեսության ոլորտում պետության գործառույթներն առավելա-
պես սոցիալ-տնտեսական բովանդակություն ունեն և դրանց իրականացման նպատակով 
պետությունը պետք է միասնական համապատասխան քաղաքականությամբ բարենպաստ 
պայմաններ ապահովի ինչպես տնտեսական սուբյեկտների արդյունավետ գործունեու-
թյան, այնպես էլ սոցիալական ոլորտի խնդիրների լուծման համար: 

Նյութական և հոգևոր բարիքների արտադրության արդյունավետության մակարդակի 
բարձրացումն ու տնտեսական աճը ընկած են հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների 
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զարգացման հիմքում: Սակայն, ինչպես հայտնի է, շուկայական տնտեսությանը հատուկ է 
պարբերաշրջանային զարգացումը, երբ տնտեսական աճը կայուն չէ. այն որոշակի պար-
բերականությամբ կրճատվում է, հակառակ ընթացք ստանում՝ հաճախ հասնելով զրոյա-
կան մակարդակի, երբեմն էլ դրսևորվում բացասական ցուցանիշներով: Այնուհետև, ար-
տադրության ոլորտում կապիտալի և աշխատանքի արդյունավետության աստիճանական 
բարձրացման որոշակի գործընթացների շնորհիվ, տնտեսական աշխուժացում է նկատ-
վում, որին հետագայում հաջորդում է վերելքն ու տնտեսական աճը: Տնտեսական աճի և 
տնտեսության պարբերաշրջանային զարգացման վերաբերյալ հետազոտություններում 
տնտեսագիտության տարբեր դպրոցների ներկայացուցիչները, ելնելով իրենց կողմից ըն-
դունված ելակետային դրույթներից, յուրովի են մեկնաբանում տնտեսական ցնցումների ու 
ճգնաժամերի պատճառները և, հետևապես, իրենց դիրքորոշմանը համապատասխանող 
տարբեր միջոցներ են առաջարկում՝ տնտեսական կայունություն ապահովելու համար: 
Չմանրամասնելով տվյալ հարցի վերաբերյալ տնտեսագիտության տարբեր ուղղություննե-
րի՝ նորդասական ինստիտուցիոնալ, էվոլյուցիոն և այլն, մոտեցումների բնորոշ գծերն ու 
յուրահատկությունները, նշենք սակայն, որ, մեր կարծիքով, առավել նախընտրելի է 
տնտեսական երևույթների ուսումնասիրության համակարգային մոտեցումը, որը ձևավոր-
վել է վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում: Համակարգային հետազոտությունը 
թույլ է տալիս տնտեսական երևույթները վերլուծել դրանց ամբողջության մեջ՝ նկատի 
ունենալով համակարգին բնորոշ ամբողջականությունն ու ներքին կառուցվածքային բազ-
մազանությունը, որն իր հերթին, հնարավոր է դարձնում նորմատիվային դրույթների ձևա-
կերպումը` համալիր միջոցառումներ մշակելու և իրականացնելու համար: Համակարգի 
կառուցվածքում առկա են ինչպես դրա էությանը բնորոշող և զարգացման միտումներն 
արտահայտող առանցքային, այնպես էլ դրանցով որոշվող ածանցյալ տարրեր: Հետազո-
տության խնդիրն այդ տարրերի տեղի ու դերի, դրանց փոխազդեցության բնույթի բացա-
հայտումն է, առաջատար օղակների առանձնացումը, որոնք արտահայտում են համա-
կարգի բովանդակությունը և պայմանավորում նաև դրա զարգացման միտումները: 

Տնտեսական ընդհանուր համակարգը ժամանակակից շուկայական տնտեսակարգ 
ունեցող երկրներում ներկայացնում է մի քանի բաղադրիչների կամ ենթահամակարգերի 
համակցություն: Ընդհանուր համակարգի հիմնային բաղադրիչը տնտեսական պրակտի-
կան է՝ արտադրության զարգացման որոշակի մակարդակով և համապատասխան 
տնտեսական հարաբերություններով, որոնցով որոշվում են տնտեսական սուբյեկտների 
գործունեության պայմաններն ու բնույթը: Տնտեսական պրակտիկայում են ձևավորվում 
մարդկանց կենսագործունեության նյութական պայմանները՝ պահանջմունքների ծավալն 
ու բազմազանությունը, ինչպես նաև դրանց բավարարման հնարավորությունները: Եթե 
պահանջմունքների ձևավորման ու զարգացման հիմքում արտադրության զարգացման 
մակարդակն է, ապա առանձին անհատների կամ մարդկանց խմբերի պահանջմունքների 
առանձնահատկություններն ու դրանց բավարարման պայմանները կախված են գոյու-
թյուն ունեցող տնտեսական հարաբերությունների բովանդակությունից, որոնք գործնա-
կանում դրսևորվում են որպես այդ սուբյեկտների շահեր և գործունեության անմիջական 
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շարժառիթ՝ ուղղված նրանց պահանջմունքների բավարարմանը: Տնտեսական պրակտի-
կան՝ որպես սուբյեկտների կողմից իրականացվող գործընթացների ամբողջություն, նաև 
մարդկանց սկզբնական գիտելիքների աղբյուրն է, որոնք ձևավորվում են նրանց զգայա-
կան ընկալման և փորձի շնորհիվ: Սակայն պրակտիկ գիտելիքները, բավարար հիմք չեն 
կարող ծառայել երկրի տնտեսական արդյունավետ զարգացմանն ուղղված միջոցառում-
ներ մշակելու և իրականացնելու համար, որովհետև դրանք ձևավորվում են երևույթների 
զուտ արտաքնապես դրսևորվող հատկանիշների` տնտեսական սուբյեկտների կողմից 
ընկալման շնորհիվ, որոնք ոչ միայն չեն կարող լիարժեք պատկերացում տալ տվյալ եր-
ևույթի էական հատկանիշների, այլև, առավել ևս, տարբեր երևույթների միջև գոյություն 
ունեցող բազմաբնույթ պատճառահետևանքային կապերի ու փոխազդեցության մասին: 
Այդ խնդիրը կարող էր լուծվել միայն տնտեսական երևույթների գիտական հետազոտու-
թյան միջոցով, որի կարևորագույն սկզբունքներից են համակարգային մոտեցումն ու վեր-
լուծությունը: Տնտեսական երևույթների ուսումնասիրության նման մոտեցումը հատուկ էր 
ընդհանուր տնտեսագիտության (քաղաքատնտեսության) առաջին դպրոցի՝ մերկանտի-
լիզմի ներկայացուցիչների հետազոտություններին` սկսած 17-րդ դարի առաջին քառոր-
դից, որոնցում ուսումնասիրության առարկան հարստության, հետևապես` արժեքի ստեղծ-
ման, բաշխման ու օգտագործման (սպառման) հարաբերություններն էին երկրի ամբողջ 
տնտեսության շրջանակներում՝ շեշտը դնելով շրջանառության ոլորտի և հատկապես ար-
տաքին առևտրի զարգացման ու դրա միջոցով երկրի հարստությունն ավելացնելու վրա: 
Տնտեսագիտական հետագայում ստեղծված դպրոցների ներկայացուցիչները ևս իրենց 
հետազոտություններում կարևորել են հարստության (արժեքի) ստեղծման, բաշխման ու 
սպառման հարաբերությունները: 

Ժամանակակից տնտեսագիտությունը գիտելիքների որոշակի համակարգ է` տնտեսա-
կան պրակտիկայում միմյանց հետ փոխկապակցված և փոխազդեցության մեջ գտնվող 
տնտեսական երևույթների վերաբերյալ: Ճիշտ է, տնտեսագիտության տարբեր ուղղու-
թյունների ներկայացուցիչներ, ելնելով ելակետային տարբեր դիրքորոշումից, իրենց հետա-
զոտություններում առանձնացնում և կարևորում են այս կամ այն երևույթը` որպես զար-
գացման առանցքային տարր, բայց դրանից չի տուժում տնտեսագիտության համակարգայ-
նությունը. դա գիտության զարգացման օրինաչափ գործընթաց է՝ հետազոտողների տար-
բեր մոտեցումների ու կարծիքների առկայությամբ: Միաժամանակ, տնտեսագիտությունը, 
որպես գիտելիքների ամբողջություն և համակարգ, անընդհատ զարգանում է և հարստա-
նում տնտեսական պրակտիկայում առաջ եկող նոր երևույթների ու հարաբերությունների 
գիտական մեկնաբանություններով: Եթե տնտեսական պրակտիկան տնտեսական երևույթ-
ների ու հարաբերությունների համակարգ է, ապա տնտեսագիտությունը, որպես համա-
կարգ, տնտեսական կատեգորիաների և օրենքների ամբողջություն է, որն արտահայտում 
է տնտեսական երևույթների միջև իրականում գոյություն ունեցող փոխկապվածությունն 
ու փոխազդեցությունը և թույլ է տալիս որոշակի գիտական կանխատեսումներ կատարել 
տնտեսական զարգացման միտումների վերաբերյալ: Տնտեսագիտությունը չի բավարար-
վում երևույթների պոզիտիվ հետազոտություններով. դրա հիման վրա մշակում և ներկա-
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յացնում է նորմատիվային դրույթներ և դրանով իսկ ակտիվ դեր կատարում ընդհանուր 
տնտեսական համակարգի զարգացման, այդ թվում նաև տնտեսական գործնական 
խնդիրների լուծման գործում: Նորմատիվային տնտեսագիտության դրույթները զարգա-
ցած շուկայական տնտեսակարգ ունեցող երկրներում որպես հիմք են ծառայում պետու-
թյան տնտեսական քաղաքականության ուղղություններն ու միջոցառումները մշակելու 
համար, որոնք իրականացվում են տնտեսության պետական կառավարման համակարգի 
միջոցով: Պետք է նշել, որ տնտեսական քաղաքականության հիմքում, որպես կանոն, 
դրվում են տնտեսագիտության այն դպրոցի դրույթները, որն ավելի լայն ճանաչում ունի 
տվյալ պատմական ժամանակահատվածում: Պատահական չէ, օրինակ, որ 20-րդ դարի 
սկզբից մինչև 30-ական թվականները պետության տնտեսական քաղաքականության ոլոր-
տում գերիշխող էին նորդասական մոտեցումները, իսկ 30-ական թվականների կեսերից 
մինչև 70-ական թվականները՝ քեյնսյան դրույթները, որոնք սկզբունքորեն հակադիր էին 
նորդասական տնտեսագիտության պատկերացումներին և հիմնավորում էին տնտեսու-
թյանը պետական ակտիվ միջամտության անհրաժեշտությունը: Հետագայում արդեն գո-
յություն ունեցող մոտեցումներին զուգահեռ տնտեսության պետական կարգավորման ոլոր-
տում իրենց ուրույն տեղը գտան ինստիտուցիոնալիզմն ու ժամանակակից մոնետարիզմը: 

Տնտեսագիտական հետազոտությունների ընդհանրական օբյեկտը տնտեսական 
գործունեությունն է՝ արտադրության զարգացման տվյալ մակարդակով և որոշակի տնտե-
սական հարաբերություններով: Սակայն, քանի որ թե´ արտադրության զարգացման 
տվյալ մակարդակը և թե´ տնտեսական հարաբերությունների իրականացումը տեղի են 
ունենում տնտեսական սուբյեկտների գործունեության միջոցով, իսկ ցանկացած տնտե-
սական սուբյեկտի գործողությունների գլխավոր շարժառիթը նրա սեփական պահանջ-
մունքներն ու շահերն են, ուստի վերջինները պետք է դիտարկել որպես տնտեսական 
պրակտիկայի առանցքային երևույթներ: Տնտեսագիտությունը պետք է արտացոլի այդ 
պահանջմունքների ու շահերի էությունն ու բնույթը, փոխկապվածության ու փոխազդեցու-
թյան բնորոշ հատկանիշները և գիտականորեն հիմնավորված դրույթներ ներկայացնի 
տնտեսական քաղաքականության մեջ կիրառելու համար: Տնտեսական քաղաքականու-
թյունը չի կարող հաշվի չառնել տնտեսական սուբյեկտների պահանջմունքներն ու շահե-
րը, որոնք սուբյեկտի նկատմամբ օբյեկտիվ գործոն են և նրան մղում են այդ պահանջ-
մունքները բավարարելու կամ շահերն իրացնելու համապատասխան գործողությունների: 
Ուստի տնտեսական պրակտիկայում պետք է ստեղծվեն սուբյեկտների շահերի իրացմա-
նը նպաստող խթաններ, որոնք կապահովեն տնտեսական սուբյեկտների շահագրգռվա-
ծությունն իրենց գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու մեջ: Տնտեսական 
քաղաքականության մեջ պակաս կարևոր չեն նաև տնտեսական տարբեր սուբյեկտների՝ 
անհատների, առանձին կազմակերպությունների ու հասարակության ընդհանուր շահերի 
համաձայնեցմանն ուղղված պետական միջոցառումները, քանի որ այդ շահերը ոչ միայն 
տարբեր, այլև հաճախ հակասական են, բայց դրանց իրացումը, որպես կանոն, տեղի է 
ունենում նույն տնտեսական հիմքով, դրանք մեկը մյուսից մեկուսացած չեն, գտնվում են 
փոխազդեցության մեջ: Սեփականության տարբեր ձևերի առկայությունը, որը թելա-
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դրվում է արտադրության զարգացման օբյեկտիվ պայմաններով, ձևավորում է նաև միմ-
յանցից տարբեր, բայց փոխկապակցված շահերի համապատասխան համակարգ, որում 
գերակա են համարվում հանրային ընդհանուր պահանջմունքների բավարարմանն 
ուղղված հասարակական շահերը: Այդ պահանջմունքների բավարարման առաջնահեր-
թությունը պետք է ապահովի պետությունը ինչպես տնտեսական քաղաքականության 
ռազմավարական ծրագրերում, այնպես էլ տնտեսության կառավարման պրակտիկայում, 
և դա չպետք է իրականացվի անհատական և խմբային շահերի իրացման պայմանները 
սահմանափակելու հաշվին: Ընդհակառակը, հասարակական ընդհանուր շահերի իրա-
ցումը պետք է բարելավի տնտեսական բոլոր սուբյեկտների շահերի կենսագործունեու-
թյան պայմանները, իսկ վերջինների արդյունավետ գործունեությունը նյութական հիմքեր 
է ստեղծում հասարակական ընդհանուր պահանջմունքների բավարարման համար: Այն-
ուամենայնիվ, հասարակական շահերի իրացման գործում վճռական դերը պատկանում է 
պետությանը, որովհետև մակրոտնտեսական մակարդակով տնտեսական քաղաքակա-
նությունն ու կառավարումը զուտ պետական գործառույթներ են, և պետությունը տնտե-
սության կարգավորման ոլորտում առաջնահերթ պետք է համարի հասարակական ընդ-
հանուր պահանջմունքների բավարարման կամ շահերի իրացման անհրաժեշտությունը: 
Շուկայական տնտեսակարգի վրա հիմնված երկրներում պետությունը, որպես կանոն, 
ձևավորվում է ուղղակի կամ ներկայացուցչական ընտրությունների միջոցով: Սակայն, 
ինչպես հիմնավորել են հասարակական ընտրության տեսության հիմնադիր հանրահայտ 
ներկայացուցիչները, շուկայական հարաբերությունները անխուսափելիորեն թափանցում 
են նաև հասարակական ընտրության ոլորտ՝ յուրատեսակ փոխանակային հարաբերու-
թյուններ ձևավորելով ընտրվողների և ընտրողների միջև: Ընտրողների քվեն ստանալու 
դիմաց ընտրվողները հետընտրական խոստումներ են տալիս, որ կգործեն` ելնելով ընտ-
րողների շահերից, կնպաստեն նրանց կենսապայմանների բարելավմանը և այլն, բայց 
դա արդեն ապագայի խնդիր է: Հաստատված է նաև, որ գործող իշխանություններն էլ, 
իրենց հերթին, վերարտադրվելու հավակնություններն ամրապնդելու նպատակով ընտ-
րությունների նախօրեին սովորաբար ավելի լիբերալ և մեղմ տնտեսական գործընթացներ 
են իրականացնում, իսկ ընտրվելուց հետո՝ ավելի կոշտ, որն ամբողջությամբ ուղղվում է 
պետական իշխանության պահպանմանն ու ամրապնդմանը: Երկրի ներքին տնտեսական 
քաղաքականության մեջ գերակա պետք համարվեն հասարակության ընդհանուր շահերի 
իրացումը, ինչպես նաև տնտեսական տարբեր սուբյեկտների շահերի զուգակցումը, 
որոնց շնորհիվ պայմաններ են ստեղծվում հասարակական շահերի իրացման համար: 
Այնինչ հազվագյուտ չեն դեպքերը, երբ պետական քաղաքականության և կառավարման 
պրակտիկայում առաջին պլան են մղվում պետական ապարատի ներկայացուցիչների ան-
հատական ու խմբային  նեղ շահերը, որոնց թիկունքում կանգնած են որոշ բարձր պաշ-
տոնյաներ կամ լոբբիստական խմբեր: Պետության օրենսդիր և  գործադիր մարմիննե-
րում աշխատողները պետք է օժտված լինեն որոշակի հատկանիշներով` կրթական և գի-
տական բարձր մակարդակ, որ թույլ է տալիս ամբողջական պատկերացում ունենալ 
մարդկանց միջև գոյություն ունեցող հասարակական հարաբերությունների և շահերի մա-
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սին, գաղափարական հասունություն, ազնվություն ու սկզբունքայնություն, նվիրվածու-
թյուն ընդհանուր հասարակական շահերին ու ազգի բարեկեցությանը, այլ ոչ թե զուտ սե-
փական նեղ շահերին ու եսասիրական ձգտումներին: 

Տնտեսության ոլորտում գործող սուբյեկտների շահերի տարբերությունների և դրանց 
համաձայնեցման կամ զուգակցման անտեսումը կարող է հանգեցնել տնտեսական ու սո-
ցիալական լուրջ ցնցումների, որովհետև դա անդրադառնում է արտադրությունում զբաղ-
վածների աշխատանքի արդյունավետության վրա՝ թուլացնելով նրանց շահագրգռվածու-
թյունն արտադրության արդյունքների ապահովման մեջ, քանի որ նման պայմաններում 
աչքաթող են արվում նաև նյութական խթանման լծակների` արտադրության զարգացման 
պահանջներին համապատասխանեցման պետական գործընթացները, ինչպես նաև 
վստահությունը պետության նկատմամբ: Պետք է նկատի ունենալ նաև, որ երկրների 
միջև աշխատանքի միջազգային բաժանման և տնտեսական ինտեգրման ժամանակակից 
փուլում այս կամ այն երկրի տնտեսական զարգացման վրա որոշակի ազդեցություն ունի 
նրա հետ տնտեսական համագործակցության մեջ գտնվող երկրների տնտեսական և քա-
ղաքական իրավիճակը, այսինքն` մեկուսացված շահեր գոյություն չունեն ոչ երկրի ներ-
սում և ոչ էլ միջազգային ասպարեզում, որովհետև շահերը ձևավորվում և իրացվում են 
որպես գոյություն ունեցող հարաբերությունների անմիջական դրսևորում սուբյեկտների 
գործունեության մեջ և կարող են իրացվել այդ հարաբերությունների շրջանակներում: Այս 
տեսանկյունից հատկապես տարօրինակ են հնչում առանձին երկրների ղեկավարների 
արդեն սովորական դարձած այն հայտարարությունները, թե նրանց այս կամ գործողու-
թյունը բխում է իրենց երկրի շահերից՝ չանդրադառնալով իրենց երկրի հետ որոշակի հա-
րաբերությունների մեջ գտնվող երկրների շահերին, որոնց հաշվին էլ հաճախ իրացնում 
են իրենց երկրի շահերը: Նման հակասական փոխհարաբերություններ գոյություն ունեն 
նաև երկրի ներքին տնտեսական սուբյեկտների շահերի միջև՝ յուրաքանչյուրը ձգտում է 
իրականացնել այն հարաբերությունները կամ այն գործընթացները, որոնք անմիջականո-
րեն նպաստում են սեփական շահերի իրացմանը: Բայց արտադրության արդյունավե-
տություն և կայուն աճ կարող է ապահովվել, եթե պայմաններ ստեղծվեն բոլոր տնտեսա-
կան սուբյեկտների շահերը իրացնելու համար: Այստեղ արդեն վճռական դեր կարող է 
կատարել պետության ներքին տնտեսական քաղաքականությունը տնտեսական սուբյեկտ-
ների շահերի զուգակցման միջոցով՝ օգտագործելով ինչպես այդ սուբյեկտների միջև 
փոխհարաբերությունների օրենսդրական կարգավորման հնարավորությունները, այնպես 
էլ մշակելով ու ներդնելով տնտեսական խթանման ճկուն համակարգ, որը նպաստավոր 
կլինի տնտեսական տարբեր սուբյեկտների շահերի իրացման կամ պահանջմունքների 
բավարարման համար: 

Պետության ներքին տնտեսական քաղաքականության գլխավոր խնդիրը տնտեսա-
կան սուբյեկտների արդյունավետ գործունեության համար համապատասխան պայման-
ների ապահովումն է և հասարակական ընդհանուր պահանջմունքների բավարարումը՝ 
դա դիտելով որպես գերակա շահ: Եթե առանձին անհատը կամ մարդկանց խումբը, սե-
փական շահերի մասին որոշակի պատկերացում ունենալով հանդերձ, չի կարող ազդել 
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տնտեսական գործունեության ընդհանուր պայմանների վրա, ապա պետությունը պետք է 
տնտեսական զարգացման ցանկացած փուլում, տվյալ ժամանակի պահանջներին համա-
պատասխան, որոշակի բարեփոխումներ իրականացնի տնտեսության բոլոր ոլորտնե-
րում՝ ելնելով տնտեսական քաղաքականության իրականացման հեռանկարային և ընթա-
ցիկ ծրագրերից: Տնտեսական բարեփոխումները որոշակի փոփոխություններ են առաջ 
բերում սուբյեկտների գործունեության պայմանների մեջ` առաջին հերթին  սուբյեկտների 
նյութական շահագրգռվածության ոլորտում, որն էլ, իր հերթին, որպես նրանց շահերի 
իրացման մեխանիզմի առաջնային օղակ, անմիջականորեն արտացոլվում է շահերի բո-
վանդակության և դրանց փոխկապվածության մեջ: Պետության կողմից իրականացվող 
արմատական տնտեսական բարեփոխումները կարող են հանգեցնել տնտեսական սուբ-
յեկտների շահերի ողջ համակարգի և դրանց փոխազդեցության բնույթի էական փոփո-
խությունների: Այսպիսով` եթե պետության տնտեսական քաղաքականության մշակման և 
իրականացման գործընթացներում առանցքային նշանակություն ունեն տնտեսական 
սուբյեկտների շահերն ու պահանջմունքները, ապա, մյուս կողմից` վերջինների բովանդա-
կության մեջ գործունեության պայմանների փոփոխության շնորհիվ որոշակի փոփոխու-
թյուններ են տեղի ունենում տնտեսական քաղաքականության մշակման և իրականաց-
ման միջոցով: 

Ճիշտ է այն ընդհանուր ըմբռնումը, որ «Այն ամենը, ինչի համար մարդը պայքարում է, 
կապված է նրա շահերի հետ», քանի որ շահը մարդու անբաժան ուղեկիցն է և նրան որո-
շակի գործողությունների է մղում: Սակայն, նախ` մարդկանց շահերը ոչ թե տրված են ի 
վերուստ, այլ ձևավորվում են հասարակական արտադրության զարգացման որոշակի մա-
կարդակի և գոյություն ունեցող հասարակական հարաբերությունների, այսինքն` նրանց 
կենսագործունեության օբյեկտիվ պայմանների ազդեցությամբ, հետևապես, վերջիններից 
կախված, փոփոխվում են, որն էլ դրսևորվում է նաև նրանց նպատակների ու գործունեու-
թյան բնույթի մեջ: Երկրորդ` յուրաքանչյուր տնտեսական սուբյեկտ` լինի առանձին ան-
հատ, թե միևնույն պայմանների մեջ գտնվող մարդկանց որոշակի խումբ, գիտակցական 
գործունեություն է իրականացնում, որում իր իսկ շահերի իրացման կամ պահանջմունք-
ների բավարարման պայմանների ճանաչման կամ գիտակցման մակարդակը որոշակի 
դեր է կատարում: Այնպես որ, եթե շահը մարդու գործունեության անբաժան ուղեկիցն է, 
ապա դա դեռևս չի նշանակում, որ շահի կրողը՝ սուբյեկտը, անվերապահորեն ենթարկ-
ված է այդ շահին, չի կարող ակտիվ դեր խաղալ տվյալ հարաբերության մեջ: Պետու-
թյունն իր տնտեսական քաղաքականությամբ կարող է առավել ակտիվ դեր խաղալ, եթե 
դա արտահայտում է տնտեսական զարգացման առաջադիմական միտումները, որոնց 
իրականացմանն են ուղղված տնտեսական բարեփոխումները, և որոնք նպաստում են 
նաև հասարակական ընդհանուր շահերի իրացմանը: Պետությունը տնտեսական զար-
գացման ընթացիկ և հեռանկարային ծրագրերում ձգտում է տնտեսական սուբյեկտների 
գործունեությունն ուղղակիորեն կամ դրա արդյունքներն ուղղել նաև հասարակական պա-
հանջմունքների բավարարմանը կամ շահերի իրացմանը՝ նկատի ունենալով հասարակու-
թյան բոլոր անդամների կյանքի ու գործունեության ընդհանուր պայմանների ապահով-
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ման անհրաժեշտությունը: Հասարակական շահերը վերացական հասկացություն չեն: 
Դրանց որոշակի  տարրեր առկա են նաև անհատական և խմբային շահերի մեջ՝ որպես 
կենսագործունեության ընդհանուր պայմանների արտահայտություն: Բայց դրանք առան-
ձին անհատների ու մարդկանց խմբերի շահերի մեջ տարբեր չափերով են արտահայտ-
ված՝ կախված մարդկանց անձնական հատկանիշներից, կրթական մակարդակից, հա-
սարակական հարաբերությունների վերաբերյալ սեփական պատկերացումներից, ինչպես 
նաև աշխարհայացքից և գաղափարական դիրքորոշումից: Պետությունը կարող է հասա-
րակական ընդհանուր խնդիրների լուծմանն ուղղված արդյունավետ գործունեություն ծա-
վալել, մանավանդ որ պետության՝ որպես հասարակական շահերի անմիջական կրողի շա-
հերի ու գործունեության մեջ գաղափարական գործոնի դերն անհամեմատ ավելի մեծ է:  

 
ЛЕВОН ХЧЕЯН  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА 

 

Ключевые слова: интересы, потребности, экономическая 
заинтересованность, материальное сти-
мулирование, системный подход, экономи-
ческий рост, экономическая политика, сис-
тема интересов, противоречивость, взаи-
модействие  

 

В статье обсуждаются две ключевые движущие силы экономического развития и стабиль-
ного роста. Ими являются взаимоотношения и природа взаимодействия интересов экономи-
ческих субъектов и государственной экономической политики. Теоретически обосновывается 
необходимость обеспечения условиями реализации экономических интересов в политике, а с 
другой стороны, активная роль экономической политики в процессе формирования и изменение 
этих интересов. Параллельно экономичеким интересам субъектов, государственная экономи-
ческая политика становится одним из основных движущих сил экономического роста, что про-
является в повышении производственной эффективности со стороны государства в сфере 
реформ. 

 

LEVON KHCHEYAN  
 

THE INTERACTION OF ECONOMIC INTERESTS AND ECONOMIC POLICY 
 

Key Words: interests, wants, economic interest, material 
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growth, economic policy, system of interests, 
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Interrelations and the nature of interactions between two key driving forces, in particular, interests 
of economic subjects and the state economic policy for economic development and stable growth are 
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considered in the article. In theory, the necessity to provide realization conditions of economic interests 
in policy, and, on the other hand, an active role of economic policy in the process of formation and 
changes of these interests in grounded in the article. With the subjects economic interests, the 
Government’s economic policy becomes one of the basic driving forces for economic growth the 
manifestation of which is directed at increasing production efficiency accepted by Government in the 
sphere of reforms. 

 
 

 
ԵԼԵՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  սոցիալական պաշտպանություն, բարեփո-
խում, բնակչություն, կառավարում, շուկայա-
կան տնտեսություն, կատարելագործում, 
արդյունավետություն 

 

Բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը որոշիչ ազդեցություն ունի յուրաքանչյուր 
երկրի կայուն սոցիալ-տնտեսական վերարտադրության վրա՝ ինչպես դրա առանձին տարածա-
շրջանների, այնպես էլ ամբողջ պետության առումով: Հայաստանի Հանրապետությունն այս առու-
մով ևս բացառություն չէ: 

Սույն հոդվածում, ուսումնասիրելով ՀՀ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հիմնա-
հարցերը, անդրադարձ ենք կատարել դրա կառավարման արդյունավետ համակարգի ձևավորման 
սկզբունքորեն նոր մոտեցումների մշակմանը: 

 

ՀՀ-ում իրականացվող բարեփոխումների հետևանքները հանգեցրեցին երկրի տնտե-
սության կառուցվածքային փոփոխությունների, որոնք էլ էականորեն ազդեցին բնակչու-
թյան կենսամակարդակի վրա: Շուկայական տնտեսության անցման զուգընթաց դրսևոր-
վեց պետության քաղաքականության սոցիալական ուղղվածության ուժեղացման, շուկայի 
անբարենպաստ ազդեցությունից բնակչության սոցիալական պաշտպանության արդյու-
նավետ համակարգի ստեղծման անհրաժեշտությունը:  

Վերջին տարիների փորձը վկայում է, որ պետական քաղաքականության նպատակ-
ներին, այդ թվում՝ սոցիալական ոլորտի, հասնելու համար բավական չէ դրանք ձևավորել, 
դրանց համար ապահովել իրավական բազա և մշակել գործողությունների պլան: Անհրա-
ժեշտ է կազմակերպել նաև այդ պլանների կատարումը, մշտապես վերահսկել դրանց 
իրագործման ընթացքը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ ճշգրտել: 

ՀՀ տնտեսության կայունացման և բնակչության եկամուտների աճին զուգընթաց, ան-
հրաժեշտ է փնտրել երկրի բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգի 
կառավարման նոր մոտեցումներ և ձևեր:  



 122

Բնակչության սոցիալական պաշտպանության ոլորտում առաջնահերթությունների 
լուծման դեպքում կառավարման կատարելագործման ուղղություններից է աղքատության 
բացասական հետևանքների և սոցիալական անհավասարության մեղմացումը, ինչպես 
նաև բնակչության սոցիալական սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների 
գործունեության դերի բարձրացմանը և սոցիալական ծառայությունների մատուցման 
որակի աճի ապահովմանը ուղղված պետության ուշադրությունը: Նշենք, որ 2014 թ-ի հա-
մեմատ 2015 թ-ին ՀՀ-ում նկատվել է բնակչության մեկ շնչին բաժին ընկնող եկամուտ-
ների աճ: Սակայն ՀՀ բնակչության 30%-ը, ըստ պաշտոնական վիճակագրության, հա-
մարվում են աղքատ, այդ թվում՝ 8.6%-ը՝ շատ աղքատ, իսկ 2.3%-ը՝ ծայրահեղ աղքատ և 
պետական սոցիալական օգնության կարիք ունեցողF

1
F: Առավել բարդ և խոցելի է գյուղա-

կան և սահմանամերձ շրջանների բնակչության սոցիալական վիճակը: 
ՀՀ-ում բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգի կառավարման 

նոր մոդելի կառուցումը պետական կառավարման առաջնահերթ խնդիրներից է մոտ հե-
ռանկարում: Այս խնդիրն առանձնահատուկ արդիականություն է ձեռք բերում ՀՀ տնտե-
սական զարգացման նոր փուլ, որն աշխարհում բնորոշվում է իբրև զարգացման շուկայա-
կան տնտեսության փուլ, թևակոխելու պայմաններում: Հետևաբար՝ շատ կարևոր է ժա-
մանակակից շուկայական պայմաններին համապատասխան սոցիալական հարաբերու-
թյունների համակարգի ստեղծումը: Վերջինի համար կպահանջվի ինչպես բնակչության 
սոցիալական պաշտպանության համակարգի ձևավորման հետ կապված հիմնախնդիր-
ների, այնպես էլ դրա կառավարման մեխանիզմի խոր գիտական վերլուծություն, ինչը 
թույլ կտա համալիր լուծման ենթարկել գիտապրակտիկ հիմնահարցերը: 

Մեր կարծիքով, նոր մեխանիզմը պետք է կառուցվի սկզբունքորեն որակական նոր 
հիմքի վրա: Բնակչության սոցիալական պաշտպանության կառավարման արդյունավե-
տությունը այս պարագայում պետք է գնահատել ոչ թե ըստ սոցիալական գործառույթնե-
րի իրականացման վրա պետության կողմից կատարվող ծախսերի նվազեցման, այլ ըստ 
տվյալ համակարգի բոլոր շահառուների ռեսուրսների օգտագործման սոցիալական ար-
դյունքի առավելագույն մեծացման: Կարևոր է նաև ապահովել սոցիալական խնդիրների 
լուծման համալիր մոտեցում՝ յուրաքանչյուր մարդու համար բացահայտել յուրաքանչյուր 
կոնկրետ դեպք և ցուցաբերել համապատասխան սոցիալական օգնություն: Վերակառուց-
ման գործընթացը սոցիալական ոլորտի աշխատողներից պահանջում է ձևավորված 
խնդիրների խորը ընկալում և բարձր պրոֆեսիոնալիզմ, որոնք էլ կկազմեն բնակչության 
սոցիալական պաշտպանության վերափոխված համակարգի ձևավորման հիմքը: 

Արդյունավետ կառավարչական որոշումների ընդունումը ինքնանպատակ չէ: Սոցիա-
լական պաշտպանության կառավարման համակարգի կազմակերպումն ու կատարելա-
գործումը այն ուղղություններից են, որոնք թույլ են տալիս առանց լրացուցիչ ծախսերի աշ-
խատել ավելի արդյունավետ, աշխատել հանուն այն մարդկանց, ովքեր սոցիալական 

                                            
1 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2015 թ., վիճակագրական-վերլուծական զեկույց, 

ՀՀ ԱՎԾ: 
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պաշտպանության կարիք ունեն: Բնակության սոցիալական պաշտպանության կառավար-
ման օպտիմալ մոդելը ենթադրում է բնակչության սոցիալական պաշտպանության ոլոր-
տում պետության կողմից վարվող քաղաքականության բարելավում, սոցիալական ծառա-
յությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացում, պետական սոցիալական 
ծառայությունների որակի բարելավում, ինչպես նաև կառավարչական գործառույթների 
կրկնության բացառում: Բնակչության սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կառա-
վարման նոր կազմակերպատնտեսական մեխանիզմի ձևավորումն անհրաժեշտ է ուղղել 
հարաբերությունների բնույթի, մեխանիզմի կառուցվածքային տարրերի միջև կապի և 
նշանակության փոփոխությանը: 

Նշված փոփոխությունը, մեր կարծիքով, նախատեսում է պետական կառավարման 
մարմինների՝ որպես ՀՀ բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգի կա-
ռավարման հիմնական սուբյեկտի, դերի փոփոխություն հետևյալ միջոցառումների իրա-
կանացման հիման վրա. 

 հարկային, վարկային, բյուջետային մեխանիզմների, տնտեսավարող սուբյեկտնե-
րի պետական պատվերի մեխանիզմի, ոչ առևտրային կազմակերպությունների օգ-
նությամբ բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգի կառավար-
ման մեջ դրանց մասնակցության մասնաբաժնի ավելացման ակտիվ խթանում, 

 բնակչությանը սոցիալական օգնություն ցուցաբերելու գործում պետական կառա-
վարման մարմինների մոտեցումների փոփոխություն, 

 ըստ արդյունքների կառավարման սկզբունքների և ընթացակարգերի ներդրում 
պետական կառավարման մարմիններում: 

Թվարկված նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ է ձևակերպել ընտրված 
ուղղությունների և գործունեության միջոցների ռազմավարական խնդիրներ: 

Բացի վերոնշյալից, բնակչության սոցիալական սպասարկում իրականացնող կազմա-
կերպությունների բյուջետային միջոցների օգտագործման պլանավորման և վերահսկման 
մեխանիզմի կարևոր տարր պետք է դարձնել ֆինանսական նորմատիվները, որոնց ձևա-
վորումն ու կիրառումը անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ սկզբունքներով. 

 բնակչության պահանջմունքների առավելագույն բավարարում պետական համ-
ընդհանուր հասանելի ծառայություններում,  

 ֆինանսական նորմատիվների կիրառման հիմնավորվածություն, հաշվի առնելով 
երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը,  

 սոցիալական ծառայությունների տրամադրման հասանելիության ապահովում, 
 նորմատիվների բյուջետային և արտաբյուջետային ֆինանսավորման թափանցի-

կության ապահովում, 
 ֆինանսական նորմատիվների վերահսկման գործում գործադիր իշխանության 

պատասխանատվության բարձրացում, 
 ֆինանսական նորմատիվների օրենսդրական ամրագրում,  
 ֆինանսական նորմատիվների համակարգի ձևավորման մասին բնակչության 

իրազեկում: 
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Բացի վերոնշյալից, բնակչության սոցիալական պաշտպանության կառավարման ար-
դյունավետության գնահատման համար նպատակահարմար է իրականացնել դրա առան-
ձին բաղադրիչների կառավարման արդյունավետության գնահատում՝ սոցիալական սպա-
սարկման ոլորտում կադրային ռեսուրսների կառավարման գնահատում, սոցիալական 
ծառայության ծավալների և արժեքների կառավարման արդյունավետության գնահատում, 
ստացիոնար սոցիալական սպասարկման կառավարման գնահատում: 

Ամփոփելով նշենք, որ սոցիալական ոլորտի կառավարման կատարելագործման հա-
մար կարևոր նշանակություն ունի բնակչության սոցիալական պաշտպանության արդյու-
նավետության գնահատումը, ինչը կնպաստի ռազմավարական կառավարման օպտիմալ 
ուղիների և մեխանիզմների ընտրությանը, կառավարման համակարգում սխալների և թե-
րությունների ժամանակին բացահայտմանը, ֆինանսական և այլ ռեսուրսների ծախսի 
օպտիմալացմանը: 

 
ЕЛЕНА КАРАПЕТЯН  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РА 

 

Ключевые слова: социальная защита, реформа, население, 
управление, рыночная экономика, совер-
шенствование, эффективность  

 

Социальная защита населения оказывает решающее воздействие на устойчивое социаль-
но-экономическое воспроизводство как в отдельных регионах, так и в государстве в целом. В 
связи с этим Республика Армения также не является исключением.  

В данной статье, рассматривая проблемы социальной защиты населения РА, предложена 
выработка принципиальных подходов к формированию эффективной системы управления со-
циальной защитой населения. 

 
ELENA KARAPETYAN  

 

MAIN DIRECTIONS TO IMPROVEMENT OF SOCIAL SECURITY SYSTEM IN RA 
 

Key Words: social security, reform, population, management, 
market economy, improvement, efficiency 

 

Social security has a decisive impact on sustainable economic and social reproduction, both in 
individual regions and in the country as a whole. In this regard, the Republic of Armenia is not an 
exception.  

In this article, considering issues of social protection of population in Armenia, we propose to 
develop fundamental approaches to formation of efficient management system for social protection of 
the population. 
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ԳՐԻԳՈՐ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ 
 Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ  
ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  աշխատանքային ռեսուրսներ, արտագաղթ, 
արտադրության ակտիվ գործոն, տեխնոլո-
գիա, տնտեսական աճ, միջազգային շարժ, 
բնական աճ, ուղեղների հոսք, պետական մի-
ջոցներ, գլոբալ մրցակցություն 

 
Ժամանակակից ազգային և համաշխարհային տնտեսությունների զարգացման և տնտեսա-

կան աճի գործում վճռական դեր են ստանձնել աշխատանքային ռեսուրսները, հատկապես մարդ-
կային կապիտալը և նորարարությունները: 

Պատահական չէ, որ Ջ. Քեյնսը աշխատանքային ռեսուրսները և ձեռներեցությունը համարում 
է արտադրության ակտիվ գործոններ: 

Հիմք ընդունելով վերը նշվածը՝ կարող ենք հաստատել, որ աշխատանքային ռեսուրսների 
միջազգային շարժը զարգացող երկրներից, այդ թվում նաև՝ Հայաստանից, թողնում են նաև բա-
ցասական հետևանքներ: Հիմք ընդունելով դա՝ աշխատանքում խնդիր է դրվել բացահայտելու այն 
հիմնախնդիրները, որոնք առաջանում են Հայաստանի աշխատանքային ռեսուրսների արտագաղ-
թի պատճառով:  

 

Ժամանակակից ազգային և համաշխարհային տնտեսությունների զարգացման ու 
տնտեսական աճի գործում վճռական դեր են ստանձնել աշխատանքային ռեսուրսները, 
հատկապես մարդկային կապիտալը և նորարարությունները, որոնք մարդու գործունեու-
թյան արդյունքն են: Դա առաջին հերթին պայմանավորված է այն իրողությամբ, որ համ-
աշխարհային բնական ռեսուրսները սահմանափակ են և գնալով կրճատվում են: Ջ. Քեյն-
սը գտնում է, որ արտադրության գործոնների շարքում գերադասելի է աշխատանքը, ան-
պայման ընդգրկելով ձեռնարկատիրոջ և նրա օգնականների անձնական ծառայություն-
ները, դիտարկելով արտադրության միակ գործոն, որը գործում է տեխնոլոգիայի, բնա-
կան ռեսուրսների, արտադրական սարքավորումների և արդյունավետ պահանջարկի առ-
կայությամբF

1
F: Քեյնսի նման եզրակացությունը հիմնավոր է այն հանգամանքով, որ նա 

աշխատանքային ռեսուրսները և ձեռնարկատերերի գործունեությունը համարում է ար-
տադրության ակտիվ գործոն, իսկ արտադրության մյուս գործոնները` կապիտալը և հողը 
(հանքահումքային ռեսուրսները)` պասիվ գործոններ: Քեյնսի եզրակացությունը հիմնա-
վոր է նաև այն բանով, որ մարդու գործունեության (աշխատանքի) արդյունքով են պայմա-
նավորված տեխնիկական, տեխնոլոգիական և նորարարական բոլոր փոփոխությունները, 
որոնք հիմք են հանդիսանում տնտեսության զարգացման և տնտեսական աճի համար: 

                                            
1 Տե՛ս Кейнс Дж. М., Общая теория занятости, процента и денег. Антология экономической классики, т. 2, М., 
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Վերը նշվածների լավագույն հաստատումը պետք է համարել աշխատանքային ռե-
սուրսների օգտագործման ճապոնական մոդելը: Հայտնի է, որ Ճապոնիան, ինչպես նաև 
Հայաստանը, չունեն բնական ռեսուրսների մեծ պաշարներ: Անցյալ դարի 50-ական թվա-
կաններին Ճապոնիան համարվում էր խաղալիքներ արտադրող երկիր: Ճապոնիան 
խնդիր դրեց` խաղալիքներ արտադրող երկրից դառնալ լավագույն տեխնիկա և տեխնոլո-
գիա արտադրող երկրներից մեկը: Ճապոնիայի կառավարությունը խնդրի լուծումը պայ-
մանավորեց որոշակի մոդելով` օգտագործել Ճապոնիայի աշխատանքի ազգային առանձ-
նահատկություններն ու սովորույթները, սահմանել նույն ֆիրմայում երկարատև աշխատե-
լու հնարավորություն (անգամ ցմահ), աշխատանքի կոլեկտիվ պայմանագրի կնքում, 
առանց աշխատանքի ստաժը հաշվի առնելու վարձատրության չափի սահմանում և այլն: 
Այդ ամենի հիմքում դրվեց ֆիրման մեր բոլորի ընդհանուր տունն է փիլիսոփայությունը: 
Նման մոտեցումը Ճապոնիայում գործում է առ այսօր: Ճապոնիայի կառավարության կող-
մից տնտեսության մեջ նշված մոդելի կիրառումը հիմք հանդիսացավ, որ անցյալ դարի 70-
80-ական թվականներին երկիրն իրոք դառնա աշխարհի լավագույն տեխնիկա և տեխնո-
լոգիա ստեղծող զարգացած երկրներից մեկը: Ավելին, անցյալ դարի 80-ական թվական-
ներից սկսած Ճապոնիայի տնտեսության մեջ գործազրկությունը չի գերազանցել 3,1-ըF

1
F: 

Բնական է, որ Ճապոնիայի կառավարության այդ միջոցառումները պետականորեն 
ամրագրվել են որպես աշխատանքի (աշխատանքային ռեսուրսների) կիրառման համա-
պատասխան կանոններ և օրենսդրական ակտեր:  

Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ Ճապոնիան և Հայաստանի Հանրապետու-
թյունը իրենց հանքահումքային ռեսուրսների առկայությամբ միմյանց նման են, ապա աշ-
խատանքային ռեսուրսների օգտագործման ճապոնական մոդելի կիրառումը Հայաստա-
նի Հանրապետության տնտեսության մեջ խիստ անհրաժեշտ է:  

Ավելին, այսօր զարգացած և զարգացող երկրները տնտեսության զարգացման և 
տնտեսական կայուն աճի գործում հիմնական շեշտը դրել են աշխատանքային ռեսուրսնե-
րի և, հատկապես, մարդկային կապիտալի արդյունավետ կիրառման խնդրի վրա:  

Աշխատանքային ռեսուրսների համաշխարհային շարժը նոր երևույթ չի, այն եղել և 
մնում է մարդկային հասարակության անբաժան ուղեկիցը: Իհարկե, աշխատանքային ռե-
սուրսների միջազգային շարժն ունի տարբեր պատճառներ, սակայն պատճառների մեջ 
հիմնականը եղել և մնում է մարդկանց սոցիալ-տնտեսական վիճակը: Ժամանակակից 
պայմաններում աշխատանքային ռեսուրսների միջազգային շարժը ստացել է գլոբալ 
բնույթ: Տարեկան երկրից երկիր այսօր տեղափոխվում է շուրջ 20 մլն մարդ: Տեղաշարժը 
մեծ է դեպի ԱՄՆ, Եվրոպա, Հարավային Ամերիկա, Ռուսաստանի Դաշնություն և այլն: 

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ աշխատանքային ռեսուրսների միջազգա-
յին շարժի հիմնական պատճառը բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմաններն են, 
ապա պետք է նկատել, որ աշխատանքային ռեսուրսների միջազգային շարժը հիմնակա-
նում ուղղված է դեպի զարգացած երկրներ: Դրա լավագույն հաստատումը կարող է լինել 

                                            
1 Տե՛ս Хасбулатов Р. И., Мировая экономика, М., изд. “Юрайт”, 2012, էջ 614: 
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Հայաստանի բնակչության շարժը ԱՄՆ, Եվրոպա, Ռուսաստանի Դաշնություն և այլ 
երկրներ: Սկսած ՀՀ-ի աղետալի երկրաշարժից, ապա մեր երկրի տնտեսական նոր հա-
մակարգի անցման տարիներին, Հայաստանից արտագաղթել է մեկ միլիոնից ավելի 
մարդ, որը շարունակվում է ներկա պայմաններում: Իհարկե, դա պայմանավորված է Հա-
յաստանի աղետալի երկրաշարժով, մեզ բաժին ընկած պատերազմով, շարունակվող ոչ 
խաղաղություն և ոչ պատերազմի իրավիճակով, և այդ բոլորը իրենց ազդեցությունն են 
ունեցել բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակի և դրա շարունակվող ընթացքի վրա, 
որը պետք է համարել Հայաստանից բնակչության արտագաղթի գլխավոր պատճառ: 
Վստահորեն կարելի է ասել, որ Հայաստանից արտագաղթը շարունակական չէր լինի, 
եթե բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմաններն աստիճանաբար բարելավվեին: 

ՀՀ-ից արտագաղթողների մեծ մասը հանդիսանում է երիտասարդությունը: Այդ մա-
սին վկայում են ոչ միայն պաշտոնական վիճակագրությունը, այլ նաև սոցիոլոգիական հե-
տազոտությունների արդյունքները: Հարկ է նշել, որ արտագաղթն ունի որոշակի դրական 
արդյունքներ, սակայն Հայաստանի համար արտագաղթը միանշանակ բացասական 
երևույթ է, որը պատճառաբանվում է հետևյալ հանգամանքներով. 

1. Հայաստանի ակտիվ բնակչության արտագաղթի պատճառով տեղի է ունենում 
բնակչության ծերացում, որովհետև արտագաղթողների մեջ մեծ է մինչև 50 տարե-
կան երիտասարդների տեսակարար կշիռը: Դա իր բացասական ազդեցությունն է 
թողնում բնակչության բնական աճի վրա: Վերջին 1,5 տասնամյակում ՀՀ-ի բնակ-
չության բնական աճը 1000 բնակչի հաշվով կազմել է 2,7-3,4 մարդ: Բնակչության 
բնական աճի նվազումը դարձել է ազգային անվտանգության խնդիր:  

2. Այսօր աշխարհում հայերի թիվը մոտավորապես 10 մլն է, որից հայաստանաբնակ-
ները կազմում են 2.5-3 մլն մարդ: 

3. Հայաստանից հեռացել և շարունակում են հեռանալ բարձր որակավորում ունեցող 
անձինք. արտագաղթի մեջ մեծ է ուղեղների հոսքը: Ուղեղների արտահոսքը 
Հայաստանից տեղի է ունենում այլ երկրներում բարձր վարձատրությամբ աշխա-
տանք գտնելու նպատակով կամ արտասահմանյան երկրներում կրթություն ստա-
նալուց հետո հայրենիք չվերադառնալու պատճառով: 

4. Բնակչության արտագաղթը Հայաստանից (հատկապես երիտասարդների) խիստ 
ազդեցություն է թողնում ոչ միայն բնակչության թվաքանակի վերարտադրության 
նվազման վրա, այլ դարձել է երկրի անվտանգության ապահովման կարևոր 
խնդիր:  

5. Խիստ մտահոգիչ է այն փաստը, որ Հայաստանի երիտասարդության զգալի մասը 
արտասահմանյան զարգացած երկրներում կրթություն է ստանում մեր երկրի պե-
տական միջոցների հաշվին և չեն վերադառնում հայրենիք: Արտասահմանում 
նրանք մշտական բնակություն և աշխատանք ստանալով հարկ են վճարում ար-
տասահմանյան երկրներին, որը բացասական ազդեցություն է թողնում ոչ միայն 
բնակչության թվի կրճատման, այլ նաև Հայաստանի պետական միջոցների օգ-
տագործման վրա: 
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6. Շատ հաճախ արտագաղթի անհատական հոսքերը ներառում են նաև ընտանիք-
ների անդամներին, այսինքն` անհատների արտագաղթը պատճառ է դառնում 
հայրենիքից արտագաղթի մեծացմանը: 

7. Անառարկելի փաստ է, որ բոլոր երկրների գլխավոր հարստությունը ակտիվ աշ-
խատանքային տարիքում գտնվող մարդկային ռեսուրսներն են, որի կորուստը 
բազմակողմանի բացասական ազդեցություն է թողնում ցանկացած երկրի, այդ 
թվում նաև Հայաստանի, տնտեսական զարգացման և առաջընթացի վրա:  

Մեր կարծիքով, արտագաղթի վերը նշված բացասական ազդեցությունները մեղմացնե-
լու համար անհրաժեշտ է դարձել Հայաստանի բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակի 
ծրագրված բարելավման անհրաժեշտությունը, քանի որ սեփական հայրենիքից անհատ-
ներն առմիշտ չեն հեռանա, եթե գտնվեն տնտեսական և սոցիալական կատարյալ պայ-
մաններում: 

Ներկա պայմաններում, ըստ ազգային վիճակագրության տվյալների, Հայաստանում 
աշխատունակ բնակչության գործազրկությունը 16.21 է, բնակչության աղքատությունը` 
32, իսկ ըստ Համաշխարհային բանկի միջին տվյալների` Հայաստանի բնակչության 
աղքատությունը 40 է:  

Հայաստանում փոքր և միջին ձեռներեցների թիվը, որը չափազանց կարևոր դերա-
կատարում ունի աշխատանքային ռեսուրսների զբաղվածության գործում, ըստ փոքր և 
միջին ձեռներեցության զարգացման կենտրոնի կազմում է 73 հազար ձեռներեց, որոնց 
բաժինը մեր երկրի ՀՆԱ-ի կազմում 27 է, այն դեպքում, երբ զարգացած և մի շարք զար-
գացող երկրներում այն կազմում է 70-ից ավելի:  

Համաձայն Համաշխարհային ֆորումի հրապարակած Գլոբալ մրցակցություն 2014-
2015 թթ. զեկույցի, Հայաստանը աշխարհի 144 մրցունակ տնտեսությունների ցուցակում 
գրավում է 85-րդ տեղը, որը ցածր ցուցանիշ է: Կարծում ենք, որ աշխատանքային ռե-
սուրսների զբաղվածությունն ընդլայնելու և բնակչության կենսամակարդակը բարձրաց-
նելու խնդրի լուծումը մեծ չափով պայմանավորված է փոքր և միջին գործարարության 
ընդլայնման և արտագաղթն աստիճանաբար կրճատելու հետ:  

Վերը նշվածները թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ Հայաստանից արտագաղթը 
սահմանափակելու խնդրի լուծման հիմքում պետք է դնել զբաղվածության ընդլայնումը, 
գործազրկության կրճատումը, բնակչության կենսամակարդակի բարձրացումը, աշխա-
տանքային ռեսուրսների զբաղվածության որոշակի մոդելի կիրառումը և կառավարության 
կողմից ծրագրված միջոցառումների ներդրումը: 
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ГРИГОР КИРАКОСЯН  
 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ.  
СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МИГРАЦИИ  

 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, миграция, активный 

фактор производства, технология, эконо-
мический рост, международное движение, 
естественный рост, мозговая утечка, 
государственные средства, глобальная кон-
куренция    

 
Трудовые ресурсы, в частности, человеческий капитал и новшества, сыграли критичес-

кую роль в развитии и экономическом росте современных, как национальных, так и междуна-
родных экономик. Не случайно, что Кейнз считает трудовые ресурсы и предпринимательство 
активным фактором производства. 

Принимая за основу вышесказанное, мы можем утверждать, что международное движение 
трудовых ресурсов из развивающихся стран, в том числе из Армении, вызывает определенные 
негативные последствия. Задачей данной статьи было выявить те проблемы, которые воз-
никают в связи с миграцией трудовых ресурсов Армении. 

 
GRIGOR KIRAKOSYAN  
 

INTERNATIONAL MIGRATION OF LABOR RESOURCES AND  
ITS SOCIO-ECONOMIC ISSUES 

 
Key Words: labor resources, migration, active factor of 

production technology, economic growth, 
international movement, natural growth, brain 
drain, government capital, global competition 

 
Labor resources, in particular, human capital and innovations, being the result of human labor 

activity, take a critical role in development of contemporary national and international economies. It is 
not by accident, that G. Keinz considers labor resources and enterpreneurship to be an active factor of 
production. 

Taking the above mentioned as a ground we can confirm that international movement of labor 
resources from developing countries, including Armenia also leaves negative consequences. 

The article aims at identifying those issues which lead to reasons of migration for labor resource of 
Armenia. 
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ՍՈՆԱ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ 
 

Հիմնաբառեր.  զբաղվածություն, զբաղվածության տեսու-
թյուններ, գործազրկություն, զբաղվածության 
կարգավորում 

 

Հոդվածում ներկայացված է զբաղվածության տեսությունների էվոլյուցիոն զարգացումը: Այս 
համատեքստում քննարկվել են զբաղվածության դասական, նորդասական, մարքսյան, քեյնսյան, 
ժամանակակից նորդասական, մոնետար և նորդասական սինթեզի տեսությունների առանձնա-
հատկությունները, ինչպես նաև վերջիններիս կողմից զբաղվածության հիմնախնդրի կարգավոր-
մանը ցուցաբերվող մոտեցումների հիմնական դրույթները: 

 

Զբաղվածությունը բարդ, սոցիալ-տնտեսական երևույթ է, որը գրեթե մշտապես հան-
դիսացել է ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների առարկա: Զբաղվածության հիմ-
նախնդրի նկատմամբ նման ուշադրությունը պայմանավորված է հասարակության ինչ-
պես տնտեսական, այնպես էլ սոցիալական զարգացման գործում վերջինիս ունեցած կա-
րևոր դերով: 

Զբաղվածության հիմնախնդրի ուսումնասիրությունն իր արտացոլումն է գտել այնպի-
սի տնտեսագետների աշխատություններում, ինչպիսիք են Ա. Սմիթը, Ա. Մարշալը, Ա, Պի-
գուն, Ջ. Մ. Քեյնսը, Ա. Օուքենը, Պ. Սամուելսոնը, Ա. Ֆիլիպսը, Ս. Ֆիշերը, Ֆ. Հայեկը, Մ. 
Ֆրիդմենը, Յ. Քոնորին և այլք:  

Նման ընդգրկուն ուսումնասիրությունների արդյունք են զբաղվածության մի շարք տե-
սություններն ու հայեցակարգերը, որոնք անցել են էվոլյուցիոն զարգացման երկար ուղի: 

Զբաղվածության դասական և նորդասական տեսությունը: Զբաղվածության դա-
սական տեսության ներկայացուցիչներն են Ա. Սմիթը, Դ. Ռիկարդոն, Ժ.Բ. Սեյը, Ա. Մար-
շալը, Ա. Պիգուն և այլք:  

Դասական տեսության հիմքում հետևյալ երկու պոստուլատներն են. 
1. Լրիվ զբաղվածության պայմաններում տնտեսության ամբողջական ծախսերը հա-

մապատասխանում են արտադրության ծավալին: Լրիվ զբաղվածությունն աշխա-
տատեղերի այն քանակն է, որը բավարարում է աշխատունակ բնակչության աշ-
խատելու ցանկությունը: 

2. Եթե ծախսերի մակարդակը որևէ պատճառով բավարար չէ արտադրության ողջ 
ծավալը գնելու համար, ապա սկսում են գործել շուկայական կարգավորման մե-
խանիզմները՝ փոփոխվում են գները և աշխատավարձը, և հավասարակշռությունն 
ապահովվում է առանց արտադրության ծավալի, իրական եկամուտների և զբաղ-
վածության մակարդակի կրճատման: 

Այսինքն՝ դասականները գտնում էին, որ շուկայական տնտեսությունն ունակ է ապա-
հովել աշխատանքային ռեսուրսների ամբողջական սպառում և դրա հենքի վրա լրիվ 
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զբաղվածություն: Ա. Սմիթն իր H«Հետազոտություն ժողովուրդների հարստության բնույթի 
և պատճառների շուրջ» H աշխատության մեջ ընդգծում է այն հանգամանքը, որ մարդկանց 
գործունեությունը, նրանց ձգտումները որոշվում են անձնական շահերով և օգուտներով: 
Մասնավորապես՝ նշվում է. «Տու´ր ինձ այն, ինչ պետք է ինձ, և կստանաս այն, ինչ ան-
հրաժեշտ է քեզ»F

1
F: Զբաղվածության հիմնախնդրի շրջանակներում, սա նշանակում է, որ 

շուկայական տնտեսության և ազատ մրցակցության պայմաններում առաջարկը և պա-
հանջարկը գտնվում են հավասարակշռության վիճակում և լրիվ զբաղվածությունը երաշ-
խավորված է: Այս պայմաններում պետության կարգավորող միջամտությունը ոչ միայն 
պարտադիր, այլև ցանկալի չէ: 

Զբաղվածության դասական տեսությունն առանձնացնում է զբաղվածության երկու տե-
սակ՝ ֆրիկցիոն և կամավոր: Ֆրիկցիոն գործազրկությունն աշխատանքի ժամանակավոր 
կորուստն է՝ պայմանավորված աշխատողի՝ մի աշխատատեղից մյուսին անցնելու հան-
գամանքով: Կամավոր գործազրկությունն առաջանում է, երբ աշխատողը կամավոր լքում 
է աշխատանքը ցածր վարձատրության կամ անձնական այլ պատճառներով: Այս տեսու-
թյունը բացառում էր հարկադիր գործազրկության հնարավորությունը երկարաժամկետում: 

Զբաղվածության նորդասական տեսության ներկայացուցիչներն են Ա. Մարշալը և Ա. 
Պիգուն: «Տնտեսագիտության սկզբունքները» աշխատությունում Ա. Մարշալը մշակել է 
շուկայական տնտեսության սահուն, առանց ճգնաժամերի զարգացման սկզբունքները: 
Զբաղվածության ապահովման նպատակով Ա. Մարշալը կարևորում է առաջարկի և պա-
հանջարկի կարգավորումը: Ըստ նրա՝ շուկան ունակ է ինքնուրույն հավասարակշռվել: 
«Երբ առաջարկը և պահանջակը գտնվում են կայուն հավասարակշռության վիճակում, 
ապա անգամ եթե արտադրության ծավալը շեղվում է հավասարակշռության կետից, գոր-
ծում են վերջինիս հավասարակշռության կետին հետ բերող ուժերը»F

2
F: 

Զբաղվածության դասական տեսության սկզբունքներն առավել համակարգված ձևով 
ներկայացված են Ա. Պիգուի «Գործազրկության տեսություն» աշխատությունում: Ըստ 
նրա՝ գործազրկության հիմնական պատճառն աշխատավարձի բարձր մակարդակն է, 
քանի որ արտադրության բնագավառում զբաղվածների թվաքանակը հակադարձ կախ-
վածության մեջ է նրանց վարձատրության մակարդակից: 

Զբաղվածության մակարդակը որոշող երկրորդ գործոնը, ըստ Ա. Պիգուի, աշխա-
տանքի իրական պահանջարկի ֆունկցիան է: Վարձու աշխատողների միջև բացարձակ 
մրցակցության և աշխատանքի շարժունության պայմաններում իրական աշխատավարձի 
մակարդակի և պահանջարկի ֆունկցիայի միջև կապը խիստ պարզ է: Անընդհատ կգոր-
ծի աշխատավարձի և աշխատուժի պահանջարկի միջև այնպիսի հարաբերակցության 
սահմանման միտում, երբ բոլորը զբաղված կլինեն: 

Զբաղվածության մարքսյան տեսությունը: Կ. Մարքսը բավականին հանգամանո-
րեն ուսումնասիրել է զբաղվածության և գործազրկության պատճառները՝ դրանք կապե-
լով բանվոր դասակարգի կարգավիճակի և շահագործման հետ: Զբաղվածության մարք-
                                            
1 Смит А., Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962, с. 28. 
2 Маршал А., Принципы экономической науки. М., 1993, т. 2, с. 29. 
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սյան տեսությունը կառուցված է հավելյալ արժեքի տեսության, կապիտալի օրգանական 
կառուցվածքի աճի տեսության և ազգաբնակչության տեղաբաշխման օրենքի հիման վրա: 

Մարքսը գտնում է, որ շուկայական տնտեսության պայմաններում աշխատուժը հան-
դիսանում է յուրահատուկ ապրանք, աշխատողը վաճառում է աշխատելու իր ունակությու-
նը: Աշխատուժի նման յուրահատկությունը կայանում է արտադրության գործընթացում 
վերջինիս ստեղծած նոր, հավելյալ արժեքի մեջ, ընդ որում՝ այդ արժեքը յուրացվում է կա-
պիտալիստ ձեռնարկատիրոջ կողմից:  

Ըստ Մարքսի՝ ապրանքի արժեքը որոշվում է հաստատուն կապիտալի, փոփոխուն 
կապիտալի և հավելյալ արժեքի հանրագումարով: Հաստատուն կապիտալի հարաբերակ-
ցությունը փոփոխուն կապիտալի նկատմամբ Մարքսն անվանել է կապիտալի օրգանա-
կան կառուցվածք: Արժեքի տեսանկյունից դիտարկելիս կապիտալի կառուցվածքը որոշ-
վում է հաստատուն կապիտալի կամ արտադրության գործոնների արժեքի և փոփոխուն 
կապիտալի կամ աշխատուժի արժեքի, այսինքն աշխատավարձի ընդհանուր գնի հարա-
բերակցությամբ: Բնականաբար կապիտալիստ ձեռնարկատերը ձգտում է ավելացնել իր 
կողմից ստացվող հավելյալ արժեքի ծավալները: Արդյունքում հաստատուն կապիտալը 
(աշխատանքի միջոցներ և առարկաներ) աճում է փոփոխուն կապիտալի (աշխատուժի 
վրա կատարվող ծախսումներ) համեմատությամբ: Չնայած կապիտալի աճին զուգահեռ 
աճում է նաև աշխատուժի պահանջարկը՝ վերջինիս աճի տեմպերը շատ ավելի դանդաղ 
են: Մարքսն այս ամենից եզրակացնում է, որ ավելցուկային աշխատուժի առկայությունը 
շուկայական տնտեսավարման պայմաններում անխուսափելի է:  

Այս հիմքի վրա Կ. Մարքսը ձևակերպում է արտադրության կապիտալիստական ձևին 
հատուկ ազգաբնակչության տեղաբաշխման օրենքը: Աշխատող բնակչությունը, ապահո-
վելով կապիտալի կուտակում, աճող տեմպերով նպաստում է այնպիսի միջոցների արտա-
դրությանը, որոնք վերջինիս վերածում են համեմատաբար ավելցուկայինիF

1
F, այսինքն՝ 

գործազուրկների:  
Այսպիսով, ըստ Մարքսի՝ կապիտալի և հասարակական արտադրության ծավալների 

աճի պայմաններում աշխատուժի նկատմամբ պահանջարկը նվազում է, կրճատվում է 
զբաղվածությունը, աճում գործազրկությունը: 

Զբաղվածության քեյնսյան տեսությունը: Ջ. Մ. Քեյնսի «Զբաղվածության, տոկոսի և 
փողի ընդհանուր տեսությունը» աշխատությունը, կարելի է ասել, հեղափոխական էր 
տնտեսական երևույթների ուսումնասիրությանը ցուցաբերվող մոտեցման տեսանկյունից: 
Ինչպես նշում են Փ. Սամուելսոնը և Ու. Նորդհաուսը՝ «…Քեյնսի կատարած մեծ հեղա-
շրջումը կայանում է նրանում, որ նա թույլ տվեց, որպեսզի փաստերը դուրս մղեն գեղե-
ցիկ, բայց անհամապատասխան տեսությունը»F

2
F: 

Քեյնսը սուր քննադատության ենթարկեց դասականների տեսությունը և մասնավո-
րապես՝ Ա. Պիգուի «Գործազրկության տեսություն» աշխատությունը: «Տնտեսական հա-

                                            
1 Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23, с. 626. 
2 Սամուելսոն Փ. Ա., Նորդհաուս Ու. Դ., Տնտեսագիտություն, հ. 1, Եր., 1995., էջ 307: 
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սարակության առավել կործանարար արատը հանդիսանում է լրիվ զբաղվածություն 
ապահովելու վերջինիս անկարողությունը, ինչպես նաև հարստության և եկամուտների 
կամային և անարդար բաշխումը»F

1
F: Ըստ Քեյնսի՝ աշխատանքի շուկան կարող է գտնվել 

հավասարակշռության վիճակում ինչպես լրիվ զբաղվածության, այնպես էլ գործազրկու-
թյան պայմաններում: Քեյնսը և նրա հետևորդները պնդում էին, որ տնտեսավարման շու-
կայական ձևն ունակ չէ ստեղծել լրիվ զբաղվածություն ապահովող մեխանիզմներ, իսկ 
գործազրկությունն ու ինֆլյացիան պայմանավորված են ոչ թե արտաքին, այլ ներքին 
պատճառներով: Քեյնսը նշում էր, որ դասական տեսությունն անկարող է պատասխանել 
այն հարցին, թե ինչպիսին կլինի դրամական աշխատավարձի մակարդակի կրճատման 
ազդեցությունը զբաղվածության վրա, քանի որ չունի նման վերլուծության համապատաս-
խան մեթոդ»F

2
F: 

Քեյնսի տեսության մեջ առանցքային հասկացություններից է արդյունավետ պահան-
ջարկի սկզբունքը: Զբաղվածությունը ներկայացվում է որպես արդյունավետ պահանջար-
կի ֆունկցիա: Արդյունավետ պահանջարկի ընդհանուր ծավալի աճը հանգեցնում է ար-
տադրության ընդհանուր ծավալի, բարեկեցության աճին: Իսկ դրա անբավարար ծավալի 
արդյունք են արտադրական կարողությունների թերի բեռնվածությունը, արտադրության 
ծավալի աճի ցածր տեմպերը, ճգնաժամային երևույթները և գործազրկությունը: 

Քեյնսը եզրակացնում է. 
1. Շուկայական տնտեսությունը չունի տնտեսության ինքնակարգավորումն ապահո-

վող մեխանիզմներ, ապրանքային և դրամական շուկաներում գների ճկունությունը 
և աշխատանքի շուկայում աշխատավարձի ճկունությունը չեն հանդիսանում ան-
հրաժեշտ և բավարար պայման լրիվ զբաղվածության ապահովման համար: Ան-
գամ եթե այդ գներն իջնեն, գործազրկությունը չի կրճատվի: 

2. Տնտեսության պետական կարգավորումն անհրաժեշտություն է, քանի որ վերջինս, 
խթանելով արդյունավետ պահանջարկը, կնպաստի գործազրկության ծավալների 
կրճատմանը: 

Հիմնավորելով պետական միջամտության անհրաժեշտությունը՝ Քեյնսը մշակել է 
նաև դրա մեխանիզմները, որը հետագայում ստանում է հարկաբյուջետային ֆիսկալ քա-
ղաքականություն անվանումը: Ըստ Քեյսնի՝ պետական բյուջեն և հարկերը կարող են ծա-
ռայել որպես որոշակի նպատակներին հասնելու գործիքներ: Ընդ որում՝ այս պարագա-
յում պետական ծախսերն ուղղվում են արդյունավետ պահանջարկի խթանմանը սոցիա-
լական վճարների, արտոնությունների, աշխատատեղերի ստեղծման սուբսիդավորման, 
հասարակական աշխատատեղերի ստեղծման ճանապարհով: 

Միաժամանակ Քեյնսը գտնում է, որ գոյություն չունի հակադարձ կապ զբաղվածու-
թյան և աշխատավարձի մակարդակի միջև. «…լրիվ զբաղվածության մակարդակին առա-
վել մոտ զբաղվածություն ապահովելն ավելի հեշտ է, եթե ապագայում աշխատավարձի 
աճ է սպասվում»F

3
F: 

                                            
1 Кейнс Д. М., Общая теория занятости, процента и денег, 2007, с. 138. 
2 Նույն տեղում, էջ 96: 
3Նույն տեղում, էջ 106: 
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Քեյնսը գործազրկության դասական երկու՝ ֆրիկցիոն և կամավոր տեսակներին ավե-
լացնում է նաև երրորդը՝ հարկադիր գործազրկությունը, երբ աշխատավարձի տվյալ մա-
կարդակում աշխատուժի ամբողջական առաջարկը գերազանցում է զբաղվածության գո-
յություն ունեցող մակարդակը: 

Քեյնսը զբաղվածության հիմնախնդիրը դիտարկում էր ինչպես աշխատողի, այնպես 
էլ գործատուի տեսանկյունից: Մի կողմից հանդես էր գալիս գործազրկության կրճատ-
ման, մյուս կողմից՝ գործազրկության «նորմալ» մակարդակի ապահովման օգտին, որը 
հնարավոր կդարձներ առավելագույն շահույթ ստանալը: 

Եվ վերջապես, Քեյնսը դիտարկում է նաև զբաղվածության և միջազգային առևտրի 
փոխհարաբերությունները: Ըստ նրա՝ եթե ազգերը կարողանային ներքին քաղաքակա-
նության միջոցով ապահովել լրիվ զբաղվածություն, ապա միջազգային առևտուրը կկորց-
ներ իր ներկայիս դերը, որն է ապահովել ներքին զբաղվածություն արտահանման ավելաց-
ման և ներմուծման սահմանափակման միջոցով: Անգամ հաջողության դեպքում սա գործա-
զրկության բեռը դնում է այն պետության ուսերին, որն առավել թույլ է նման պայքարում: 

Զբաղվածության ժամանակակից նորդասական տեսությունները: 70-ական թվա-
կանների վերջերին բազմաթիվ զարգացած երկրների տնտեսության վիճակը, ինֆլյացիա-
յի բարձր տեմպերը կասկածի տակ դրեցին քեյսյան տեսության դրույթները: Առաջ եկան մի 
շարք տեսություններ, որոնց վերլուծությունների հիմքում դասական տեսության սկզբունք-
ներն էին: Այս տեսությունների շարքը կարելի դասել ռացիոնալ սպասումների տեսությունը:  

Ռացիոնալ սպասումների տեսությունը հիմք է ընդունում շուկաների տեսությունը: Տե-
սության շրջանակում ենթադրվում է, որ տնտեսավարող սուբյեկտներին հատուկ է ռացի-
ոնալ վարքագիծ և վերջիններս, ունենալով որոշակի բավարար ծավալի տեղեկատվու-
թյուն, կարող են կանխագուշակել տնտեսական փոփոխությունների հետևանքները և առա-
վել օպտիմալ որոշում կայացնել: Բոլոր շուկաները համարվում են բացարձակ մրցակցային, 
այսինքն՝ գները և աշխատավարձի մակարդակը ճկուն են, իսկ արտադրության, հետևա-
բար նաև՝ զբաղվածության ծավալն արագ հարմարվում են նոր պայմաններին: Հաշվի 
առնելով այս ամենը՝ պետական միջամտության անհրաժեշտությունը բացակայում է: 

Մոնետար տեսություն: Մոնետար տեսության հիմնադիրն է Մ. Ֆրիդմենը: Այս տե-
սությունը կառուցված է շուկայի՝ ինքնակարգավորվող համակարգ լինելու դրույթի վրա: 
Ըստ տեսության՝ շուկան ունակ է ինքնուրույն ապահովել այնպիսի համամասնություններ, 
որոնք իրենց հերթին ապահովում են արդյունավետ զարգացում և լրիվ զբաղվածություն: 

Մ. Ֆրիդմենն առաջարկում է օգտագործել թանկ վարկ՝ բարձրացնելով հաշվարկա-
յին տոկոսադրույքը: Ըստ նրա՝ պետությունը պետք է խթանի արտադրողներին՝ արտոնյալ 
հարկային պայմաններ տրամադրելով: Նման քաղաքականությունը կնպաստի գործա-
րար ակտիվության, արտադրության ծավալի և վերջապես՝ զբաղվածության ընդլայնմանը: 

Նորդասական սինթեզ: Այս դպրոցի հիմնադիրն է Փ. Սամուելսոնը: Ըստ նրա՝ շու-
կայական և պետական կարգավորման միաժամանակյա և փոխպայմանավորված կիրա-
ռումն անհրաժեշտություն է: «Ներկայումս Արևմուտքի շատ տնտեսագետներ փորձեր են 
ձեռնարկում հասնելու նրան, ինչը մենք այս գրքում անվանում ենք նորդասական սինթեզ, 
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այսինքն՝ նրանք փորձում են արդյունավետ դրամավարկային և բյուջետային քաղաքա-
կանությունների միջոցով միավորել Սմիթի, Մարշալի դասական մակրոտնտեսագիտու-
թյունը և ժամանակակից մակրոտնտեսագիտությունը»F

1
F: Այս մոտեցումն առանձնանում է 

տնտեսական աճի, զբաղվածության հիմնախնդիրների և դրանց կարգավորմանը ցուցա-
բերվող կիրառական մոտեցմամբ: 

Չնայած այս տեսությունների միջև առկա հստակ տարբերությունների՝ զբաղվածու-
թյան բնորոշման, դրա կարգավորման հարցերում վերջիններիս հատուկ են նաև որոշա-
կի նմանություններ: Զբաղվածության տեսությունները կարևոր նշանակություն ունեն նաև 
կիրառական տեսանկյունից, քանի որ զբաղվածության հիմնախնդրի լուծման զբաղվա-
ծության քաղաքականության մշակման հիմքում համապատասխան տեսական վերլուծու-
թյուններն են: 

 
СОНА КИРАКОСЯН  

 

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИЙ ЗАНЯТОСТИ 
 

Ключевые слова: занятость, теории занятости, безрабо-
тица, регулирование занятости  

 

В статье представлено эволюционное развитие теорий занятости. В этом контексте 
представлены классическая, современная неоклассическая, марксистская, кейнсианская, моне-
таристическая теории занятости и новый классический синтез, а также отношение послед-
них к основным положениям регулирования занятости. 
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The article presents evolutional development of employment theories. In this context it presents 
discussion on characteristics of classical, modern neoclassical, marxian, keynesian, monetary theories 
of employment and new classical synthesis and approaches to regulation of employment problems in 
theories as well. 

 

                                            
1 Самуэльсон П., Экономика. М., Изд. МГУ, 1994, с. 343. 
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ԳՈՀԱՐ ԿՈՒՐՂԻՆՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 
ՀՀ-ՈՒՄ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՕՈՒՆ-Ի ԾԱՎԱԼԻ ՎՐԱ 
 

Հիմնաբառեր.  ներդրումային միջավայր, ՕՈՒՆ, ինստիտու-
ցիոնալ գործոն, երկրի միջազգային համա-
թիվ, ենթահամաթիվ, տնտեսաչափական 
գնահատում, տնտեսաչափական գնահատ-
ման մոդել 

 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայաս-
տանի տնտեսությանը շնորհվող համաթվերի և ենթահամաթվերի՝ներդրումային միջավայրի վրա 
ազդեցության գնահատմանը, մասնավորապես՝ դիտարկվել է ՕՈՒՆ-երի ծավալի փոփոխությունը 
2005-2013 թվականներին՝ կախված մի շարք ինստիտուցիոնալ գործոններից: Կատարված տնտե-
սաչափական գնահատումներն իրենց արտացոլումն են գտել երեք մոդելներում, որոնց վերաբեր-
յալ տրվել են համապատասխան տնտեսագիտական մեկնաբանություններ: 

 

Հայտնի է, որ տվյալ երկրում ներդրումների ներգրավումը կախված է բազմաթիվ 
օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոններից, և ներդրողները, նախքան որևէ ներդրումային նա-
խագծի ֆինանսավորումը, սովորաբար ծանոթանում են տարբեր միջազգային կազմա-
կերպությունների կողմից տվյալ երկրին շնորհվող միջազգային վարկանիշներին: Փորձե-
լով գնահատել, թե արդյոք միջազգային վարկանիշները և տարբեր համաթվերը կարող 
են իրենց ազդեցությունն ունենալ ՕՈՒՆ-ի ծավալների փոփոխության վրա՝ մեր կողմից 
դիտարկվել են հետևյալ միջազգային կազմակերպությունների համաթվերը (ենթահամա-
թվերը) 2005–2013 թթ. կտրվածքով՝ Հայաստանում կառուցվածքային և ինստիտուցիոնալ 
բարեփոխումների վերաբերյալ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
գնահատականները, Հայաստանի «Տնտեսական ազատության համաթիվը»՝ ըստ «Հերի-
թեյջ» հիմնադրամի, Հայաստանի համաթվերն ըստ տարբեր ոլորտների՝ Միջազգային 
զարգացման ընկերակցության գնահատմամբF

1
F: Հետազոտության ընթացքում օգտագործ-

վել է Հայաստանի ինստիտուցիոնալ միջավայրի գնահատման 31 տարբեր ենթահամա-
թիվ (գների ազատականացում, գործարարության ազատություն, սեփականության իրա-
վունքի պաշտպանություն, առևտրի ազատականացում, կոռուպցիայից ազատություն, 
հարկաբյուջետային և դրամավարկային ազատություն, ներդրումների ազատություն և 

                                            
1 Աղբյուրը` «Կառուցվածքային և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների 2013 թ. ինդեքս», էջ` 5, ՀՀ ԿԲ հրապա-

րակում, Hhttps://www.cba.am/am/SitePages/panalyticalmaterialsresearches.aspxH, “Index of Economic Freedom”, 
The Wall Street Journal and The Heritage Foundation - Hhttp://www.heritage.org/index/country/armeniaH, «Երկրի 
քաղաքականությունների և ինստիտուցիոնալ կարողությունների գնահատման 2013 թվականի վարկանիշը», 
էջ` 3, ՀՀ ԿԲ հրապարակում, Hhttps://www.cba.am/am/SitePages/panalyticalmaterialsresearches.aspx 
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այլն): Դրանց փոփոխությունը հակված է որոշակի չափով ազդել գործարարների և հատ-
կապես՝ օտարերկրյա ներդրողների որոշումների վրա: Հետևապես, ՕՈՒՆ-ների և այդ 
ենթահամաթվերի կախվածության բացահայտումը թույլ կտա արձանագրել կապը երկու 
ցուցանիշների միջև և հասկանալ, թե ներդրողները ՀՀ տնտեսության զարգացման ներ-
կա և ապագա փուլերում հատկապես որ համաթվերի վրա են ուշադրություն դարձնում, և 
թե դրա արդյունքում ինչպես կարելի է փոփոխել այս կամ այն ենթահամաթիվը՝ նպաս-
տելով ներդրումային գործընթացի ակտիվացմանը: Վերլուծություն իրականացնելիս դի-
տարկվել է նշված ցուցանիշների 2005–2013 թթ. վիճակագրությունը, քանի որ մինչև 
2005 թ. ցուցանիշների մի մասն առկա չէր, իսկ 2014–2015 թթ. համաթվերը դեռևս հայտ-
նի չեն կամ չեն հրապարակվել: Բացի այդ, բոլոր ցուցանիշների մասով առկա էին միայն 
տարեկան տվյալներ: Այդ նպատակով փորձ է արվել հայտնի մեթոդներից մեկով տարե-
կան շարքերը վերածել եռամսյակայինի (յուրաքանչյուր համաթիվ վերածվել է եռամսյակա-
յինի՝ ելնելով այն համոզմունքից, որ բոլոր 4 եռամսյակների միջինը պետք է հավասար լի-
նի տարեկան ցուցանիշի արժեքին)F

1
F: Վերլուծության շրջանակում նույնպես օգտագործվել 

են ՕՈՒՆ-ների եռամսյակային ցուցանիշներըF

2
F: Հարկ ենք համարում նշել, որ ՕՈՒՆ-ների 

ծավալի վրա վերոնշյալ բոլոր համաթվերի ազդեցության դիտարկումը նոր մոտեցում է: 
Նախքան բուն տնտեսաչափական գնահատման իրականացումը կատարվել է կոռե-

լյացիոն վերլուծություն ՕՈՒՆ-ների ծավալը նկարագրող ցուցանիշի և ներկայացված են-
թահամաթվերի եռամսյակային ցուցանիշների միջևF

3
F: Արդյունքում պարզվել է, որ ՕՈՒՆ-

ների դիտարկված մեծության հետ մեծ կապվածություն ունեն հետևյալ գործոնները` դրա-
մավարկային և արժութային քաղաքականության համաթիվ (ԴԱՔՀ), կոռուպցիայից 
ազատության համաթիվ (ԿԱԻ), գների ազատականացման համաթիվ (ԳԱՀ), դրամավար-
կային ազատության համաթիվ (ԴԱԻ) և այլն: Էական կապեր են նկատվել նաև կախյալ, 
անկախ և բացատրող փոփոխականների միջև, այդ պատճառով բացատրվող փոփոխա-
կանների ազդեցությունը հասկանալու համար դիտարկելու ենք մի քանի մոդելներ: Նախ, 
փորձել ենք պարզել, թե ինչպիսի ազդեցություն կարող են ունենալ անկախ փոփոխա-
կանները ԴԱՔՀ անկախ փոփոխականի վրա (վերջինիս ընտրությունը պայմանավորված 
է նրանով, որ դրա և ՕՈՒՆ-ի փոփոխականների կապվածությունն ամենաբարձրն է): 
Պարզվել է, որ ԴԱՔՀ փոփոխականն էապես կապված է գների ազատականացում հա-
մաթվի (ԳԱՀ), դրամավարկային ազատության համաթվի (ԴԱԻ), պարտքի քաղաքակա-
նություն և կառավարում համաթվի (ՊՔԿՀ) հետ: Արդյունքում մոդելը ՓՔԵ-ով գնահատե-
լուց հետո կարելի է փաստել, որ ստացված մոդելի գործակիցները հուսալի են, քանի որ 
մոդելի որակական չափանիշները պահպանված են, հետևաբար, կարելի է ներկայացնել 
մոդելը հետևյալ վերջնական տեսքով. 

                                            
1 Աղբյուրը՝ EViews User Forum Hhttp://forums.eviews.com/viewtopic.php?f=7&t=3799 
2 Աղբյուրը՝ «Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ներդրումային դիրքը եռամսյակային», ՀՀ ԿԲ 

հրապարակում, Hhttps://www.cba.am/am/sitepages/statexternalsector.aspx 
3 “Эконометрика”, учебник, под ред. И. И. Елисеевой, М., Проспект, 2009, стр. 54-66 



 138

 , (1) 
որտեղ՝ 

 -  ԴԱՔՀ փոփոխականի լոգարիթմված մեծության t-րդ եռամսյակի կան-
խատեսվող արժեքն է, 

, , , –  համապատասխան համաթվերի լոգարիթմված մեծու-
թյունն է t-րդ եռամսյակում: 

(1) տնտեսաչափական գնահատման մոդելի գործակիցները կարող ենք մեկնաբանել 
հետևյալ կերպ. t-րդ եռամսյակում ԳԱՀ-ի ցուցանիշի աճը 1%-ով, այլ հավասար պայման-
ներում, կարող է հանգեցնել t-րդ եռամսյակի ԴԱՔՀ-ի ցուցանիշի 0.5%-ով աճին, ԴԱԻ-ի 
ցուցանիշի աճը 1%-ով՝ ԴԱՔՀ ցուցանիշի 0.9%-ով աճին, ՊՔԿՀ ցուցանիշի աճը 1%-ով՝ 
ԴԱՔՀ ցուցանիշի 0.1%-ով: 

Ունենալով ԴԱՔՀ կանխատեսվող շարքը՝ այն կօգտագործենք հաջորդ տնտեսաչա-
փական գնահատման մոդելում՝ պարզելու, թե ինչպես են այդ ենթահամաթվերն ազդում 
ՕՈՒՆ-ների ծավալի վրա: Այդ նպատակով կդիտարկենք երկու հիմնական մոդել, որոն-
ցից առաջինը հետևյալն է. 

, (2) 
որտեղ՝ 

համապատասխան փոփոխականներն են լո-
գարիթմված վիճակում t-րդ եռամսյակում, 

 - կեղծ փոփոխական է, ներկայացնում է 4-րդ եռամսյակը, որի օգնությամբ փորձ 
է արվում մոդելում դիտարկել նաև ՕՈՒՆ-ի փոփոխականի սեզո-
նայնությունը, 

 -  (t - 1) եռամսյակի ՕՈՒՆ-ի լոգարիթմված փոփոխականն է երկրորդ 
կարգի տարբերությամբ: 

Վերլուծությունը վկայում է, որ մոդելի գործակիցները վստահելի են: Գնահատված (2) 
մոդելը կարելի է մեկնաբանել հետևյալ կերպ.  

1. տնտեսաչափական գնահատման մեջ ներառելով ԴԱՔՀ կանխատեսվող արժեք-
ները՝ դիտարկվել է և՛ բուն ԴԱՔՀ ազդեցությունը ՕՈՒՆ-ների ծավալի փոփոխու-
թյան վրա, և՛ ԴԱՔՀ վրա ազդող գործոնների անուղղակի ազդեցությունը. ԴԱՔՀ t-
րդ եռամսյակի կանխատեսվող մեծության 1%-ով աճը, այլ հավասար պայմաննե-
րում, միջինում ՕՈՒՆ-ների t-րդ եռամսյակի ծավալը կավելացնի 1.51%-ով: Հիմք 
ընդունելով (1) մոդելը՝ կարելի է պնդել, որ, օրինակ, t-րդ եռամսյակում ՊՔԿՀ ցու-
ցանիշի աճը 1%-ով, այլ հավասար պայմաններում, կարող է հանգեցնել t-րդ եռամ-
սյակի ԴԱՔՀ ցուցանիշի 0.1%-ով աճին, որն էլ իր հերթին կհանգեցնի t-րդ եռամ-
սյակի ՕՈՒՆ-ի ծավալի 0.15 %-ով աճին: Նույն կերպ կարելի է մեկնաբանել այդ 
մոդելի մյուս փոփոխականների ազդեցությունը ՕՈՒՆ-ի ծավալների վրա: 

2. t-րդ եռամսյակի ԱԱՀ աճը 1%-ով, այլ հավասար պայմաններում, հանգեցնում է 
նույն եռամսյակի ՕՈՒՆ-ների ծավալների կրճատման 1.16%-ով: Սա, թերևս, կարե-
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լի մեկնաբանել հետևյալ կերպ. առևտրի ազատականացումն իրականում երկրում 
չի խթանվում:  

3. t-րդ եռամսյակի ԿԱԻ ցուցանիշի աճը 1%-ով, այլ հավասար պայմաններում, կհան-
գեցնի նույն եռամսյակի ՕՈՒՆ-ների ծավալների կրճատման 0.7%-ով: Այստեղից 
կարելի է եզրակացնել, որ կոռումպացվածության մակարդակն էականորեն ազ-
դում է ներդրումների ծավալների վրա (օրենքի որոշ կետերի շրջանցումն ավելի 
հեշտ է դառնում): 

4. Ստացվել է, որ 4-րդ եռամսյակում, համեմատած մյուս եռամսյակների հետ, 41.2%-ով 
ավելի են ՕՈՒՆ-ի ծավալները: 

5. Նախորդ եռամսյակի ներդրումների 1%-ով աճը, այլ հավասար պայմաններում, 
հանգեցնում է տվյալ ժամանակի ներդրումների կրճատման 0.6%-ով: Սա, ամե-
նայն հավանականությամբ, կարող ենք բացատրել ներդրումային լագով:  

Խոսելով երկրորդ տնտեսաչափական գնահատման մոդելի մասին՝ պետք է նշել, որ 
վերջինիս օգնությամբ փորձ է արվել դիտարկել ՕՈՒՆ-ների ծավալի վրա այնպիսի գոր-
ծոնների ազդեցությունը, ինչպիսիք են գործարարության ազատության համաթիվը (ԳԱԻ) 
և պետական հատվածում թափանցիկությունը, պատասխանատու գործելակերպը և կո-
ռուպցիան նկարագրող համաթիվը (ԹՊԳԿՀ)՝ նախապես ստուգելով ընտրված շարքերի 
ստացիոնարությունն ու սեզոնայնությունը: Հաշվի է առնված նաև այն հանգամանքը, որ 
տվյալ եռամսյակի ներդրումները կարող են կախված լինել նախորդ եռամսյակի ներ-
դրումների ծավալից: Արդյունքում, տնտեսաչափական գնահատման մոդելը ևս գնահա-
տելով ՓՔԵ-ով՝ կունենանք հետևյալ արդյունքը. 

,   (3) 
որտեղ՝ 

 – համապատասխան ցուցանիշներն են՝ լոգարիթմված վի-
ճակում և առաջին կարգի տարբերությամբ վերցված:  

(3) տնտեսաչափական գնահատման արդյունքները կարելի է մեկնաբանել հետևյալ 
կերպ. t-րդ եռամսյակի ԳԱԻ-ի ցուցանիշի աճը 1%-ով, այլ հավասար պայմաններում, հան-
գեցնում է նույն եռամսյակի ՕՈՒՆ-երի ծավալների կրճատման 0.19%-ով: ԹՊԳԿՀ ցուցանի-
շի աճը 1%-ով, այլ հավասար պայմաններում՝ ՕՈՒՆ-ի ծավալների աճին 0.23%-ով: Պետա-
կան հատվածի թափանցիկությունը դրականորեն է ազդում օտարերկրյա ներդրողների 
որոշումների վրա, քանի որ դա հնարավորություն է տալիս վերջիններիս հասկանալ, թե 
ինչպիսին է վարվող քաղաքականությունը, ինչ կարելի է կանխատեսել և ինչպիսի սպա-
սումներ ձևավորել վարվող պետական քաղաքականության արդյունքում, բացի այդ, այն 
նաև բարձրացնում է պետական մարմինների հաշվետվողականության թափանցիկությունը:  

Այսպիսով, մոդելները ևս մեկ անգամ փաստեցին ինստիտուցիոնալ գործոնների 
էական ազդեցությունն օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալի փոփոխության վրա՝ 
ապացույց հանդիսանալով այն բանի, որ արդյունավետ գործող ներդրումային միջավայր 
անհնար է կառուցել և զարգացնել առանց երկրում արդյունավետ ինստիտուցիոնալ հա-
մակարգի ճիշտ կայացման: 
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ГОАР КУРГИНЯН 
 

ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ОБЪЁМ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

 

Ключевые слова: инвестиционный климат, прямые ино-
странные инвестиции, институциональ-
ный фактор, международный индекс стра-
ны, суб-индекс, эконометрическая оценка, 
эконометрическая модель  

 

В данной статье представляется оценка влияния индексов и суб-индесков нескольких меж-
дународных организаций на инвестиционный климат Республики Армения. В частности, изме-
нения прямых иностранных инвестиций с 2005 по 2013 гг. были представлены в зависимости 
от нескольких институциональных факторов. Всесторонний анализ нашел свое отражение в 
трех эконометрических моделях, с помощью которых соответствующие экономические выво-
ды были предоставлены. 

 
GOHAR KURGHINYAN 
 

INSTITUTIONAL FACTORS' INFLUENCE ON FDI VALUE  
IN REPUBLIC OF ARMENIA 

 
Key Words: investment climate, foreign direct investment, 

institutional factor, international index of a 
country, subindex, econometric evaluation, 
econometric model 

 
The article presents the evaluation of impact of several international organizations’ indexes and 

sub indexes on investment climate of the Republic of Armenia. Particularly, FDI value change from 
2005 to 2013 was presented depending on several institutional factors. Comprehensive analysis has 
been reflected by three econometric models on which respective economic conclusions have been given. 

 
 
 



 141

ՌԱԶՄԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ  

ԴՐԱ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  արդյունաբերություն, քաղաքականություն, 
զարգացում, չափանիշ, ձեռնարկություն, գե-
րակա, գործիք, արդյունավետություն, մեխա-
նիզմ 

 

Պետական արդյունաբերական քաղաքականության մշակման և իրականացման անհրաժեշ-
տության մասին դրույթը հանդիսանում է ՀՀ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ զարգացման ռազ-
մավարության բաղկացուցիչ մասը: Հոդվածում բացահայտվել են արդյունաբերական քաղաքակա-
նության առկա ուղղությունների անարդյունավետության պատճառները, դիտարկվել են արդյունա-
վետ արդյունաբերական քաղաքականության մշակման և իրականացման մոտեցումների կատա-
րելագործման հարցերը: Կարևորվել է արդյունաբերական քաղաքականության գերակա ուղղու-
թյունների ընտրության չափանիշների մշակման հարցը: 

 

Մինչև ԽՍՀՄ փլուզումը Հայաստանը համարվում էր Խորհրդային Միության ամենա-
զարգացած արդյունաբերություն ունեցող պետություններից մեկը։ Անկախացումից հետո 
սկսված ճգնաժամի հետևանքով Հայաստանը կորցրեց զարգացած արդյունաբերություն 
ունեցող երկրի իր կարգավիճակը, և մինչ օրս չի հաջողվել լիովին վերականգնել երկրի 
արդյունաբերությունը։ ՀՀ արդյունաբերական զարգացման մեջ պետական միջամտու-
թյան գաղափարի հանդեպ վերաբերմունքը վերջին քսան տարիների ընթացքում եղել է 
ոչ միանշանակ, այն առումով, որ արդյունաբերական քաղաքականությունը սովորաբար 
դիտարկվել է որպես արդյունաբերական արտադրության ձևավորված «ոչ օպտիմալ», 
առավելապես հումքային ուղղվածությամբ բնութագրվող կառուցվածքի վրա ներգործու-
թյան գործիքի, նպատակ ունենալով զարգացնել առանձին ճյուղեր, որոնք ստացել են 
առաջնային կարգավիճակ: Մինչդեռ, արդյունաբերական քաղաքականությունը հիմք է 
հանդիսանում կայուն երկարաժամկետ տնտեսական աճի ապահովման համար:  

ՀՀ-ում ամբողջ բարեփոխման շրջանում գոյություն չի ունեցել արդյունաբերական 
զարգացման արդյունավետ քաղաքականություն: Դա ճշմարտացի է նաև այն իմաստով, 
որ գոյություն չի ունեցել արդյունաբերական արտադրության զարգացման և արդյունավե-
տության բարձրացման, ազգային ձեռնարկությունների մրցունակության բարձրացման 
միասնական ռազմավարություն և համալիր ծրագիր: Այդպես էլ չի ստեղծվել միասնական 
կենտրոն, որը պատասխանատու է արդյունաբերական քաղաքականության իրականաց-
ման և այս բնագավառում կառավարության գործողությունների համակարգման համար: 
Ընդունված օրենսդրական ակտերը կրում էին հատվածային բնույթ, իսկ գերակա ճյուղե-
րին և ձեռնարկություններին պետական աջակցության առանձին միջոցառումները ամրա-
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գրված չէին կառավարության իրական հնարավորություններով: Բացի դրանից՝ առաջ-
նայնությունները հաճախ փոփոխվում էին և սահմանվում էին կամ սուբյեկտիվ հատկա-
նիշներով, կամ քաղաքական մրցակցությանը համապատասխան, որը բերեց բնագավա-
ռային լոբբիզմի աճին, սահմանափակ պետական ռեսուրսների անարդյունավետ օգտա-
գործմանը առանց ցանկալի արդյունքին հասնելու: Արդյունավետ արդյունաբերական քա-
ղաքականության մշակումը և իրականացումը կարող է դառնալ՝ որպես հիմք ՀՀ տնտե-
սության մեջ կառուցվածքային անհավասարակշռությունների վերացման և կայուն երկա-
րաժամկետ տնտեսական աճի ուղի մուտք գործելու, արտահանման ներուժ ունեցող ճյու-
ղերի զարգացման, նոր տեխնոլոգիաների ներդրման և գիտելիքահեն ճյուղերի զարգաց-
ման, կառավարման ժամանակակից մոդելների կիրառման, ինչպես նաև արդյունաբերու-
թյան արդեն իսկ կայացած ճյուղերի կայուն զարգացման համար:  

2014 թվականին ընդունված՝ «Արդյունաբերական քաղաքականության մասին» օրեն-
քով Հայաստանն արդյունաբերական ուղղվածություն ունեցող երկիր դարձնելու նոր քա-
ղաքականությունը հանդիսանում է ՀՀ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ զարգացման 
ռազմավարության բաղկացուցիչ մասը, որն ուղղված է արդյունաբերության ոլորտում առա-
ջադիմական փոփոխությունների իրականացմանը` պետական գերակայություններին հա-
մապատասխան, երկրի արտադրական ներուժի արդյունավետ օգտագործմանն ու զար-
գացմանըF

1
F: 

Բյուջետային և ինստիտուցիոնալ սահմանափակումների պատճառով արդյունաբե-
րական քաղաքականությունը, որպես կանոն ստանում է կառուցվածքային քաղաքակա-
նության տեսք և ենթադրում է գերակա (նախապատվելի) ճյուղերի ընտրություն: Արդյու-
նաբերական քաղաքականության այս առանձնահատկությունը հանդիսանում է դրա 
քննադատության հիմնական տարրը, նույնիսկ այն հետազոտողների համար, որոնք ամ-
բողջությամբ աջակցում են տնտեսությունում պետական միջամտության անհրաժեշտու-
թյունը: Արդյունաբերական քաղաքականության հակառակորդները որպես փաստարկ բե-
րում են հետևյալը. 

 Արդյունաբերական քաղաքականությունը ենթադրում է խաղի ոչ հավասար կա-
նոններ, որն էլ ստեղծում է հովանավորչական և կոռուպցիոն հնարավորություններ: 

 Արդյունաբերական քաղաքականությունը ենթադրում է պետության կողմից գերա-
կա ճյուղերի ընտրություն, որը նույնիսկ կոռուպցիայի բացակայության դեպքում 
անխուսափելիորեն բերում է սխալների և մասշտաբային անարդյունավետ ծախ-
քերի: Մասնավորապես, Ճապոնիայի օրինակը կարող է վկայել երկարաժամկետ 
կտրվածքում արդյունաբերական քաղաքականության գործիքների անարդյունա-
վետության մասինF

2
F: 

                                            
1 ՀՀ օրենքը «Արդյունաբերական քաղաքականության մասին», ՀՀՊՏ, 2014.12.19/70:  
2  Портер М., Такеури X., Сакакибара М., Японская экономическая модель: может ли Япония конкурировать? 

Пер. с англ., М., Альпина бизнес букс, 2005, 262 с. 
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 Ժամանակակից կորպորատիվ կառուցվածքների բնույթը թույլ չեն տալիս արդյու-
նավետորեն օգտագործել տնտեսության ճյուղերը որպես կարգավորման օբյեկտ: 

 Արդյունաբերական քաղաքականության առանձին տեսակների շրջանակներում 
կիրառվող բազմաթիվ գործիքները հատվում են արդյունաբերական քաղաքակա-
նության գործիքների բազմազանության հետ, ուստի փաստացի կիրառվող գոր-
ծիքների հավաքածուն պետք լինի հավասարակշված, որպեսզի միաժամանակ 
համապատասխանի մի քանի նպատակային գործառույթի:  

Պետական արդյունաբերական քաղաքականության անհրաժեշտության հարցը նպա-
տակահարմար է դիտարկել սոցիալ-տնտեսական համակարգում պետության դերի և 
գործառույթների սահմանման համատեքստում: Արդյունաբերական քաղաքականության 
անհրաժեշտության հիմնավորման նպատակով անհրաժեշտ է համեմատել տնտեսական 
աճի տեմպերը արդյունաբերական քաղաքականության անցկացման և պետական միջա-
մտության բացակայության պայմաններում: Հետազոտությունները ցույց են տալիս. որ 
այն երկրները, որոնք իրականացրել են ակտիվ արդյունաբերական քաղաքականություն, 
արձանագրել են տնտեսական աճի ավելի բարձր տեմպեր, քան այն երկրները, որտեղ 
պետությունը ձեռնպահ է մնացել շուկայական հարաբերություններին միջամտությունիցF

1
F: 

Արդյունաբերական քաղաքականություն հասկացությունը պետք է հասկանալ, ար-
դյունաբերական արտադրության զարգացման և արդյունավետության բարձրացման, ինչ-
պես ներքին, այնպես էլ արտաքին շուկաներում հայրենական ճյուղերի, ձեռնարկություն-
ների և արտադրանքի մրցունակության ավելացման ռազմավարություն, որն երկարա-
ժամկետ հեռանկարում ապահովում է կայուն տնտեսական աճ: Նման մեկնաբանմամբ 
արդյունաբերական քաղաքականությունը հանդիսանում է երկրի սոցիալ-տնտեսական 
քաղաքականության ինտեգրացված տարրը, որը պետք է ապահովի արդյունաբերության 
զարգացման խթանմանն ուղղված պետության բոլոր նախաձեռնությունների համակար-
գումը: Արդյունաբերական քաղաքականությունը մշտապես գործ ունի զարգացման գերա-
կայությունների որոշման և ամբողջությամբ վերցված` տնտեսության և մասնավորապես` 
արդյունաբերության կառուցվածքի փոփոխության հետ:  

Արդյունաբերական քաղաքականության մշակման ժամանակ կարելի է առաջարկել 
գործողությունների հետևյալ հաջորդականությունը:  

1. միջերկրային մրցունակության SWOT վերլուծություն (ուժեղ և թույլ կողմերի, 
սպառնալիքների և հնարավորությունների վերլուծություն), 

2. զարգացման սահմանում լայն իմաստով` արդյունաբերական քաղաքականության 
նպատակները (օրինակ` հասարակական բարեկեցությունը կամ տնտեսական 
աճը) և նեղ իմաստով՝ զարգացման առաջնայնությունների ընտրության չափանիշ-
ների սահմանում (աջակցության օբյեկտները), 

                                            
1 Drejer I., Kristensen F., Laursen K. Cluster Studies as a Basis for Industrial Policy: the Case of Denmark II Journal 

of Industry and Innovation. 1999, December, No. 2. 
 Rodrick D., Trade and Industrial Policy Reform in Developing Countries: A Review of Recent Theory and 

Evidence IINBER working paper No. 4417, 1993, August. 
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3. ղեկավարվելով ընտրված չափանիշներով, զարգացման գերակայությունների որո-
շում, 

4. աջակցության հասանելի գործիքների որոշում,  
5. յուրաքանչյուր գործիքի օգտագործման համար անհրաժեշտ ծախսերի հիմնավո-

րում (անհրաժեշտ բյուջեն և հնարավոր անուղղակի հասարակական ծախքերը), 
ինչպես նաև գործիքի օգտագործումից ստացված օգուտները (ուղղակի և անուղ-
ղակի հասարակական ծախքերը, բյուջեի եկամուտները և այլն): 

6. օպտիմալ օգտագործման պայմաններում յուրաքանչյուր գործիքի արդյունավետու-
թյան և հնարավոր մուլտիպլիկացիոն էֆեկտների որոշումը: 

7. հասանելի բյուջեի պլանավորումը (հաշվի առնելով ապագայում լրացուցիչ եկա-
մուտների ստացման հնարավորությունները), 

8. գործիքների օպտիմալ հարաբերակցության ընտրությունը, 
9. արդյունաբերական քաղաքականության իրականացման արդյունավետության 

գնահատումը, և անհրաժեշտության դեպքում այդ քաղաքականության ուղղության 
ճշգրտումը: 

Այսպիսով, արդյունաբերական քաղաքականության մշակման խնդիրը իրենից ներ-
կայացնում է անորոշության պայմաններում բազմամակարդակ և բազմագործոնային օպ-
տիմալացման խնդիր: Նման ձևակերպմամբ պետության կողմից արդյունաբերության 
ոլորտում իրականացման ենթակա միջոցառումները պայմանականորեն կարելի է բաժա-
նել երեք հիմնական խմբի. 

 Կարճաժամկետ, որոնք պետք է ուղղված լինեն ճգնաժամի անմիջական հե-
տևանքների վերացմանը և օպերատիվ խնդիրների լուծմանը, և որոնց նպատակը 
տնտեսական անկման և սոցիալական խնդիրների հետագա խորացման կանխար-
գելումն է։ 

 Միջնաժամկետ, որոնց նպատակը ներդրումների խթանումը, կառուցվածքային 
խնդիրների վերացումն է, զբաղվածության և տնտեսական աճի ապահովումը, 
որոնց նպատակը երկրի անցումն է կայուն զարգացման փուլ։ 

 Երկարաժամկետ, որոնք ուղղված են երկրի արդյունաբերության մրցակցային 
առավելությունների, նոր հնարավորությունների բացահայտմանը, որը ենթադրում 
է արդյունաբերական նոր քաղաքականության իրականացում՝ հիմքում դնելով 
զարգացման առաջնայնությունների ընտրված չափանիշները: 

Կարելի է առանձնացնել զարգացման առաջնայնությունների հետևյալ չափանիշները:  
1. Արտադրանքի ու ծառայությունների որոշակի տեսակների նկատմամբ վճարունակ 

պահանջարկի (ներքին ու արտաքին) աճի առկայությունը և հուսալի հեռանկարնե-
րը: Արտադրությունը ձեռք է բերում դրական քանակական ու որակական միտում-
ներ միայն պահանջարկի մեծացման ու դրա կառուցվածքի փոփոխության դեպ-
քում, իսկ դա նշանակում է, որ արդյունաբերական քաղաքականություն իրակա-
նացնելիս անհրաժեշտ է ելնել նրանից, որ առաջին հերթին աջակցության են ար-
ժանի այն ճյուղերը, որոնց արտադրանքը օգտվում է վճարունակ պահանջարկից: 
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Այն դեպքում, եթե վճարունակ պահանջարկը ցածր է, պետությունը կարող է, առա-
ջին հերթին, նպաստել դրա ընդլայնմանը, և դրանից հետո միայն իրականացնել 
դրան բավարարող ապրանքների ու ծառայությունների արտադրման լայնածավալ 
ներդրումներ: 

2. Արտադրության այս կամ այն տեսակի մրցունակ առավելությունների առկայությու-
նը: Հենքային են այնպիսի առավելությունները, ինչպիսիք են սկզբնական հումքի, 
էներգիայի և աշխատուժի էժանությունը, աշխատանքի բարձր արտադրողակա-
նությունը, նվազագույն բնապահպանական բնույթի ծախսերը, զգալի գիտական 
ներուժի առկայությունը, արտադրության բարձր շահութաբերությունը: Վերջին ցու-
ցանիշն ունի հատուկ նշանակություն: Պետական աջակցության օբյեկտների շա-
հութաբերությունն ապահովում է դրանց ընդլայնված վերարտադրության ինքնա-
ֆինանսավորումն ու արտադրական հենքի, կիրառվող տեխնոլոգիաների և վերջ-
նական արտադրանքի որակական չափորոշիչների բարելավումը: Այս չափորոշիչ-
ները կարող են հատկապես կարևոր լինել արդյունաբերության հետճգնաժամային 
կայունացման սկզբնական ժամանակաշրջանում, այսինքն` շատ սուր ներդրումա-
յին պակասորդի պայմաններում, սակայն արտադրության աշխուժացման ու աճի 
հետ ընդլայնվում է դոնոր-ձեռնարկությունների և ոլորտների դերում հանդիսացող 
ձեռնարկությունների ու ոլորտների շրջանակը: Դա թույլ է տալիս ընդլայնել ֆի-
նանսական ռեսուրսների վերաբաշխման` որպես ընտրողական արդյունաբերա-
կան քաղաքականության կարևորագույն լծակի, ծավալները: 

Արդյունաբերական քաղաքականության նման կազմակերպումը կարող է նպաստել 
երկարաժամկետ զարգացմանը, միաժամանակ ապահովելով կարճաժամկետ արդյունք-
ների կանխատեսելի հաջորդականությունը։ 
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Тезис о необходимости разработки и реализации государственной промышленной полити-
ки является частью большинства концепций среднесрочного и долгосрочного развития Арме-
нии. В статье выявлены причины неэффективности существующих направлений промышлен-
ной политики, рассмотрены вопросы совершенствования методологии разработки и реализа-
ции эффективной промышленной политики. Важное значение придается обозначению крите-
риев выбора приоритетов промышленной политики. 
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The thesis on the necessity of development and implemention of state industrial policy is part of the 
majority of concepts of medium and long-term development projects in Armenia. Reasons for current 
inefficiency of areas of industrial policy are substantiated and issues of improvement of methodology for 
development and implementation of efficient industrial politicy are considered in the article as well. 
Great importance is given to designation of criteria for selection of priorities in industrial policy. 

 
 
 
ՀԱՍՄԻԿ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ 
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ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  ներդրումային միջավայր, ներդրումային քա-
ղաքականության հայեցակարգ, ներդրումա-
յին գրավչություն, ենթակառուցվածք 

 

Հոդվածում քննարկվում են Հայաստանում ներդրումային ոլորտում պետական քաղաքակա-
նության հիմնական խնդիրները, այդ թվում՝ ներդրումային միջավայրի բարելավումը, օրենսդրա-
կան դաշտի կատարելագործումը և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ ներդրում-
ների, այդ թվում` օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների խթանումը: Որպես խնդիրների լուծման և 
սահմանված նպատակներին հասնելու հիմնական գրավական` կարևորվում է Հայաստանի Հան-
րապետության մասնավոր հատվածում ներդրումների խրախուսումը: 

Հեղինակը թեև նշում է, որ ներդրումային քաղաքականության բարեփոխումների ուղղությամբ 
այսօր արդեն նպատակաուղղված և հետևողական աշխատանք է տարվում` ուղղված ներդրում-
ների իրականացմանը նպաստող համակարգի ներդրմանը, ներդրումային գործունեությանն 
առնչվող միջազգային լավագույն չափանիշների և փորձի կիրառմանը, սակայն այս ուղղությամբ 
նոր ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների կարիք դեռևս առկա է: 

 

Տնտեսական հարաբերությունների համակարգում կառուցվածքային և համալիր բա-
րեփոխումները, ազատական հարաբերություններին միտված քաղաքականությունն ուղղա-
կիորեն առնչվում են գործարարության բնագավառի կատարելագործման, ներդրումների 
ներգրավման, ներդրումային միջավայրի բարելավման, ներդրում կատարելու ռիսկերի 
կրճատման տարբեր համակարգերի մշակման և իրագործման, համապատասխան ինս-
տիտուցիոնալ ենթակառուցվածքների ներդրման և կայացման անհրաժեշտության հետ:  
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Տնտեսական նոր հարաբերությունները ենթադրում են գաղափարական մոտեցումնե-
րի փոփոխություն, որոնք կապված են ներդրումների առավել մեծ ծավալների ներգրավ-
ման և տնտեսության տարբեր ոլորտներ դրանց արդյունավետ նպատակաուղղման, շա-
հագրգիռ մարմինների կողմից տնտեսական գործունեության միջամտության և մասնակ-
ցության անհրաժեշտության, նպատակայնության և արդյունավետության հետ: 

Խնդրի առարկայի բնագավառը զարգացող երկրի առանձնահատկություններով 
պայմանավորված` դեռևս իր վրա է կրում նշանակալի անբարենպաստ և անկայուն գոր-
ծոնային ազդեցություն, ինչը խոչընդոտում է երկրում տնտեսական աճի և տնտեսության 
իրական հատվածի կայուն զարգացմանը: Վերջինս սկզբունքորեն նշանակություն ունի 
ինչպես տնտեսության միկրոմակարդակում տնտեսական հարաբերությունների կարգա-
վորման կատարելագործման, այնպես էլ ողջ երկրի մասշտաբով նոր ֆինանսական ռե-
սուրսների ներգրավման տեսանկյունից: 

Տնտեսության կայուն զարգացման և հետագա տնտեսական աճի տանող հիմնական 
ուղիներից են ներդրումների ներգրավումն ու ներդրումային բարենպաստ միջավայրի առ-
կայությունը, ներդրողների հնարավոր ռիսկերի արդյունավետ կանոնակարգումը և 
դրանց նվազեցմանն ուղղված հիմնական ուղիների մշակումն ու կանխատեսելիության 
մակարդակի բարձրացումը, որոնք էլ իրենց հերթին ենթադրում են նոր համապատաս-
խան ինստիտուցիոնալ ենթակառուցվածքների ստեղծում կամ արդեն գործող ենթակա-
ռուցվածքների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, կատարելագործում, 
ռազմավարության մշակում և իրականացում, տնտեսական խնդիրների արդյունավետ 
նպատակադրում և դրանց իրականացումն ապահովող միջոցառումների մշակում: 

Սակայն ներկայացված խնդիրների իրագործման ապահովումը ենթադրում է, նախ և 
առաջ, խնդրի առարկա բնագավառի համալիր և բազմակողմանի վերլուծություն և տվյալ 
տնտեսությանը բնորոշ առանձնահատկությունների պրիզմայով հիմնարար ուսումնասի-
րում և կիրառական դաշտում նշված հարաբերությունների կառուցվածքային համատեքս-
տում ձևավորված տնտեսական պատկերի ուրվագծում և վերհանում:  

Ներկայիս տնտեսական անորոշության պայմաններում բազմաթիվ երկրներ մրցակ-
ցային առավելությունների վրա հիմնված կայուն աճի խթանման նոր աղբյուրների որոն-
ման փուլում են գտնվում: Տնտեսական հենքը կարող է փոխվել միայն հստակ ձևակերպ-
ված, իրատեսական տեսլականի և ռազմավարության մշակման, երկրի ներդրումային 
գրագետ քաղաքականության իրականացման միջոցով, որոնք ոչ միայն պետք է տեսա-
կան և գիտական հենք ունենան, այլև՝ գործնական և իրագործելի լինեն: 

Կայուն մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և զարգացած ենթակառուցվածք-
ները տնտեսական զարգացման համար անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայմաններ 
են: Ներդրում կատարելու պատճառ հանդիսացող մրցունակության համար ոչ պակաս 
հիմնարար են գործարար և ներդրումային միջավայրի որակը, գործող ձեռնարկություննե-
րի ռազմավարական ու գործառնական զարգացվածության աստիճանը: 

Ներդրումներն իրենցից ներկայացնում են ցանկացած երկրի տնտեսական գործու-
նեության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը, որոնք կոչված են նպաստելու առաջա-
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վոր տեխնոլոգիաների, կառավարչական ունակությունների և գիտելիքների ներգրավմա-
նը, գործարար միջավայրի բարելավմանը, ներքին առողջ մրցակցային դաշտի և, որ 
առավել կարևոր է, նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը և այլն: 

Այսպիսով, ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) տնտեսական և սոցիա-
լական կյանքի բովանդակությունը և որակը մեծապես կախված են հանրապետությունում 
իրականացվող ներդրումների ծավալներով և ուղղվածությամբ: 

ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը (ՀՀ ՄՆԴ) վիճակագրական հաշվետվություն է, 
որտեղ արտացոլվում են երկրի ֆինանսական ակտիվների ու պարտավորությունների 
պաշարների մակարդակը որևէ ժամանակահատվածի սկզբի և վերջի դրությամբ: Միա-
ժամանակ, հաշվետվության մեջ արտացոլվում են բոլոր այն փոփոխությունները, որոնք 
կատարվել են ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում ֆինանսական գործառնություն-
ների, գների, փոխարժեքի և այլ փոփոխությունների շնորհիվF

1
F: 

 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2010-2014 թթ. (մլն ԱՄՆ դոլար)F

2 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Զուտ միջազգային 
ներդրումային դիրքը - 6,902.45 - 7,903.78 - 8,020.57 - 8,929.75  - 7,781.32 

ԱԿՏԻՎՆԵՐ  3,193.32  3,874.61  3,997.22  4,345.57   4,005.09 
Ուղղակի ներդրումներ  121.63  337.18  352.69  292.70   310.77 
Պորտֆելային ներդրումներ  13.85  12.88  14.01  19.35   19.16 
Այլ ներդրումներ  1,191.99  1,592.12  1,831.24  1,781.40   2,181.55 
Պահուստային ակտիվներ  1,865.85  1,932.43  1,799.27  2,251.61   1,489.44 

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  10,095.77  11,778.39  12,017.79  13,275.32   11,786.41 
Ուղղակի ներդրումներ  4,404.73  5,241.23  5,287.21  5,524.43   4,211.27 
Պորտֆելային ներդրումներ  42.64  26.63  34.43  725.89   691.43 
Այլ ներդրումներ  5,648.40  6,510.52  6,696.15  7,024.35   6,880.46 

 

Վերջին տարիներին Հայաստանում ներդրումները, այդ թվում` օտարերկրյա ուղղակի 
ներդրումները, դրսևորել են տատանողական դինամիկա, մասնավորապես` մինչճգնա-
ժամային շրջանում գրանցվում էր ներդրումների աճ, ինչին հաջորդեց ներդրումների 
կտրուկ անկումը 2009 թվականի ճգնաժամի ընթացքում, իսկ հետագայում դրսևորվեց 
անկայուն դինամիկա: 

Մյուս կողմից ՀՀ-ում անկախացումից ի վեր, չնայած «բաց դռների» քաղաքականու-
թյան իրականացմանը, ներդրումային քաղաքականությանն առնչվող գրեթե ոչ մի փաս-

                                            
1 Աղբյուրը՝ Hhttp://armstat.am/file/doc/99491328.pdf H  
2 Աղբյուրը՝ Hhttps://www.cba.am/am/sitepages/statexternalsector.aspxH: Ընդ որում՝ 1997 թվականից մինչև 2011 

թվականը ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը կազմվել է ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության 
կողմից, 2011 թվականի 1 եռամսյակից սկսած այն կազմում է ՀՀ Կենտրոնական բանկը: Վերանայվել են 
միջազգային ներդրումային դիրքի պատմական շարքերը, ինչը պայմանավորված է եղել ինչպես ԱՄՀ ՎՀՁ-
6 նոր մեթոդաբանության կիրարկմամբ, այնպես էլ պատմական շարքերը գործող վիճակագրական մեթոդ-
ների հետ համահունչ դարձնելու և ի հայտ եկած սխալները ուղղելու նպատակով:  
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տաթուղթ չի ընդունվել, բացառությամբ 1994 թվականին ընդունված «Օտարերկրյա ներ-
դրումների մասին» ՀՀ օրենքի, որը ներկայումս որոշակի վերանայման կարիք ունի: Միև-
նույն ժամանակ տարբեր ռազմավարական փաստաթղթերում գործնականում գրեթե ան-
դրադարձ չի կատարվել ներդրումային քաղաքականությանը և ներդրումային միջավայրին: 

Այս պայմաններում ներդրումների, և հատկապես` ՕՈՒՆ-ի ավելացումը, ներդրումա-
յին գործունեության ակտիվացումը, ներդրումային միջավայրի բարելավումն ապահովելու 
նպատակով խիստ կարևորվում է և անհրաժեշտ է համապատասխան տեսլականի և 
հստակ գործողությունների ծրագրի առկայություն, ինչը հնարավորություն կընձեռի ունե-
նալ հստակ պատկերացում ներդրումների հետ կապված խնդիրների, դրանց լուծումների 
և ներդրումային միջավայրի բարելավմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ: 

Այդ նպատակով մշակվել է ՀՀ ներդրումային քաղաքականության հայեցակարգըF

1
F, 

որի միջոցառումների ծրագիրը հիմք է հանդիսանալու փուլ առ փուլ լուծելու վերոնշյալ 
խնդիրները համապատասխան ռազմավարությունների և միջոցառումների իրականաց-
ման միջոցով:  

Հայաստանում ներկայումս ներդրումային գործունեությանն առնչվող օրենսդրության 
մեջ առկա են բացեր, մասնավորապես` ոլորտը կարգավորող միակ իրավական ակտը` 
«Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքը, ընդունման պահից` 1994 թվականից ի 
վեր փոփոխությունների չի ենթարկվել, մինչդեռ գործարար և ներդրումային միջավայր 
հասկացությունը զգալիորեն ընդլայնվել է և կրել բովանդակային փոփոխություններ: 

Միաժամանակ ՀՀ-ում բացակայում են ՕՈւՆ-ների ֆորմալ ռազմավարություն ու 
ոլորտային մակարդակում մրցունակության համակարգային ուսումնասիրություններ: 
Թեև Հայաստանում իրականացվում է ներդրումների խրախուսման հետևողական քաղա-
քականություն` հիմնած «բաց դռների» քաղաքականության մոտեցման վրա, այնուամե-
նայնիվ ներկայումս ՀՀ կառավարության տրամադրության տակ առկա խրախուսման 
գործիքները, ինչպես նաև դրանց կիրառման հնարավորությունները դեռևս սահմանա-
փակ են և ունեն վերանայման կարիք: 

Այդ ուղղությամբ արդեն իսկ տարվել են որոշակի աշխատանքներ, մասնավորապես` 
2015 թվականի մարտի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության (ի դեմս` 
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության), Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի և Միջազ-
գային ֆինանսական կորպորացիայի միջև ստորագրվել է խորհրդատվական համաձայ-
նագիր, որի միջոցառումների ցանկի առաջին կետով նախատեսված է մշակել ներդրու-
մային բարեփոխումների ճանապարհային քարտեզ, ինչի հիման վրա էլ մշակվել է սույն 
նախագիծը: Վերջինիս նպատակն է ունենալ համապատասխան հայեցակարգ և միջոցա-
ռումների ծրագիր` ուղղված լուծելու ոլորտի հիմնական խնդիրները` ներդրումային միջա-
վայրի բարելավում, օրենսդրական դաշտի կատարելագործում և ՀՀ տնտեսության մեջ 
ներդրումների, այդ թվում` օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների խրախուսում: 

                                            
1 Հայեցակարգը Կառավարության կողմից հավանության է արժանացել 2015 թվականի հոկտեմբերի 8-ի նիս-

տի արձանագրությամբ: Էլ. հղում՝ Hhttps://www.e-gov.am/sessions/archive/2015/10/08/H 32-րդ հարց: 
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Հայաստանում ներդրումային ոլորտում պետական քաղաքականության հիմնական 
խնդիրներն են` ներդրումային միջավայրի բարելավումը, օրենսդրական դաշտի կատարե-
լագործումը և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ ներդրումների, այդ 
թվում` օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների (այսուհետ` ՕՈՒՆ) խթանումը: 

Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային քաղաքականության հիմնական 
նպատակն է ներդրումային և գործարար բարենպաստ միջավայրի ձևավորումը, կարգա-
վորող միջավայրի թափանցիկության բարձրացումը, երկրի մրցակցային առավելություն-
ների բացահայտումը, Հայաստանում իրականացվող ներդրումների ծավալների մեծացու-
մը, շուկայական ենթակառուցվածքի զարգացումը, որակյալ և բարձր վարձատրվող աշ-
խատատեղերի ստեղծումը, մարդկային կապիտալի զարգացումը և այդ բոլորի հիման 
վրա` տնտեսական կայուն աճի և բնակչության բարեկեցության ապահովումը, ինչը հա-
մահունչ է Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման 
ռազմավարական ծրագրի գերակայություններին: Այս նպատակների իրականացմանն է 
ուղղված Հայեցակարգով նախատեսված հիմնական խնդիրների լուծումը: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ներդրումային ոլորտում առաջ-
նորդվելու է «բաց դռների» քաղաքականության, ներդրումային գործունեության հետ 
կապված հարաբերությունների ազատականացման, օտարերկրյա ներդրողների նկատ-
մամբ ազգային և առավել բարենպաստության ռեժիմների ամրագրման, ներդրումների 
պատշաճ պաշտպանության և միջազգային առաջադեմ պրակտիկայում ընդունված այլ 
սկզբունքներով:  

Որպես խնդիրների լուծման և սահմանված նպատակներին հասնելու հիմնական 
գրավական` կարևորվում է Հայաստանի Հանրապետության մասնավոր հատվածում ներ-
դրումների խրախուսումը: Հստակ գիտակցելով, որ միայն տեղական մասնավոր հատվա-
ծի ջանքերը բավարար չեն լուծելու այդ խնդիրը` Կառավարության կողմից փորձ է կա-
տարվում օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավել՝ տնտեսական և սոցիալական ոլորտների 
գերակա նպատակների իրագործման համար` միաժամանակ ընդունելով, որ օտար-
երկրյա ներդրումները կարող են նպաստել տեղական տնտեսության զարգացմանը գիտե-
լիքների և կապիտալի փոխանցման, բարձր հմտություններ պահանջող աշխատատեղերի 
ստեղծման, միջազգային ներդրողների դիստրիբյուտորական ցանցերի հասանելիության 
ապահովման միջոցով: 

Առևտրային քաղաքականություն: Առևտրի պարզեցումը, առևտրային արգելքների 
վերացումը, միջազգային առևտրային համաձայնագրերի կնքումը, նպատակային առևտ-
րային քաղաքականությունների իրականացումը մեծապես կարող են նպաստել գրավիչ 
ներդրումային միջավայր ձևավորելուն: 

Մրցակցություն: Մրցունակ միջավայր ստեղծելն ու պահպանելը, մրցակցության 
սկզբունքները հարգելը, անտեղի սահմանափակումներից խուսափելը պահանջում է հա-
մապատասխան օրենքի առկայություն և վերջինիս ճիշտ կիրարկում, ինչը ևս կապահովի 
իրականացվող ներդրումային քաղաքականության բարձր արդյունավետություն: 
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Հարկային քաղաքականություն: Այն երկրները, որոնք հաջողությամբ են մշակել 
ներդրումներին նպաստող հարկային քաղաքականություն, կարողացել են հաստատել 
համապատասխանություն երկրի հարկային քաղաքականության, համազգային ու տեղա-
կան զարգացման նպատակների և ներդրումների ներգրավման ռազմավարության միջև: 

«Կանաչ զարգացում»: Էկոլոգիապես անվտանգ զարգացումը ինքնին խթան է հան-
դիսանում ներդրումների ու ինովացիաների համար, ինչն էլ իր հերթին նպաստում է կա-
յուն աճին ու ընձեռում է նոր տնտեսական հնարավորություններ` աղքատության կրճատ-
ման և սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար:  

Այսպիսով՝ ներդրումային քաղաքականության բարեփոխումների ուղղությամբ այսօր 
արդեն նպատակաուղղված և հետևողական աշխատանք է տարվում` ուղղված ներդրում-
ների իրականացմանը նպաստող գործուն, արդյունավետ և թափանցիկ համակարգի 
ապահովման, ներդրումների իրավական կարգավորման շրջանակի բարելավման և ար-
դիականացման, ներդրումային գործունեությանն առնչվող միջազգային լավագույն չա-
փանիշների և փորձի կիրառմանը, սակայն այս ուղղությամբ նոր ուսումնասիրությունների 
և հետազոտությունների կարիք դեռևս առկա է: 

 
АСМИК ОВАКИМЯН  

 

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ В РА 
 

Ключевые слова: инвестиционная среда, концепция инвес-
тиционный политики, инвестиционная 
привлекательность, инфраструктура  

 

В статье рассматриваются основные задачи государственной политики в области инвес-
тиций, в том числе инвестиционного климата, совершенствования законодательства по при-
влечению инвестиций в экономику Республики Армения, в том числе прямых иностранных ин-
вестиций. В качестве гарантии решения основных вопросов, достижения целей, важное значе-
ние приобретает привлечение инвестиций в частный сектор РА. 

Автор отмечает, что, хотя, в направлении реформ инвестиционной политики сегодня 
уже проделана целевая и последовательная работа для облегчения осуществления инвести-
ционной системы и инвестиционной деятельности с применением лучших международных 
практик и стандартов, в этой области по-прежнему существует потребность новых исследо-
ваний и разработок. 

 

HASMIK HOVAKIMYAN 
 

ANALYSIS OF INVESTMENT ENVIRONMENT IN RA 
 

Key Words: investment environment, concept of investment 
policy, investment attraction, infrastructure 

 

The article discusses the basic objectives of state policy in the field of investment, including 
investment climate, improvement of legislation for attracting investments in economy of Republic of 
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Armenia as well as contribution to foreign direct investments. As a guarantee of issues solved and 
objectives achieved, contribution to private sector investments in RA is of great significance. 

The author notes that although the investment policy reform is a target and consistent work to 
facilitate the implementation of investment system and application of international best practices and 
standards in this field are underway, there is still a need for new studies and research here. 

 
 
 

ԱՐԵՎԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  բնապահպանություն, սոցիալական կառա-
վարում, շրջակա միջավայրի պահպանու-
թյուն, աշխատանքային անհատական և կո-
լեկտիվ պայմաններ, ներքին հսկողություն, 
սոցիալական քաղաքականության թափան-
ցիկություն 

 
Հայաստանի տնտեսական զարգացման ներկա փուլում առանձնահատուկ կարևորվում է 

կազմակերպությունների բնապահպանության և սոցիալական կառավարման քաղաքականության 
իրագործումը: Վերջինս կապվում է ինչպես բնապահպանության, այնպես էլ կազմակերպության 
գործունեության ընթացքում աշխատանքային պայմանների կատարելագործման հետ: Միաժամա-
նակ, սոցիալական կառավարման քաղաքականության թափանցիկության ապահովման նպատա-
կով առաջարկվում է կազմակերպությունների կողմից սոցիալական հաշվետվությունների հրապա-
րակումը: 

 

Ժամանակակից պայմաններում ազգային տնտեսություններն ավելի օպերատիվ և 
դինամիկ են արձագանքում տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական գործընթացներին: 
Առավել ցայտուն ձևով այդ ազդակները հաղորդվում են համաշխարհային ֆինանսա-
տնտեսական ճգնաժամերի, կամ էլ տնտեսական ու ֆինանսական շուկաների առանձին 
լոկալ ցնցումների ժամանակ: Տրամաբանական է նաև այն, որ ազգային տնտեսություն-
ներն իրենց հերթին ազդակներ են հաղորդում առանձին տնտեսվարող սուբյեկտներին և 
վերջիններս պարբերաբար կանգնում են լուրջ մարտահրավերների առջև` կապված ժա-
մանակակից գործարար աշխարհի անորոշությունների և ռիսկերի հետ: Այդուհանդերձ, 
հրատապ մարտահրավերներով հանդերձ, կազմակերպությունների կառավարման հիմ-
նախնդիրներն ավելի ու ավելի միասնական են դառնում, քանի որ ընդհանուր մարտա-
հրավերները պահանջում են կազմակերպությունների միասնական ջանքեր և մոտեցում-
ներ: Այս տեսանկյունից, ներկայումս խիստ հրատապ և արդիական է դառնում կազմա-
կերպությունների բնապահպանության և սոցիալական մենեջմենթի արդյունավետ կառա-
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վարումը: Բնապահպանությունը սոցիալական մենեջմենթի տեսանկյունից մեկնաբանվում 
է որպես մարդու իրավունքների, գենդերային հավասարության, աշխատանքային պայ-
մանների, առաջնորդման, աշխատակիցների մոտիվացման, հակակոռուպցիոն միջոցա-
ռումների, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի պահպանության հետ առնչվող հիմնախնդիր-
ների ամբողջությունF

1
F: Հարկ է նշել, որ բնապահպանության և սոցիալական մենեջմենթն 

անմիջականորեն առնչվում է կազմակերպության սոցիալական պատասխանատվության 
հետ և կապվում կազմակերպության կառավարման մշակույթի ու ավանդույթների հետ: 
Վերջնահաշվում, բնապահպանության և սոցիալական մենեջմենթն իրենից ներկայացնում 
է կազմակերպության տնտեսական, ֆինանսական, միջանձնային, անձնակազմի մոտի-
վացման և այլ ասպեկտների խաչմերուկ: Դրանով հանդերձ, սոցիալական մենեջմենթն 
իր մեջ ներառում է կազմակերպության` որպես հասարակության մեջ գործունեություն իրա-
կանացնող սուբյեկտի` հասարակության առջև պատասխանատվության բաղադրիչներ: 

Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ շատ կազմակերպություններ վաղուց առաջ-
նորդվում են իրենց կողմից մշակված բնապահպանական և սոցիալական մենեջմենթի 
ներքին ձեռնարկներով: Այս հանգամանքը վկայում է կազմակերպության` սոցիալական 
պատասխանատվության և դերի ինքնագիտակցման և կառավարման հասունության մա-
կարդակի ու բարձր մշակույթի մասին:  

Հայաստանի պարագայում բնապահպանության և սոցիալական կառավարման մո-
տեցումներն ու հիմնադրույթները ձևավորման փուլում են, որի առանձնահատկություննե-
րից էականն այն է, որ առայժմ պետության մակարդակով են կարգավորվում բնագավա-
ռի հիմնախնդիրները: Մասնավորապես առանցքային նշանակություն ունի «Շրջակա մի-
ջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի ընդու-
նումը, որտեղ հստակեցվել են կազմակերպություններին ներկայացվող պահանջները 
բնապահպանական և սոցիալական կառավարման բնագավառում:  

Փորձենք հակիրճ անդրադառնալ բնապահպանական և սոցիալական կառավարման 
ժամանակակից մարտահրավերներին Հայաստանի պարագայում: 

Տրամաբանական է, որ առաջնային կարգով տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտները պա-
տասխանատվություն են կրում բնապահպանության, շրջակա միջավայրի պահպանման 
համար: Հետևաբար, յուրաքանչյուր կազմակերպություն ելնելով իր գործունեության 
առանձնահատկություններից, պետք է մշակի և գործնականում իրագործի բնապահպա-
նության, շրջակա միջավայրի, մթնոլորտի աղտոտման դեմ պայքարի քաղաքականու-
թյուն: Հարցի հրատապությունը պայմանավորված է ժամանակակից գլոբալ բնապահպա-
նական հիմնախնդիրների (գլոբալ տաքացում և այլն) լուծման անհրաժեշտությամբ: Այս 
հիմնախնդրին վաղուց է տնտեսագիտական անդրադարձ կատարվել Պարետո-արդյու-
նավետության և Պիգուի հարկի սահմանման ժամանակ: Ներկայումս միջազգային դոնոր 
կազմակերպությունները հարցի լուծում են գտել իրենց կողմից իրականացվող լայնա-

                                            
1 Hhttp://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c03aa6804493c5bba71aafc66d9c728b/ESMS+Handbook+Construction.pdf?-

MOD=AJPERES 
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մասշտաբ ֆինանսավորումների ժամանակ պարտադրել բնապահպանական նորմերի 
պահպանումը: Օրինակ, Համաշխարհային բանկը, Ասիական զարգացման բանկըF1F դա-
սական ձևով գործնականում կիրառում են պատասխանատու ֆինանսավորման հիմնա-
դրույթները և սահմանում հստակ պահանջներ` կազմակերպությունների կողմից բնա-
պահպանության և սոցիալական կառավարման նորմերի պահպանման բնագավառում: 
Միաժամանակ գնալով խստացվում են բնապահպանական աուդիտի պահանջները: Հա-
յաստանի պարագայում այս հիմնախնդրին հիմնականում անդրադառնում են ՀԷԿ-երի 
կառուցման, ՀԱԷ-ի, հանքարդյունաբերության, ինչպես նաև քիմիական արդյունաբերու-
թյան բնագավառում: Բոլորովին նոր երևույթ էր բնապահպանների կողմից «ՎՏԲ-Հայաս-
տան բանկ» ՓԲԸ դիմաց կազմակերպված հանրահավաքը` ընդդեմ բանկի կողմից Թե-
ղուտի հանքի շահագործման բիզնես ծրագրի վարկավորման:  

Բնապահպանության հիմնախնդիրները ներկայումս անմիջականորեն առնչվում են 
կազմակերպության սոցիալական կառավարման հիմնախնդիրների հետ, քանի որ համ-
ընդհանուր ներդաշնակություն ապահովելու համար կազմակերպությունը պատասխա-
նատվություն է կրում ոչ միայն շրջակա միջավայրի, այլ նաև իր անձնակազմի անդամնե-
րի, ինչպես նաև կոլեկտիվի բնապահպանության համար: Ներկայումս այս առումով ավե-
լի ու ավելի հրատապ են դառնում մարդու բնապահպանության հիմնախնդիրները: Կազ-
մակերպությունը սոցիալական կառավարման տեսանկյունից նախ և առաջ պատասխա-
նատվություն է կրում աշխատանքային նորմալ պայմանների ապահովման համար: Այն իր 
մեջ ներառում է աշխատանքային նորմալ պայմանները` աղմուկ, փոշոտվածություն և 
այլն: Վերջնահաշվում աշխատանքային բնապահպանական մաքուր պայմաններն իրենց 
արտահայտությունն են ստանում անձնակազմի առողջության ցուցանիշում: Կառավար-
ման եվրոպական դպրոցում բավական հաճախակի են դարձել քննարկումները լավա-
գույն կառավարչի առումով, ընդ որում, այս գնահատականի հիմքում դրվում են ամենևին 
ոչ տնտեսական կամ ֆինանսական ցուցանիշներ, այլ անձնակազմի առողջության ցուցա-
նիշը: Ենթադրվում է, որ լավագույն կառավարման դեպքում տիրում է մաքուր միջանձնա-
յին հարաբերություններ, որն էլ աշխատողների առողջության գրավականն է: Ի դեպ, այս 
մասին դեռևս անդրադարձել է Էմիլ Դյուկհեյմը «սոցիալական առողջություն» եզրույթով: 

Սոցիալական կառավարման բնագավառում նույնպես առկա են լուրջ մարտահրա-
վերներ, որոնք հրամայական ուղղվածություն են տալիս կազմակերպությունների գործու-
նեությանը: Մասնավորպես՝ կազմակերպությունների համար առաջնային հիմնախնդիր է 
դառնում ոչ միայն առանձին վերցրած անհատ աշխատակցի, այլ նաև առանձին կոլեկ-
տիվների և ընդհանուր կազմակերպության անձնակազմի համար նորմալ աշխատանքա-
յին պայմանների ապահովումը: 

Սոցիալական կառավարման հիմնարար սկզբունք է դառնում յուրաքանչյուր աշխա-
տակցի համար բավարար մոտիվացիոն համակարգի ձևավորումը, որը ներառում է ոչ մի-

                                            
1  

Hhttp://www.adb.org/site/safeguards/environment 
Hhttp://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/ECA/central-asia/environmental-and-social-standard-
framework-en.pdf 
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այն աշխատանքի վարձատրության չափը, այլ նաև վերապատրաստումների և առաջխա-
ղացման հնարավորությունների ապահովումը: 

Սոցիալական կառավարման հրատապ մարտահրավեր է գենդերային հավասարու-
թյան ապահովումը կազմակերպությունների կողմից: Որոշ բացառություններով հանդերձ, 
երբ այն պայմանավորված է գործունեության առանձնահատկություններով, անհրաժեշտ 
է, որ բոլոր կազմակերպություններն ապահովեն կանանց և տղամարդկանց իրավահա-
վասարությունները աշխատանքային ցանկացած հարցում:  

Լուրջ մարտահրավեր է աշխատանքի շուկայում ոչ մրցունակ համարվող խավերի 
իրական պաշտպանության ապահովումը: Կազմակերպությունների սոցիալական կառա-
վարման քաղաքականության վճռորոշ բաղադրիչ է հաշմանդամների և ոչ մրցունակ այլ 
խմբերի ինտենսիվ ներգրավումը աշխատանքային միջավայր: 

Ինչ խոսք, կարելի է թվարկել սոցիալական կառավարման քաղաքականության այլ 
բաղադրիչներ նույնպես: Սակայն կարծում ենք, որ Հայաստանի պարագայում պակաս 
կարևոր չէ նաև բնապահպանության և սոցիալական կառավարման մեխանիզմների 
գործնական ներդրման ապահովումը: 

Նախ, անհրաժեշտ է, որպեսզի յուրաքանչյուր կազմակերպություն մշակի և իրագոր-
ծի բնապահպանության և սոցիալական քաղաքականության ձեռնարկներ և ներքին կար-
գեր: Վերոհիշյալ քաղաքականությունների մշակումը լուրջ քայլ կհանդիսանա ոչ միայն 
կորպորատիվ կառավարման, այլև ընդհանրապես կառավարման մշակույթի կատարելա-
գործման բնագավառում: Բնապահպանության և սոցիալական պատասխանատվության 
քաղաքականություններն իրենց մեջ պետք է ներառեն սկզբունքները, մեխանիզմները, 
ներքին հսկողությունը և պատասխանատուների շրջանակը: Վերջնահաշվում բնապահ-
պանության և սոցիալական կառավարման քաղաքականությունը հանդիսանում է կազմա-
կերպության սոցիալական պատասխանատվության այցեքարտը: 

Սոցիալական քաղաքականության գործնական իրագործման համար շատ կարոր է 
կազմակերպության ներքին հսկողության համակարգի կատարելագործումը` մշտադի-
տարկման (մոնիտորինգի) գործիքակազմի, պարբերականության, հաշվետվողականու-
թյան, տեղեկատվական հոսքերի փոխանակման, ինչպես նաև ոլորտի պատասխանա-
տուների հստակ սահմանմամբ: Ներքին հսկողության համակարգի կարևոր բաղադրիչ կա-
րող է ծառայել կազմակերպությունների թեժ գծերի աշխատանքը` հաճախորդների բողոք-
առաջարկությունների օպերատորից գրանցումներ իրականացնելու առումով: Կազմակեր-
պության մատակարարների, սպառողների և այլ հաճախորդների հետ օպերատիվ ար-
ձագանքման համակարգերը լավագույնս կարող են հիմք հանդիսանալ բնապահպանու-
թյան և սոցիալական կառավարման համակարգի մշտական կատարելագործման համար:  

Սոցիալական կառավարման կատարելագործման կարևոր ուղղություն է հանդիսա-
նում կազմակերպության գործունեության հրապարակայնության և թափանցիկության 
ապահովումը: Որպես կանոն, այս խնդրի լուծման համար կարող են հրավիրվել հրապա-
րակային քննարկումներ` շահագրգիռ կազմակերպությունների և անձանց ակտիվ մաս-
նակցությամբ: Օրինակ, գործարար սովորույթ կարող են դարձնել հրապարակային լսում-
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ները կազմակերպության կողմից ձեռնարկվող նոր գործընթացների, նոր արտադրատե-
սակների, պլանավորվող նոր ծառայությունների մասին: 

Սոցիալական կառավարման քաղաքականության թափանցիկության և հրապարա-
կայնության ապահովման նոր գործիք է հանդիսանում կազմակերպությունների կողմից 
տարեկան սոցիալական հաշվետվությունների հրապարակումը: Ներկայումս արդեն հայ-
կական որոշ կազմակերպություններ իրենց տեղեկատվական էլեկտրոնային կայքերում 
ֆինանսական հաշվետվությունների հետ մեկտեղ տեղադրում են նաև տարեկան սոցիա-
լական հաշվետվությունները` իրենց կատարած աշխատանքների վերաբերյալ: 

 
АРЕВИК ОГАНЕСЯН  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Ключевые слова: экология, социальное управление окружа-
ющей среды, индивидуальные и коллектив-
ные условия, внутренний контроль, транс-
парентность социальной политики 

  
На данном этапе экономического развития РА особую важность приобретает осущест-

вление политики социального управления и экологии организации. Последнее связано как с эко-
логией, так и с усовершенствованием трудовых условий в процессе деятельности организа-
ции. Одновременно, с целью обеспечения транспарентности социального управления, предла-
гается опубликование социальных отчетов. 

 
AREVIK HOVHANNISYAN  
 

CONTEMPORARY CHALLENGES OF ORGANIZATION SOCIAL MANAGEMENT 
 

Key Words: ecology, social management, protection of 
environment, individual and collective labour 
conditions, internal control, transparency of 
social policy  

 
Implementation of social management policy and ecology of organization is of special importance 

in RA current stage of economic development. The latter is both connected with ecology and 
improvement of labor conditions in the process of organization's activities. Simultaneously,, publication 
of social reports is proposed with the purpose of providing transparency in social management. 
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ՄԱՐԻԱՆՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
Հայցորդ, ՀՊՏՀ 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ 

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ 
 

Հիմնաբառեր.  պարտքի կառավարման ռազմավարություն, 
լողացող տոկոսադրույքով վարկեր, արտոն-
յալ վարկեր, ֆիքսված տոկոսադրույքով 
վարկեր 

 

Պետական պարտքի ծավալների դինամիկայի վերլուծությունը և համադրումը տնտեսական 
աճի տեմպերի հետ ցույց է տալիս, որ վերջին տարիներին պարտքային բեռի ավելացումը չի 
ուղեկցվում տնտեսական աճի տեմպերի ավելացմամբ: Դա մասնավորապես պայմանավորված է 
պետական պարտքի կառավարման ռազմավարության այնպիսի ուղղությունների անտեսմամբ, 
ինչպիսիք են պարտքային պորտֆելի կառուցվածքի օպտիմալացումը և վարկային միջոցների օգ-
տագործման արդյունավետության բարձրացումը: Դրանք հանգեցնում են պարտքային բեռի ավե-
լացմանը, պարտքի սպասարկման գումարների մեծացմանը և տնտեսական աճի դանդաղեցմանը: 
Սրանից խուսափելու նպատակով անհրաժեշտ է կրճատել լողացող տոկոսադրույքներով վարկերի 
բաժինը, ուժեղացնել հսկողությունը վարկային ռեսուրսների օգտագործման ուղղությամբ: 

 

2008 թ. սկսված համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով աշ-
խարհի երկրների մեծ մասում նվազեցին բյուջետային եկամուտները և պետական ծախ-
սերը ֆինանսավորելու նպատակով անհրաժեշտություն առաջացավ ներգրավել մեծ ծա-
վալի փոխառու միջոցներ: Այս պայմաններում աճել է շատ երկրների, այդ թվում նաև Հայաս-
տանի պետական, և հատկապես արտաքին պետական պարտքի բեռը: Արտաքին պարտ-
քի բարձր տեսակարար կշիռը հատկապես զարգացող երկրներում պայմանավորված է ֆի-
նանսական համակարգի թերզարգացվածությամբ: Բացառություն չէ նաև Հայաստանը:  

2014 թ. տարեվերջի դրությամբ ՀՀ պետական պարտքը կազմել է 2109,6 մլրդ դրամ 
կամ 4441,5 մլն դոլար, որից արտաքին պարտքը կազմում է 1797,9 մլրդ դրամ կամ ամ-
բողջ պարտքի 85,2 տոկոսըF

1
F: Պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը կազմել է 

43,6 տոկոս:  
Պետական պարտքի կառավարման միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է 

տալիս, որ պարտքի կառավարման նպատակները և այդ նպատակներին հասնելու ինս-
տիտուցիոնալ միջավայրերը գրեթե բոլոր երկրներում, այդ թվում, Հայաստանում, հստակ 
ձևակերպված են պաշտոնապես: Պարտքի կառավարման հստակ նպատակների սահմա-
նումը կարևոր նշանակություն ունի ցանկացած երկրի համար` անկախ այդ երկրի տնտե-
սական և ֆինանսական զարգացման մակարդակից: 

                                            
1 Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը: ՀՀ ֆինանսների նախարարության տարեկան 

հաշվետվություն 2014, էջ 5: 
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Թեև յուրաքանչյուր երկիր պարտքի կառավարման ոլորտում կարող է ընտրել տար-
բեր նպատակներ, այնուամենայնիվ, պարտքի կառավարման շատ հարցերում համաշ-
խարհային հանրության տեսակետները համընկնում են:  

ՀՀ կառավարության պարտքի կառավարման ռազմավարությունը մշակվում է համա-
ձայն 2008 թ. ընդունված «Պետական պարտքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի, որը կանոնակարգում է պետական պարտքին առնչվող փոխհարաբերություննե-
րը և նպատակ ունի ապահովել պետական պարտքի կառավարման արդյունավետ և հրա-
պարակային կազմակերպումը: Կառավարության պարտքի կառավարման ռազմավարա-
կան եռամյա ծրագիրը ներառվում է պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի կազ-
մում: Պարտքի կառավարման հիմնական նպատակն է կառավարության ֆինանսական 
կարիքների բավարարման մշտական հնարավորության ապահովումը` երկարաժամկետ 
հատվածում նվազեցնելով պարտքի սպասարկման մեծությունը: 

Ըստ «Պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենքի հստակ կանոնակարգվում է նաև 
պարտքի բեռի սահմանները: Օրենքի վերջին փոփոխությունից հետո նախատեսվում է, 
որ Կառավարության պարտքը տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ չպետք է գե-
րազանցի Հայաստանի Հանրապետության նախորդ տարվա համախառն ներքին ար-
դյունքի 60 տոկոսը: Բացի այդ, եթե կառավարության պարտքը տվյալ տարվա դեկտեմ-
բերի 31-ի դրությամբ գերազանցում է Հայաստանի Հանրապետության նախորդ տարվա 
համախառն ներքին արդյունքի 50 տոկոսը, ապա հաջորդ տարվա պետական բյուջեի 
պակասուրդը չպետք է գերազանցի Հայաստանի Հանրապետության համախառն ներքին 
արդյունքի վերջին երեք տարիների ծավալների միջին ցուցանիշի 3 տոկոսըF

1
F: 

 

 
Գծապատկեր 1. Պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության և տնտեսական աճի 

դինամիկաները ՀՀ-ում 2000-2014F

2
F թթ. 

                                            
1 ՀՀ օրենքը «Պետական պարտքի մասին», հոդված 6,7: 
2 Գծապատկերը կազմված է Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը: ՀՀ ֆինանսների նախա-

րարության տարեկան հաշվետվություն 2014, էջ 6-ի և ֆինանսների նախարարության 
Hhttp://minfin.am/index.php?lang=1 H էջի տվյալներով 
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Եթե դիտարկենք պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության դինամիկան 2000–
2014 թթ., ապա պարտքի բեռի մեծացման միտումը վերջին տարիներին դառնում է ակն-
հայտ: Գծապատկեր 1-ի տվյալները վկայում են, որ 2000 ականների սկզբի բարձր 
պարտքային բեռը նպաստել է երկնիշ տնտեսական աճի ապահովմանը, որն էլ իր հեր-
թին նպաստել է պարտքի բեռի շեշտակի կրճատմանը: Սակայն նույնը չի կարելի ասել 
դիտարկվող ժամանակաշրջանի երկրորդ հատվածի, ետճգնաժամային տարիների հա-
մար, որտեղ դիտարկվում է պարտքային բեռի ավելացում և որը ուղեկցվում տնտեսական 
աճի ցածր տեմպերով: Այդպիսի ցածր տեմպերը չեն նպաստում պարտքային բեռի 
կրճատմանը: 

Պետք է նկատի ունենալ, որ պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը հաշ-
վարկված է տվյալ տարվա ցուցանիշներով: Եթե ելնելով օրենքի տրամաբանությունից պե-
տական պարտքի ծավալը հաշվարկենք նախորդ տարվա ՀՆԱ նկատմամբ, ապա այս հա-
րաբերակցությունը էականորեն կաճի: Եթե նկատի ունենանք, որ 2015 թ. առաջին կիս-
ամյակի վերջին պետական պարտքի ծավալը կազմեց 2214,0 մլրդ դրամ, որը նախորդ տար-
վա ՀՆԱ նկատմամբ կազմում է 48,9%, ապա պարտքի բեռը ընդհուպ մոտենում է օրեն-
քով սահմանված չափերին: Ճիշտ է, «Պետական պարտքի մասին» օրենքում կատարված 
վերջին փոփոխությունըF

1
F որոշ չափով ընդլայնեց այս սահմանները, քանի որ այժմ դրանք 

վերաբերվում են ոչ թե ամբողջ պետական պարտքին, այլ միայն կառավարության 
պարտքին, սակայն դիտարկվող միտումները վկայում են, որ կառավարության պարտքի 
նշված սահմաններին հասնելը այնքան էլ հեռավոր ապագայի հարց չէ: Այդ միտումները 
հակասում են պարտքի կառավարման վերը նշված ռազմավարության ուղղություններին:  

Ռազմավարական այդ ուղղություններից մեկը, ինչպես նշվեց երկարաժամկետ հատ-
վածում պարտքի սպասարկման մեծության նվազեցումն էր: Այնինչ, ինչպես տեսնում ենք 
գծապատկեր 2-ից, 2009 թ. սկսված լողացող տոկոսադրույքով վարկերի ծավալներն 
աճում են: Չնայած 2013-2014 թթ. դրանց տեսակարար կշիռը որոշ չափով նվազել է, սա-
կայն 2015-2017 թթ. միջնաժամկետ ծրագրով նախատեսվում է դրանց աճ: 

Պարտքի կառավարման ռազմավարության կարևոր ուղղություններից մեկը հանդի-
սանում է կառավարության պարտքի օպտիմալ կառուցվածքի ձևավորումը՝ հաշվի առնե-
լով պոտենցիալ ռիսկերը: Այնինչ, միջնաժամկետ ծախսերում լողացող տոկոսադրույքով 
վարկերի բաժնի հետագա ավելացման ծրագրավորումը չի համապատասխանում այսպի-
սի ռազմավարությանը: 

2009 թ. ներգրավված 1.4 մլրդ դոլար կազմող արտաքին վարկերի գերակշիռ մասը 
լողացող տոկոսադրույքով էր: Դրանց տեսակարար կշիռը արտաքին պետական պարտ-
քի կառուցվածքում տարեվերջին կազմեց 34.5%, այն դեպքում, երբ տարեսկզբին այն 0 
էր: Սա նշանակում է, որ միջազգային շուկայում տոկոսադրույքների մեկ տոկոսային կե-
տով աճը բերելու է արտաքին պարտքի սպասարկման 0,34% աճի: 

                                            
1 ՀՀ օրենքը «Պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, ընդունված 

ՀՀ ԱԺ կողմից 23.06.2015 թ., գործում է 01.08.2015 թ.: 
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Գծապատկեր 2.  ՀՀ կառավարության վարկերի և փոխառությունների կառուցվածքն  

ըստ վարկի տոկոսադրույքի 1999-2014 թթ. 
 

2014 թվականի ընթացքում ՀՀ կառավարության կողմից արտաքին աղբյուրներից 
ներգրավված վարկային միջոցների կառուցվածքում 46.8%-ը կազմել են լողացող տոկո-
սադրույքով վարկերի գծով կատարված մասհանումները, իսկ 53.2%-ը` ֆիքսված: 2014 թ. 
վերջի դրությամբ ՀՀ կառավարության վարկերի ու փոխառությունների կառուցվածքում 
լողացող տոկոսադրույքով վարկերի մասնաբաժինը կազմել է 16.1%` նախորդ տարվա 9.3 
և ծրագրավորված 10,5%-ի փոխարեն (աղյուսակ 1): 

 
Աղյուսակ 1 

ՀՀ կառավարության պարտքի կառուցվածքում ֆիքսված և լողացող տոկոսադրույքով 
վարկերի տեսակարար կշիռը 2012-2017 թթ.%F

1 
 

  Փաստացի Կանխատեսվող 
 2012  2013  2014  2015  2016  2017 
ՀՀ կառավարության պարտք 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Այդ թվում        
Ֆիքսված տոկոսադրույքով 76,9 90,7 83,9 89,5 ծր. 88,0 86,1 84,6 
Լողացող տոկոսադրույքով 23,1 9,3 16,1 10,5 ծր. 12,0 13,9 15,4 

                                            
1 Կազմված է Հայաստանի Հանրապետության 2015-2017 թթ. պետական միջնաժամկետ ծրագիր, էջ 600 և 

Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը: ՀՀ ֆինանսների նախարարության տարեկան 
հաշվետվություն 2014, էջ 20-ի տվյալներով: 
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Ինչպես տեսնում ենք, 2014 թ. լողացող տոկոսադրույքով վարկերի փաստացի տեսա-
կարար կշիռը արդեն գերազանցել է 2017 թ. համար նախատեսված մակարդակը: Արտո-
նյալ վարկերի տեսակարար կշռի իջեցումը և լողացող տոկոսադրույքով վարկերի ավելա-
ցումը հանգեցնում է նույնիսկ նույն պարտքային բեռի պայմաններում վարկի սպասարկ-
ման գումարների աճի, հետևաբար ներդրումների և տնտեսական աճի սահմանափակման:  

2014 թ. միայն Կառավարության գծով ներքին պարտքի սպասարկման տոկոսա-
վճարները կազմել են 33,1, արտաքին պարտքինը` 28,6 մլրդ դրամ: Ներքին պարտքի հա-
մեմատ արտաքին պարտքի գծով տոկոսային ծախսերի փոքր ծավալը պայմանավորված 
է այն հանգամանքով, որ պարտքային պայուսակում դեռևս մեծ տեսակարար կշիռ են 
կազմում արտաքին աղբյուրներից արտոնյալ պայմաններով ներգրաված պաշտոնական 
վարկերը: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ միջազգային ֆինանսական կառույցնե-
րի կողմից Հայաստանն արդեն դասվում է միջին եկամուտ ունեցող երկրների շարքում, 
առաջիկա տարիներին նման վարկերն ավելի քիչ հասանելի են լինելու: Ներկայումս Հա-
յաստանը դեռևս հնարավորություն ունի վարկեր վերցնելու IDA-ից, ինչպես նաև Վերա-
կառուցման և զարգացման միջազգային բանկից (IBRD), սակայն արդեն 2006 թվակա-
նից ստացված վարկերի մի մասն ունի արտոնյալության ավելի ցածր աստիճան: Դրանց 
մարման ժամկետներն ավելի կարճ են, այդ վարկերի չստացված մասերի դիմաց իրակա-
նացվում են վճարումներ, այն դեպքում, երբ նախկին վարկերի չստացված գումարների 
դիմաց գանձումներ չէին կատարվում: Արդյունքում արտաքին պարտքի սպասարկման 
ծախսերն առաջիկա տարիներին ավելանալու են: Հետևաբար, արտաքին պետական 
պարտքի կառավարման տեսանկյունից կարևոր է ներգրավված պետական նոր պարտ-
քերի տեղաբաշխման արդյունավետության բարձրացման հարցը: Շուկայական տոկոսա-
դրույքով վարկերի ներգրավման դեպքում որպես այլընտրանքային աղբյուր կարող են լի-
նել միջազգային ֆինանսական շուկաներից ներգրաված փոխառությունները: Դրանց հա-
սանելիության ապահովումը մեծ չափով կախված է նաև արտաքին կայունության ցուցա-
նիշներից, որոնց վրա ներդրողները հենվում են որոշումներ կայացնելիս: 

  
МАРИАННА ОГАНЕСЯН  

 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ РА  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Ключевые слова: стратегия управления долгом, кредиты с 
плавающими ставками, привилегированные 
кредиты, кредиты с фиксированными 
ставками  

 

Анализ динамики объема государственного долга и его сравнение с темпами экономического 
роста показывает, что, за последние годы, увеличение долга не сопровождается увеличением 
темпов экономического роста. Это отчасти обусловлено игнорированием таких направлений 
стратегии управления государственного долга, как оптимизация структуры кредитного и дол-
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гового портфеля и эффективность использования кредитных ресурсов. Это приводит к уве-
личению долгового бремени и платежей по обслуживанию долга, а также к снижению темпов 
экономического роста. С целью избежания таких последствий нужно уменьшить долю креди-
тов плавающими ставками и усилить контроль над использованием кредитных ресурсов. 
 

MARIANNA HOVHANNISYAN  
 

PUBLIC DEBT MANAGEMENT STRATEGY IN RA FROM PERSPECTIVE   
OF ECONOMIC GROWTH 

 

Key Words: debt management strategy, floating rate loans, 
privileged loans, loans with fixed rates 

 

The analysis of dynamics of national debt and its comparison with the rate of economic growth 
shows that in recent years the increase in debt is not accompanied by an increase in economic growth. 
This is partly due to the disregard of such directions of public debt management strategy as 
optimization of credit and debt portfolio structure and efficiency of credit resources utilization. This 
leads to an increase in debt burden and debt service payments as well as to strengthened decrease of 
economic growth. To avoid such consequences the share of floating rate loans should be reduced and 
control over the use of credit resources should be strengthened. 

 
 
 
ԱՐՏԱԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
Պատմական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ 
ԸՆԴՀԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԵՎ 

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՈՐՈՇ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ 
 

Հիմնաբառեր.  քաղաքական իշխանություն, պետության 
գլուխ, մեծամասնական ընտրակարգ, ընտ-
րական ցենզ, սահմանադրություն 

 
Արդի սահմանադրական փոփոխությունների համատեքստում խիստ կարևորվում է իշխանու-

թյան ճյուղերի բաժանման, հավասարակշռման սկզբունքը: Այս առումով, էական դեր է կատարում 
պետության գլխի ինստիտուտը, որի սահմանադրաիրավական կարգավիճակը վերլուծելիս ան-
հրաժեշտ է հաշվի առնել որոշ առաջատար արտասահմանյան երկրների սահմանադրական փոր-
ձը: Տարբեր երկրներում պետության գլխի լիազորություններն ու ընտրակարգերը տարբեր են, որը 
պայմանավորված է կոնկրետ երկրի կառավարման ձևով և պետական-իշխանական համակարգի 
ձևավորման ու կազմակերպման առանձնահատկություններով: 
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Ցանկացած քաղաքական իշխանություն պետք է պատկանի ժողովրդին, քանի որ իշ-
խանության կրողը և աղբյուրը ժողովուրդն է: Արդի քաղաքակրթության և պետություն-
ների համար այս գաղափարական դրույթը չի վիճարկվում և աքսիոմա է դարձել: Նույն-
իսկ ավտորիտար, տոտալիտար, թեոկրատական կարգ ունեցող երկրներում իշխանու-
թյան ձևավորումն ու իրականացումը կատարվում են ժողովրդի անունից: Այլ խնդիր է, թե 
պրակտիկորեն ինչ մեթոդներով է դա իրականացվում, կամ արդյոք հռչակված սկզբունքը 
համապատասխանում է իրականությանը: Քաղաքական իշխանությունը ժողովուրդն 
իրագործում է 2 ձևով.  

1. ուղղակի կամ անմիջական ժողովրդաիշխանություն, 
2. անուղղակի կամ ներկայացուցչական ժողովրդաիշխանություն: 
Այս սկզբունքերը որպես կանոն, ամրագրվում են սահմանադրություններում: Ժողո-

վրդաիշխանությունը միայն պետության էությունը չէ, այլ այն մեթոդների ու եղանակների 
ամբողջությունն է, որոնց միջոցով իշխանության մարմինը իրականացնում է իր լիազորու-
թյունները: Այն նաև մարդու պաշտպանվածության իրական վիճակի արտացոլումն է: Ժո-
ղովրդաիշխանության դրսևորման գլխավոր միջոցը ազատ ընտրություններն են և 
ընտրվող մարմինների քանակը: Որքան շատ են ընտրովի մարմինները, այնքան ժողո-
վրդաիշխանության իրականացման հավանականությունը մեծ է: Այս առումով, առաջա-
նում է հարց, կառավարման որ համակարգն ունի ժողովրդաիշխանության իրականաց-
ման ավելի բարձր հավանականություն՝ նախագահակա՞ն կարգը, թե՞ պառլամենտակա-
նը: Բնականաբար, այս հարցի հետ ուղղակի շաղկապված է ընտրական իրավունքը: 
Սահմանադրական իրավունքի տեսության մեջ ընտրական իրավունքն այն նորմերի ամ-
բողջությունն է, որն ամրագրում է քաղաքացու ակտիվ և պասիվ ընտրական իրավունքը: 
Գոյություն ունեն ընդհանուր և հատուկ ընտրական իրավունքներ: I-ի դեպքում, բացի 
սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսված դեպքերի արգելված է որևէ ընտրա-
կան սահմանափակում: II-ի դեպքում կան ընտրողների և գործողությունների կոնկրետ 
շրջանակներ: 

Ընտրական իրավունքը լինում է նաև ակտիվ և պասիվ: I-ի դեպքում քաղաքացիները 
հնարավորություն ունեն մասնակցելու ներկայացուցչական մարմնի կազմավորման գործ-
ընթացին: Որոշ երկրներում ընտրություններին մասնակցելը ոչ միայն իրավունք է, այլև 
պարտականություն (Ավստրիա, Ավստրալիա): Պասիվ ընտրական իրավունքն իրենից 
ներկայացնում է միայն իշխանության մարմնի ձևավորմանը մասնակցելու պրոցես և բա-
ցառում է անձամբ ընտրվելու հնարավորությունը: Աշխարհի բոլոր երկրներում օրենսդրու-
թյամբ որոշվում է այն պայմաններն ու սահմանափակումները, որոնք բնորոշ են ընտրա-
կան իրավունքին: Դրանք կոչվում են ընտրական ցենզեր: Դրանք լինում են ընդհանուր և 
լրացուցիչ: Որպես կանոն ընդհանուր ցենզերը կապված են տվյալ երկրի առանձնահատ-
կությունների հետ: Առավել տարածված ցենզերն են` գույքային ցենզը, սեռային ցենզը, 
մշտաբնակության ցենզը, տարիքային ցենզը:  

Քաղաքական համակարգի գործունեության համար մեծ նշանակություն ունի տվյալ 
երկրում գտնվող ընտրական համակարգը: Աշխարհում գոյություն ունեն ընտրական համա-
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կարգի 2 հիմնական տարատեսակներ՝ մեծամասնական և համամասնական, որոնք նույն-
պես տարատեսակներ ունենF

1
F: Մեծամասնական համակարգի էությունը մաժորիտար 

սկզբունքն է, որի ժամանակ ընտրված է համարվում այն թեկնածուն, որը ստացել է սահ-
մանված ձայների մեծամասնությունը: Մաժորիտար համակարգն ունի 2 հիմնական տեսակ.  

1.  բացարձակ մեծամասնություն, երբ ընտրվածը ստացել է բացարձակ թվով ձայներ, 
2. հարաբերական-մեծամասնական, այս դեպքում առավելագույն ձայներ ստացած 2 

թեկնածուները անցնում են II փուլ, իսկ որոշ երկրներում III, IV, և V փուլ: Այս համա-
կարգով ընտրվում են անմիջական մանդատ ունեցող երկրների նախագահները: 

Ժամանակակից բոլոր երկրներում գործում է պետության գլխի սահմանադրական 
ինստիտուտըF

2
F: Իշխանության մարմինների համակարգում պետության գլուխը զբաղեց-

նում է առաջատար տեղ, սակայն որոշ երկրներում նրա իրավական կարգավիճակը չի 
համապատասխանում փաստացի կարգավիճակին: Որպես կանոն, պետության գլուխը 
մեկ անձ է, բայց երբեմն կարող է լինել կոլեգիալ մարմին: Օրինակ՝ Շվեյցարիայում պե-
տության գլուխը ֆեդերալ ժողովն է՝ բաղկացած 7 անդամներից, որոնք ընտրվում են 4 
տարով: Սովետական Միությունում պետության գլխի ֆունկցիան կատարում էր Գերա-
գույն Խորհուրդը: Միապետություններում պետության գլուխը կամ միապետը ընտրովի 
մարմին չէ և նրա իշխանությունը ածանցված չէ ժողովրդից կամ այլ իշխանությունից: Իշ-
խանությունը ժառանգական է: Աշխարհի միակ միապետությունը, որտեղ չի գործում այս 
կարգը, Մալայզիան է: 

Հանրապետություններում պետության գլխի պաշտոնը ընտրովի էF

3
F: Որպես պետու-

թյան բարձրագույն պաշտոնատար անձ պետության գլուխը հանդիսանում է ազգի միաս-
նության խորհրդանիշ և ունի լայն լիազորություններ: Նախագահական կառավարում 
ունեցող հանրապետություններում պետության գլուխը ընտրվում է ուղղակի ընտրություն-
ների միջոցով և ունի անմիջական մանդատ, բայց 2 երկրներում (ԱՄՆF

4
F և Ինդոնեզիա), 

որոնք նույնպես նախագահական հանրապետություններ են պետության գլուխը չունի ան-
միջական մանդատ և ընտրվում է անուղղակի ընտրություններով: Այլ բնույթ է կրում 
պետության գլխի ընտրության կարգը պառլամենտական հարաբերություններում: Այս 
երկրներում, բացառությամբ Ավստրալիայի, Իռլանդիայի և Իսլանդիայի նախագահները 
չունեն անմիջական մանդատ, չեն ընտրվում ուղղակի ընտրություններով: Նրանք հիմնա-
կանում ընտրվում են պառլամենտի կողմից բազմաստիճան ընտրական եղանակովF

5
F: 

Պառլամենտական հանրապետություններում գործում են պետության գլխի ընտրու-
թյան հետևյալ տեսակները. 

                                            
1 Алебастрова И.А., Конституцонное право зарубежных стран, М., 2008, с. 263-265. 
2 Նույն տեղում, էջ 347-349: 
3 Паречина С. Г., Институт президенства: история и современность, М., ИСПИ, 2003. 
4 The Declaration of Independence and the Constitution of the United States of America,copyright 1998 by the Cato 

Institute. 
5 Пронкин С.В., государственное управление зарубежных стран, учеб. Пособие для вузов, М., Аспект-Пресс, 

2004. 
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1. Նախագահն ընտրվում է միայն պառլամենտի կողմից և քվեարկությանը մասնակ-
ցում են միայն օրենսդիր մարմնի անդամները: Այսպիսի կարգ գործում է Թուր-
քիայում, Լիբանանում, Իսրայելում, Հունաստանում (այժմ ՀՀ-ում նույնպես առա-
ջարկվեց այսպիսի տարբերակ): 

2. Նախագահին ընտրելու համար կազմվում է հատուկ ընտրիչների հանրույթ, բաղ-
կացած պառլամենտի ներկայացուցիչներից և ՏԻՄ-ի ներկայացուցիչներից: Օրի-
նակ՝ Իտալիայում (սահմանադրական փոփոխությունների նախնական տարբերա-
կում այս մոդելն էր առաջարկվում): 

3. Նախագահին ընտրում են հատուկ ընտրական կոլեգիայի միջոցով, որը բաղկա-
ցած է պառլամենտի և ֆեդերացիայի սուբյեկտների ներկայացուցիչներից: Օրի-
նակ՝ Գերմանիայում: 

Աշխարհում 2 երկիր կա, որտեղ նախագահին ընտրում են հանրաքվեի միջոցով (Սի-
րիա և Եգիպտոս): Նախագահների լիազորությունների ժամկետը տարբեր երկրներում 
տարբեր է, ամենակարճը Շվեյցարիայում է՝ 1 տարի, իսկ ամենաերկարը՝ 7 տարի՝ Ֆրան-
սիայում, Իտալիայում, Սիրիայում: 

Այժմ փորձենք համեմատել ՀՀ նախագահի՝ որպես պետության գլխի ընտրություննե-
րի կարգը այլ պառլամենտական երկրների համանման կարգի հետ՝ փորձելով գտնել 
ընդհանրություններ և տարբերություններ: Գլխավոր տարբերությունն այն է, որ ՀՀ-ում, ի 
տարբերություն պառլամենտական կարգ ունեցող մյուս երկրների, օրենսդիր իշխանու-
թյունը պատկանում է մեկպալատանի պառլամենտին, այլ ոչ թե երկպալատանի պառլա-
մենտինF

1
F: Դասական խորհրդարանական կառավարում ունեցող Չեխիայում, Գերմանիա-

յումF

2
F նախագահին ընտրում են հինգ տարով պառլամենտի ստորին և վերին պալատների 

համատեղ նիստում ձայների պարզ մեծամասնությամբ, ընդ որում, նախագահի թեկնածու 
կարող է առաջարկել առնվազն տասը պատգամավոր կամ նվազագույնը տասը սենա-
տոր: Նախագահը այստեղ պետության գլուխն է, բայց ոչ ազգի միասնությունը մարմնա-
վորողը: Նման կարգավիճակի դեպքում պառլամենտական կարգ ունեցող երկրների նա-
խագահներն ընտրվում են ուղղակի ընտրություններով և ունեն անմիջական մանդատ, 
ինչպես Բուլղարիայում, Իսլանդիայում, Իռլանդիայում և Ավստրիայում է: Կամ ԻտալիայիF

3
F 

օրինակով, որտեղ նախագահը նույնպես ներկայացնում է ազգի միասնությունը, նրան 
ընտրում են երկու պալատների պատգամավորները և երկրի յուրաքանչյուր մարզից երե-
քական ներկայացուցիչները համատեղ: Թուրքիայում ևս, որտեղ նախագահը ազգի և 
հանրապետության միասնության խորհրդանիշն է, նախագահն ընտրվում է երկու պա-
լատների կողմից ձայների 2/3-ով: Այս առումով, հետաքրքիր միջանկյալ դիրք է զբաղեց-
նում Ֆինլանդիայում պետության գլխի ընտրության կարգը: Այստեղ նախագահին ընտ-
րում է ժողովուրդը, իսկ 50% + 1 ձայն չապահովելու դեպքում՝ 301 հոգուց բաղկացած 
ընտրիչների հանրույթը: 

                                            
1 ՀՀ սահմանադրություն, 27 նոյեմբեր, 2005 թ.: 
2 Алебастрова И.А., Конституцонное право зарубежных стран, М., 2008, с. 515-517. 
3 Նույն տեղում, էջ 539: 
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АРТАК ОГАНЕСЯН  
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА ГЛАВЫ 
ГОСУДАРСТВ НА ПРИМЕРЕ РА И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Ключевые слова: глава государства, президент, консти-
туция, политическая власть, порядок 
избрания  

 

Пост главы государства в настоящее время существует в большинстве стран мира. В 
монархиях это – монарх, а в республиках – президент. Глава государства может принадлежать 
ко всем ветвям власти(Великобритания), к законодательной и исполнительной ветвям(Греция, 
Индия), только к исполнительной (США, Бразилия) или ни к одной из них (ФРГ, Италия, Испа-
ния). Реальная роль главы государства в механизме публичной власти является неодинаковой в 
различных государствах и определяется формой правления, а также государственным режимом 
соответствующей страны. Пост главы государства может быть выборным или невыборным 
(по наследству, по праву рождения). Порядок избрания определяется тем, какая разновидность 
республики существует в том или ином государстве. В президентских, а нередко и смешанных 
республиках главы избираются непарламентским путем, а в парламентских и в смешанных 
республиках глава избирается парламентом. 

 
ARTAK HOVHANNISYAN  
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF THE HEAD OF 
STATE ON EXAMPLE OF REPUBLIC OF ARMENIA AND FOREIGN COUNTRIES 

 

Key Words: head of state, president, constitution, political 
power, elections, State regime, Parliament 

 

The head of state in monarchy is monarch, in republics in president. The head of state can belong 
to all branches of government (UK), the legislative and executive branches (Greece, India), only the 
executive (USA, Brazil), or non of them (Germany, Italy, Spain). The real role of the head of state in the 
mechanism of public authority is not identical in different countries and is determined by the form of 
governance, as well as state regime of the country. Office of president can be elected or non-elected (by 
inheritance, by birth). Elections depend on the kind of State. In presidential and semi-presidential 
systems often heads are elected by non-parliamentary methods and in parliamentary and semi-
presidential systems the head of state is elected by parliament. 
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ԼԻԼԻԹ ՂԱՆԹԱՐՉՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ՀՀ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԱՆԱՊԱՀՈՎ ԽԱՎԻ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

 

Հիմնաբառեր.  դրամական եկամուտներ, անապահով խավ, 
կենսաթոշակ, աշխատավարձ 

 
Հոդվածում ներկայացվել է սոցիալապես անապահով խավի կենսամակարդակը գնահատող 

դրամական եկամուտների ցուցանիշի կազմը և կառուցվածքը: Վերլուծությունների հիման վրա եզ-
րակացվել է, որ ՀՀ-ում պետական երաշխիքների անընդմեջ ավելացումը դեռևս չեն ապահովում 
անապահով խավի բարձր կենսամակարդակ: 

 

Արագ զարգացող հասարակության մեջ յուրաքանչյուր մարդ ապահովագրված չէ ինչ-
պես տնտեսական, այնպես էլ սոցիալական տարբեր ռիսկերի ազդեցությունից (գնաճ, 
գործազրկություն, անապահով ծերություն, հաշմանդամություն և այլն): Այս առումով, 
մարդու նյութական անապահովությունը, խոցելիությունը, ինչպես նաև աղքատությունն 
առանձին դեպքերում անխուսափելի է: Նման հիմնախնդիրների առաջացումը պահան-
ջում է լուծում, որին ուղղված միջոցառումներն ամրագրվում են օրենսդրությամբ: Մասնա-
վորապես, ՀՀ Սահմանադրության 1-ին հոդվածի համաձայն՝ ՀՀ-ն ինքնիշխան, ժողովրդա-
վարական, սոցիալական, իրավական պետություն է: Հետևաբար, սոցիալական պետու-
թյունը պետք է վարի ակտիվ սոցիալական քաղաքականություն: 

Բնակչության սոցիալական բևեռացումը դարերից եկող հիմնախնդիր է, որն շարու-
նակվում է առ այսօր: Աշխարհի մի շարք երկրներում, այդ թվում՝ ՀՀ-ում նկատվում է 
բնակչության խավերի միջև ծայրաստիճան բևեռացում, եկամուտների խիստ անհավա-
սար բաշխում, աղքատների թվաքանակի հետզհետե ավելացում: Դա պահանջում է պե-
տության ակտիվ սոցիալական քաղաքականության իրականացում՝ ուղղված բնակչության 
աղքատացման ռիսկի նվազեցմանն ու աղքատ բնակչության հնարավորությունների ընդ-
լայնմանը, ինչպես նաև եկամուտների բաշխման անհավասարության մեղմանը: Նշյալ 
հիմնախնդիրների լուծումը հնարավորություն կտա եկրում ոչ միայն աղքատ և անապա-
հով խավի կենսամակարդակի բարձրացմանը, այլև միջին խավի ձևավորմանը և բարգա-
վաճմանը, քանի որ հենց միջին խավն է հիմք հանդիսանում տնտեսության զարգացմանը 
ու դրա հիմքերի ամրապնդմանը:  

Քանի որ բնակչության կենսամակարդակը գնահատող ցուցանիշներից առաջնային է 
դրամական եկամուտների ցուցանիշը, այդ պատճառով դիտարկենք ՀՀ բնակչության ան-
ապահով խավի դրամական եկամուտների կառուցվածքը:  

Բնակչության տասը դեցիլային խմբերից առանձնացնենք առաջին հինգ դեցիլային 
խմբերին, որոնց էլ անվանենք անապահով խավ: Վերջինիս կազմում ընդգրկվում են ինչ-
պես աղքատ խավը, այնպես էլ միջին խավի ստորին հատվածում գտնվողները: Հիմք ըն-
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դունելով ազգային վիճակագրական տվյալները՝ հաշվարկել ենք անապահով խավի դրա-
մական եկամուտները 2004, 2008-2013 թթ.՝ կիրառելով վերջիններիս միջին արժեքը: 

 
Աղյուսակ 1 

Անապահով խավի դրամական անվանական եկամուտների շարժընթացը  
ըստ տնային տնտեսությունների (1 շնչի հաշվով միջին ամսական, դրամ) F

1 
 

 2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Դրամական եկամուտներ 6189 13483 13731 15440 16757 18539 20981 

եկամուտներ աշխատանքից 2319 5812 5968 6709 7405 8108 9333 

թոշակներ, նպաստներ, կրթաթոշակներ 1906 4069 4410 4817 5274 1743 6087 

եկամուտներ գյուղ.մթերքի վաճառքից 942 1627 1138 917 1351 6072 1889 

տրանսֆերտներ 422 1069 953 1200 1146 1152 1457 

այլ եկամուտներ 557 550 1123 1498 1342 1167 1567 

 
Այսպես, ՀՀ բնակչության սոցիալապես անապահով խավի դրամական եկամուտները 

2004-2013 թթ. ունեցել են աճման միտում՝ 6189 դրամից հասնելով 20981 դրամի: Ընդ 
որում, դրամական եկամուտների կազմում մեծ է աշխատանքից ստացված եկամուտների 
բաժինը, այնուհետև՝ թոշակների, նպաստների բաժինը: 

Աղյուսակի տվյալները վկայում են, որ վերջին տասը տարիների ընթացքում ՀՀ կա-
ռավարությունն անընդմեջ վարել է սոցիալական երաշխիքների հատկացմանն ուղղված 
գործունեություն, համաձայն որի աղքատ և անապահով խավի դրամական եկամուտների 
կազմում աշխատավարձը, նպաստները և թոշակները ավելացել են ավելի քան 50%-ով: 
Արդյունքում, ՀՀ-ում 2004-2013 թթ. աղքատության մակարդակը նվազել է մոտ 40%-ով 
(2004 թ. 53.5%-ից կրճատվելով 2013 թ. կազմել է 32.0%): Ծայրահեղ աղքատության մա-
կարդակը ևս նվազման միտում է դրսևորել 38.6%-ով: Սակայն ներկայիս լիության և բազ-
մազանության մեջ դեռևս բնակչության 1/3-րդ մասը ապրում է աղքատության մեջ:  

Անապահով խավի կենսամակարդակի բարձրացման համար անհրաժեշտ է բարձ-
րացնել դրամական եկամուտները, որի համար պետությունը պետք է որդեգրի նվազա-
գույն աշխատավարձի, կենսաթոշակների, նպաստների և այլ նվազագույն նորմատիվա-
յին ցուցանիշների բարձրացման կուրս: 

Թեև նվազագույն աշխատավարձի անընդմեջ աճի հաշվին՝ 2014 թ. հուլիսի 1-ից աշ-
խատավարձի նվազագույն չափը սահմանվել է 50000 դրամ, իսկ 2015 թ. հուլիսի 1-ից՝ 
55000 դրամF

2
F, հնարավոր է արդյոք ներկայիս գնաճի պայմաններում (2014 թ. էներգա-

կիրների գների թանկացման արդյունքում նկատվել է գնաճային ճնշումներ և գրանցվել 

                                            
1  Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2014, ՀՀ ԱՎԾ 2014: 
2 «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություներ կատարելու մասին ՀՀ օ-

րենք՝ ընդունված ԱԺ կողմից 12.12.2013 թ. ՀՕ-187-Ն, «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություներ կատարելու մասին ՀՀ օրենք՝ ընդունված ԱԺ կողմից 01.12.2014 թ. ՀՕ-205-Ն: 
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թիրախային տիրույթի վերին սահմանին մոտ՝ 5.6% գնաճ, 2015 թ. կանխատեսվող մի-
ջինը 5.8% սահմանում) ապահովել աշխատող բնակչության արտագաղթի ծավալների 
կրճատում, գործազրկության մակարդակի իջեցում, վերջին հաշվով, բնակչության բարե-
կեցության բարելավում: Նշված հարցադրմանը դրական պատասխան ակնկալելու հա-
մար անհրաժեշտ է, որպեսզի կառավարությունը որոշակի բարեփոխումներ իրականաց-
նի վարվող սոցիալական քաղաքականության միջոցառումների համակարգում: Մասնա-
վորապես, բնակչության, հատկապես անապահով խավի եկամուտների արագացված աճ 
ապահովելու համար պետք է փնտրել նվազագույն աշխատավարձի առավել արագ աճի 
ապահովման լրացուցիչ ռեսուրսներ, որոնք խթան կհանդիսանան ինչպես երիտասարդ-
ների, այնպես էլ միջին տարիքի ակտիվ բնակչությանն աշխատանքի շուկայում ակտիվ 
մասնակցություն ունենալուն: Այսպես, ըստ հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան 
կենտրոնի նվազագույն աշխատավարձը պետք է համահունչ լինի աշխատավարձի նոր-
մին, որը կորոշվի հետևյալ բանաձևովF

1
F՝ 

Աշխատավարձի նորմ = Արտադրողականություն + Գնաճ 
Այս առաջարկվող մեթոդի ցուցանիշներից առաջինը՝ արտադրողականության հաշ-

վարկը, ՀՀ տնտեսության համար կարող է իրականությունը չարտահայտել՝ պայմանավոր-
ված ստվերային տնտեսության զգալի տեսակարար կշռով: Այդ պատճառով, ինչպես հետա-
զոտական կենտրոնն առաջարկել է, այն կարելի է փոխարինել արդյունաբերության ոլորտի 
արտադրողականության աճով, իսկ գնաճի մակարդակի հաշվի առնելն իրատեսական է: 

Համաձայն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի հոդված 182-ի՝ «Աշխատավարձի ինդեք-
սավորումը կատարվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով»: Սակայն առ այսօր 
չկա նվազագույն աշխատավարձի ինդեքսավորում, որով էլ սույն օրենքի 182-րդ հոդվածը 
կրում է անորոշ բնույթ: Հետևաբար, անհրաժեշտ է հստակեցնել 182-րդ հոդվածը՝ ապա-
հովելով դրա անմիջական կատարումը, որով էլ կկանոնակարգվի նվազագույն աշխատա-
վարձի գնողունակությունը: Թեև նվազագույն աշխատավարձի 5000 դրամով բարձրա-
ցումը վերջին ժամանակներում գրանցված գնաճի պայմաններում կարելի է դիտարկել 
որպես անուղղակի ինդեքսավորում՝ սակայն վերջինս էլ չի բավարարում նվազագույն 
կենսաապահովման պահանջների կատարմանը, բացի այդ յուրաքանչյուր հաջորդ 5000 
դրամը ունի ավելի ցածր գնողունակություն, քան նախորդը: Նշենք նաև, որ նվազագույն 
աշխատավարձի ավելացումը շղթայական մեխանիզմով հանգեցնում է աշխատավարձի 
դրույքաչափերի ավելացմանը: Սակայն, աշխատավարձերի բարձրացումը պետք է 
ուղղված լինի ինչպես պետական հատվածի շարքային աշխատողներին, այնպես էլ մաս-
նավոր հատվածի աշխատողներին: 

Բնակչության առավել անապահով, ինչու չէ, նաև աղքատ խավը կազմում են կենսա-
թոշակառուները՝ բնակչության 17.1%: Թեև ՀՀ կառավարությունը տարբեր միջոցառում-
ներ է կազմակերպում կենսաթոշակառուների բարեկեցության ապահովման համար, այն-
ուհանդերձ դեռևս վատ վիճակի մեջ են գտնվում կենսաթոշակի միջին չափ ստացող կեն-
                                            
1 The Caucasus Research Resource Center (CRRC)-Armenia, Setting the minimum optimal wage level in Armenia: 

Adjustments in the social policy, Yerevan 2014, 28 p. 
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սաթոշակառուները, առավել վատ՝ նվազագույն կենսաթոշակով ապրողները: Կենսաթո-
շակների միջին չափի ամենամյա բարձրացմամբ հանդերձ անգամ 2013 թ. սահ-մանված 
29122 դրամը չի ծածկում աղքատության վերին ընդհանուր գիծը՝ 39193 դրամը: 

Կենսաթոշակառուների միջին ամսական կենսաթոշակի արժեքային չափը նվազա-
գույն պարենային զամբյուղի արժեքից գերազանցում է ընդամենը 4263 դրամով, իսկ 
նվազագույն կենսաթոշակի արժեքային չափը կազմում է նվազագույն պարենային զամ-
բյուղի արժեքի 52.2%-ը, այսինքն՝ կենսաթոշակառուները, եթե չունեն օգնության այլ մի-
ջոցներ, գտնվում են ծայրահեղ անմխիթար վիճակում: Համեմատության համար նշենք, 
որ ՌԴ-ում 2013 թ. բնակչի մեկ շնչի հաշվով նվազագույն սպառողական զամբյուղն ամ-
սական կազմել է 7306 ռուբլի կամ մոտավորապես 97389 դրամ (միջին փոխարժեքը 
13.33), միջին ամսական կենսաթոշակի չափը 9918 ռուբլի կամ մոտ 132207 դրամ, այս-
ինք՝ 34818 դրամով գերազանցում է սպառողական նվազագույն զամբյուղինF

1
F, այն դեպ-

քում, երբ ՀՀ-ում նվազագույն սպառողական զամբյուղն է (44000 դրամ) գերազանցում 
միջին ամսական կենսաթոշակի չափին 14878 դրամով: Փաստորեն, կարելի է եզրակաց-
նել, որ նվազագույն կենսաթոշակ ստացող կենսաթոշակառուները համարվում են աղ-
քատ, իսկ միջին կենսաթոշակ ստացողները՝ անապահով խավ: 

Չնայած այն հանգամանքին, որ սկսած 2004 թ.-ից ՀՀ կառավարության քաղաքակա-
նության շրջանակներում նկատվում է կենսաթոշակների բազային մասի, հետևաբար նաև 
միջին կենսաթոշակների ամենամյա բարձրացում անվանական արտահայտությամբ, այն-
ուհանդերձ, դրանց չափերը ոչ միայն չեն ապահովում բավարար կենսամակարդակ, այլև 
կենսաթոշակառուների մի ստվար զանգված շարունակում է ստանալ նվազագույն սպա-
ռողական զամբյուղի արժեքից ցածր կենսաթոշակ (մինչդեռ պետական կենսաթոշակա-
յին քաղաքականության սկզբունքներից է կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի չափի 
հետ համադրելի պետական կենսաթոշակի նվազագույն չափ ապահովելը), ինչի մասին էլ 
վկայում են հետազոտության արդյունքները. 2008 թ. կենսաթոշակառուների 34.5% եղել է 
աղքատ, իսկ 2.8%՝ ծայրահեղ աղքատ՝ էական փոփոխության չենթարկվելով նշյալ ցուցա-
նիշը 2013 թ., ըստ որի աղքատ են եղել կենսաթոշակառուների 34.4%, իսկ 2.7%՝ ծայրա-
հեղ աղքատ: Աղքատ բնակչության մեջ 2013 թ. կենսաթոշակառուների տեսակարար կշի-
ռը կազմել է 10.7%F

2
F: 

Այս պայմաններում, ՀՀ կառավարությունը ձեռնամուխ եղավ կենսաթոշակային հա-
մակարգի բարեփոխումների, սակայն՝ որքանով է արդյունավետ նոր համակարգի ներ-
դրումը, պարզ կլինի որոշակի տարիներ հետո: 

Ներկայիս ոչ կայուն տնտեսական իրադրությամբ պայմանավորված գնաճը հատկա-
պես առաջին անհրաժեշտության ապրանքների ու ծառայությունների շուկայում, ինչպես 
նաև ազգային արժույթի և հիմնական արտարժույթային տրանսֆերտների գնողունակու-
թյան անկումը հանգեցնում են հասարակության վճարունակության անկմանը: Արդյուն-

                                            
1 ©1999-2015 Федеральная служба государственной статистики, Национальные счета, 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/ 
2 «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» ՀՀ ԱՎԾ 2014, էջ 55: 
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քում տրվող կենսաթոշակների և նպաստների որոշակի բարձրացումը համարժեք չէ իրա-
կան գնաճի տեմպերին: Որպես սոցիալական լարվածությունը մեղմացնող կիրառելի մի-
ջոցառում կդիտարկվեր ՀՀ կառավարության կողմից ձեռնարկված հետևյալ քայլերը, երբ 
կենսաթոշակների և նպաստների բարձրացումը կատարվեր ոչ պակաս, քան ընթացիկ 
փաստացի (իրական) գնաճին զուգահեռ: 

Ամփոփելով նշենք, որ այսօր աղքատության և անապահովության դեմ պայքարի լուրջ 
գործիք են պետության կողմից տրված սոցիալական երաշխիքները: Ըստ պաշտոնական 
տվյալների, ՀՀ բնակչության ամեն երրորդն աղքատ է, իսկ ոչ պաշտոնական տվյալների, 
բնակչության կեսից ավելին: Հետևաբար, մի կողմից սոցիալական քաղաքականությունը 
պետք է ուղղված լինի սոցիալական երաշխիքների քանակական ավելացմանը, սակայն 
մյուս կողմից, պետք է մշակվեն և կիրառվեն այնպիսի մեխանիզմների համակարգ, որոնց 
միջոցով անապահով, աղքատ մարդկանց, ընտանիքներին դուրս գալ այդ իրավիճակից, 
կարողանան բավարարել իրենց նվազագույն պահանջմունքները և ունենան արժանա-
պատիվ կյանք, այսինքն՝ կարողանան պահպանել իրենց գոյությունը մասամբ պետությու-
նից անկախ: 

 
ЛИЛИТ КАНТАРЧЯН  

 

ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ РА 
 

Ключевые слова: доходы, уязвимые слои населения, пенсия, 
зарплата  

 

В статье указан состав и структура индекса денежных доходов, оценивающая жизненный 
уровень социально уязвимых людей. На основе анализа сделан вывод, что бесперерывное увели-
чение социального обеспечения со стороны государства пока еще не предполагает высокий 
уровень жизни для социально уязвимых слоев населения РА. 
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The article presents income indicator’s composition and structure evaluating living standards of 
socially vulnerable groups. On the basis of analysis we conclude that the continuous increase of social 
security provided by the state still does not provide high living standards for vulnerable groups of 
population in RA. 

 
 

 



 172

ՌՈՒԲԵՆ ՂԱՆԹԱՐՉՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԲԱՂԱԴՐԱՏԱՐՐԵՐԻ  
ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  մարդկային կապիտալ, առողջության կապի-
տալ, կրթական կապիտալ, սոցիալական 
կապիտալ 

 

Հոդվածում  արտահայտվում է մարդկային կապիտալի բաղադրիչների մեջ ներդրման ան-
հրաժեշտության և դրանց փոխկապվածության գաղափարը: Նաև նշվում է, որ միայն մարդկային 
կապիտալի բաղադրիչների փոխներգործության արդյունքում հնարավոր է բացատրել մարդու 
տնտեսական վարքագիծը և մակրոտնտեսական ցուցանիշների փոփոխությունները:  

 

Մարդկային կապիտալի տեսության տեսական հայեցակարգերի ու փորձագիտական 
դրույթների հետազոտությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ մադկային կապիտալի ներ-
կայիս հայեցակարգը հնարավորություն է ընձեռում նորովի դիտարկել մի շարք տնտեսա-
կան հիմնախնդիրների լուծումները: Դա բխում է նրանից, որ մարդկային կապիտալ տեսու-
թյունը հիմնվում է ռեսուրսների սահմանափակության և տնտեսության գործակալների կող-
մից դրանց օգտակարության առավելագույն օգտագործման վրա, որը բացատրվում է ան-
հատի կյանքի ռազմավարության ընտրությամբ, նրա ներդրումային նախընտրություններով:  

Մարդկային կապիտալը հանդես է գալիս տարբեր ձևերով, ելնելով մարդու բազմա-
թիվ ունակություններից: Վերջիններս մարդը շատ դեպքերում, այդ թվում նաև աշխա-
տանքային գործունեությունում չի կարողանում օգտագործել: Մարդկային կապիտալի 
ձևերի բազմազանությունը բացատրվում է ոչ միայն մարդու բազմապիսի ունակություննե-
րով, այլև նրա գործունեության բազմաթիվ ոլորտներով, որն էլ ծնում է դրանից հետհա-
տույցի տարբեր ձևեր:  

Այսպես, կրթության մեջ ներդրումներն ապահովում են ունենալ առավել բարձր 
կրթական կարգավիճակ, ունենալ գիտելիքների ավելի մեծ պաշար, տեղեկատվության 
հավաքման, վերլուծության, հմտություն, որն ուղեկցվում է աշխատանքի արդյունավետու-
թյան աճով: Աշխատուժի արտադրական փորձի ձևավորումից հետհատույցն արտահայտ-
վում է ծառայողական վարկանիշի աճով և եկամտի ավելացմամբ:  

Ներդրումներն առողջության վրա թույլ են տալիս երկարաձգելու կրթության, սոցիա-
լական ու մարդկային կապիտալի այլ ձևերում ներդրումների իրականացման ու դրանցից 
հետհատույցի ստացման ժամանակահատվածը:  

Ներդրումները սոցիալական կապիտալում նպաստում են սոցիալական կապերի զար-
գացմանն ու կայունացմանը, որոնք իրենց հերթին ապահովում են անհատի տարբեր 
բնույթի գործունեություն իրականացնելու դյուրինությունը և առանձին իրավիճակներում՝ 
աջակցությունը: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ եթե մարդկային կապիտալի արդյունավետ վերարտադրու-
թյամբ է պայմանավորված երկրի տնտեսության զարգացվածության մակարդակը, ապա 
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իր հերթին մարդկային կապիտալի հետհատույցը կախվածություն է ձեռք բերում տնտե-
սության զարգացվածության մակարդակից, ինչպես նաև սոցիալական տարբեր մակար-
դակներում անհատի առանձնահատուկ շահերից ու նպատակներից: 

Միկրոմակարդակում մարդկային կապիտալի հետհատույցը ենթադրում է աշխատ-
ուժի համար աշխատանքի շուկայում դիրքի լավացում ու մրցունակության բարձրացում, 
իսկ գործատուի համար` ապահովում է բարդ արտադրական խնդիրների լուծման հնա-
րավորություն, շուկայում մրցակցային դիրքի բարձրացում, շահույթի ավելացում: Մակրո-
մակարդակում հետհատույցն արտահայտվում է առավել բազմաթիվ ու բարձրակարգ 
(կրթված, առողջ, սոցիալականացված) բնակչության առկայությամբ, ընդ որում, ոչ միայն 
աշխատունակ տարիքի, այլև երեխաների ու պատանիների կտրվածքով, որոնց «որա-
կով» է պայմանավորված երկրի ապագան, համաշխարհային շուկայում ազգային տնտե-
սության մրցունակության բարձրացումը և առավել բարձր դիրքերի նվաճումը, բնակչու-
թյան կենսամակարդակի բարձրացման ապահովումը, երկրի վարկանիշի ավելացումը: 

Իրականացնելով մարդկային կապիտալի հետազոտություն, անհրաժեշտ է ելնել նրա 
ունակությունների փոխազդեցության ու փոխգործունեության միասնությունից, այլ կերկ 
ասած, մարդուն դիտարկել ամբողջականության մեջ: Պետք է հաշվի առնել այն, որ ներ-
դրում կատարելով մարդային կապիտալի որևէ ձևի զարգացման համար, անխտիր այն 
իր արտացոլումը կունենա մյուսների ձևավորման ու զարգացման վրա: 

Այսպես, նպատակ դնելով բարձրագույն դպրոցում կրթական մակարդակի բարձրա-
ցումը և իրականացնելով համապատասխան ներդրումներ, անհատը ձևավորում ու կուտա-
կում է մարդկային կապիտալ ոչ միայն կրթական կապիտալի տեսքով, այլ նաև, օրինակ, 
սոցիալական կապիտալի կուտակման տեսքով: Բանն այն է, որ ուսումնառության ժամա-
նակ նա կարող է ստեղծել բազմաթիվ նոր ու երբեմն երկարատև ծանոթություններ ու բա-
րեկամական կապեր, չնայած նրան, որ նման տիպի նպատակ անհատը չեր նախատեսել:  

Առանձին տնտեսագետներ անդրադարձել են մարդկային կապիտալի ձևերի զար-
գացման ու կուտակման միջև փոխկապվածությանը: Աշխատանքային վերընթացի գոր-
ծոնները հետազոտելով Ջ.Ռոզենբաումը բացահայտել է, որ վերջինիս զարգացումը կախ-
ված է նաև նրանից, թե ուսումնական հաստատությունն ավարտելուց հետո որտեղ է աշ-
խատելու դրա շրջանավարտը, «եթե քոլեջը գտնվում է նույն քաղաքում, որտեղ աշխա-
տում է անհատը, ապա դրա ազդեցությունն ավելի մեծ է, քան թե, եթե այն որոշվում է մի-
այն կրթության որակով»F

1
F: Չի կարելի չհամաձայնվել նաև Մ.Գրանովետտերի հետ, որն 

աշխատանքային (կարիերա) վերընթացի հեշտացումը կամ արագացումը բացատրում է 
անձնական կապերի (սոցիալական կապիտալ) առկայությամբ, որոնք ձևավորվել են ուս-
ման ընթացքում և պահպանվում են ուսման ավարտից հետոF

2
F:  

                                            
1 Rosenbaum J., Careers Corporate Hierarchy. Research in Sicial Stratification and Mobility. D.Trieman, 

R.Robinson (eds.). V.I. Greenwich, CT; Jai Prees, 1981, p.112. 
2 Грановеттер М., Социологический и экономический подходы к анализу рынка труда: социоструктурный 

взгляд. Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики. Сост. и науч. ред. В.В. 
Разаев, М., Российская политическая энциклопедия (РОССПЕН), 2004, с. 389. 
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Հետևաբար, սոցիալական կապիտալի առկայությունը նպաստում է կրթական կապի-
տալի իրականացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը: Գոյություն ունի 
նաև հակադարձ ներգործություն, որը հանգամանալից ներկայացնում է Հ.Բեքերը: Մարդ-
կային կապիտալի ձևերի փոխազդեցության մեխանիզմը բացատրելու համար, նա ներ-
դնում է մարդկային կապիտալի շրջանառություն հայեցակարգը, որը թույլ է տալիս մաս-
նավորապես բացահայտել կրթության մեջ անհատական ներդրումների չափերի տար-
բերության պատճառներըF

1
F: 

Կրթության մեջ ներդրումների չափը նախ և առաջ որոշվում է անհատի ունակու-
թյամբ, ընկալման աստիճանով, անհատական շնորհքով, քանի որ առավել ունակ ու 
շնորհալի անհատի համար կատարված ներդրման յուրաքանչյուր միավոր բերում է ավելի 
մեծ հետհատույց, համեմատած ավելի համեստ ունակություններով անհատի: Բացի այդ, 
կրթության մեջ ներդրումների ծավալը կախված է անհատի ֆինանսական հնարավորու-
թյուններից, ինչպես նաև ընտանիքի կրթական ու կուլտուրայի մակարդակից, բարեկեցու-
թյան աստիճանից: 

Ընտանիքի կրթական ու կուլտուրայի բարձր մակարդակը, որին հաճախ բնորոշ է կա-
յուն եկամուտ, թույլ է տալիս բացահայտել ու զարգացնել երեխայի ունակությունները, 
ձեռք բերելու ավելի որակյալ կրթություն, ունենալ առողջական և ֆիզիկապես լավ վիճակ, 
որը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում նրա կյանքի հաջողակ ուղու համար: Աշխատան-
քի շուկայում հասնելով բարձր դիրքերի և տեղ ապահովելով առաջատար հատվածներում, 
վերարտադրելով իր ընտանիքի կուլտուրական ավանդույթները, տվյալ անհատը հետա-
գայում հնարավորություն ունի իր ընտանիքի հաջորդ սերունդների համար ստեղծել կյան-
քի բարենպաստ ելակետային պայմաններ: Հետևաբար, սոցիալական ծագումը, ինչպես 
նաև ընտանիքի սոցիալական կապիտալը ու նյութական հնարավորությունները հիմք են 
հանդիսանում անհատի` մարդկային կապիտալի ընդլայնված վերարտադրության համար: 

Կրթական կապիտալի ձևավորման գործընթացի վրա մեծ ազդեցություն ունի նաև 
անհատի առողջության մեջ կատարված ներդրումների չափը, քանի որ կրթություն ստա-
նալու համար անհատին անհրաժեշտ է որոշակի ելակետային մակարդակ: Ոչ առողջ լի-
նելը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ ոչ միայն կրթություն ստանալու, այլ նաև աշխա-
տանքի շուկայում արդյունավետ ու ցանկալի գործունեություն ծավալելու համար: Ձեռնար-
կությունում թույլ առողջությունը շատ դեպքերում հնարավորություն չի տալիս անհատին 
ամբողջովին իրացնել մասնագիտական հմտությունները: Դա հանգեցնում է նրան, որ 
գործատուն ստիպված է լինում հոգ տանել աշխատողի առողջության համար, որպես 
մարդկային կապիտալի, մասնավորապես կրթության մեջ ու մասնագիտական հմտու-
թյունների բարձրացման համար իր կողմից կատարված ներդրումների իրացման ու հետ-
հատույցի ստացումն ապահովող պայման: Ճշմարտությունից ելնելով պետք է ասել, որ 

                                            
1 Беккер Г.С., Человеческий капитал и распределение времени. Человеческое повидение: экономический 

подход. М., ГУ ВШЭ, 2003, с.121. 
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նման գործընթացը հազվադեպ երևույթ է հայ իրականության համար, այն բնորոշ է տնտե-
սապես զարգացած երկրներին: 

Առողջական վիճակի և կրթական մակարդակի միջև գոյություն ունի նաև հակադարձ 
կախվածություն: Մ. Գրոսմանն իր կողմից կատարած հետազոտության արդյունքում եկել 
է այն եզրակացության, որ «առավել բարձր կրթական պատրաստվածություն ունեցող 
անձն առավել արդյունավետ է գործում արտադրությունում և իր առողջական կապիտալի 
իրացման գործընթացում, վարում է առավել առողջ ապրելակերպ, համեմատաբար ավելի 
հազվադեպ է ընտրում վտանգավոր ու թունավոր մասնագիտություններ, գիտակցորեն է 
օգտվում բժշկական ծառայություններից և այլն»F

1
F:  

Առողջական կապիտալի և կրթական կապիտալի միջև փոխադարձ կապը ուսումնա-
սիրել են նաև Շ. Գլեյդը և Ա. Լերաս-Մունեյը, որոնք նախ հիմնավորեցին այն դրույթը, թե 
անհատի առողջական վիճակը էապես կախված է նրա այս կամ այն սոցիալական խմբի 
պատկանելիությունից և բացի այդ, ըստ նրանց, առավել կրթված մարդիկ կարող են ավե-
լի արդյունավետ օգտագործել բժշկության մեջ տեխնոլոգիական նորույթները, քան պա-
կաս կրթվածներըF

2
F:  

Այսպիսով, մարդկային կապիտալի հայեցակարգը դառնում է ավելի արդյունավետ 
այն դեպքում, երբ դրա բովանդակության մեջ ընդգրկվում են ունակություններ, որոնք 
ձևավորվում են ոչ միայն կրթության, այլև առողջության և սոցիալական կապիտալում 
ներդրումներ կատարելով: Մարդկային կապիտալն իրենից ներկայացնում է ամբողջա-
կան համակարգ, իսկ նրա ձևերը վերջինիս բաղադրատարրերն են, որոնք փոխներգոր-
ծում են միմյանց վրա և ունենում որոշակի ազդեցություն յուրաքանչյուր մյուս բաղադրա-
տարրի վրա: Մարդկային կապիտալի հայեցակարգի դիտարկված առանձնահատկու-
թյունները հաշվի առնելով է միայն հնարավոր բացատրել մարդու տնտեսական վարքա-
գիծը ու մակրոտնտեսական ցուցանիշների փոփոխությունը: 

 
РУБЕН КАНТАРЧЯН  

 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 

Ключевые слова: человеческий капитал, капитал здо-
ровья, капитал образования, социальный 
капитал  

 
В статье отражена необходимость инвестиций в компоненты человеческого капитала и 

их взаимосвязь. Отмечено, что лишь с учетом взаимодействия компонентов человеческого ка-
питала можно объяснить экономическое поведение человека и изменение макроэкономических 
показателей. 

                                            
1 Grossman M., The Demand for Healfh: A Theoretical and Empirical Investigation. N.Y., 1972. 
2 Glied SH., Lleras-Muney A., Health Inequality, Education and Medical Innovation. June, 2003. //http:Papers. 

nber.org./papers/W9738 NBER. 
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RUBEN GHANTARCHYAN  
 

INTERACTION ISSUES OF HUMAN CAPITAL COMPONENTS 
 

Key Words: human capital, health capital, education 
capital, social capital 

 

The article reflects the need for investment in human capital components and their inter 
connection. It is noted that considering the interaction of human capital components makes possible the 
explanation of human economic behavior and changes in macroeconomic indicators. 

 
 

 
 
ԱՆՆԱ ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ 
Հայցորդ, ՀՊՏՀ 

 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  ռազմավարական կառավարում, ռազմավա-
րական կառավարման պարբերաշրջանը, 
ռոուդմափինգ, ռազմավարական կառավար-
ման մեթոդները, ռազմավարությունների 
տեսակները, ռազմավարական կառավար-
ման հայեցակարգը 

 

Հոդվածը նվիրված է ռազմավարական կառավարման ժամանակակից կառուցակարգերին: 
Հատուկ անդրադարձ է կատարվել ռազմավարությունների տեսակներին, ուսումնասիրվել են ռազ-
մավարական կառավարման մեթոդները, ռազմավարական կառավարման պարբերաշրջանը, ինչ-
պես նաև կազմակերպությունների պլանավորման և ախտորոշման ժամանակակից մեթոդները: 

 

Գլոբալացումը, արտաքին միջավայրի գործոնների արագ փոփոխությունները և այլ 
բազմաթիվ գործոններ գործարար միջավայրը դարձրին անորոշ և դժվար կանխատեսե-
լի: Այս ամենի հետևանքով կազմակերպությունների միջև մրցակցությունը սրվում է և 
առաջնային դիրքեր են գրավում այն կազմակերպությունները, որոնք ավելի արագ են 
արձագանքում միջավայրի ազդակների փոփոխությանը և համապատասխան միջոցներ 
են ձեռնարկում: Կազմակերպության ղեկավարներին անհրաժեշտ են արդյունավետ մե-
թոդներ և գործիքներ կազմակերպության համար մրցակցային առավելություններ ստեղ-
ծելու ու պահպանելու և հեռանկարային զարգացումն ապահովելու համար: Որպես այդ-
պիսին հանդես է գալիս արդեն իսկ ակադեմիական գիտություն դարձած` ռազմավարա-
կան կառավարումը:  

Ա. Չանդլերն ընդունում էր մեկ գլխավոր (ընդհանուր) ռազմավարության շրջանակնե-
րում կառավարման տարբեր ուղղությունների կոորդինացման կարևորությունըF

1
F: Նա ընդ-

                                            
1 Chandler A., Strategy and structure. Chapters in the history of the American Industrial Enterprise, Cambridge, 

MA: MIT Press, 1962, p. 42 
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գծում էր կազմակերպության զարգացման երկարաժամկետ հեռանկարի մշակման ան-
հրաժեշտությունը: Իր աշխատանքներում Ա. Չանդլերը ցույց տվեց, որ երկարաժամկետ 
կոորդինացված ռազմավարության մեջ անհրաժեշտ է ներառել կազմակերպության կա-
ռուցվածքի զարգացման ուղղությունները: Ի. Անսոֆը կորպորատիվ ռազմավարության 
մշակման հայեցակարգի զգալի մասը կառուցել է Ա. Չանդլերի տեսության հիման վրա՝ 
ավելացնելով մի շարք ռազմավարական հայեցակարգեր և ուսումնասիրելով արտաքին 
միջավայրի փոփոխվող պայմաններին կազմակերպության հարմարվելու հարցերըF

1
F: Ընդ 

որում, Ի. Անսոֆը մենեջմենթի պրակտիկա ներմուծում է այնպիսի հասկացություններ, 
ինչպիսիք են ռազմավարական պլանավորում և ռազմավարական կառավարում, ապրան-
քի և շուկայի զարգացման ռազմավարություն, հորիզոնական և ուղղաձիգ ինտեգրում, 
ռազմավարությունների բազմատեսակացում: 

1988 թ. Հ. Մինցբերգն իր աշխատանքներում վերլուծեց փոփոխվող շրջակա միջա-
վայրը և առաջարկեց վերանայել ռազմավարական կառավարման հայեցակարգը: Հ. 
Մինցբերգն առանձնացրեց ռազմավարությունների հինգ տեսակ, որոնք կարելի է օգտա-
գործել ռազմավարական կառավարման գործընթացումF

2
F. 

 ռազմավարությունը որպես գործողությունների պլան,  
 ռազմավարությունը որպես վարքագիծ մրցակցային առավելությունների ձևավոր-

ման համար, 
 ռազմավարությունը որպես օրինակ և անցյալի փորձի վերլուծություն, այսինքն՝ որ-

պես դիրքորոշում նոր ապրանքների, ապրանքանշանների կամ ընկերությունների 
որոնման գործում, 

 ռազմավարությունը որպես հեռանկար, որը որոշվում է առաջնորդի կողմից, ռազ-
մավարությունը որպես ճկուն մանևր: 

Արդի պայմաններում ռազմավարական կառավարման տեսության մեջ ձևավորվել են 
երեք հիմնական հայեցակարգեր՝ 

 ավանդական, 
 ռեսուրսային մոտեցման վրա հիմնված, 
 շահառուների հայեցակարգF

3
F: 

Առաջինը հիմնված է այն ենթադրույթի վրա, որ ռազմավարության մշակմանը պետք 
է նախորդի ընկերության արտաքին և ներքին բիզնես-միջավայրերի վերլուծություն ուժեղ 
և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և վտանգների բացահայտման նպատակով: Ըստ 
այս հայեցակարգի՝ կազմակերպությունը պետք է մշակի ռազմավարություն՝ հենվելով 
ուժեղ կողմերի և հնարավորությունների վրա և չեզոքացնելով թույլ կողմերն ու վտանգները: 

Ռեսուրսային մոտեցման կամ մրցակցային առավելությունների հայեցակարգը ձևա-
վորվել է 20-րդ դարի 90-ական թթ.: Դրա հիմնական գաղափարը կազմակերպության 

                                            
1 Ансофф И., Корпоративная стратегия, М., Экономика, 1965, 515 с. 
2 Минцберг Г., Альстренд Б., Лэмпел Д., Школы стратегий, СПб., Питер, 2003, 336 с. 
3 Катькало В.С., Эволюция теории стратегического управления, СПб.: Высшая школа менеджмента, Издат. 

Дом С.-Петерб. Гос. Ун-та, 2008, 548 с. 
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բացառիկ, արժեքավոր և առանձնահատուկ ռեսուրսի տիրապետման հնարավորությունն 
է: Ներկայումս գերակայողը ռազմավարական խնդիրների լուծման նկատմամբ ռեսուրսա-
յին մոտեցումն է: Ռեսուրսների հաշվին կայուն մրցակցային առավելության ապահովումը 
կարող է հանգեցնել երկար ժամանակահատվածում միջինից ավելի բարձր մակարդակի 
կազմակերպական արդյունավետության ապահովմանը: 

Ռազմավարական կառավարման երրորդ հայեցակարգը շահագրգիռ կողմերի տե-
սակետները հաշվի առնող մոտեցում է: Դրա հիմքում ընկած է բիզնես-էթիկան, սոցիալա-
կան պատասխանատվությունը, գործողությունների համաձայնեցվածությունը և այլն: 
Ըստ այս տեսության՝ ընկերությունն ու նրա մրցակիցներն անորոշության նվազեցման 
գործընթացի մասնակիցներ են, որոնք դասեր են քաղում իրենց գործողություններից, իսկ 
ռազմավարական կառավարումը հիմնված է հակադարձ կապի վրա: Տվյալ մոտեցումը 
հատկապես արդիական է արտաքին միջավայրի անորոշության բարձրացման և ժամա-
նակային սահմանափակումների արդի պայմաններում: 

Կազմակերպությունների ռազմավարական կառավարման ընթացքում օգտագործ-
վում են ամենատարբեր մեթոդներ և մոդելներ: Հայրենական տնտեսագիտական գրակա-
նությունում մոդել ասելով հասկանում են տնտեսական գործընթացների և իրադարձու-
թյունների արտացոլում՝ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների միջոցով: Այս իմաստով 
մոդելներն ու մեթոդները որոշակի մակարդակում համարվում են հոմանիշներ: 

Ժամանակակից գրականության մեջ առանձնացվում է ռազմավարական կառավար-
ման հետևյալ մեթոդները՝ 

 հաշվողական-վերլուծական մեթոդներ, որոնց թվին են դասվում հաշվեկշռային, 
նորմատիվային, ինժեներատնտեսական և այլն, 

 գրաֆիկական-վերլուծական, օրինակ՝ էքստրապոլացիայի (արտարկման), համա-
կարգային, ռեգրեսիոն-վերլուծական, տրենդերի (միտումների) կոռելյացիայի մե-
թոդներ և այլն, 

 տնտեսավերլուծական, այդ թվում՝ գծային, ոչ գծային, դինամիկ ծրագրավորման, 
խաղերի տեսության մոդելներ և զանգվածային սպասարկման տեսությունները և 
այլն,  

 փորձարարական, որոնց վերաբերում են էքսպերտային գնահատականները (ան-
հատական, կոլեկտիվ, մասսայական և այլն), սցենարային մեթոդները և այլնF

1
F: 

Ռազմավարական կառավարումն որպես պարբերաշրջանային գործընթաց կարելի է 
ներկայացնել գծանկար 1-ի միջոցով: 

Կազմակերպությունների պլանավորման ու ախտորոշման ժամանակակից մեթոդնե-
րից է ռոուդմափինգը: Ռոուդմափինգը տնտեսագիտություն է եկել քաղաքականությու-
նից, անգլերենից (roadmapping) թարգմանաբար նշանակում է «շարժում ճանապարհային 
քարտեզով»: Առաջին անգամ ի հայտ է եկել 20-րդ դարի վերջում: 21-րդ դարի սկզբներին 
ռոուդմափինգը ճանաչվել է խոշոր կորպորացիաների պլանավորման, ախտորոշման եւ 
կառավարման ամենաարդյունավետ մեթոդը: 
                                            
1 Забелин П.В., Моисеева М.К., Основы стратегического управления. М., 1997. 
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Ռոուդմափինգը նախատեսում է «ճանապարհային քարտեզների» ստեղծում, որոնք 
ապագայում կազմակերպության զարգացման ճանապարհներ են հիմնական գործունեու-
թյան ուղղություններով՝ շուկա, ապրանքներ, տեխնոլոգիաներ, մրցակիցներ եւ այլն: Կա-
ռավարման տեսության մեջ ռոուդմափինգը ներկայացվում է որպես գործունեության ավե-
լի կարեւոր ուղղություններում փոխկապված կոնկրետ երկարաժամկետ պլանավորում՝ 
ուղղված կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը, ինչպես կազմակերպության 
առանձին ուղղություններում, այնպես էլ կազմակերպությունում ամբողջությամբ: Ռոուդ-
մափինգի հիմնական ուղղվածությունը նորարարությունն ու նոր տեխնոլոգիաներն են: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Գծապատկեր 1. Ռազմավարական կառավարման պարբերաշրջանը 
 

Ռոուդմափինգի հիմնական նպատակը ժամանակի ցանկացած պահի կազմակեր-
պության ռազմավարության նույնականացումն է և առաջակվող ապրանքների զարգաց-
ման վրա կենտրոնացումը: Դա թույլ է տալիս կառավարումն ուղղել հիմնական տեխնոլո-
գիական հարցերին, որոնք պետք է մշակվեն հաճախորդների եւ շուկայական պահան-
ջարկի հիման վրա: Այս կերպ ռոուդմափինգը ապրանքի մարքեթինգային առանձնա-
հատկությունները կապում է դրա արտադրության տեխնոլոգիայի եւ կազմակերպության 
ռազմավարության հետF

1
F: Հիմնական ձեւանմուշը ճանապարհային քարտեզի հետևյալն է. 

                                            
1 Тычинский А. В., Управление инновационной деятельностью компаний: современные подходы, алгоритмы, 

ТРТУ, 2006. 

 

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

ՆԵՐՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱ-
ՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄ 

 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 



 180

 
Գծապատկեր 2. Ճանապարհային քարտեզի ձևանմուշ 

 
 
АННА МАМИКОНЯН  

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Ключевые слова: стратегический менеджмент, цикл стра-
тегического менеджмента, роудмапинг, ме-
тоды стратегического менеджмента, виды 
стратегии, концепции стратегического ме-
неджмента  

 

Статья посвящена современному механизму стратегического менеджмента. Особое вни-
мание уделено методам стратегического менеджмента, исследованы методы стратегического 
менеджмента, цикл стратегического менеджмента, а также современные методы планирова-
ния и диагноза предприятия.  

 
ANNA MAMIKONYAN  
 

MODERN MECHANISMS OF STRATEGIC MANAGEMENT 
 

Key Words: strategic management, cycle of strategic 
management, roadmapping, methods of 
strategic management, types of strategies, 
concepts of strategic management 
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The paper discusses modern mechanisms of strategic management. Special attention is given to 
types of managerial strategies. Methods of strategic management, the cycle of strategic management, 
as well as modern methods of planning and diagnosis of organizations have been analyzed. 

 
 
 

ԱՄԱԼՅԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 

ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՅԱՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  հանրային կառավարում, պետական կառա-
վարում, տեղական ինքնակառավարում 

 

Հոդվածում դիտարկվել է պետական կառավարման առանձնահատկությունները Բագրատու-
նիների օրոք: Բագրատունյաց թագավորության հանրային կառավարման համակարգի հիմքում 
ընկած է եղել Արշակունյաց Հայաստանի պետության կառավարման ավանդույթները, որոնք որո-
շակի փոփոխություն են կրել զարգացած ֆեոդալիզմի սոցիալ-քաղաքական պայմաններին համա-
պատասխան: 

 

Բագրատունիների թագավորության հանրային կառավարման համակարգի ուսում-
նասիրությունը առանձնահատուկ տեղ ունի Հայոց պետականության պատմության մեջ: 
Աշոտ Բագրատունին լինելով սպարապետ (855-862), իշխանաց իշխան (862-885) և խա-
լիֆայության, և Բյուզանդիայի կողմից ճանաչվեց Հայոց թագավոր (885-890): Հայաստա-
նում Բագրատունիների գերագահությունըF

1
F և որպես հայոց բարձրագույն պաշտոնյաներ 

լինելու փաստը իրավական կարգավիճակ է ստանում: Հայոց թագավորության ճանաչումը 
կարևոր իրադարձություն էր հայոց պետականության վերականգման և իրավական կար-
գավիճակ ստանալու առումով:  

Աշոտ Բագրատունին որպես հմուտ գործիչ կարողանում է ստեղծել կառավարման 
արդյունավետ համակարգ երկրի ներսում, իսկ արտաքին հարաբերություններում պահ-
պանում է չեզոքություն, մնալով խալիֆաթի հավատարիմ վասալ և միաժամանակ բարե-
կամական հարաբերություններ շարունակելով բյուզանդացիների հետ:  

Բագրատունյաց թագավորության պետական կարգը իր վրա կրում էր ինչպես Արշա-
կունյաց թագավորության, այնպես էլ Արաբական խալիֆայության ազդեցությունը: Բագ-
րատունիների տնտեսական վերելքն և քաղաքական ուժեղացումը սերտորեն կապված են 
Հայաստանի տրանզիտային առևտրական ճանապարհի աշխուժացման հետ:  

Բագրատունյաց ժամանակաշրջանի պետական կառավարման համակարգի առանձ-
նահատկությունն այն է, որ կախված քաղաքական իրադարձություններից և ֆեոդալա-
                                            
1 Օհանյան Հ., Աշոտ Ա Բագրատունու միավորիչ գործունեությունը և հայկական թագավորության 

վերականգնումը, http://www.matenadaran.am/ftp/data/Banber20/14. 
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կան հարաբերությունների զարգացման բնույթից փոփոխությունների է ենթարկվել: Երկ-
րի պետական կառուցվածքը և կառավարումը կախված էին թագավորների և ֆեոդալնե-
րի փոխհարաբերություններից: Բագրատունիների թագավորության ժամանակաշրջանը 
(885 – 1045 թթ.) բաժանվում է երկու շրջանի՝ միասնական թագավորության (885-908 թթ.) 
և ֆեոդալական մասնատվածության (908-1045 թթ.): Հայոց թագավորության գլուխ կանգ-
նած էր Բագրատունի թագավորը: Նա էր տնօրինում երկրի քաղաքական և տնտեսական 
կյանքը, նրան էին ենթարկվում բոլոր իշխաններն ու եկեղեցին:  

Բագրատունիների օրոք ֆեոդալական հիերարխիան ենթարկվել էր որոշ փոփոխու-
թյունների, սակայն պահպանել էր Արշակունիների օրոք ձևավորված մոդելը: Բագրա-
տունյաց թագավորությունը տարբերվում էր Արշակունյաց պետությունից իր իրավասու-
թյան բնույթով: Եթե վերջինս համազգային իշխանություն էր, որը միավորում էր ամբողջ 
երկիրը, ապա Բագրատունյաց թագավորությունը «մասնավոր թագավորություն» էր արա-
բական իշխանության մեջF

1
F: Բագրատունի թագավորը ինքնակալ միապետ էր, որը միայն 

որոշ դեպքերում խորհրդակցում էր սպարապետի, կաթողիկոսի, իշխանաց իշխանի կամ 
այլ պաշտոնյայի հետ: Թագավորներին կոչում էին «շահնեշահ», որն ուներ իրանական 
ծագում և թագավորների գերիշխանության խորհրդանիշ էր: Գահը ժառանգում էր ավագ 
որդին կամ եղբայրը, մինչդեռ Արշակունիների դեպքում գահաժառանգը միայն ավագ 
որդին կարող էր լինել:  

Թագավորի հավատարիմ հենարան էր եկեղեցին, որը նույնպես մեծ դեր ուներ երկրի 
կառավարման գործում, քանի որ ապահովում էր երկրի միասնականությունը: Կաթողիկո-
սը ճանաչում էր թագավորի գերիշխանությունը, իսկ վերջինիս խոսքը վճռական էր կա-
թողիկոսական ընտրության ժամանակ: Հայոց կաթողիկոսը թագադրում էր թագավորին: 
Արշակունիների օրոք թագակապ ասպետությունը ժառանգաբար Բագրատունիների տոհ-
մին էր պատկանում: Դրա մասին է վկայում Փավստոս Բյուզանդը «Եվ Մանուել սպարա-
պետը իր Վարդանդուխտ դուստրը կնության տվեց Արշակունի մանուկ Արշակին և իրեն 
փեսայացրեց. նաև հարսանիք էր անում նրա եղբոր` Վաղարշակի համար, և նրան կին է 
տալիս Բագրատունի ասպետի դուստրը Սպեր Գավառից, որոնք (Բագրատունիները) ի 
բնե Արշակունյաց տոհմի թագավորների թագակապներն ու թագադիրներն էին եղել»F

2
F: 

Երկրի կառավարումը իրականացվում էր արքունիքի և նրան կից ֆունկցիոնալ և տա-
րածքային կառավարման մարմինների միջոցով: Արքունիքը, ինչպես և Արշակունիների 
օրոք, պետական կառավարման շտաբային մարմին էր: Արքունիքը բաղկացած էր դիվա-
նից կամ պետական խորհրդից, որը խորհրդակցական մարմին էր, և գործակալություննե-
րից: Բագրատունիները իրենց արքունիքում փորձում էին վերականգնել նախկին Արշա-
կունյաց կարգերն ու ծառայությունները` նոր քաղաքական պայմաններին համապատաս-
խան: Վերականգնվեց նաև գահերեցության ինստիտուտը: Գահերեցության կարգը որո-
շող հատուկ վավերագիրը Գահնամակն է, որտեղ ցուցակագրված էին հայ նախարարու-
                                            
1 Մաթևոսյան Ռ., Բագրատունյաց Հայաստանի պետական կառուցվածքը, Եր., 1998, էջ 95: 
2 Փավստոս Բուզանդ, Հայոց պատմություն, Թարգմ., ներածությունը և ծանոթագրությունները ակադեմիկոս 

Ստ. Մալխասյանի, Եր., «Հայաստան» 1968, էջ 179: 
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թյունները ըստ իրենց ավագության: Արքունիքներ և պետական խորհուրդ ունեին Բագ-
րատունի հայոց թագավորները, Վասպուրականի և Սյունիքի թագավորները, գահակալ և 
գահերեց իշխանները: Արքունիքները գտնվում էին իշխանների կամ թագավորների 
նստավայրերում: Կարևոր նշանակություն ունեցող գործակալներն էին՝ սպարապետը, իշ-
խանաց իշխանը, տէրանց տէրը, իշխանը, մարզպանը: Առաջին երեք պաշտոնները զբա-
ղեցնում էին թագավորի ազգականները: 

Քաղաքական նոր պայմաններում Արշակունյաց ժամանակաշրջանի գործակալու-
թյունները ստանում են նոր բնույթ: IX-XI պահպանվել էին սպարապետությունը և հազա-
րապետությունը, որոնք կատարում էին նույն գործառույթները: Նոր գործակալություննե-
րից էր տանուտերությունը և մարզպանությունը: Սպարապետը պետության մեջ երկրորդ 
մարդն էր: Սպարապետությունը հայկական երևույթ է, և չկար ոչ Արաբական խալիֆայու-
թյան մեջ, որտեղ պետության երկրորդ մարդը վեզիրն էր, ոչ էլ Բյուզանդական կայսրու-
թյունումF

1
F: Քանի որ Մամիկոնյան տոհմը վերացել էր քաղաքական ասպարեզից, սպարա-

պետությունը անցել էր Բագրատունիների տոհմի ձեռքը, որը վարում էր թագավորի եղբայ-
րը կամ թագաժառանգը: Սպարապետներ են նշանակվել նաև Մարզպետունիների, Պահ-
լավունիների տոմից: Հազարապետությունը ստացել էր ավելի կարևոր նշանակություն, 
քանի որ առևտրական կապիտալը մուտք է գործել տնտեսություն: Եվ Արշակունիների, և 
Բագրատունիների օրոք հազարապետի գործառույթներ էին հարկահավաքությունը, 
ոռոգման գործը և ընդհանրապես երկրի տնտեսական իրավիճակի մասին հոգ տանելը:  

Արքունիքը ուներ իր դիվանատունը, որը դիվանագիտական հարաբերություններ էր 
հաստատում Աբբասյան խալիֆայության, Բյուզանդական կայսրության, ինչպես նաև 
մանր պետությունների, իսկ երկրի ներսում հայ իշխանների հետ: Սուրհանդակները հրո-
վարտակներ էին տարածում ողջ երկրում: Գավառներում և իշխանների արքունիքում 
նշանակվում էին տանուտերեր, որոնք վերակացություն էին իրականացնում: Այս ծառա-
յությունը ևս առաջացել է Սասանյան տիրապետության ժամանակ բարձրագույն պաշտոն 
համարվելով հանձնվել է ավագ նախարարին: Նշենք, որ Արշակունիների օրոք տանուտե-
րը կամ նահապետը նախարարական տոհմի ավագ ներկայացուցիչն էր տվյալ տարածքի 
սահմաններում: «Տանուտէրություն» տերմինը մեկնաբանվում է որպես կառավարում, իսկ 
«տանուտերերը»՝ պաշտոնյաններF

2
F: Մարզպանությունը Սասանյան տիրապետության ժա-

մանակվանից եկած գործակալություն է, որը չի եղել Արշակունիների օրոք նախարարնե-
րի վասալական կախումը Սասանյան թագավորից: Բագրատունյաց Հայաստանում այս 
ծառայողական տիտղոսը կրում էին օտար թագավորների հետ հարաբերություններ վա-
րող իշխաններըF

3
F: Նրանք օգնում էին թագավորին իրականացնել երկրի արտաքին քա-

ղաքականությունը: Մարզպանի պաշտոնը վարում էին Պահլավունիների, այնուհետև 

                                            
1 Հայ ժողովրդի պատմություն: Հայաստանը զարգացած ֆեոդալիզմի դարաշրջանում (9 դարի կեսերից մինչև 

14 դարի կեսերը): Հատոր 3, Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1984, էջ 276: 
2 Ավագյան Ս., «Տանուտերութիւն» տերմինը Անիի ԺԱ դ. արձանագրության մեջ, ՊԲՀ, 1971, N 2, էջ 175-189: 
3 Սամուելյան Խ., Հին հայ իրավունքի պատմություն, Հատոր 1, Եր., Արմֆանի հրատ., 1939, էջ 235: 
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Արծրունիների տոհմի ներկայացուցիչները: Հովհաննես Դրասխանակերտցու վկայությամբ 
Բագրատունյաց արքունիքում գոյություն է ունեցել ևս մի պաշտոն «հրամանատար տան 
արքունի», որը գլխավորել է Հասան Գնթունին: Նրա գործառույթները նմանվում են Ար-
շակունյաց շրջանի մարդպետի գործառույթներին: Երկուսն էլ իրականացնում էին արքու-
նիքի վերակացությունը, թագավորական կալվածքների և գանձարանի վերահսկողությունը:  

Բագրատունիների օրոք դատական իշխանությունը գտնվում էր հոգևոր և աշխարհիկ 
դատարանների ձեռքում: Արշակունիների օրոք հայ եկեղեցին հենց սկզբից էլ վարել է 
«Մեծ դատավարության գործակալությունը» և իր ձեռքում պահել արդարադատության 
գործառույթները: Մեծ դատավարության գործակալությունը քրիստոնեությունը պետա-
կան կրոն հռչակելուց հետո գլխավորել է Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը:  

Նահանգների ու գավառների կառավարման մեջ առաջնակարգ դեր ունեին վասալա-
կան թագավորությունների տիրակալները: Գավառապետ իշխանները իրենց հաստատումն 
էին ստանում Հայոց թագավորից: Քաղաքների զարգացման հետ միաժամանակ երևան 
եկան քաղաքական նոր պաշտոններ` քաղաքի ամիրան` քաղաքապետ, մուհթասիբ` շահա-
պետ: Քաղաքներում կային քաղաքային վարչություններ, որոնք սկզբնական շրջանում 
առաջացան պետական ենթակայության քաղաքներում, այնուհետև սենիորալ քաղաքնե-
րում:  

Այսպիսով, Բագրատունիներին հաջողվեց համախմբել երկրի ռազմական և տնտե-
սական կարողությունները և վերականգնել Հայաստանի պետականությունը: Բագրա-
տունյաց թագավորության հանրային կառավարման համակարգի հիմքում ընկած է եղել 
Արշակունյաց Հայաստանի պետության կառավարման ավանդույթները, որոնք համապա-
տասխանելով զարգացած ֆեոդալիզմի սոցիալ-քաղաքական պայմաններին որոշակի փո-
փոխություն են կրել: 

 
АМАЛИЯ МАНУКЯН  

 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЦАРСТВА 
ДИНАСТИИ БАГРАТУНИ 

 

Ключевые слова: публичное управление, государственное 
управление, местное самоуправление  

 

Багратиды, которым удалось объединить военные и экономические возможности страны 
и восстановить государственность в Армении, занимают особое место в истории армянской 
государственности. В основе системы публичного управления Багратидов лежат традиции уп-
равления царства Аршакуняц, которые прошли определенные изменения в социально-полити-
ческих условиях развитого феодализма. 
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AMALYA MANUKYAN  
 

PECULIARITIES OF PUBLIC GOVERNANCE DURING THE REIGN OF BAGRATUNI 
 

Key Words: public governance, state governance, local 
self-governance, democracy 

 

The Bagratunis have a special place in history of Armenian statehood for ability to combine 
military and economic capabilities of its country and restore the statehood of Armenia. In the core of 
public governance of Bagratunis lie traditions of governance of Arshakunyats kingdom, which have 
passed through certain changes in socio-political conditions of developed feudalism. 
 

 
 
ԱՆԻ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ԵԿՏԱ 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ. ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  սոցիալական կապիտալ, վստահություն, գոր-
ծարար միջավայր, հասարակական բարեկե-
ցություն, նորարարություն, սոցիալական 
խմբեր 

 

Հոդվածում քննարկվում են սոցիալական կապիտալի էությանը, ձևավորման գործոններին և 
տնտեսական զարգացման մեջ դրա դերին առնչվող հարցեր: Հասարակական բարեկեցության 
մակարդակն ավելւ ու ավելի է պայմանավորվում այնպիսի գործոններով, ինչպիսին են հասարա-
կությունում վստահության աստիճանը, հասարակության առանձին անդամների և սոցիալական 
խմբերի միջև արդյունավետ փոխգործակցությունը: Ակնահայտորեն` որքան բարձր է տվյալ հասա-
րակությունում սոցիալական կապիտալի մակարդակը, այնքան փոքր է սոցիալական միջավայրի 
հակազդեցությունը նորաստեղծություններին և, հետևաբար, իրական են տնտեսական զարգաց-
ման հնարավորությունները: 

 

Զարգացման արդի փուլում, երբ հասարակությունները բնութագրվում են որպես տե-
ղեկատվական, իսկ տեղեկատվությունը դարձել է արտադրական կարևոր գործոն: Հա-
սարակական բարեկեցության մակարդակն ավելի ու ավելի է պայմանավորվում այնպիսի 
գործոններով, ինչպիսին են հասարակության կրթական մակարդակը, տվյալ հասարա-
կությունում վստահության աստիճանը, հասարակության անդամների և սոցիալական 
խմբերի միջև արդյունավետ փոխգործակցությունը: Այդ առումով` զարգացման հիմնա-
խնդիրների հետ առնչվող միջազգային կազմակերպությունները, ակադեմիական շրջան-
ները վերջին երկու տասնամյակում հաճախ են օգտագործում «սոցիալական կապիտալ» 
հասկացությունը:  
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Ըստ Համաշխարհային բանկի փորձագետներ Քրիստիան Գրուտերթի և Թերի Բես-
տելերի` հասարակության սոցիալական կապիտալը ներառում է ինստիտուտները, հարա-
բերությունները, հայացքներն ու արժեքները, որոնք կարգավորում են մարդկանց միջև 
փոխազդեցությունները և նպաստում տնտեսական ու սոցիալական զարգացմանըF

1
F: 

Սոցիալական կապիտալը կարելի է դիտարկել որպես տվյալ հասարակությունում 
գործող ոչ ֆորմալ նորմերի և կանոնների, հասարակության առանձին անդամների կամ 
նրանց խմբերի միջև առանձնահատուկ փոխհարաբերությունների ամբողջություն, որոնք 
հաճախ չեն կարգավորվում իրավական ակտերի կամ նորմերի միջոցով, գտնվում են 
առավելապես զգայական մակարդակի վրա և, ընդունելի լինելով հասարակության բոլոր 
անդամների համար, նպաստում են փոխվստահության միջավայրի ձևավորմանը, ինչի 
շնորհիվ նվազում են գործարքային ծախսերը, բարձրանում է  հասարակական բարեկե-
ցության մակարդակ: 

Սոցիալական կապիտալի ձևավորումը հատկապես կարևոր է ՀՀ տնտեսության զար-
գացման տեսանկյունից, քանի որ ռեսուրսների խիստ սահմանափակ լինելու պայմաննե-
րում միայն փոխադարձ վստահության վրա հիմնված տնտեսական միջավայրի ձևավո-
րումը կարող է ապահովել տնտեսական զարգացում: Երբ անհատները վստահում են միմ-
յանց և այն ինստիտուտներին, որոնք գործում են այդ հասարակությունում, նրանք կարող 
են առավել հեշտությամբ գտնել համաձայնության եզրեր, ընդունել հասարակությունում 
իրականացվող բարեփոխումները և իրականացնել փոխշահավետ գործարքներ: 

Թեպետ Հայաստանը, ըստ որոշ գնահատումների, խորհրդային տարիներին ուներ 
սոցիալական կապիտալի բավականին բարձր մակարդակ, այնուամենայնիվ անկախու-
թյան սկզբնական փուլում մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնների ազդեցությամբ 
նկատվեց դրա մակարդակի նվազում, ինչը բացասաբար անդրադարձավ գործարար մի-
ջավայրի վրա, դրսևորվեց ներդրումների նվազման ձևով: Ուստի տնտեսական զարգաց-
ման ներկա փուլի պահանջներին համապատասխան սոցիալական կապիտալի ձևավո-
րումը դիտարկվում է որպես տնտեսական զարգացման և համընդհանուր բարեկեցության 
կարևոր նախապայման: 

Ըստ Ռոբերտ ՊատնամիF

2
F` առաջին անգամ սոցիալական կապիտալ բառեզրն օգտա-

գործել է Լ. Ջ. ՀանիֆանըF

3
F 1916 թվականին` նկարագրելու համար այն հանգամանքները, 

որոնք ազդում են յուրաքանչյուրի առօրյա կյանքի վրա: Ըստ այդմ` անհրաժեշտ է մարդ-
կանց մեջ դաստիարակել կամք, եղբայրական հարաբերություններ, փոխադարձ համա-
կարանք, սոցիալական հարաբերություններ կառուցելու կարողություն:  

«Սոցիալական կապիտալի» հայեցակարգը գիտական շրջանառության մեջ դրվեց մի-
այն Պ. Բուրդեի, Ջ. Կոուլմենի, Ռ. Պատնեմի աշխատությունների շնորհիվ` 20-րդ դարի 
                                            
1 Grootaert Chr., Bastelaer T., Understanding and measuring social capital:A synthesis of findings and 

recommendations from the social capital initiative. The World Bank. April 2001, P.4 
2 Putnam, Robert D., 1995. “Bowling alone: America’s declining social capital.” Journal of Democracy 6: 65-78.  
3 Hanifan, L. J. (1916), The Rural School Community Centre. Annals of the American Academy of Political and 

Social Sciences 67, 130-38. 
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երկրորդ կեսին: Սոցիալական կապիտալի հիմնադրույթի զարգացման գործում մեծ ներ-
դրում ունի նաև Ֆ. Ֆուկույաման: 

Այսպես, Ֆուկույաման իրավացիորեն նշում է, որ «վստահությունը, որը սոցիալական 
կապիտալի ձևավորման հիմքում է, հանդիսանում է զարգացած մարդկային հասարակու-
թյան կարևոր բնորոշ կողմ` ինչպես անհատական, այնպես էլ սոցիալական մակարդա-
կում»F

1
F: 

Ֆուկույաման մարդկային հասարակությունները դասակարգում է ըստ դրանցում 
վստահության մակարդակի. վստահության բարձր մակարդակ ունեցող երկրներ (օրի-
նակ` ԱՄՆ, Գերմանիա, Ճապոնիա), վստահության ցածր մակարդակ ունեցող երկրներ 
(օրինակ` Չինաստան, Մեքսիկա, Ֆրանսիա, Իտալիա, Արևելյան Եվրոպայի և նախկին 
ԽՍՀՄ երկրներ): Ըստ նրա` տնտեսական աճն ու զարգացումը հասարակության պար-
գևատրումն է նրա ներքին ներդաշնակության համար, ինչը կարող է ձեռք բերվել միայն 
հասարակական էվոլյուցիայի գործընթացումF

2
F: Սոցիալական դրական կապիտալի ձևա-

վորման կարևոր նախապայմանը տվյալ հասարակությունում վստահության բարձր մա-
կարդակի առկայությունն է: Վստահությունը, ըստ Ֆուկույամայի, հասարակության ան-
դամների մոտ այն սպասումն է, որ հասարակության մյուս անդամները կունենան քիչ թե 
շատ կանխորոշելի վարքագիծ, կլինեն ազնիվ և ուշադիր այլոց պահանջմունքների 
նկատմամբ` ելնելով մի շարք համընդհանուր նորմերից: Դրանից ելնելով` Ֆուկույաման 
սոցիալական կապիտալը սահմանում է որպես հասարակության կամ նրա մի մասի որո-
շակի ներուժ, որը ձևավորվում է հասարակության անդամների միջև առկա փոխադարձ 
վստահության շնորհիվF

3
F: 

Քաղաքագետ Ռոբերտ ՊատնեմըF

4
F Իտալիայում հասարակության 20 տարվա ուսում-

նասիրությունից հետո մեկնաբանեց սոցիալական կապիտալ հասկացությունը: Նա բա-
ցահայտեց, որ ձևով միանման հասարակությունները կարող են մի կողմից հասնել մեծ 
նվաճումների, իսկ մյուս կողմից արձանագրել խորը անկումներ: Այդ տարբերությունը հա-
ջողության կամ անկման միջև բացատրվում է ոչ այնքան քաղաքական, ժողովրդագրա-
կան գործոններով, որքան սոցիալական կապիտալի առկայությամբ: Ըստ Պատնեմի` սո-
ցիալական կապիտալը վերաբերում է սոցիալական կազմակերպությունների այնպիսի 
հատկանիշներին, ինչպիսին են ցանցերը, նորմերը և վստահությունը, որոնք ապահովում 
են համակարգումը և համագործակցությունը երկկողմանի շահի համար: Հիմնավորելով, 
որ սոցիալական կապիտալի բարձր մակարդակ ունեցող երկրներում մարդիկ ավելի մեծ 
չափով են ներգրավված հասարակական խնդիրներում, վստահում են միմյանց և են-
թարկվում օրենքներին, նա եզրակացրեց, որ սոցիալական կապիտալը տնտեսական 
զարգացման և արդյունավետ կառավարման կարևոր նախապայման: 

                                            
1 Fukuyama, Francis. Trust: the social virtues and the creation of prosperity. London: Hamish Hamilton. 1995. 
2 Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. Пер. с англ., Ф. Фукуяма, М., “Издателство АСТ”, 

2004, 730, с. 6. 
3 Նույն տեղում, էջ 22: 
4 Putnam, Robert D., 1995. Bowling alone: America’s declining social capital. Journal of Democracy 6: 65-78.  
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Սոցիալական կապիտալի սահմանումների մեծամասնության ընդհանրությունն այն է, 
որ դրանք կենտրոնանում են սոցիալական հարաբերությունների վրա, որոնք ունեն ար-
տադրական կողմնորշվածություն: Գրականության մեջ առկա սահմանումների բազմա-
զանությունը պայմանավորված է սոցիալական կապիտալի բնույթով և դրա ընկալման 
բարդությամբ: Սոցիալական կապիտալը չունի պարզ, անվիճելի նշանակություն անկախ 
և գաղափարական պատճառներով: Այդ իսկ պատճառով չկա սոցիալական կապիտալի 
մեկ միասնական սահմանում և վերջինիս ցանկացած սահմանում կախված է ուսումնասի-
րության շրջանակներից և մակարդակից: Դա է պատճառը, որ ուսումնասիրողների շրջա-
նում գոյություն ունեն նշանակալի տարաձայնություններ: 

Կարելի է առանձնացնել չորս հիմնական մոտեցում. 
1. Անթրոպոլոգիական գրականությունը պատկերացում է տալիս մարդկային էակնե-

րի միավորվելու բնական հակումների մասին: Սոցիալական կապիտալի հիմքերը 
դիտարկվում են հենց մարդու էության մեջ: 

2. Սոցիոլոգիական գրականությունը ուշադրությունը կենտրոնացնում է մարդկային 
վարքագիծը պայմանավորող շահադրդման մեխանիզմների ու սոցիալական նոր-
մերի վրա: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում սոցիալական կազմակերպման այն-
պիսի կողմերին, ինչպիսին են վստահությունը, պատասխանատվության զգացու-
մը, քաղաքացիական ներգրավվածության համակարգը և այլն: 

3. Տնտեսագիտական գրականությունը ներմուծում է այն կանխադրույթը, որ մարդիկ 
միմյանց հետ փոխգործակցության ժամանակ ձգտում են անհատական շահն 
առավելագույնի հասցնելուն և սոցիալական կապիտալն օգտագործում են տարա-
տեսակ գործունեության իրականացման ժամանակ: Նման մոտեցման պարագա-
յում ուշարությունը կենտրոնացվում է անհատի ներդրումային ռազմավարություն-
ների վրա: 

4. Քաղաքագիտական գրականության մեջ ընդգծվում է քաղաքական և սոցիալական 
նորմերի և ինստիտուտների դերը մարդկային վարքագծի ձևավորման գործում: 

Համաշխարհային բանկի մոտեցմամբ սոցիալական կապիտալը իրենից ներկայաց-
նում է ինստիտուտներ, հարաբերութուններ և նորմեր, որոնք ձևավորում են հասարակու-
թյան մեջ սոցիալական փոխազդեցության որակը և ծավալը: Սոցիալական կապիտալը 
ինստիտուտների և նորմերի սովորական հանրագումարը չէ, այլ սոսինձ է, որ միավորում 
է դրանքF

1
F: 

Սոցիալական կապիտալը ձևավորող և դրա ազդող հիմնական գործոններն են. սո-
ցիալական խմբերը և ցանցերը,վստահությունը և համերաշխությունը,կոլեկտիվ գործողու-
թյունները և համագործակցությունը, տեղեկատվությունը և հաղորդակցությունը: 

Համատեղ գործողությունները հույժ կարևոր են սոցիալական կապիտալի ձևավոր-
ման և ամրապնդման համար: Մարդկանց ներգրավվածությունը համընդհանուր նշանա-
կության խնդիրներ լուծելու հարցում ամենամեծ արդյունքն է, որ ստացվում է խմբերից 
                                            
1 The World Bank- Social Development Family-Environmentally and Socially, Sustainable Development report-The 

Initiative on Defining, Monitoring and Measuring Social capital-April 1998, page 1. 
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կամ ցանցերից` կառուցված սոցիալական կապիտալի հիման վրա: Խմբերի և ցանցերի ար-
դյունավետությունը և այն, թե վերջիններս որքանով կարող են նպաստել տեղեկատվու-
թյան տարածմանը, պատեհապաշտ վարքագծով պայմանավորված ծախսերի կրճատմա-
նը, կախված է այդ խմբերի կառուցվածքից, դրանց գործունեության ձևից և այլն: 

Երբ անհատները վստահում են միմյանց և այն ինստիտուտներին, որոնք գործում են 
այդ հասարակությունում, նրանք կարող են ավելի հեշտ ձեռք բերել համաձայնության, ըն-
դունել հասարակությունում իրականացվող բարեփոխումները և իրականացնել գործարք-
ներ: 

Մեծաթիվ ծառայությունների մատուցումը պահանջում է կոլեկտիվ գործողություններ: 
Կոլեկտիվ գործողությունների նպատակը կարող է լայնորեն տարբերվել տարբեր հասա-
րակություններում: Որոշ վայրերում կոլեկտիվ գործողությունները անմիջապես կապված 
են ենթակառուցվածքների կառուցման և համանման հանրային ծառայությունների մա-
տուցման հետ: Այլ վայրերում կոլեկտիվ գործողություններն անհրաժեշտ են կառավար-
ման բարելավման և հաշվեկշռվածության ձեռք բերման համար և օգտագործվում են, 
օրինակ, կառավարողներին դրդելու ավելի մեծ ծավալի ու բարձր որակի հանրային ծա-
ռայություններ մատուցել: 

Փոխադարձ տեղեկատվական հոսքերը հասարակության զարգացման գործընթացի 
կարևոր բաղկացուցիչներն են: Նպաստելով տեղեկատվության տարածմանը` կարելի է ոչ 
միայն չեզոքացնել բացասական սոցիալական կապիտալը, այլև կառուցել հասարակա-
կան վստահություն և համախմբվածություն: 

Յոզեֆ Շումպետերն իր «Տնտեսական զարգացման տեսություն» աշխատությունում 
իրական տնտեսական զարգացումը պայմանավորել է նորարարության, նորաստեղծու-
թյան և վերջիններիս միջոցով տնտեսության մեջ նոր արժեք ստեղծելով: Սակայն այս 
գործընթացը կապված է մի շարք դժվարությունների հետF

1
F

. 
1. Նախ և առաջ նորարարությամբ զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտը հայտնվում է 

նոր տնտեսական միջավայրում, որտեղ նա չունի անհրաժեշտ տեղեկատվություն 
տնտեսական որոշումների կայացման համար: Սակայն սա, բնականաբար,չի նշա-
նակում, որ նա գտնվում է բացարձակ անորոշության մեջ, քանի որ նաև այս պայ-
մաններում նա կարող է հիմնվելիր նախկին փորձի վրա և կատարել կանխատե-
սումներ: 

2. Երկրորդ դժվարությունը կապված է հենց իր` տնտեսավարող սուբյեկտի, վարքա-
գծի հետ: Անել կամ ստեղծել որևէ նոր բան ոչ միայն օբյեկտիվորեն  ավելի դժվար 
է, այլև պետք է հաշվի առնել այն, որ տնտեսավարող սուբյեկտը ամեն կերպ հա-
կադրվում է դրան և կհակադրվեր նաև այն դեպքում, եթե անգամ դա իրական 
դժվարություն չհանդիսանար վերջինիս համար: Նույնը տեղի ունի նաև տնտեսա-
կան զարգացման բնագավառում:  

3. Երրորդ խոչընդոտը այն հակազդեցությունն է, որը ցույց է տալիս սոցիալական մի-
ջավայրը յուրաքանչյուրի հանդեպ, ով փորձում է ներմուծել որևէ նոր բան ընդհա-

                                            
1 Шумпетер Йозеф Алоис-Теория экономического развития,М.: Прогресс,1982, стр.124. 
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նուր առմամբ և նոր բան տնտեսության մեջ մասնավորապես: Երբ հասարակու-
թյունը գտնվում է մշակութային զարգացման առավել ցածր մակարդակի վրա: 

Ակնահայտորեն` որքան բարձր է տվյալ հասարակությունում սոցիալական կապիտա-
լի մակարդակը, այնքան փոքր է սոցիալական միջավայրի հակազդեցությունը նորա-
ստեղծություններին և, հետևաբար, իրական են տնտեսական զարգացման հնարավորու-
թյունները: 

Այսպիսով ակնհայտ է, որ սոցիալական կապիտալի և երկրի տնտեսական զարգաց-
ման մակարդակի միջև գոյություն ունի փոխկապվածություն, սակայն կառուցակարգերը, 
որոնց միջոցով հասարակության անդամների միջև ձևավորված առանձնահատուկ հա-
րաբերություններն ազդում են տնտեսական գործունեության որակի և տնտեսական ակ-
տիվության վրա, դեռևս ուսումնասիրության ու մշակման կարիք ունեն, որպեսզի հնարա-
վոր լինի դրանք հաշվի առնել երկրի տնտեսական զարգացման ծրագրեր մշակելիս: 
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В статье обсуждаются вопросы, касающиеся природы и факторов формирования соци-
ального капитала, его роли в экономическом развитии. Уровень общественного благосостояния 
все больше определяется такими факторами, как степень доверия в обществе, эффективное 
взаимодействие между отдельными членами общества и социальными группами. Делаются вы-
воды о том, что чем выше уровень социального капитала в обществе, тем меньше противо-
действие инновациям в социальной среде и, следовательно, реальны возможности экономичес-
кого развития. 
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The article discusses the issues relating to the nature and factors of formation of social capital and 
its role in economic development. The social welfare is increasingly determined by factors such as the 
level of trust in society, effective interaction between individuals of society and social groups. The 
conclusion is that the higher the level of social capital in a society, the less resistance to innovation in 
social environment and therefore possibility of economic development is real. 
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ԳՈՀԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 
ՀՊՏՀ, ասիստենտ 

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԴԵՐԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  ֆինանսական առողջացում, անվճարունա-
կություն, առաջնորդ, ռեինժեներինգ, ռեին-
ժեներինգային թիմ, կազմակերպությունների 
վերակառուցում 

 

Ֆինանսական առողջացումը անվճարունակության վիճակում հայտնված կազմակերպության 
համար ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու առավել նորորարական և արդյունավետ տարբերա-
կի մշակումը և դրա  իրականացումն է: Ֆինանսական առողջացման հաջողության գործում էկան 
դեր ունեն կազմակերպության ղեկավարության արհեստավարժությունն ու առողջացման գործըն-
թացի անմիջական մասնակիցների բարձր որակավորումը: 

Աշխարհի զարգացած երկրներում տնտեսության զարգացումը պահանջում և արդիական է 
դարձնում ժամանակակից կազմակերպություններում որակյալ աշխատուժի պատրաստումն ու վե-
րապատրաստումը, ովքեր զինված են նորարարական գաղափարներով, լայն աշխարհայացքով:  

Կազմակերպությունների ֆինանսական առողջացման գործընթացում հատկապես կարևոր-
վում է ռեինժեներինգի դերը, որը կազմակերպության վերակազմակերպման գլխավոր բաղադրա-
մասն է և հնարավորորություն է տալիս առավել ճշգրիտ պատկերացում կազմել ղեկավարի դերի 
մասին: 

 

Ֆինանսական առողջացումը անվճարունակության վիճակում հայտնված կազմակեր-
պության համար ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու առավել նորարարական և արդյունա-
վետ տարբերակի մշակումը և դրա իրականացումն է: Ֆինանսական առողջացման հաջո-
ղության գործում էական դեր ունեն կազմակերպության ղեկավարության արհեստավարժու-
թյունն ու առողջացման գործընթացի անմիջական մասնակիցների բարձր որակավորումը: 

Ինչպես աշխարհի զարգացած երկրներում, այնպես էլ Հայաստանի հանրապետու-
թյունում տնտեսության զարգացումը պահանջում և արդիական է դարձնում ժամանակա-
կից կազմակերպություններում որակյալ աշխատուժի պատրաստումն ու վերապատրաս-
տումը, ովքեր զինված են նորարարական գաղափարներով, լայն աշխարհայացքով: Այդ 
խնդիրը հատկապես կարևորվում է արբիտրաժային ընթացակարգերը վարող մասնա-
գետների համար, քանի որ կազմակերպությունների սնանկացման և վերակազմակերպ-
ման շրջանակներում նրանց առաջադրվում են բոլորովին նոր և փոփոխվող պահանջներ:  

Շուկայական տնտեսության անբաժանելի մասն է կազմում կազմակերպությունների 
սնանկացման ինստիտուտը: Սնանկացման իրավական կարգավորման համակարգի կա-
տարելագործման նպատակով պատրաստվում են արբիտրաժային կառավարման մասնա-
գետներ և կառավարիչներ: Ժամանակակից հասարակության մեջ սնանկության գործըն-
թացների հիմնական մասը հաճախ ավարտվում է կազմակերպությունների լուծարմամբ: 
Կազմակերպությունների վերակազմակերպման հիմնական խնդիրներից մեկը արբիտ-
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րաժային կառավարիչների անբավարարությունն է, ովքեր ի վիճակի կլինեն ամբողջու-
թյամբ ապահովել անվճարունակ կազմակերպությունների ֆինանսական առողջացումը:  

Սնանկության գործով կառավարիչները բնութագրվում են որպես բարձր որակավո-
րում ունեցող գրագետ և արհեստավարժ մասնագետներ, ովքեր իրենց առաջադրված 
խնդիրների համար կարող են փնտրել և գտնել ոչ ստանդարտ մեթոդներ: Այդպիսի մաս-
նագետները հիմնականում ձևավորվում և կոփվում են աշխատանքային միջավայրում:  

Կազմակերպությունների վերակազմակերպումը կամ բարեփոխումը բավականին 
բարդ գործընթաց է, որն իր մեջ ներառում է կազմակերպական, տնտեսական, ֆինանսա-
կան և այլ բնույթի փոխկապակցված խնդիրների համախումբ: Այս ընթացքում իրակա-
նացվող բարեփոխումները ենթադրում են կազմակերպության վերակազմակերպման և 
կառավարման արդյունավետ համակարգի ստեղծում, անձնակազմի ակտիվ և արդյունա-
վետ զարգացում, նոր ռազմավարության մշակում, որն էլ հաճախ հանգեցնում է կազմա-
կերպության կազմակերպական կառուցվածքի կամ թողարկվող արտադրանքի կամ մա-
տուցվող ծառայությունների արմատական փոփոխություն:  

Կազմակերպությունների ֆինանսական առողջացման գործընթացում հատկապես 
կարևորվում է ռեինժեներինգի դերը, որը կազմակերպության վերակազմակերպման գլխա-
վոր բաղադրամասն է և հնարավորություն է տալիս առավել ճշգրիտ պատկերացում 
կազմել ղեկավարի (տվյալ դեպքում՝ արբիտրաժային կառավարչի) դերի մասին: Բարձր 
որակավորում ունեցող, բանիմաց, բարեխիղճ և պատասխանատու կառավարչական 
անձնակազմ ունենալը օգնում է կազմակերպություններին կիրառել առավել ճկուն մե-
խանիզմներ և արագ դուրս գալ ստեղծված անբարենպաստ տնտեսական իրավիճակից: 

Կազմակերպությունների բարեփոխման ոչ ստանդարտ մեթոդները բնորոշ են ռեին-
ժեներինգի գծով մասնագետների համար: Ռեինժեներինգի գործընթացում իրականաց-
վող վերափոխումների գլխավոր տարբերակիչ առանձնահատկությունը «գործունեությու-
նը սկզբից սկսելու» անհրաժեշտությունն է: Ռեինժեներինգը բնորոշվում է որպես բիզնես 
գործընթացների հիմնավոր և արմատական վերանախագծում և վերանայում, որը նպա-
տակ ունի բարելավել ժամանակակից բիզնեսի այնպիսի արմատական և կարևոր ցուցա-
նիշների, ինչպիսիք են թողարկվող արտադրանքի կամ մատուցվող ծառայությունների 
որակը, ծախսերը, օպերատիվությունը և այլն:  

Հաճախ որպես բարեփոխումներ կարող են հանդես գալ կառավարչական կրկնվող 
գործառույթների բացառումը, լիազորությունների սահմանափակումը, արտադրության 
ապակենտրոնացումը, վերահսկողության կենտրոնացումը և այլն: Այստեղ կարևորվում է 
նաև այն հանգամանքը, որ կազմակերպություններում կարելի է որոշակի ստորաբաժա-
նումներին հաճախ տալ համեմատաբար ինքնուրույն, ազատ գործելու կարգավիճակ, 
որը, որպես ճկուն համակարգ, կարող է առվել արդյունավետ օգտագործել կազմակեր-
պության ներքին պաշարները: 

Մեծ է առաջնորդի դերը կազմակերպությունների վերափոխման և ռեինժեներինգի 
գործընթացում, քանի որ նա է ձևավորում այն թիմը, որը պետք է անցկացնի այդ աշխա-
տանքները: 
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Ըստ ռեինժեներինգի գծով մասնագետներ Մ.Խամերի և Ջ.Չամպինի կազմակերպու-
թյունում թիմեր ձևավորման հնարավոր սխեմաներից մեկն ունի հետևյալ տեսքը` 

 Առաջնորդը կազմակերպության բարձր օղակի ղեկավարներից մեկն է, որը լիա-
զորում և խթանում է ռեինժեներինգային միջոցառումները: 

 Կառավարիչը պատասխանատու է ռեինժեներինգի գծով իրականացվող միջոցա-
ռումների և գործընթացների համար: 

 Ռեինժեներինգային թիմը մարդկանց խումբ է, որոնք զբաղված են կոնկրետ ար-
տադրական գործընթացների ախտորոշմամբ, վերանախագծմամբ և իրացմամբ: 

 Ղեկավարող կոմիտեն ավագ մենեջերների խումբ է, որոնք մշակում են ռեինժենե-
րինգային ռազմավարության արմատական հարցերը և վերահսկում դրանց կա-
տարումը, 

 Ռեինժեներինգի գլխավոր ղեկավարն այն անձն է, որը պատասխանատու է 
կազմակերպությունում ռեինժեներինգի մեթոդների և գործիքների(միջոցների) 
մշակման և տարբեր ռեինժեներինգային նախագծերի միասնականության ապա-
հովման համար: 

Առաջնորդը բավականաչափ ազդեցություն ունի որոշումների կայացման և աշխա-
տակիցների կողմից արմատական բարեփոխումների ընդունման գործում: Նրա հիմնա-
կան խնդիրը արմատական հիմնադրույթի մշակումն է և գործունեության հիմնավորումը: 

Առաջնորդը մենեջերներին նշանակում է բիզնես գործընթացների ղեկավարներ և 
նրանց վրա է դնում տնտեսական արդյունքների պատասխանատվությունը, ստեղծում է 
կազմակերպության տեսլականը, ներդնում նոր ստանդարտներ և մենեջերների միջոցով 
աշխատողներին ստիպում է կյանքի կոչել դրանք, իրականացնել այդ հիմնադրույթները: 
Կազմակերպությունների վերակառուցման արտասահմանյան փորձը ցույց է տալիս, որ 
կառավարիչների լուրջ և բարդ դերը պահանջում է նրանց բազմակողմանի վերապատ-
րաստում մասնագիտական, կառավարման տնտեսագիտության, հոգեբանության և այլ 
ոլորտներում: Այդ նպատակով հարկավոր է ընտրել այնպիսի մասնագետներ, ովքեր հա-
մապատասխանում են տնտեսության փոփոխվող պահանջմունքներին և ունեն զգալի 
փորձ կազմակերպությունների ֆինանսական առողջացման ոլորտում: 

Անվճարունակ կազմակերպությունների վերականգնման գործընթացը վկայում է այն 
մասին, որ խախտվել են հակաճգնաժամային կառավարման հիմնական սկզբունքները. 

1. կառավարման նպատակների միասնականություն,  
2. իրավիճակին համարժեք կառավարչական որոշումների ընդունում, 
3. համակարգային մոտեցում, 
4. նպատակայնություն, 
5. առաջատար օղակի առանձնացում, 
6. արդյունավետություն:  
Հարկավոր է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ անվճարունակ կազմակերպություն-

ների կառավարումը բարդ և պատասխանատու գործընթաց է, որոնց կառավարման հա-
մար պահանջվում է ունենալ ավելի բարձր որակավորում ունեցող ղեկավարներ:  
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Կազմակերպության ֆինանսական առողջացման ծրագիրը պետք է բխի կազմակեր-
պության առաքելությունից: Հակաճգնաժամային կառավարման ռազմավարության որոշ-
ման ժամանակ հարկավոր է առաջնորդվել հետևյալ դրույթով. «կազմակերպության ոչ 
ճգնաժամային վիճակի առավելագույն տևողությունը ապահովում է դրա այնպիսի առա-
քելության ընտրությամբ, որը հիմնվում է շահույթի կայուն աճի վրա և ունի այնպիսի չա-
փեր, որոնք բավարար են կազմակերպության ռազմավարական պոտենցիալի կայուն աճի 
և մրցակցային առավելությունների վրա»: 

Վերոհիշյալ ռազմավարությունը ամբողջությամբ համապատասխանում է կազմակեր-
պության հակաճգնաժամային կառավարման արտաքին քաղաքականության հետևյալ 
նպատակներին. 

 Կազմակերպության ընթացիկ գործունեությունը պետք է կազմակերպվի այնպես, 
որպեսզի իրականացման ընթացքում մարվեն բոլոր ընթացիկ վճարները: 

 Կուտակված ֆինանսական միջոցները պետք է բավարար լինեն նախկինում առա-
ջացած և սառեցված կրեդիտորական պարտքերի, այդ թվում նաև տոկոսների և 
տուգանքների վճարման համար:  

Այս նպատակները գործնականում գրեթե չեն իրականանում, որի համար էլ հակա-
ճգնաժամային կառավարման ժամանակ անհրաժեշտ է ընտրել և իրականացնել հասա-
նելի նպատակներ:  

Վերոհիշյալ երկու նպատակների իրականացման հակասությունը (ընթացիկ վճարնե-
րի ապահովում և դրամական միջոցների կուտակում պարտքերի վճարման համար) առա-
ջացնում է դրանցից առաջնայինի ընտրության անհրաժեշտություն: Առավել հաճախ 
առաջնահերթությունը տրվում է ընթացիկ վճարների ապահովմանը, քանի որ երկու հա-
վասար նպատակների դեպքում առաջնահերթությունը տրվում է այն մեկին, որն ավելի 
շուտ պետք է իրականացնել: 

 

ГОАР МАНУКЯН  
 

РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА В ПРОЦЕССЕ  
ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Ключевые слова: финансовое оздоровление, неплатежеспо-
собность, лидер, реинжиниринг, команда 
реинжиниринга, реконструкция организации  

 

Финансовое оздоровление является наиболее инновационным и эффективным вариантом 
предприятия для выхода из ситуации неплатежеспособности. Для успеха финансового оздоров-
ления важное значение имеют профессионализм руководства и высокая квалификация непосред-
ственных участников процесса оздоровления, которые помогут организациям внедрить наибо-
лее гибкие механизмы и быстро выйти из текущей неблагоприятной экономической ситуации. 

Зарубежный опыт организационной перестройки показывает, что серьезная и сложная 
роль менеджеров требует профессионального обучения, интенсивной подготовки в управлении, 
экономике, психологии и других областях.  
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Нестандартные методы финансовой реформы типичны специалистам по реинжинирингу, 
что играет важную роль в процессе оздоровления организации. 

 

GOHAR MANUKYAN  
 

ROLE OF ADMINISTRATIVE PERSONNEL DURING  
FINANCIAL IMPROVEMENT OF ORGANIZATION 

 

Key Words: finanacial recovery, insolvency, leader, reengi-
neering, reengineering team, reconstruction of 
organization 

 

Financial recovery is the most innovative and efficient way out of a situation of insolvency for the 
enterprise. To reach financial improvement professionalism of management and high qualification of 
direct participants of recovery will help organizations introduce most flexible mechanisms and quickly 
leave adverse economic situations. Foreign experience of enterprise reorganization shows that serious 
and difficult role of managers requires professional education, intense training in management, 
economy, psychology and other areas. 

Non standard methods of financial reform are typical to specialists in reengineering which is of 
great importance in the process of financial recovery. 

 
 

 
 

ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  մարդկային կապիտալ, առողջական կապի-
տալ, կրթական կապիտալ, սոցիալական կա-
պիտալ, աշխատանքային փորձ, միգրացիա 

 

Հոդվածում վերլուծվել են մարդկային կապիտալի զարգացման սոցիալական տեսանկյուննե-
րը: Դրանց բացահայտման համար առանձնացվել են մարդկային կապիտալի դրսևորման որոշ 
ձևեր` առողջական կապիտալ, կրթական կապիտալ, աշխատանքային փորձ: Ուսումնասիրվել են 
միգրացիային և սոցիալական կապիտալին առնչվող հարցեր: 

 

Մարդկային կապիտալի վերաբերյալ բուռն քննարկումներին սկիզբ դրվեց անցյալ 
դարի 50-60 ական թվականներին: Սա նպաստեց կապիտալի տեսության ընդլայնմանը, 
քանի որ կապիտալի քննարկվող տեսակներից բացի սկսեցին ուսումնասիրել նաև մարդ-
կային կապիտալը: Հեղինակները չէին սահմանափակվում միայն նրանով, որ այն դրա-
կան ազդեցություն ունի եկամուտների և տնտեսական աճի վրա: Ըստ Թ. Շուլցի` մարդ-
կային կապիտալում կատարված բոլոր ներդրումները չէ, որ միայն եկամուտ ստանալու 
համար են: Դրանց մի մասն ապագա բարեկեցության այնպիսի ձևերի համար են, որոնք 
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չեն արտահայտվում եկամտումF

1
F: Թ. Շուլցը, Գ.Բեքկերը, Լ.Բենհամը, Ջ. Մինսերը, Ա. Լեյ-

բովիցը և այլ հեղինակներ` զարգացնելով մարդկային կապիտալի տեսությունը, ուսումնա-
սիրության շրջանակում ընդգրկեցին նաև ընտանիքը: 

Ի՞նչ է մարդկային կապիտալը: Այն կարելի է սահմանել որպես մարդու մեջ մարմնա-
ցած և կուտակված գիտելիքների, աշխատանքային ընդունակությունների ու հմտություն-
ների պաշարF

2
F: Մարդկային կապիտալը պայմանավորված է նաև առողջական կարգավի-

ճակով: Մարդկային կապիտալի զարգացումը տնտեսականից բացի ունի նաև սոցիալա-
կան դերակատարում. այն կապված է առողջության, կրթության, զբաղվածության, միգ-
րացիայի և այլ սոցիալական հարցերի հետ: Դրա պաշարի ավելացումը նպաստում է սո-
ցիալական զարգացմանը: Օրինակ` Ջ. Ստիգլիցի կարծիքով գիտելիքը նաև հասարակա-
կան բարիք է, որովհետև օժտված է դրանց բնորոշ երկու հատկությամբ` ոչ մրցակցային է 
և անբացառելի: Գիտելիքի մի մասը գլոբալ հասարակական բարիք է, որովհետև դրա օգ-
տակարությունը դուրս է գալիս ազգային տնտեսության սահմաններիցF

3
F:  

Մարդկային կապիտալի զարգացման սոցիալական տեսանկյունները երևում են դրա 
դրսևորման ձևերում. 

Առողջական կապիտալ: Առողջական կապիտալի սկզբնական պաշարի մի մասը փո-
խանցվում է ժառանգաբար, մյուսը ձեռք է բերվում կյանքի ընթացքում (օրինակ պատ-
վաստումներից և այլ առողջապահական ծառայություններից օգտվելու միջոցով): Առող-
ջական կապիտալը բնութագրող ցուցանիշներից են ծննդյան պահին կյանքի սպասվելիք 
տևողությունը, մահացության մակարդակը, մանկամահացության դեպքերը և այլն: Հա-
յաստանում ամբողջությամբ լուծված չեն վերարտադրողական առողջության հետ կապ-
ված խնդիրները: Օրինակ` 2014 թ. հունվար-դեկտեմբերին հանրապետությունում արձա-
նագրվել է 0-4 տարեկան երեխաների մահվան 439 դեպք, որի կառուցվածքում մինչև 1 
տարեկան երեխաների մահացության դեպքերը կազմել են 85.4%F

4
F: Հարցը կապված է 

նաև բնապահպանական խնդրի հետ: Շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը նորա-
ծինների նվազ քաշի պատճառներից է (նորածինների քաշը ծննդյան պահին նրանց 
առողջական վիճակի հիմնական բնութագրիչներից է)F

5
F: Քայլեր են անհրաժեշտ մայրա-

կան առողջության բարելավման ուղղությամբ: Չպետք է անտեսել նաև տնտեսապես ակ-
տիվ բնակչության առողջությունը:  

                                            
1 Schultz T. Reflections on Investment in Man, The journal of political economy, Volume LXX, Supplement: October 

1962, Number 5, Part 2, Pages 7-8. 
2 Գրիգորյան Ս., Մարդկային կապիտալը կապիտալի տեսությունների համատեքստում, Տնտեսական 

զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2013, հոկտեմբերի 
22-25, էջ 93-99: 

3 Stiglitz J. Knowledge As a Global Public Good, Global Public Goods, International cooperation in the 21th century, 
Edited by Inge Kaul, Isabelle Grunberg, Marc A. Stern, UNDP, Published for The united nations development 
programme, pages 308-325. 

4 Աղբյուրը՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների բազա 
(http://armstat.am/file/article/sv_12_14a_520.pdf) 

5 Currie J. “Inequality At Birth: Some Causes and Consequences” Working Paper 16798, pages 1-41, available at: 
Hhttp://www.nber.org/papers/w16798 
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ՀՀ գլխավոր խնդիրներից է որակյալ առողջապահական ծառայությունների ոչ բավա-
րար հասանելիությունը: Առողջության ապահովագրությունը կարող էր խնդրի լուծում 
դառնալ: Սակայն գործազրկության և աղքատության բարձր մակարդակի պայմաններում 
դրա իրականացումը ևս խնդրահարույց է: Հարց է նաև այն, թե ով պետք է մատուցի 
նմանատիպ ծառայությունները` պետությու՞նը, թե՞ մասնավոր հատվածը, և պե՞տք է այն 
լինի պարտադիր, թե՞ ոչ: Որոշ հետազոտությունների համաձայն սոցիալական ապահո-
վագրության ծառայություններ մատուցող մասնավոր ընկերությունների գործարքային 
ծախսերը շատ ավելի բարձր են: Ուստի նպատակահարմար է, որ այդ ծառայությունները 
մատուցվեն պետության կողմիցF

1
F:  

Առողջական կապիտալի զարգացման տեսանկյունից կարևոր է առողջապահության 
ոլորտում կատարվող ծախսային բեռի բաշխումը: Գծապատկեր 1-ից երևում է, որ մինչև 
2008 թ.-ը ՀՀ առողջապահության ոլորտում իրականացվող ծախսերի մեջ աստիճանա-
բար աճել է պետության և փոքրացել մասնավոր հատվածի բաժինը: Հետագայում նկատ-
վել է հակառակ երևույթը: Այս ոլորտում պետության առավել ակտիվ դերակատարման 
կարիք է զգացվում: 

 

 
Գծապատկեր 1.  ՀՀ առողջապահության ոլորտում պետական և մասնավոր հատվածների 

կողմից կատարվող ծախսերի հարաբերակցությունը (%) 
(Աղբյուրը` Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների բազա 
(http://apps.who.int/gho/data/node.country.country-ARM)) 

 
Կրթական կապիտալ: Կրթական կապիտալի զարգացումը կդիտարկենք փուլ առ 

փուլ: Այն ձևավորվում է վաղ տարիքում, և այս հարցում էական են ընտանիքի կողմից 
կատարված ներդրումները: Երեխաները տարբերվում են իրենց կարողություններով ար-
դեն իսկ դպրոց հաճախելու սկզբնական փուլում: Այս տարբերությունները պայմանավոր-
ված են ոչ միայն ժառանգական հատկանիշներով, այլև վաղ հասակում կուտակված 
                                            
1 Stiglitz J., The Price of Inequality. ALLEN LANE an imprint of PENGUIN BOOKS, p. 177. 
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մարդկային կապիտալի պաշարով: Վերջինը կախված է ծնողների, ուսուցիչների կողմից 
ներդրված ժամանակի և այլ ռեսուրսների որակից ու քանակիցF

1
F:  

Կրթական կապիտալի հետագա ձևավորումն ու զարգացումն անցնում է տարրական, 
հիմնական, սկզբնական ու միջին մասնագիտական, բարձրագույն կրթության հաջորդա-
կան փուլերով: Զարգացման առավել ցածր մակարդակի վրա գտնվող երկրներից շատե-
րում բարձրագույն կրթության անհասանելիության պատճառներից է տարրական և միջ-
նակարգ կրթության ցածր հասանելիությունը: ՀՀ-ում միջնակարգ կրթության հասանե-
լիության խնդիրը դեռևս ամբողջությամբ լուծված չէ: Ցածր է նաև որակյալ բարձրագույն 
կրթություն ստանալու հասանելիությունը: Շատ երկրների համեմատությամբ ՀՀ-ում 
բարձրագույն կրթության վարձավճարները ցածր են: Սակայն ցածր է նաև բնակչության 
վճարունակությունը:  

Աշխատանքային փորձ, կարողություններ, հմտություններ: Մարդկային կարողու-
թյունների, հմտությունների մի մասը ձևավորվում է աշխատանքային փորձի արդյունքում, 
ինչը բարձրացնում է աշխատանքի արտադրողականությունը: Ուստի զբաղվածությունը 
նպաստում է մարդկային կապիտալի զարգացմանը: Տեղին է նշել գիտատար ոլորտ-
ներում զբաղվածության կարևորությունը: Հետազոտություններն ու նորարարությունը 
նորմատիվային իմաստով պետք է նպաստեն բնակչության բարեկեցության բարձրացմա-
նը: Իհարկե, մասնագիտական գրականությունում հաճախ է նշվում այն, որ նորարարու-
թյան և տեխնոլոգիական փոփոխությունների հետևանքով կարող է բարձրանալ գործա-
զրկության մակարդակը: Դա բացատրվում է նրանով, որ տեխնոլոգիան փոխարինում է 
աշխատուժին: Կարծում ենք, որ պետությունը կարող է հարկաբյուջետային լծակների մի-
ջոցով խրախուսել այնպիսի գիտական հետազոտություններն ու նորարարությունները, 
որոնք ստեղծում են նոր աշխատատեղեր և նպաստում են կյանքի որակի բարձրացմանը:  

Միգրացիան ազդում է մարդկային կապիտալի զարգացման դինամիկայի վրա: Դրա 
ազդեցությունը միանշանակ չէ. այն ունի ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ազդե-
ցություն: Այն դեպքում, երբ երկրից հեռանում են անվերադարձ, միգրացիան կրճատում է 
մարդկային կապիտալի պաշարը: Դրա բացասական ազդեցությունը մեծանում է, երբ ան-
վերադարձ են մեկնում որակավորում ունեցող մասնագետները: Ըստ պաշտոնական վի-
ճակագրական տվյալների` Հայաստան ժամանած և Հայաստանից մեկնած անձանց թվա-
քանակի տարբերությունը աստիճանաբար աճում է` 2009 թ.-ին կազմելով 19344 մարդ, 
2010 թ.-ին ` 37941 մարդ, 2011 թ.-ին` 43481 մարդ, 2012 թ.-ին` 44809 մարդ, 2013 թ.-ին` 
31200 մարդ, 2014 թ.-ին` 41700 մարդF

2
F: Արտագաղթի հետևանքով մարդկային կապիտա-

լի մի զգալի բաժինը չի իրացվում Հայաստանի Հանրապետությունում:  
Հայաստանի Հանրապետությունում խնդիրներ է առաջացնում նաև ներքին միգրա-

ցիան. որակյալ մարդկային կապիտալը կենտրոնանում է հիմնականում մայրաքաղա-

                                            
1 Leibowitz. A., Home Investments in Children, National Bureau of Economic Research, pages 432-456, available at: 

Hhttp://www.nber.org/chapters/H  
2 Տվյալները վերցված են ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական 

ծառայության կայքէջից (http://www.smsmta.am/?menu_id=18): 
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քումF

1
F: Կարծում ենք, որ սրա պատճառներից է այն, որ բարձր վարձատրվող աշխատա-

տեղերի զգալի մասը գտնվում է Երևանում և մյուս խոշոր քաղաքներում: Հակառակ պա-
րագայում կրթություն ստանալուց հետո ուսանողները կվերադառնային իրենց բնակա-
վայրերը: Խնդրի լուծմանը կարող է նպաստել տարածքային համաչափ զարգացումը: 

Արտասահմանյան գրականության մեջ հաճախ է խոսվում այն մասին, որ ընդունող 
երկրի համար միգրացիան մեծամասամբ ունի դրական դերակատարում, որովհետև միգ-
րանտները, փոխելով այդ երկրի մարդկային կապիտալի պաշարը (ինչպես քանակապես, 
այնպես էլ որակապես), նպաստում են նորարարությանը: Բացի այդ, նրանք իրենց հետ 
են բերում մարդկային կապիտալի կարևոր բաղադրիչներից մեկը` ձեռնարկատիրական 
գործունեությամբ զբաղվելու կարողությունը: Դեպի Հայաստան սփյուռքահայերի (վերջին 
տարիներին սիրիահայերի) ներգաղթը նպաստում է մարդկային կապիտալի պաշարի 
ավելացմանը: Նրանց զգալի մասը զբաղվում է ընտանեկան բիզնեսով:  

Մարդկային կապիտալի մասին խոսելիս տեղին է անդրադառնալ նաև սոցիալական 
կապիտալին, որը պայմանավորված է վստահության մթնոլորտով, հասարակական 
միասնությամբ, սոցիալական կապերով և այլն: Հայաստանում վստահության մթնոլորտ է 
տիրում հատկապես գյուղական շրջանների բնակիչների միջև: Սակայն հասարակության 
մեծ մասը քիչ է վստահում պետական կառավարման մարմիններին: Անհրաժեշտ է վերա-
կանգնել կորցրած վստահությունը և վերածել զարգացման գործոնի: Սոցիալական կա-
պերը ևս կարող են նպաստել տնտեսական զարգացմանը: 

Այսպիսով` մարդկային կապիտալը բազմաբովանդակ հասկացություն է: Այն ուղղա-
կիորեն կապված է բազմաթիվ սոցիալական հարցերի հետ: Մարդկային կապիտալի պա-
շարի ձևավորումը կարող է նպաստել կայուն սոցիալական զարգացմանը: Սա էլ իր հեր-
թին հիմք է հանդիսանում տնտեսական զարգացման համար: 

 
САМВЕЛ МАРГАРЯН  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 

Ключевые слова: человеческий капитал, капитал здо-
ровья, капитал образования, социальный 
капитал, опыт работы, миграция 

  

В статье проанализированы социальные аспекты развития человеческого капитала. Для 
их раскрытия выделены некоторые формы человеческого капитала: капитал здоровья, 
капитал образования, опыт работы. Изучены вопросы, связанные с миграцией и социальным 
капиталом. 

                                            
1 Հովհաննիսյան Ա., Մարդկային կապիտալի օգտագործումը ՀՀ-ում, Տնտեսական զարգացման արդի 

հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2013, հոկտեմբերի 22-25, էջ 143: 
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SAMVEL MARGARYAN  
 

SOCIAL ASPECTS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT 
 

Key Words: human capital, health capital, educational 
capital, social capital, work experience, 
migration 

 

The social aspects of human capital development are analyzed in the paper. Some forms of human 
capital are emphasized: health capital, educational capital, work experience. Issues of migration and 
social capital are also included. 

 
 
 
ՆԱՐԵԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,  
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

 

ԷՔՍՏԵՐՆԱԼԻԹԻՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  ներդրումներ, տրանսֆերտներ, ֆիզիկական 
կապիտալ, մարդկային կապիտալ, արտա-
քին պարտք, ինստիտուտներ, լիդեր 

 

Նախորդ 25 տարիների ընթացքում ՀՆԱ-ի վրա էական ազդեցություն են ունեցել արտասահ-
մանյան տրանսֆերտները և արտաքին պարտքի շարունակական աճը, ինչը հաստատվում է աշ-
խատանքում ներկայացված էկոնոմետրիկական մոդելի միջոցով: Վերջին երկու տարիների ըն-
թացքում կրճատվել են տրանսֆերտները` պայմանավորված Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսա-
կան անկմամբ: Ավելի ու ավելի են սահմանափակվում արտաքին պարտքի ստացման հնարավո-
րությունները: Վերջինիս շարունակական կուտակումը կարող է հանգեցնել դեֆոլտի: Տրանսֆերտ-
ների կրճատումը բացասաբար է անդրադարձել կապիտալ ներդրումների վրա: Աշխատանքում 
ներկայացված երկրորդ էկոնոմետրիկական մոդելը հաստատում է այդ իրողությունը:  

INVEST = -40006.7+1796.25TRANSF, R2=0.68 
Իրական ներդրումների ծավալները 2014 թ-ին 2008 թ-ի համեմատությամբ կրճատվել են 

ավելի քան 40%-ով: Ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, երբ խիստ սահմանափակվել են ներդրում-
ների իրականացման խթանները: Աշխատանքում ներկայացված է այս իրավիճակի վրա ազդող 
աշխարհագրական, ինստիտուցիոնալ, մշակութային գործոնների վերլուծությունը: Ստեղծված 
իրավիճակից դուրս գալու միակ ելքը, իմ կարծիքով, պետական և «ուղղորդված» ներդրումերի ծա-
վալների ավելացումն է: Հայաստանի նման երկրներում, որտեղ ինստիտուտները թույլ են, լիդերի 
որոշումները կարող են էապես ազդել տնտեսական իրավիճակի վրա: Լիդերի կողմից կարող է 
իրականացվել այնպիսի քաղաքականություն, որը խթաններ կստեղծի ֆիզիկական և մարդկային 
կապիտալում ներդրումներ կատարելու: 
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Հայաստանում նախորդ մեկուկես տասնամյակի ընթացքում ՀՆԱ-ի ձևավորման վրա 
էական ազդեցություն են ունեցել արտասահմանյան տրանսֆերտները և արտաքին 
պարտքի շարունակական աճը: Իմ նախորդ աշխատանքում ներկայացված են այս պնդու-
մը հիմնավորող հետազոտության արդյունքներըF

1
F: Մասնավորապես, կառուցվել է էկոնո-

մետրիկական մոդել, որը հիմնվում է 1999-2014 թթ. ՀՆԱ-ի (GDP), արտասահմանյան 
տրանսֆերտների (Transf) և համախառն արտաքին պարտքի (լագավորված) փոփոխու-
թյան (Debt-1) եռամսյակային ժամանակային շարքերի վրա. 

GDP=245.353 +5.4212Transf+0.6626 Debt-1, R2=0.77 
Արտասահմանյան տրանսֆերտների (այսուհետ` տրանսֆերտներ) մեջ ներառված են 

անձնական տրանսֆերտները` ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ տնային տնտեսությունների 
միջև (զուտ) և պետական կառավարման տրանսֆերտները (զուտ), իսկ որպես պարտք 
վերցված է համախառն արտաքին պարտքը (այսուհետ` պարտք): 

Տրանսֆերտներն էապես պայմանավորել են նաև ներդրումների ծավալները ՀՀ-ում: 
Դա է հաստատում կառուցված էկոնոմետրիկական մոդելը: Մոդելի համար հիմք են հան-
դիսացել տրանսֆերտների (TRANSF) և կապիտալ ներդրումների (INVEST) (պետական և 
մասնավոր) 1998-2014 թթ. եռամսյակային ժամանակային շարքերը: Մոդելն ունի հետև-
յալ տեսքը. 

INVEST = -40006.7+1796.25TRANSF, R2=0.68 (1) 
Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են մոդելի կառուցման համար օգտագործված վիճա-

կագրական տվյալները` տարեկան կտրվածքով: 
2008 թ-ից ներդրումների տարեկան ծավալներն իրական արտահայտությամբ 

կրճատվել են կամ մնացել նախորդ տարվա մակարդակին: Ընդհանուր առմամբ 2014 թ-
ին 2008-ի համեմատությամբ իրական ներդրումների ծավալները կրճատվել են 41.4%-ով, 
ըստ որում` մասնավոր ներդրումները կրճատվել են 43.6%-ով, պետական ներդրումները` 
28%-ով, իսկ տրանսֆերտները` 4.3%-ով: Տրանսֆերտների կրճատումը պայմանավորված 
է Ռուսաստանի Դաշնությունում իրական եկամուտների նվազմամբ: Տրանսֆերտների և 
Ռուսաստանի Դաշնության ՀՆԱ-ի (GDPRUS, դոլարային արտահայտությամբ)F

2
F միջև կա-

պը ներկայացված է հետևյալ կախվածության միջոցով. 
TRANSF = 138.7442 + 0.344832GDPRUS, R2 = 0.8 (2) 
Էկոնոմետրիկական մոդելը կառուցվել է 1998-2014թթ. ժամանակային շարքերի հի-

ման վրա: (1) և (2) մոդելների միջոցով իմ կողմից կատարվել են 2015-2018 թթ. տրանս-
ֆերտների և ներդրումների ծավալների կանխատեսումները: Կանխատեսումների համար 
հիմք են հանդիսացել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ՌԴ ՀՆԱ-ի և ՀՀ ՍԳԻ-ի կան-
խատեսումներըF

3
F: Արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 2-ում: 

 
                                            
1 Մարտիրոսյան Ն., Տնտեսության զարգացման «սյուները» և էքստերնալիթիները, Հայաստան, «Ֆինանսներ 

և էկոնոմիկա», 2015, N 3-4: 
2 ՌԴ ՀՆԱ տվյալները վերցված են. Hwww.imf.orgH կայքից: 
3 Hwww.imf.org 
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Աղյուսակ 1 
Տրանսֆերտները և համախառն ներդրումները ՀՀ-ում, 1998-2014 թթ.. 

 

 

I 
Տրանսֆերտ-

ներ (մլն. 
ԱՄՆ դոլար) 

II 
Համախառն 
ներդրումներ  

(մլն դր) 

Կապիտալ ներդրում-
ների իրական ծավալը
(% նախորդ տարվա 

նկատմամբ) 

Պետական ներդրում-
ների իրական ծավալը 

(% նախորդ տարվա 
նկատմամբ) 

Մասնավոր ներդրում-
ների իրական ծավալը 

(% նախորդ տարվա 
նկատմամբ) 

1998 166.7 182824.5 105.2 144.5 96.4 

1999 150.1 181218.8 95.6 92.9 96.6 

2000 171.1 192278.4 105.2 93.8 108.9 

2001 236.5 232329.3 116.3 96.2 121.7 

2002 229.3 295208.0 122.5 166.7 113.1 

2003 281.5 394104.7 130.7 176.4 120.2 

2004 418.0 474665.5 117.5 50.0 132.7 

2005 452.7 683323.3 126.9 111.0 131.2 

2006 580.3 953735.0 132.2 133.8 133.7 

2007 732.2 1189880.1 119.7 177.1 111.8 

2008 777.3 1458375.4 112.6 84.9 118.7 

2009 582.0 1089201.4 69.1 108.2 62.8 

2010 606.8 1137342.1 100.5 90.0 103.6 

2011 756.7 1030647.9 94.8 98.6 93.9 

2012 732.6 1080605.1 100.5 79.1 105.8 

2013 825.0 1014246.0 90.9 93.1 90.5 

2014 743.8 1020226.9 97.4 103.0 96.4 

Աղբյուրը. ՀՀ ԱՎԾ, տարբեր տարիների տարեկան հրապարակումներ 
 

Աղյուսակ 2 
Տրանսֆերտների և ներդրումների ծավալների կանխատեսումները, 2015-2018 թթ. 

 

 2015 2016 2017 2018 
ՌԴ ՀՆԱ  (մլրդ ԱՄՆ դոլար) 1235 1178 1308 1447 
Տրանսֆերտներ (մլն ԱՄՆ 
դոլար) 564.62 544.96 590.12 637.72 

ՍԳԻ (%) 104.27 103.48 104 104 
Կապիտալ ներդրումների 
իրական ծավալը (մլն դրամ 
նախորդ տարվա գներով) 

974220 907330 980794.2 1063010 

Կապիտալ ներդրումների 
իրական ծավալը (% նախորդ 
տարվա նկատմամբ) 

91.6 97.1 108.1 108.3 

 

Աղյուսակից հետևում է, որ 2015 թ. և 2016 թ. կկրճատվեն տրանսֆերտների և ներ-
դրումների առանց այդ էլ փոքր ծավալները: Եվ միայն 2017 թ. կսկսվի տրանսֆերտների 
և իրական ներդրումների աճը: Սակայն տրանսֆերտների և իրական ներդրումների ծա-
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վալները 2018 թ. չեն հասնի 2008 թ-ի մակարդակին: 2018 թ-ին տրանսֆերտները (դոլա-
րային արտահայտությամբ) կկազմեն 2008 թ-ի մակարդակի 82%-ը, իսկ իրական ներ-
դրումները` 61%-ը: Համաձայն պաշտոնական տվյալների իրական ներդրումների ծավալ-
ների շարունակական անկումը ուղեկցվել է իրական սպառման ծավալների աճով, ինչն 
ապահովվել է պարտքի ավելացման հաշվին: Սակայն պարտքի կուտակումը չի կարող 
տևական լինել: Պոնզիի խաղի թեկուզ մասնակի կիրառությունը, երբ նախկինում կու-
տակված պարտքը մարվում է նոր պարտքի հաշվին, շատ արագ ավելացնում է պարտքի 
մեծությունը, և հետագայում կառավարությունը կկանգնի անվճարունակության և կենսա-
մակարդակի կտրուկ անկման հիմնախնդիրների առջև: 

Ներդրումների սակավությունը առավել մեծ չափով զգացվում է մարզերում: Չնայած 
ներդրումների տվյալները մարզային կտրվածքով չեն հրապարակվում, ինչը մեր կարծի-
քով ՀՀ ԱՎԾ-ի կողմից բացթողում է և պետք է շտկվի, սակայն հրապարակվում են 
Երևան քաղաքի և մարզերի շինարարության ծավալները, ինչից հետևում է, որ 2015 թ-ի 
առաջին ինն ամիսների ընթացքում շինարարության գրեթե 60%-ն իրականացվել է 
Երևանում, մինչդեռ մարզերում դրա ծավալները չնչին են: Ըստ որում` Շիրակի, Վայոց 
Ձորի, Գեղարքունիքի, Արարատի մարզերում շինարարության ծավալները չեն գերազան-
ցում ՀՀ-ում իրականացված շինարարության ծավալների 3%-ըF

1
F:  

Ներդրումների ցածր մակարդակի պատճառն այն է, որ բացառությամբ տրանսֆերտ-
ների, արտաքին պարտքի, ինչպես նաև նախորդ որոշ տարիներին մասնավորեցմամբ 
պայմանավորված ներդրումների ներգրավման ներդրումներին նպաստող գործոններ 
Հայաստանում պարզապես չկան և չեն եղել: Ներդրումների հիմնարար տեսությունը հաս-
տատում է, որ ներդրումային պահանջարկը կախված է տոկոսադրույքից: Բարձր տոկո-
սադրույքները նպաստավոր չեն ներդրումների համար: Սակայն այս տեսակետը քիչ է 
համապատասխանում իրականությանըF

2
F: Տոկոսադրույքը հանդիսանում է ներդրումային 

պահանջարկի անմիջական որոշիչներից մեկը և դրա իջեցումը ինքնաբերաբար հանգեց-
նում է ներդրումների չափավոր աճին: Հետևաբար` ավելի կարևոր է այն գործոնների բա-
ցահայտումը և գնահատումը, որոնք ազդում են տոկոսադրույքի վրա:  

Տնտեսագիտության տեսության մեջ շրջանառվող մեկ այլ տեսակետի համաձայն` եկա-
մուտների մշտական աճը կարող է հանգեցնել ներդրումների աճի: Սակայն մեկ շնչի հաշվով 
իրական եկամուտների չափը Հայաստանում բավական ցածր է: Ճիշտ է, առկա է հսկա-
յական բևեռվածություն «էլիտայի» և «մասսաների» եկամուտների միջև, սակայն տիրա-
պետելով խոշոր եկամուտների` էլիտան երկրի ներսում խուսափում է էական ներդրումներ 

կատարելուց` հավանաբար նախընտրելով այդ ներդրումները կատարել արտասահմանում: 
Թոբինի «q տեսության» համաձայն ֆիրմաները ներդրումային որոշումներ կայացնե-

լիս ընդհանրացնում են ապագայի վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվությունը, որն առնչ-
վում է ներդրումների հետ: q-ն ցույց է տալիս, թե կապիտալի լրացուցիչ մեկ դրամական 
միավորն ինչպես է ազդում շահույթների ներկա արժեքի վրա: Ֆիրմաները ավելացնում 
                                            
1 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թ. հունվար-սեպտեմբերին, ՀՀ ԱՎԾ: 
2 Romer D., Advanced Macroeconomics, Mc Graw – Hill, 2012. 
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են կապիտալի պաշարը, եթե q-ն մեծ է, և նվազեցնում, եթե q-ն փոքր էF

1
F: Ստացվում է, որ 

ներկա ներդրումային որոշումները կախված են ապագայում սպասվող տնտեսական վի-
ճակից: Իր հերթին ապագա տնտեսական իրավիճակը պայմանավորված է աշխարհա-
գրական, մշակութային և ինստիտուցիոնալ գործոններով: 

Դարոն Աճեմօղլին ընդհանրացնում է աշխարհագրական, մշակութային և ինստիտու-
ցիոնալ գործոններըF

2
F: Մասնավորապես «աշխարհագրությանը» վերագրվում են անհատ-

ների միջավայրը հանդիսացող ֆիզիկական, աշխարհագրական և էկոլոգիական միջա-
վայրի բաղադրիչները: Ներկայումս աշխարհագրական գործոնները քիչ են նպաստավոր 
Հայաստանի տնտեսության համար: Ծովային ուղղակի հաղորդակցման բացակայությու-
նը, տևական շրջափակումը, ռեսուրսների սակավությունը թույլ խթաններ են ներդրում-
ների իրականացման համար: Այնուամենայնիվ, որոշ գործոններ, ինչպիսիք են` մեկ շնչի 
հաշվով հողային ռեսուրսների առկա քանակը, ջրային ռեսուրսների ծավալները, կլի-
մայական բարենպաստ պայմանները, սև և գունավոր մետաղների հանքավայրերը ար-
դյունավետ օգտագործման պարագայում կարող են նպաստավոր լինել մի շարք ոլորտնե-
րում ներդրումների իրականացման համար: 

«Մշակույթ»-ը ներկայացվում է որպես հավատք, արժեքներ և նախընտրություններ, 
որոնք ազդում են անհատական տնտեսական վարքի վրա: Մշակույթը տնտեսական կա-
տարողականի վրա կարող է ազդել երկու ուղղություններով. 

1. այն կարող է խթանել անհատներին տնտեսական գործունեություն իրականացնե-
լու, ֆիզիկական մարդկային կապիտալում ներդրումներ կատարելու և հակառակը` 
խոչընդոտել ներդրումային գործունեությանը, 

2. այն կարող է ազդել հասարակության մեջ անհատների համագործակցության և 
վստահության մակարդակի վրա, ինչը կարևոր է արտադրողականության բարձ-
րացման առումով: 

Հայաստանում աղքատության բարձր մակարդակը, եկամուտների ծայրահեղ բևե-
ռացվածությունը, ազգային կրթական համակարգի ցածր որակը, գործազրկության 
բարձր մակարդակը, արտադրական բազմաթիվ ոլորտների փակման հետևանքով աշ-
խատանքի ընթացքում սովորելու հնարավորությունների բացակայությունը նպաստավոր 
խթանիչներ չեն ներդրումների համար:  

«Ինստիտուտները» ներառում են վարքի կանոնները, կարգավորումները, օրենքները 
և քաղաքականությունները, որոնք ազդում են ֆիզիկական և մարդկային կապիտալում 
ներդրումներ կատարելու խթանների վրա: 

Դուգլաս Նորդը տվել է ինստիտուտների հետևյալ սահմանումը. «Ինստիտուտները հա-
սարակության մեջ ձևավորված խաղի կանոններն են կամ, ավելի ֆորմալ, մարդկանց հնա-
րած սահմանափակումները, որոնք ձևավորում են մարդկային փոխհարաբերությունները»F

3
F: 

                                            
1 Tobin J., A General Equilibrium Approach to Monetary Theory,  Journal of Money, Credit and Banking 1 

(February), 1969. 
2 Acemoglu D., Introduction to Modern Economic Growth, Princeton University Press, 2009. 
3 North D., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, 2006. 
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Այս սահմանումից հետևում է, որ, ի տարբերություն աշխարհագրության, ինստի-
տուտների ձևավորման վրա մարդկային գործոնի ազդեցությունը կարող է էական լինել: 
Լավ ինստիտուտները խրախուսում են ֆիզիկական և մարդկային կապիտալի կուտակու-
մը, ավելի արդիական տեխնոլոգիաների զարգացումը և կիրառումը: Ժամանակակից 
տեխնոլոգիաների ներդրման և մարդկային կապիտալի կուտակման համար անհրաժեշտ 
է, որ հասարակության մեջ լինի անհատների կրթություն ստանալու և բիզնեսի իրակա-
նացման հնարավորությունների որոշակի հավասարությունF

1
F:  

Հայաստանում ձևավորված ինստիտուտներն աղքատ են, թույլ է պաշտպանված սե-
փականության իրավունքը, էական սահմանափակումներ չկան «էլիտայի» գործողություն-
ների վրա, ձևավորված խմբիշխանական համակարգի հիմնական նպատակը իշխանու-
թյան պահպանումն ու ինքնահարստացումն է: Այս ամենը չի նպաստում և հետագայում 
ևս չի կարող նպաստել ֆիզիկական ու մարդկային կապիտալի կուտակմանը: Մինչդեռ 
վերջին տարիներին կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հաջողակ 
են այն երկրները, որտեղ վերջին 50 տարիների ընթացքում կատարվել են ֆիզիկական ու 
մարդկային կապիտալի էական կուտակումներ: 

Վերևում ներկայացված վերլուծությունից հետևում է, որ ներդրումները խթանող գոր-
ծոնները Հայաստանում խիստ սահմանափակ են, մինչդեռ էական են ֆիզիկական և 
մարդկային կապիտալի կուտակմանը խոչընդոտող հանգամանքները: Իմ կարծիքով 
ստեղծված իրավիճակում ներդրումների համար խթանիչ գործոն կարող են հանդիսանալ 
հենց ներդրումները: Պաշտոնական վիճակագրական տվյալները ևս հաստատում են 
նման տեսակետի հիմնավորվածությունը: Ներկայացված մոդելը հիմնվում է 1998-2014 
թթ. եռամսյա տվյալների վրա: Մոդելում ներդրումները (INVEST) կախված են նախորդ 
ժամանակահատվածի (լագավորված) ներդրումների (INVEST-1) մակարդակից. 

INVEST = 105000.5 + 0.44INVEST-1, R2 = 0.19 :   (3) 
Բացի այն, որ ներդրումները հաջորդ ժամանակահատվածի ներդրումների վրա կա-

րող են ազդել ցուցադրական էֆեկտով, դրանք կարող են ստեղծել դրական էքստերնալի-
թիներ` մասնավոր հատվածի կողմից ներդրումների նկատմամբ հակվածությունը մեծաց-
նելու տեսանկյունից: Օրինակ, նոր ստեղծված խոշոր գործարանի կողքին կարող են 
առաջանալ սպասարկող մանր ֆիրմաներ և ենթակառուցվածքներ: Իրենց հերթին գոր-
ծարանների կառուցումը կմեծացնի որակյալ աշխատուժի պահանջարկը, ինչը խթան 
կհանդիսանա մարդկային կապիտալում ներդրումներ կատարելու համար: Այնուամենայ-
նիվ, ինչպե՞ս սկսել նոր գործարանների կառուցումը: Ներկայումս դա հնարավոր է միայն 
պետական և ուղղորդված ներդրումների միջոցով: «Ուղղորդված» ներդրումներ ասելով` 
ես հասկանում եմ լիդերի կողմից տարբեր լծակների կիրառման միջոցով էլիտային շա-
հագրգռելը երկրի ներսում ներդրումներ կատարելու: 

                                            
1 Acemoglu D. and Robinson J., Economic Origins of Dictatorship and Democracy, Cambridge University Press, 1990. 
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Ջոնսի և Օլքենի հետազոտությունը հաստատում է, որ լիդերները կարող են ազդել 
երկրի տնտեսական կատարողականի վրաF

1
F: Նրանց տեսանկյունից կարևոր է այն հան-

գամանքը, թե արդյոք աճը խթանող, թե դանդաղեցնող լիդերներ են ընտրվել: Լիդերներն 
ազդում են հասարակությունների վրա իրենց վարած քաղաքականությունների և իրենց 
ձևավորած ինստիտուտների միջոցով: Լիդերների ազդեցությունն էական է այն երկրնե-
րում, որտեղ ինստիտուտները դեմոկրատական չեն կամ թույլ են: 

Պետական և ուղղորդված ներդրումների առաջնայնությունները որոշելու համար ան-
հրաժեշտ է մշակել պետական ներդրումների ծրագիր հաջորդ երեք տարիների համար: 
Այդ ծրագրում պետք է ներկայացվեն ոլորտների և մարզերի ներդրումային քաղաքակա-
նությունների հայեցակարգերը և իրականացվելիք կոնկրետ նախագծերը` ֆինանսավոր-
ման աղբյուրներով և իրականացման ժամանակացույցերով: 

 
НАРЕК МАРТИРОСЯН 

 

ЭКСТЕРНАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРМЕНИИ 
 

Ключевые слова: инвестиции, трансферты, физический 
капитал, человеческий капитал, внешний 
долг, институты, лидер  

 

За последние 25 лет иностранные трансферты и продолжительный рост внешнего долга 
оказали значительное влияние на ВВП Армении. Этот факт подтверждается первой эконо-
метрической моделью, представленной в работе. Снижение трансфертов за последние два го-
да объясняется спадом экономики Российской Федерации. С другой стороны, процесс накопле-
ния долга не может продолжаться бесконечно. Вероятным и неизбежным результатом будет 
дефольт страны. Снижение трансфертов оказaло негативное влияние на инвестиции. Вторая 
экономическая модель подтверждает эту реальность. 

INVEST = -40006.7+1796.25TRANSF, R2 = 0.68 
Фактический объем инвестиций в 2014 году по сравнению с 2008 годом сократился более 

чем на 40 процентов. Создалась ситуация, когда инвестиционные стимулы крайне ограничены. 
В работе проанализированы географические, институциональные и культурные факторы, 
влияющие на инвестиционные возможности. Единственный выход из этой ситуации, на мой 
взгляд, это увеличение государственных и ориентированных инвестиций. В таких странах, 
как Армения, где институты слабы, решение лидера может существенно повлиять на эконо-
мическую ситуацию. Лидеры могут осуществлять такую политику, которая создаст стимулы 
для инвестиций в физический и человеческий капитал. 

 

                                            
1 Jones B. and Olken B., Do Leaders Matter ? National Leadership and Growth Since World War II. Quarterly 

Journal of Economics 120, 2005. 
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EXTERNALITIES AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF RA ECONOMY  
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Over the last 25 years, foreign transfers and the continued growth of foreign debt had a significant 
impact on GDP of Armenia. This fact is confirmed by the first econometric model, presented in the 
paper. Over the past two years the transfers were reduced as a result of economic decline in Russian 
Federation. On the other hand, debt accumulation cannot last infinitely. The probable and inevitable 
result will be the default of the country. The decrease of transfers had a negative impact on capital 
investments. The second model presented in the paper proves this reality. 

INVEST = -40006.7+1796.25TRANSF, R2=0.68 
The actual level of investments in 2014 compared with 2008 has decreased by more than 40 

percent. There is a situation when investment incentives are extremely limited. The paper considers 
geographical, institutional and cultural factors that affect investment opportunities. The only way to get 
out of this situation can be public and adequately oriented investments. In countries such as Armenia, 
where institutions are weak leaders decisions can significantly affect economic situations. Leaders must 
be able to implement a policy to create incentives for investment in physical and human capital. 

 
 
 

 
ԶԱՐՈՒՀԻ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ  
ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  մրցակցություն, մրցակցային միջավայր, 
մրցակցային միջավայրի իրավիճակի գնա-
հատում, մրցակցային միջավայրի իրավիճա-
կի գնահատման համալիր ցուցանիշ 

 

Հոդվածում վերլուծվել են «մրցակցություն» հասկացության էությունը, դերն ու նշանակությունը 
շուկայական հարաբերություններում ներկայացվել են մրցակցության մեխանիզմի ապահովման 
ֆունկցիան իրականացնող՝ «մրցակցային միջավայր» հասկացության տարբեր մեկնաբանություն-
ներ:  

Հոդվածում ներկայացվել է նաև մրցակցային միջավայրի իրավիճակի վերլուծության և գնա-
հատման մեթոդաբանությունը, առաջարկվել է մրցակցային միջավայրի իրավիճակի գնահատման 
նոր՝ համալիր ցուցանիշ, որն իրենից ներկայացնում է մրցակցային միջավայրի վրա ազդող բոլոր 
էական գործոնների (երկրի ներդրումային գրավչություն, քաղաքական իրավիճակ, շուկայի համա-
կենտրոնացման մակարդակ, շուկա մուտքի արգելքներ և այլն) հանրագումարը:  

Նշված գործոնների բարելավման շնորհիվ հնարավոր կլինի բարելավել երկրում մրցակցու-
թյան վիճակը և ձևավորել արդյունավետ մրցակցային միջավայր: 
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Մրցակցությունը շուկայական հարաբերությունների հիմքն ու շարժիչ ուժն է: Այն կա-
րելի է բնորոշել որպես շուկայական տնտեսության սուբյեկտների միջև պայքար` արտա-
դրության լավագույն պայմանների, շուկայում շահավետ դիրքի, առավելագույն շահույթի 
և այլ նպատակների ապահովման համար: Մրցակցության իրավական սահմանում գոյու-
թյուն չունի ոչ Եվրամիության, ոչ մրցակցության որևէ այլ կարգավորումներում: Մրցակ-
ցության համընդհանուր բնորոշում տրվել է Տնտեսական համագործակցության և զար-
գացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) կողմից. այն է` մրցակցությունը շուկայական իրավի-
ճակ է, որի դեպքում ֆիրմաները և վաճառողները անկախ իրարից (առանձին-առանձին) 
պայքարում են սպառողների հավատարմության համար` այդկերպ հասնելով որոշակի 
գործնական նպատակների, օրինակ` շահույթի ստացում, իրացման ծավալների ապահո-
վում, շուկայում մասնաբաժնի աճ և այլն: Այս իմաստով մրցակցությունը հոմանիշ է «մե-
նամարտ» հասկացությանը: Վերջինը դրսևորվում է երկու և ավելի ֆիրմաների միջև` 
կապված գնի, որակի, սպասարկման, դրանց համախմբի և այլ` սպառողների կողմից 
բնութագրվող գործոնների հետF

1
F: Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին 

ՀՀ օրենքի համաձայն` տնտեսական մրցակցությունը կամ մրցակցությունը ապրանքների 
իրացման կամ ձեռքբերման առավել նպաստավոր պայմանների ապահովմանն 
ուղղված տնտեսական գործունեություն է, որի արդյունքում օբյեկտիվորեն սահմանա-
փակվում են տվյալ ապրանքային շուկայում ապրանքների շրջանառության ընդհանուր 
պայմանների վրա մրցակիցներից յուրաքանչյուրի միակողմանի ազդելու հնարավորու-
թյուններըF

2
F: Այս սահմանումներից կարելի է եզրակացնել, որ մրցակցությունը ենթադրում 

է տնտեսվարող սուբյեկտների միջև մշտապես տեղի ունեցող պայքարի գործընթաց, ինչի 
արդյունքում այն տնտեսվարողները, որոնք չեն կարողանում դիմակայել «մենամարտ»-
ին՝ ռեսուրսները արդյունավետ օգտագործելու, ինչպես նաև նոր տեխնիկայի և տեխնոլո-
գիաների ներդրման և կիրառման արդյունքում առաջարկել մրցունակ ապրանքներ և ծա-
ռայություններ և բավարարել սպառողների պահանջմունքները, դուրս են մղվում շուկա-
յից: Սա նշանակում է, որ մրցակցությունը շուկայի ինքնակարգավորման մեխանիզմի կա-
րևորագույն տարր է:  

Մրցակցային միջավայրը մի հասկացություն է, որը չունի միասնական բնորոշում: 
Այսպես. Ըստ գիտնական Ուսիկ Ն.Ի.-ի, մրցակցային միջավայրը շուկայի սուբյեկտների 
գործունեության կոորդինացման ինստիտուցիոնալ պայմաններն են: Կարելի է եզրակաց-
նել, որ «մրցակցային միջավայր» հասկացությունը ենթադրում է զարգացած ենթակա-
ռուցվածքներ, հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականության միասնական 
գործիքակազմ և համապատասխան ինստիտուտների առկայությունF

3
F: 

1947 թվականին Գերմանիայում Վալտեր Օյկենի կողմից տրվել է «մրցակցային մի-
ջավայր»-ի հետևյալ սահմանումը. «մրցակցային միջավայր»-ը կառավարման` իրավաբա-
նորեն ամրագրված նորմերի և կանոնների վրա հիմնված մրցակցային կարգավորում է, 

                                            
1 www.oecd.org 
2 www.arlis.am 
3 Ленгинович С.Г., Конкурентная среда: методы исследования. 
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որը փոփոխվում է սահմանված նպատակների իրացման արդյունքների օպերատիվ 
մշտադիտարկման ազդեցությամբF

1
F: 

Նշված սահմանումներից կարող ենք եզրակացնել, որ «մրցակցային միջավայր»-ը 
ձևավորվում է զարգացած ենթակառուցվածքներ, հարկաբյուջետային և դրամավարկա-
յին քաղաքականության միասնական գործիքակազմ և համապատասխան ինստիտուտ-
ներ ունեցող որոշակի աշխարհագրական տարածքում: Հարկ է նշել, որ «մրցակցային մի-
ջավայր»-ը ոչ մշտական (ժամանակավոր) կատեգորիա է, որի վրա ներազդում են մրցակ-
ցային պայքարի մասնակիցները: Մրցակցության մեխանիզմի ապահովման ֆունկցիան 
վերապահված է հենց «մրցակցային միջավայր»-ին:  

«Մրցակցային միջավայր»-ի վերլուծությունը կարևոր է ինչպես առանձին ապրանքա-
յին շուկաներում մրցակցության իրավիճակի գնահատման արդյունքում տնտեսության 
ընդհանուր վիճակի մասին պատկերացում կազմելու համար, այնպես էլ առանձին ձեռ-
նարկությունների համար մրցակիցների հնարավորությունները կանխագուշակելու և 
գնահատելու համար, ինչի արդյունքում կմշակվի ճիշտ ռազմավարություն տվյալ ապրան-
քային շուկայում առաջխաղացման, մրցակիցներին շուկայից դուրս մղման միջոցով շու-
կայական իշխանությունը գրավելու, պահպանելու և այլ նպատակների հասնելու համար: 

«Մրցակցային միջավայր»-ի իրավիճակի վերլուծության և գնահատման գործընթացը 
ներառում է հետևյալ փուլերը. 

1. ապրանքային շուկայի հետազոտման ժամանակահատվածի որոշումը, 
2. ապրանքի և դրա փոխադարձ փոխարինելի ապրանքների (ապրանքատեսակային 

սահման) որոշումը, 
3. ապրանքային շուկայի աշխարհագրական սահմանների որոշումը, 
4. ապրանքային շուկայում գործող տնտեսվարող սուբյեկտների կազմի որոշումը, 
5. ապրանքային շուկայի ծավալի և շուկայում տնտեսվարող սուբյեկտների մասնա-

բաժինների որոշումը, 
6. ապրանքային շուկայի համակենտրոնացման մակարդակի որոշումը, 
7. ապրանքային շուկա մուտքի արգելքների որոշումը, 
8. ապրանքային շուկայում մրցակցային միջավայրի վիճակի գնահատումը: 
Նախ՝ պետք է ընտրել այն ժամանակահատվածը, որի շրջանակներում իրականաց-

վելու է տվյալ ապրանքային շուկայի վերլուծությունը, որոշել շուկայի սահմանները, 
տնտեսվարող սուբյեկտների կազմը, յուրաքանչյուրի մասնաբաժինը շուկայում և այլն: 

Առավել հետաքրքրական է շուկայի համակենտրոնացման մակարդակի որոշումը, 
քանի որ վերջինը շուկայում մրցակցային միջավայրի իրավիճակի գնահատման կա-
րևորագույն ցուցանիշ է: Ակնհայտ է, որ կատարյալ մրցակցային շուկայի` մոնոպոլիստա-
կան մրցակցային, օլիգոպոլ և մոնոպոլ շուկաների վերափոխմանը զուգընթաց շուկանե-
րում համապատասխանաբար աճում է համակենտրոնացման մակարդակը: Մի շարք 
երկրների հակամենաշնորհային օրենսդրության մեջ կիրառվող` շուկայի համակենտրո-

                                            
1 Ленгинович С.Г., Конкурентная среда: методы исследования. 
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նացման մակարդակը որոշող հիմնական ցուցանիշները շուկայական համակենտրոնաց-
ման CR գործակիցն է և Հերֆինդալ-Հիրշմանի HHI գործակիցը: CR գործակիցը իրենից 
ներկայացնում է ապրանքային շուկայում գործունեություն ծավալող որոշակի թվով խոշոր 
տնտեսվարող սուբյեկտների շուկայական մասնաբաժինների հանրագումարը: Գործակի-
ցը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

∑
=

=−
n

j
jsnCR

1 , 
որտեղ` 

nCR − -ը տվյալ ապրանքային շուկայում կամ ճյուղում գործունեություն իրակա-
նացնող առավել խոշոր n տնտեսվարող սուբյեկտների համակենտրոնացման գոր-
ծակիցն է,  

js -ն j-րդ տնտեսվարող սուբյեկտի մասնաբաժինն է շուկայում, 
n -ը գործակցի հաշվարկման համար դիտարկված, տվյալ ապրանքային շուկայում 
գործունեություն ծավալող, առավել խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտների թիվն է:  

Իսկ HHI գործակիցը իրենից ներկայացնում է շուկայում գործունեություն իրականաց-
նող տնտեսվարող սուբյեկտների մասնաբաժինների քառակուսիների հանրագումարը: 
Գործակիցը կարելի է ներկայացնել հետևյալ բանաձևի միջոցով. 

∑
=

=
n

j
jsHHI

1

2

, 
որտեղ   

 js -ն j-րդ տնտեսվարող սուբյեկտի մասնաբաժինն է շուկայում,  
  n -ը շուկայի մասնակիցների ընդհանուր թիվն է:  
CR և HHI գործակիցների տարբեր արժեքներից կախված` առանձնացվում են շուկա-

յի հետևյալ երեք տիպերը. 
1. համակենտրոնացման բարձր աստիճան ունեցող շուկա, երբ %1003%70 ≤−≤ ; 

2000<HHI<10000, որտեղ CR-3ը շուկայում երեք առավել խոշոր տնտեսվարող 
սուբյեկտների համակենտրոնացման մակարդակն է  

2. համակենտրոնացման միջին աստիճան ունեցող շուկա, երբ %703%45 <−≤ CR ; 
1000<HHI<2000  

3. համակենտրոնացման ցածր աստիճան ունեցող շուկա, երբ CR-3<45%; 1000<HHI 
Հաջորդը շուկա մուտքի արգելքների որոշումն է, որոնք կարող են լինել հատուկ ինչ-

պես երկրի ամբողջ տնտեսության համար, այնպես էլ առանձնահատուկ տվյալ ապրան-
քային շուկա մուտքի համար:  

Կարծում ենք, որ մրցակցային միջավայրի իրավիճակի գնահատման համար անհրա-
ժեշտ է ցուցաբերել համալիր մոտեցում, իրականացնել համալիր վերլուծություն՝ հաշվի 
առնելով մրցակցային միջավայրի իրավիճակի վրա ազդեցություն ունեցող բոլոր էական 
գործոնները, ինչպիսիք են տվյալ երկրի ներդրումային գրավչությունը, քաղաքական իրա-
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վիճակը, մրցակցային գործընթացներին տարածաշրջանային ինտեգրացվածության մա-
կարդակը և այլն: Այս գործոնների բարելավման շնորհիվ հնարավոր կլինի բարելավել 
երկրում մրցակցության վիճակը և ձևավորել արդյունավետ մրցակցային միջավայր: 

Այսպիսով, մրցակցային միջավայրի իրավիճակի գնահատման համար անհրաժեշտ է 
ներմուծել նոր՝ համալիր ցուցանիշ, որն իրենից կներկայացնի մրցակցային միջավայրի վրա 
ազդող գործոնների (երկրի ներդրումային գրավչություն, քաղաքական իրավիճակ, շուկա-
յի համակենտրոնացման մակարդակ, շուկա մուտքի արգելքներ և այլն) հանրագումարը: 

 
ЗАРУИ  МЕЛКУМЯН  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 
 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентная среда, оценка 
состояния конкурентной среды, комплекс-
ный показатель оценки состояния кон-
курентной среды  

 

В статье проанализирована сущность концепции «конкуренции», еë роль в рыночных от-
ношениях, представлены  различные  комментарии к  понятию  «конкурентная среда» для  осу- 
ществления функции обеспечения конкурентного механизма.  

В статье также представлена методология анализа и оценки состояния конкурентной 
среды, предложен новый комплексный показатель оценки состояния конкурентной среды, ко-
торый представляет собой совокупность всех значимых факторов, влияющих на конкурент-
ную среду, таких как, инвестиционная привлекательность страны, политическая ситуация, 
уровень рыночной концентрации, барьеры входа в рынок и т.д.. 

Улучшение вышеперечисленных факторов приведëт к созданию благоприятных условий 
добросовестной конкуренции и обеспечнию развития эффективной конкурентной среды. 

 
ZARUHI  MELKUMYAN  
 

CURRENT ISSUES OF COMPETITIVE ENVIRONMENT IMPROVEMENT IN RA 
 

Key Words: competition, competitive environment, evalua-
tion of competitive environment situation, 
complex index for evaluation of competitive 
environment siruation 

 

The article illustrates analysis of the concept of «competition», its role in market relationships. 
Different interpretations of the concept of «competitive environment», as a mechanism to provide 
competitive function have been presented in the article. 

The article also illustrates methodology of analysis and evaluation of competitive environment. 
New complex index was proposed in the article, which is the set of all important factors affecting the 
competitive environment (investment attractiveness of the country, political situation, concentration 
level in the market, market entry barrier, etc). 

Improving above mentioned factors will lead to creating favourable conditions for fair competition 
in the country and ensuring an efficient competitive environment. 
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ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 
 

ՀԱՍՄԻԿ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ 
Դասախոս, ՀՊՏՀ 

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  արդյունաբերական քաղաքականություն, պե-
տական ծրագիր, արդյունաբերական գոտի, 
ենթակառուցվածք 

 

Արդյունաբերության ոլորտը զարգացման մեկ այլ մակարդակ փոխելու նպատակով անհրա-
ժեշտություն է առաջանում նոր լրացուցիչ ռազմավարական մոտեցումների կիրառման, որտեղ 
հաշվի կառնվեն ներկա ժամանակաշրջանի ներքին և արտաքին մարտահրավերները: 

Հոդվածում քննարկվում են հանրապետության արդյունաբերական ոլորտների զարգացման 
համալիր միջոցառումները, այդ թվում՝ ՀՀ արդյունաբերության զարգացման ծրագիրը, Առ ընդ Դի 
(R&D) և գիտություն–արտադրություն կապը, ներդրումային միջավայրի բարելավումը, անդրազգա-
յին կորպորացիաների ներգրավումը, պետական աջակցության գործիքները: 

 

Հայաստանն ինդուստրիալ ուղղվածություն ունեցող երկիր դարձնելու քաղաքակա-
նությունը պահանջում է ժամանակակից մոդելների, ինովացիոն արդյունքի կիրառման 
համակարգերի ներդրում՝ արդի, մրցունակ տեխնոլոգիաների միջոցով, ինչպես նաև 
մարդկային կապիտալի շարունակական զարգացման ապահովմամբ: Անհրաժեշտ է 
ձևավորել արտահանման ուղղվածություն ունեցող զարգացած արդյունաբերական համա-
կարգ, որոնք խթան կհանդիսանան միջազգային ստանդարտներին համապատասխա-
նող ապրանքների թողարկման, նոր արտաքին շուկաների ընդլայնման և նոր աշխատա-
տեղերի ստեղծման միջոցով բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման համար: 
Դրան հասնելու համար պետք է. 

 ստեղծել համապատասխան միջավայր` Հայաստանի Հանրապետությունը ին-
դուստրիալ ուղղվածություն ունեցող երկիր դարձնելու համար, տարեցտարի բարձ-
րացնելով ՀՆԱ կառուցվածքում արդյունաբերության մասնաբաժինը.  

 ձևավորել արտահանման ուղղվածություն ունեցող զարգացած արդյունաբերական 
համակարգ.  

 ապահովել միջազգային շուկայում մրցունակ ընկերությունների թվի աճ.  
 ապահովել օտարերկրյա առաջադեմ ընկերությունների ներգրավում.  
 գիտելիքահենք տնտեսության ստեղծման համար ձևավորել արտադրական գի-

տական/տեխնոլոգիական և մարդկային կապիտալի ներուժ.  
 համաշխարհային գլոբալ տնտեսության մեջ Հայաստանի տնտեսության ինտե-

գրում: 
Մեր երկրում ընթացիկ տարվա սկզբից գործում է Արդյունաբերական քաղաքակա-

նության մասին ՀՀ օրենքը, ինչի պահանջների համաձայն հանրապետությունում պետք 



 213

է գործեն արդյունաբերական գոտիներ, որտեղ արդյունաբերական արտադրանքի ար-
տադրությունը ազատվում է հարկերից, ինչպես նաև նշված գոտիներում պետք է գործեն 
համապատասխան արտադրական և այլ ենթակառուցվածքներ: Վերոնշյալ օրենքի հա-
մաձայն Հանրապետությունում մշակվում է հնգամյա պետական արդյունաբերական Ծրա-
գիր: Տվյալ օրենքի պահանջներից ելնելով մեր երկրում սուբսիդավորվում են արդյունա-
բերական արտադրանքի արտահանման վարկերի տոկոսների մի մասը և ստեղծված է 
արտադրանքի արտահանման ապահովագրության պետական մեխանիզմ: Այսպիսով, 
ստեղծված է արդյունաբերական արտադրանքի թողարկման կազմակերպման և արտա-
հանման ապահովման ամբողջական շրջափուլ: 

Համաձայն Արդյունաբերական քաղաքականության մասին ՀՀ օրենքի՝ արդյունա-
բերական քաղաքականությունը սահմանվում է որպես միջոցառումների համակարգ, որն 
ուղղված է արդյունաբերության ոլորտում առաջադիմական փոփոխությունների իրակա-
նացմանը` պետական գերակայություններին համապատասխան, երկրի արտադրական 
ներուժի արդյունավետ օգտագործմանն ու զարգացմանը: 

Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամից հետո երկրի տնտեսական աճի կա-
ռուցվածքում տեղի ունեցան որակական տեղաշարժեր: Երկրի տնտեսական աճի կառուց-
վածքում սկսեցին էական դերակատարում ունենալ ավելի արտադրողական ճյուղերը և 
արդյունքում` մինչև 2013 թ. տնտեսական աճին առավելապես նպաստեց տնտեսության 
արտահանելի հատվածը՝ արդյունաբերությունը և գյուղատնտեսությունը: Նախաճգնաժա-
մային ՀՆԱ-ի մակարդակը 2013 թ. վերականգնվեց՝ ուղեկցվելով տնտեսության բոլոր 
ճյուղերում վերականգնման ցուցանիշներով՝ բացառությամբ շինարարության:  

Հաշվի առնելով համաշխարհային շուկայում ընթացող գործընթացները, միջազգային 
համագործակցության տենդենցները և այն, որ զարգացումն ինքնին դինամիկ գործըն-
թաց է, արդյունաբերության ճյուղը զարգացման մեկ այլ մակարդակ փոխելու նպատա-
կով, անհրաժեշտություն է առաջանում նոր լրացուցիչ ռազմավարական մոտեցումների 
կիրառման, որտեղ հաշվի կառնվեն ներկա ժամանակաշրջանի ներքին և արտաքին մար-
տահրավերները: 

Կարևորելով արդյունաբերության ճյուղն ու նրա պետական քաղաքականության իրա-
կանացման սկզբունքները` վերջինս ամրագրվել է «Արդյունաբերական քաղաքականու-
թյան մասին» ՀՀ օրենքով, իսկ առաջիկա հինգ տարիների պետական քաղաքականու-
թյան մոտեցումները պետք է ամրագրվեն ԾրագրովF

1
F: 

Այսպես, հանրապետության արդյունաբերական ոլորտների զարգացումն ապահովե-
լու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել համալիր միջոցառումներ, որն իր մեջ պետք 
է ընդգրկի`  

 ՀՀ արդյունաբերության զարգացման ծրագիր. այս փաստաթղթում զարգացումը 
պետք է ներկայացված լինի ըստ ոլորտների: Արդյունաբերության զարգացման 
ծրագիր պատրաստելու համար պետք է վերլուծել արդյունաբերության ոլորտները 

                                            
1 Արդյունաբերության զարգացման 2016-2020 պետական ծրագրի նախագիծ: 
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կազմակերպությունների մակարդակով` ոլորտում ստեղծված վիճակը լիարժեք 
պատկերացնելու համար: Ոլորտների միկրովերլուծություններ իրականացնելու 
համար ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունում պետք է ստեղծվի կազմակերպու-
թյունների տվյալների բազա, որը լրացնելուց հետո հնարավոր կլինի իրականաց-
նել ոլորտային վերլուծությունները և ներկայացնել ոլորտների և ընդհանուր ար-
դյունաբերության զարգացման միտումները: 

 Առ ընդ Դի (R&D) և գիտություն–արտադրություն կապը. Հայաստանն այսօր 
ձգտում է կառուցել գիտելիքահենք տնտեսություն, ուստի նորարարությանն օժան-
դակող ենթակառուցվածքի ստեղծումն ու զարգացումը պետք է լինեն մեր հիմնա-
կան մարտահրավերներից մեկը: Միջազգային ասպարեզում Հայաստանի մրցու-
նակությունը մեծապես կախված է կազմակերպությունների նորարարական ապ-
րանքներ ստեղծելու և օտարերկրյա շուկաներ հանելու կարողությունից: Այս տես-
անկյունից կարևորվում է նորարարական տնտեսության ձևավորման անհրաժեշ-
տությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դրա համար Հայաստանն ունի 
բավարար գիտական ներուժ:  

Ֆինանսական ռեսուրսների մատչելիության ապահովում. կազմակերպությունների 
երկարաժամկետ գործունեությանը բնորոշ է երկու փոխկապակցված գիծ՝ ա) ներդրում-
ներից, արտահանումից և R&D–ից եկամուտները ստացվում են երկարաժամկետ և բ) 
սպասվող եկամուտների չափը անորոշ է, քանի որ այս գործառնությունները պարունա-
կում են ռիսկեր: Արտաքին ֆինանսավորման բացակայության դեպքում, կազմակերպու-
թյունները ստիպված են ամբողջ ռիսկը իրենց վրա վերցնել, հետևաբար տնտեսությունում 
բավարար ներդրումներ, արտահանում և R&D չի կատարվում: 

Այս խնդիրների լուծման համար պետք է կիրառվեն երկու տեսակի գործիքներ՝ ֆիս-
կալ խթաններ և ֆինանսավորման այլընտրանքային ձևերի կիրառում£ Ֆիսկալ խթաննե-
րից են սուբսիդիաները և հարկային արտոնությունները£ Ընդ որում, արդյունաբերական 
գոտիների ձևավորումը ՀՀ մարզերում թերևս կարող է լուծել այսօրինակ խնդիրները: 

 Ներդրումային միջավայրի բարելավում. օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները 
պետք է դառնան Հայաստան մասշտաբային ներդրումների և տեխնոլոգիաների 
փոխանցման աղբյուր, ինչը կնպաստի մրցակցային դաշտի բարելավմանը և 
կընդլայնի այն ի հաշիվ աճող միջազգային հատվածի: Ուստի, ինովացիոն, գիտե-
լիքահենք տնտեսություն կառուցելու նպատակով կարևոր է օտարերկրյա ուղղակի 
ներդրումների դիվերսիֆիկացման խնդիրը ու դրա ներքո ներդրումները ենթակա-
ռուցվածքային ծրագրերի իրականացմանը և տեխնոլոգիաների փոխանցմանն 
ուղղորդելը: 

 Անդրազգային կորպորացիաների ներգրավում. արժևորելով բարձր տեխնոլոգիա-
կան արտադրությունների զարգացման անհրաժեշտությունը և դրանցում անդր-
ազգային կորպորացիաների դերը, լուրջ քայլեր պետք է կատարվեն երկիրը նման 
ներդրումներ կատարելու համար գրավիչ դարձնելու ուղղությամբ, ինչը հնարավոր 
է ապահովել բարձրակարգ մարդկային կապիտալի, գիտահետազոտական աշ-
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խատուժի մատչելիության, ներդրումային միջավայրի գրավչության միջոցով: Փոքր 
ներքին շուկա, ռեսուրսների ռազմավարական պաշարների սակավության, սա-
կայն մյուս կողմից կրթական ավանդույթներ ունեցող երկրի համար անդրազգային 
կորպորացիաներ ներգրավելու հիմնական պայմանները բարձրակարգ աշխատ-
ուժի ապահովումն է, լայնածավալ կրթական նախաձեռնությունների շնորհիվ, կա-
յուն և արդյունավետ ազգային ինովացիոն համակարգի և ենթակառուցվածքի 
ստեղծումը, որը հնարավոր է իրականացնել հիմնվելով պետություն-մասնավոր 
հատվածի և գիտակրթական համակարգի միջև սերտ և արդյունավետ համագոր-
ծակցության վրա:  

 Պետական մարմինների կողմից աջակցություն արտահանման կառուցվածքի դի-
վերսիֆիկացման, արտահանման ծավալների ավելացման, արդյունաբերական 
կազմակերպությունների արտաքին համագործակցության, հումք ու նյութերի ներ-
մուծման և արտադրանքի արտահանման հարցերում. Տնտեսության վրա արտա-
քին շուկայի անբարենպաստ կոնյունկտուրային ազդեցությունը մեղմելու, սպառ-
ման շուկաներն ընդլայնելու և տեղական արտադրողի համար արտաքին շուկանե-
րի հասանելիությունն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է աջակցել ընկերու-
թյուններին արտաքին շուկայում պահանջարկ վայելող արտադրատեսակների 
բազմազանեցման ուղղությամբ: 

Այսպիսով, համակողմանի ուսումնասիրելով Հայաստանի Հանրապետության արդյու-
նաբերության ոլորտի ներկա վիճակը, վերհանելով առկա հիմնախնդիրները, վերլուծելով 
ներդրումային իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում, հստակ կարող ենք ար-
ձանագրել, որ ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում դե յուրե ստեղծված են 
պայմաններ արդյունաբերության ոլորտում ձեռնարկատիրական գործունեություն կազմա-
կերպելու և ոլորտում տնտեսական ակտիվության մակարդակը բարձրացնելու համար, 
մասնավորապես՝ 2015 թվականի հունվարի 1-ից Արդյունաբերական քաղաքականու-
թյան մասին ՀՀ օրենքի դրույթներին համապատասխան յուրաքանչյուր մարզում արդյու-
նաբերական գոտիներ ձևավորելու հնարավորություն է ստեղծված, որի ներսում կարող 
են տրվել հետևյալ արտոնությունները և աջակցությունը. 

 շահութահարկի և եկամտային հարկի (բացառությամբ վարձու աշխատողների հա-
մար վճարվող աշխատավարձից և հավասարեցված վճարներից վճարվող գումար-
ներից հաշվարկվող եկամտային հարկի) վճարման արտոնություն. 

 գույքահարկի և հողի հարկի վճարման արտոնություն. 
 ֆինանսական աջակցություն. 
 խորհրդատվական աջակցություն: 

Այս համատեքստում հարկ է նշել նաև, որ 2013 թվականից գործում է Արտահանման 
ֆինանսավորման ապահովագրական կազմակերպություն ՓԲԸ-ն (ԱՖԱԿ) և որպես ար-
տահանում իրականացնող ընկերությունների աջակցման նոր գործիք` ԱՖԱԿ-ի հիմնա-
կան գործառույթն արտահանման վարկերի ապահովագրման տրամադրումն է, իսկ առաջ-
նային նպատակներից են ապահովագրել արտահանողին կամ արտահանողին ֆինանսա-
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վորող բանկին վարկառուի (փոխառուի, գնորդի) չվճարման ռիսկերից, ստեղծել բանկերի 
համար ապահովման նոր միջոցներ, իջեցնել արտահանման ֆինանսավորման տոկո-
սադրույքները և ընդլայնել բանկերի համար արտահանման ֆինանսավորման ծածկույթը: 

Հայաստանի Հանրապետությունում արտահանման ֆինանսավորման ապահովա-
գրական կազմակերպության ստեղծումը համահունչ է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որդեգրած արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական ռազմավարու-
թյանը, ինչպես նաև պայմանավորված է միջազգային շուկաներ մուտք գործող ընկերու-
թյուններին աջակցելու նոր գործիքների մշակման և Հայաստանի Հանրապետության կա-
ռավարության արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական ռազմավարության իրագործ-
մանը նպաստելու անհրաժեշտությամբ: Հայաստանում արտահանման ֆինանսավորման 
նոր գործիքների և մոտեցումների որդեգրումը պահանջում է արտահանման վարկավոր-
ման ապահովագրության ներդնում:  

ՀՀ կառավարությունը, պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության խո-
րացման, արդյունաբերության զարգացման, երկրի տնտեսության մրցունակության բարձ-
րացմանն ուղղված ծրագրերն առավել համակարգված և արդյունավետ իրականացնելու, 
ինչպես նաև ռեսուրսները կենտրոնացնելու և առավել արդյունավետ օգտագործելու նպա-
տակով 2014 թ. դեկտեմբերի 18-ին ձևավորեց Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը 
(ՀԶՀ-ն ստեղծվեց Արդյունաբերության զարգացման և Հայաստանի ազգային մրցունա-
կության հիմնադրամների միավորմամբ և Զարգացման հայկական գործակալության լու-
ծարմամբ): ՀԶՀ առաքելությունն է ՀՀ տնտեսական աճի խթանումը, որը ենթադրում է 
հետևյալ նպատակների իրագործում. երկրի վարկանիշի և մրցունակության բարձրացում, 
ներդրումների ներգրավում, արտահանման խթանում, գործարար միջավայրի բարելա-
վում, տարածքային զարգացման ծրագրերի իրականացում, զբոսաշրջության զարգացում:  

ՀԶՀ հիմնական գործառույթներից են արդյունաբերական և ազատ տնտեսական գո-
տիների ստեղծմանն ու դրանց հետագա զարգացմանն աջակցությունը, գործարար միջա-
վայրը, ներդրումների, արդյունաբերության և զբոսաշրջության ոլորտը կարգավորող բա-
րենպաստ օրենսդրական դաշտի ձևավորմանն ու վարչարարական խոչընդոտների վե-
րացմանն ուղղված միջոցառումների մշակմանն աջակցումը և մասնակցությունը, համա-
պատասխան ծրագրերի մշակումը՝ առանձին դեպքերում՝ դրամաշնորհների տրամա-
դրմամբ, հիմնադրամի նպատակից բխող այլ գործառույթներ: 

Հատկապես կարևոր է պետական աջակցությունը նաև գյուղացիական վարկերի տո-
կոսադրույքների մի մասի սուբսիդավորման, միջազգային ցուցահանեսներին մասնակ-
ցության, արտադրանքը ներկայացնելու ուղղություններով: 

Ամփոփելով նշենք, որ վերոնշյալ գործիքների կյանքի կոչման նպատակն է հզորաց-
նել օտարերկրյա շուկաներում տեղական արտահանողների մրցունակության բարձրաց-
ման ուղղությամբ տրամադրվող ծառայությունների շրջանակը, ինչպես նաև աջակցել 
քլասթերների, արդյունաբերական և ազատ տնտեսական գոտիների զարգացման և ար-
դյունավետության բարձրացմանը՝ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավման 
ուղղությամբ երկրի կարողությունների ընդլայնմամբ: 
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ВОПРОСЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РА 
 

Ключевые слова: промышленная политика, государствен-
ная программа, промышленные зоны, ин-
фраструктура  

 

Для перехода промышленного сектора на другой уровень развития требуется наиболее но-
вый стратегический подход, принимая во внимание внутренние и внешние вызовы текущего 
периода. 

В статье рассматривается комплекс мероприятий для развития промышленной полити-
ки, в том числе, государственная программа развития промышленной политики, R & D и науч-
но-производственная линия, улучшение инвестиционного климата, участие транснациональ-
ных корпораций, инструменты государственной поддержки. 
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ISSUES OF INDUSTRIAL POLICY IMPROVEMENT IN RA 
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New strategic approach application becomes necessity to move industrial sector to another level of 
development taking into consideration internal and external challenges of current period. 

The article discusses complex measures for development of industrial sectors including The State 
Industry Development Program, R&D and science-manufacturing interrelationship, improvement of 
investment environment, involvement of transnational corporations, instruments of state maintenance. 

 
 

 
ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՀ 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ  
ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑ 

  

Հիմնաբառեր.  տնտեսական համակենտրոնացում, շուկայի 
համակենտրոնացման աստիճան, շուկայա-
կան իշխանություն, միաձուլում, հայտարա-
րագրման շեմ 

 

Հոդվածում քննարկվում է ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության 
մեջ տնտեսական համակենտրոնացումներին վերաբերող բացթողումներին և դրանց կարգավոր-
ման բարելավմանն առնչվող մի քանի հարց: 
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Տնտեսագիտական գրականության մեջ տնտեսական համակենտրոնացումը դի-
տարկվում է որպես սակավաթիվ սուբյեկտների ձեռքում շուկայական մեծ բաժնի (իշխա-
նության) կենտրոնացումF

1
F: Մի քանի ֆիրմաների ձեռքում շուկայի մեծ բաժնի կենտրոնա-

ցումը (շուկայի համակենտրոնացման աստիճանի բարձրացումը)նպաստում է շուկայի մե-
նաշնորհացմանը, որը բերում է ռեսուրսների ոչ արդյունավետ բաշխմանն ու ոչ լավագույն 
արդյունքների ստացմանը: Մենաշնորհ ֆիրման, ապրանքի գինը սահմանային ծախքից 
բարձր սահմանելու հնարավորություն ունենալով, կրճատում է արտադրության ծավալը, 
վատացնում որակական ցուցանիշները, վերջին հաշվով, բացասաբար է ազդում սպա-
ռողների բարեկեցության վրա:  

Տարբեր երկրների մրցակցության պաշտպանության օրենսդրություններում որպես 
տնտեսական համակենտրոնացումներ են դիտարկվում միաձուլումները, կլանումները 
(միացումները) և ակտիվների ու կանոնադրական կապիտալում ունեցած բաժինների 
(փայերի, ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի) ձեռքբերման միջոցով տնտեսվարող 
սուբյեկտների որոշումների կայացման նկատմամբ վերահսկողության սահմանումըF

2
F:  

Օրենքն ընդունելուց (2000 թ. Նոյեմբերի 6-ին)հետո տնտեսական համակենտրոնա-
ցումներին առնչվող դրույթները (8-10 հոդվածներ), ինչպես նաև դրանք խախտելու հա-
մար սահմանված պատժամիջոցները (հոդված 36) մի քանի անգամ փոփոխվել են: Ընդ 
որում, միշտ չէ, որ այդ փոփոխությունները նպաստել են համակենտրոնացման կարգա-
վորման բարելավմանը: Փորձենք դրանց անդրադառնալ առավել հանգամանալից: 

22.02.2007 թ. ընդունված ««Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» 
ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 
(23.03.2007, ՀՕ-107) համաձայն,առավել հստակեցվել է «տնտեսական համակենտրոնա-
ցում» հասկացությունը (հոդված 8), տարբերակվել են հայտարարագրման շեմին առնչվող 
չափերն՝ ըստ ապրանքային շուկաների ձևերի: Փոփոխվել է նաև Օրենքի 10-րդ հոդվածի 
3-րդ մասի դրույթը: Նախկին տարբերակի համաձայն՝ հայտարարագիրը ներկայացնելուց 
հետո երկու ամսվա ընթացքում որոշում չկայացվելու դեպքում համակենտրոնացումը հա-
մարվում է թույլատրված: Օրենքի փոփոխությամբ, որոշում չկայացնելու ժամկետին վերա-
բերող այս դրույթը փոխվել է: Կարգավորողի կողմից որոշում չկայացնելու դեպքում կան-
տեսվի համակենտրոնացման մասնակիցների իրավունքը: Չնայած Օրենքում կատարված 
փոփոխությամբ ու լրացումով (04.05.2005 թ.) 30-րդ հոդվածում նոր՝ 11-րդ կետ է ավելացվել, 
որով Հանձնաժողովի կողմից վարչական վարույթի իրականացման առավելագույն ժամ-

                                            
1  Տե´ս, օրինակ, 1Словарь терминов в области экономики производственных организаций, конкурентного пра-

ва и политики, направленной на поощрение конкуренции /составлен Р.С.Хейман и Д.М.Шапиро, Париж, с. 
16. Экономичская энциклопедия, гл. ред. Л.И. Абалкин, М., 1999, с. 320. И.В. Князева, Процессы концент-
рации на товарных рынках и методы антимонопольного регулирования, Новосибирск, 2001, с. 27. Роберт С. 
Пиндайк, Даниэль Л., Рабинфельд, Микроэкономока, 5-ое международное издание, 2002, с.316 և այլն: 

2 Տե´ս, օրինակ, «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք (այսուհետև՝ Օրենք), 
ՀՊՏ, 2000, թիվ 30, հոդված 8: 
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կետը սահմանվել է 90 օր (31.05.2005, ՀՕ-91), սակայն, եթե Հանձնաժողովը երեք ամսվա 
ընթացքում որոշում չի կայացրել, համակենտրոնացումը չի համարվի թույլատրված:  

12.04.2011 ընդունված՝ «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ 
օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի (06.05..2011, 
ՀՕ-107) համաձայն, Օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասով համակենտրոնացման մասնա-
կիցների ակտիվների կամ հասույթի ընդհանուր արժեքիմեծության սահմանման իրավա-
սությունը տրվել է Հանձնաժողովին: Այդ իրավասությունը Հանձնաժողովին տալով՝ 
օրենսդիրը նկատի է ունեցել հայտարարագրման շեմն ըստ առանձին շուկայական խմբե-
րի տարբերակելու և որոշակի պարբերությամբ փոփոխելու անհրաժեշտությունը: 

Հանձնաժողովը 2011 թվականի մայիսի 23-ի թիվ 191-Ն որոշմամբ ըստ ակտիվների և 
հասույթի տարբերակել է համակենտրոնացման շեմը՝ առանց շուկայական խմբերի: Եթե 
այն պարբերաբար չէր փոփոխվելու, ապա անիմաստ էին այդ դրույթը Օրենքից հանելը և 
հայտարարագրման համար համակենտրոնացման շեմի սահմանման իրավասությունը 
Հանձնաժողովին տալը: 

Օրենքի 12.04.2011 թ. փոփոխությամբ, ուժը կորցրած է ճանաչվել 10-րդ հոդվածի 
առաջին մասը, համաձայն որի, արգելվում էին գերիշխող դիրքի հանգեցնող համակենտ-
րոնացումները: Բաց են մնում համակենտրոնացման թույլտվության հետ կապված չափա-
նիշները: Առավել ևս, որ, իրավական առումով, չկան նաև շուկայի համակենտրոնացման 
մակարդակի գնահատման չափանիշներ: Մեր կարծիքով, հարկավոր է 10-րդ հոդվածի 1-
ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ «1. Գերիշխող դիրքի հանգեցնող համա-
կենտրոնացումն արգելվում է, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի»: 

Օրենքի 36-րդ հոդվածի փոփոխությամբ դրանում կոռուպցիոն ռիսկեր են ի հայտ 
եկել: Մասնավորապես, 36-րդ հոդվածի 4-րդ մասում տնտեսական համակենտրոնաց-
մանն առնչվող պատժաչափը 4 տոկոսից դարձվել է «մինչև 4 տոկոս…», որը Հանձնաժո-
ղովին տալիս է սուբյեկտիվ գնահատման հնարավորությունF

1
F: 

Վերջին տարիներին Հանձնաժողովը որդեգրել է հասարակության «աչքից հեռու» 
գործելաոճը: 2014 թվականի գործունեության հաշվետվությունում, 2015 և 2016 թվական-
ների տնտեսական գործունեության ծրագրերում,էապես կրճատվել է ապրանքային շու-
կաներում տնտեսվարող սուբյեկտների բաժիններին առնչվող տեղեկատվությունը, Հանձ-
նաժողովի կայքից հանվել է գերիշխող դիրք ունեցող սուբյեկտների ցանկը: Առավել թերի 
է տնտեսական համակենտրոնացումներին վերաբերող տեղեկատվությունը (տե՛ս աղյու-
սակ 1-ը): 

Ինչպես երևում է աղյուսակից, 2012 և 2013 թվականներին Օրենքի խախտման հա-
մար սուբյեկտների նկատմամբ նշանակված պատժամիջոցները (յոթ սուբյեկտների նա-
խազգուշացումը) կանխարգելիչ նշանակություն չի ունեցել: Պատահական չէ, որ 2014 
թվականին նկատվել են արդեն 88 սուբյեկտի կողմից Օրենքի խախտումներ (պատժի 
                                            
1  Այդ մասին առավել հանգամանորեն տե՛ս՝ Գ.Մ.Միքայելյան, Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 

օրենսդրությունում կոռուպցիոն որոշ ռիսկերի մասին, Եվրոպական ակադեմիա: Գիտ. հոդվածների 
ժողովածու, գիրք 6, Եր., 2015, էջ 255-260: 
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տեսակը հայտնի չէ): Հաշվետվության մեջ նշված չէ նույնիսկ 2014 թվականին տնտեսա-
կան համակենտրոնացումներին առնչվող վարչական վարույթների թիվը: 

 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ ապրանքային շուկաներում 2008-2014 թվականների տնտեսական 

համակենտրոնացումների մի քանի ցուցանիշF

1 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Վարչական վարույթի քանակը 5 16 48 45 40 - 

Պատժամիջոցի մեծությունը  0 - - 3 
Նախազգ. 

4 
Նախազգ. 

88 
/հայտնի չէ/ 

Թույլատրված համակենտրոնա-
ցումների քանակը  - - 11 13 - 

 
Հանձնաժողովի գործունեության թափանցիկությունը Օրենքի պահանջ է: Մասնավո-

րապես, Օրենքի 18-րդ հոդվածի, 2-րդ մասի, 10-րդ ենթամասի համաձայն՝ ապահովում է 
իր գործունեության հրապարակայնությունը, հրատարակում է տեղեկագիր: Հանձնաժո-
ղովը իր գործունեության վերաբերյալ վերջին տեղեկագիրը հրատարակել է 2008 թվա-
կանին (թիվ 17): Տեղեկագրում այլ տեղեկություններին զուգահեռ զետեղվել են Հանձնա-
ժողովի բոլոր որոշումները, որոնցում հասարակության համար հասանելի տեղեկատվու-
թյուն են ամփոփվել: Սակայն ներկայումս նման տեղեկատվություն հանրությունը չի կա-
րող ստանալ, ոչ միայն տեղեկագիր չհրատարակելու, այլև՝ հարկատուների վճարումնե-
րի հաշվին գործող Հանձնաժողովի էլեկտրոնային կայքում չտեղադրվելու պատճառով: 
Նման տեղեկատվություն բացակայում է նաև Հանձնաժողովի 2014 թվականի տարեկան 
գործունեության հաշվետվությունում և 2015 և 2016 թվականների տարեկան գործունեու-
թյան ծրագրերում: Տեղեկատվություն ստանալու առումով, Հանձնաժողովի «դռները փակ 
են» նաև գիտական աշխատողների և ասպիրանտների առջև՝ դրանով խոչընդոտելով 
նաև գիտության զարգացմանը: Մեր կարծիքով, հանձնաժողովի սուբյեկտիվ գործունեու-
թյան հիմնական պատճառը թաքնված է դրա, ինչպես նաև այլ «պետական անկախ» 
մարմինների ձևավորման սուբյեկտիվ մեխանիզմի մեջ: Ճիշտ կլինի Հանձնաժողովը 
ձևավորել մասնագիտական որոշակի չափանիշների բավարարող անկախ կադրային 
բանկի միջոցովF

2
F: 

 
 

                                            
1 Աղյուսակը կազմված է ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի 

2009-2014 թվականնների տարեկան գործունեության հաշվետվությունների հիման վրա: 
2 Այդ մասին առավել հանգամանալից տե՛ս. ՀՀ ապրանքային շուկաների համակենտրոնացման մակարդակ-

ները և մրցակցության պաշտպանության առաջնահերթությունները: Սոցիալիստական մոտեցումներ Հա-
յաստանի մարտահրավերներին: Գլոբալ հեռանկարներ. Տեղական իրողություններ. Խորհրդաժողովի նյու-
թեր, Եր. «Բավիղ», 2010, 328-335.  Защита конкуренции в Армениии механизмы обеспечения независимос-
ти регулирующего органа и лиц принимающих решения в этом органе, В кн. Проблемы и перспективы 
сотрудничества между странами Юго-восточной Европы в рамках черноморского экономического сотруд-
ничества и ГУАМ, часть 2, с. 494-498, հոդվածներում: 
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МИКАЕЛ МИКАЕЛЯН 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
 

Ключевые слова: экономическая соконцетрация, уровень 
рыночной соконцетрации, рыночная 
власть, слияние, начало декларации 

 

В статье рассматриваются некоторые вопросы упущений в законодательстве по защи-
те экономической конкуренции, относящиеся к экономическим концентрациям РА и улучшениям 
их регулирования. 

MIKAEL MIKAELYAN  
 

SEVERAL ISSUES OF JOINT CONCENTRATIONS REGULATION 
 

Key Words: joint economic concentration, level of joint 
market concentration, market power, merger, 
threshold of declaration  

 

The article discusses some issues of RA Economic Competition Protection Legislation regarding 
economic concentrations-related omissions and their regulation improvements. 

 
 

 
ՎԱԼԵՐԻ ՄԻՐԶՈՅԱՆ 
Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 

 

ԱՐԴԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՄԱՆ ՓՈՐՁ 

 

Հիմնաբառեր.  հանրային զարգացում, իշխող վերնախավ, 
բարեփոխումների խոչընդոտ, քաղաքացիա-
կան հասարակություն, «ճանապարհային 
քարտեզ» 

 

Հոդվածի հիմնական միտքն այն է, որ բանական էակը չի կարողանում ստեղծել իրեն արժա-
նի համակեցության ձևեր, թեև մարդկության տեսական մտքի պատմությունը ամենից առաջ հա-
մակեցության լավագույն եղանակի որոնումների պատմությունն է: Դիտարկումը որոշակիացված է 
հետխորհրդային տարածքի հասարակությունների օրինակով, ցույց է տրված այս տարիներին 
ձևավորված իշխող վերնախավի արգելակող դերը հանրային իրական բարեփոխումների ճանա-
պարհին, առաջարկված է վիճակի փոփոխման յուրատեսակ «ճանապարհային քարտեզ»: 

 

Համակեցության լավագույն եղանակի որոնումները մեծ տեղ են գրավում մարդկա-
յին մտքի զարգացման պատմության մեջ: Բնավ պատահական չեն սոցիալական ուտո-
պիաները, հանրային կառավարման համակարգը բարեփոխելու ծրագրերը, լուսավորյալ 
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միապետերի ձեռնարկած փորձերը, ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված 
խորհրդարանների օրենսդրական ջանքերը: Մարդկության պայծառ ուղեղները վստահ 
են եղել, որ մարդ արարածը ունակ է կառուցելու արդարացի հասարակություն, խելամտո-
րեն կազմակերպելու հանրային կյանքը, ամեն մեկի համար ապահովելու արժանավայել 
կյանք, և այդ ամենը լինելու է homo sapiens տեսակի որակական առավելության առարկա-
յական ապացույցը:  

Ավելին, «բարոյական պետության», «համընդհանուր իրավական, քաղաքացիական 
հասարակության» ստեղծումը, ըստ Էմանուել Կանտի, մարդկության գոյության իմաստն 
է, «մարդկային ցեղի մեծագույն խնդիրը»: Ընդ որում, դա չի տրվելու ի վերուստ, մարդկու-
թյունը ինքը պիտի հասնի ցանկալի հանրային զարգացման, մասնավորապես, «բանա-
կան եսականության» շնորհիվ ամեն ոք պիտի զգա սեփական շահերի կախվածությունը 
բոլորի շահերից, սեփական ազատության խելամիտ սահմանափակման անհրաժեշտու-
թյունը հանուն այլոց ազատությունների ապահովման: Մարդկանց հանրույթի ինքնակար-
գավորումը Կանտը համեմատում է անտառի հետ. ամեն մի ծառ պայքարում է լավ վիճա-
կի համար, ձգտում է մյուսներից նվաճել օդի և լույսի իր բաժինը, ուստի ծառերը ձգվում 
են ավելի ու ավելի վեր, աճում շիտակ ու գեղեցիկ: Միտքն այն է, որ նույնիսկ մարդկանց 
միջև անխուսափելի մրցակցությունը հնարավոր է օգտագործել բարենպաստ ձևով, և չկա 
խոչընդոտ, որ մարդկությունը չկարողանա ստեղծել «միանգամայն արդարացի քաղաքա-
ցիական կառուցվածք»F

1
F:  

Այսօրինակ դատողությունների խորապատկերին պարզապես զարհուրելի է համակե-
ցության կազմակերպման արդի իրական վիճակը: Ակամա հանգում ենք մի տխուր եզրա-
կացության. մարդը, որպես բանական էակ, երկրագնդի առավել զարգացած կենդանին, 
որ զարմանահրաշ գիտատեխնիկական առաջընթացի արարիչն է, փաստորեն ունակ չէ 
սեփական հանրային կյանքը կարգավորելու գոնե այնքան արդյունավետ և արդարացի, 
որքան ոչ բանական էակների հանրույթներն են (մեղուների, մրջյունների և այլն): Ասվածը 
վերաբերում է թե՛ ամբողջին՝ յոթ միլիարդ մարդուց բաղկացած հանրությանը, թե առան-
ձին հասարակություններին: Այդուհանդերձ, եթե ավանդական ժողովրդավարության 
(«զարգացած») երկրներում պատկերը որոշ չափով մխիթարական է (օրինականության 
ապահովում, տնտեսական մրցակցություն, ձեռներեցության երաշխիքներ, ԶԼՄ-ների ազա-
տություն, պետական վերնախավը ընտրությունների ճանապարհով փոփոխելու հնարավո-
րություն, քաղաքացիական հասարակության հասուն և գործունյա հաստատություններ), 
ապա նորանկախ պետությունների սոցիալ-տնտեսական վիճակը և հեռանկարը խիստ 
տագնապահարույց են: Հետխորհրդային պետություններում հաստատված ավտորիտար 
ռեժիմները հաստատում են Զբիգնև Բզեժինսկու վաղեմի ենթադրությունը, թե ԽՍՀՄ 
փլուզմամբ սկսված վերափոխումները ինքնաբերաբար չեն հանգեցնելու, ի տարբերու-
թյուն Արևելյան Եվրոպայի հետսոցիալիստական պետությունների, «քաղաքականապես և 

                                            
1 Кант И., Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. Сочинения в шести томах. Т. 6, М., 

Мысль, 1966, с. 13. 
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տնտեսապես արդյունավետ ազատական ժողովրդավարության»F

1
F: Իհարկե, ենթադրվում 

էր, որ ամբողջատիրական խորհրդային համակարգից չէր էլ կարող դյուրին անցում կատար-
վել դեպի իրական շուկայական տնտեսության, ժողովրդավարության, մարդու իրավունք-
ների և ազատությունների լիակատար ապահովման: Սակայն բանն էլ այն է, որ ոչ միայն 
խիստ երկարեց այդ անխուսափելի անցումային փուլը, այլև հանրային զարգացման ար-
դի միտումները բնավ չեն վկայում հօգուտ ցանկալի բարեփոխումների հեռանկարի: 

Իրական բարեփոխումների հիմնական խոչընդոտը հետխորհրդային պետություն-
ների իշխող վերնախավն է, իր արժեքային համակարգով և գործելակերպով: Այս պետու-
թյունների քաղաքական իշխանությունը փաստացի սերտաճել է տնտեսական իշխանու-
թյանը, վերջինիս միջոցով՝ որոշ երկրներում նաև քրեական աշխարհին: Ազատ շուկայա-
կան տնտեսության, «հավասար հնարավորությունների» փոխարեն շատ ոլորտներ «քվո-
տավորված» են կամ լիովին մենաշնորհված, իրավական պետության փոխարեն՝ իշխա-
նական կամայականություն և անսքող անհանդուրժողականություն, դատական մարմին-
ների ինքնուրույնության իսպառ բացակայություն, օրինականության փոխարեն՝ վերնա-
խավի ներկայացուցիչների և նրանց մանկլավիկների անպատժելիություն, բազմակուսակ-
ցության փոխարեն՝ իշխող կուսակցության ինքնահավերժացում, քաղաքացիական հա-
սարակության հաստատությունների խեղճացում, պետական իշխանության մարմինները 
ժողովրդավարական ընտրություններով փոխելու անհնարինություն, կոռուպցիա, պետու-
թյան բյուջեն գերազանցող ստվերային տնտեսություն, «ուղեղների արտահոսք», ծնելիու-
թյան անկում, հանրության գույքային ահագնացող բևեռացում, աղքատության և գործա-
զրկության բարձր մակարդակ, կրթության և մշակույթի ծայրահեղ, անհիմն «արևմտակա-
նացում, հանրության լայն շերտերի հուսահատություն և հուսալքություն: Անշուշտ, ամեն 
մի առանձին պետության համար հնարավոր է նշել օբյեկտիվ պատճառներ, սակայն հիմ-
նականը, այնուամենայնիվ, հանրային կառավարման արատներն են, իշխող վերնախավի 
գործելակերպը: 

Հետխորհրդային կառավարման համակարգի համար տարբեր անվանումներ են գոր-
ծածվում՝ «կլանային», «օլիգարխիկ», «քրեաօլիգարխիկ» և այլն: Ավելի հաջող է, թերևս, 
Մաքս Վեբերի տարանջատումը. կա «ռացիոնալ ձեռնարկատիրության» տեսակի կապի-
տալիզմ և «արկածախնդրական կապիտալիզմը». սա տնտեսական գործունեության այն 
տեսակն է, որը «կողմնորոշված է քաղաքական հաջողությանը և իռացիոնալ սպեկուլյա-
ցիային»F

2
F: Այստեղ դժվար է արձանագրել այն, ինչը նույն Վեբերը կարևորում էր որպես 

«կապիտալիզմի ոգի», նկատի ունենալով այն «մտածելակերպը, որին հատուկ է օրինա-
վոր շահույթին մշտական և խելամիտ ձգտումը սեփական զբաղմունքի շրջանակներում»F

3
F: 

Իշխող վերնախավն է հենց, ինքնավերարտադրության իր գերնպատակին տրված, փա-
կուղի մտցրել հասարակության բնականոն ընթացքը. հանրությանը չի կարողացել մա-

                                            
1 Brzezinski Z., The Great Transformation. The National Interest. Fall 1993. № 33. P. 12. 
2 Вебер М., Протестанская этика и дух капитализма. Избранные произведения. М., 1990, с. 94. 
3 Նույն տեղում, էջ 85: 
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տուցել զարգացման նպատակների ամբողջական հայեցակարգ, տնտեսական հստակ 
քաղաքականություն, տնտեսավարման և հատկապես արտերկրյա ներդրումների համար 
իրավական կայուն երաշխիքներ, արդյունավետ գործելու դրդապատճառների համա-
կարգ, ամենակարևորը՝ հասարակության մեջ չի ձևավորել պետության և հանրության 
միջև փոխադարձ վստահության մթնոլորտ: 

Ապաշնորհ վերնախավի իշխանության պահպանումը հանրային կյանքի մեծա-
գույն պարադոքսներից մեկն է: Դրան անդրադարձել է տակավին Դավիթ Հյումը. «Երբ 
քննարկում ենք մարդկային գործերը փիլիսոփայորեն, ոչինչ ավելի զարմանալի չէ, քան 
այն, թե որքան դյուրին է փոքրամասնությունը կառավարում մեծամասնությանը և որքան 
անվերապահ հնազանդությամբ են մարդիկ հրաժարվում սեփական կարծիքներից և 
զգացողություններից հօգուտ սեփական կառավարիչների կարծիքների և զգացողու-
թյան»F

1
F: Այս երևույթը Հյումը թեպետ բնութագրում է որպես «հրաշք», բայց փորձում է բա-

ցատրություն գտնել մարդկանց շահամոլության, եսականության, վախի, կապվածության 
և այլն երևույթների մեջ: Ըստ իս, անգլիացի փիլիսոփային լավագույն պատասխանը տա-
լիս է պատմությունը. բոլոր բռնապետական ռեժիմները, անսասան թվացող կառավարու-
թյունները, իշխանության գլուխ բարձրացած պատեհապաշտները ի վերջո գահընկեց են 
արվել, անգամ զրկվել կյանքից ժողովրդական զանգվածների հեղափոխական պոռթկ-
ման ընթացքում: Խնդիրն այն է, թե ե՞րբ, ի՞նչ գնով է դա արվում, իսկ առավել կարևորը՝ 
ի՞նչ նոր վերնախավ է գալիս նախորդին փոխարինելու: 

Բացառված չէ իրական բարեփոխումը, այսինքն՝ ներկայիս «արկածախնդրական 
կապիտալիզմի» վերափոխումը «ռացիոնալ ձեռնարկատիրության» տեսակի, համապա-
տասխանաբար, հետխորհրդային երկրներում հաստատվի իրական ժողովրդավարու-
թյուն: Միջին խավի և քաղաքացիական հասարակության հաստատությունների դաշինքը 
միակ հնարավոր ուժն է, որ կարող է կասեցնել իշխող վերնախավի ինքնավերարտադրու-
թյան մոլուցքը և հարկադրել իրական բարեփոխումների: «Միջին խավը», անկախ զբաղ-
մունքի տեսակից՝ հիմնականում՝ նախաձեռնող, գիտակ, մրցունակ մարդկանց հանրույթ 
է, իրենց նյութական բարեկեցությունը սեփական աշխատանքով ապահովող մարդիկ, 
որոնք ոչ միայն չեն վախենում իշխող վերնախավից, այլև կարող են նրան ձեռնոց նետել: 
Հանրային ճնշման ներքո՝ չի բացառվում, որ պետական աստիճանավորները, կուսակցա-
կան ազդեցիկ դեմքերը, մեծահարուստները գիտակցեն իրենց խոչընդոտող դերը, ուստի 
կա՛մ հոգեբանորեն պատրաստ լինեն զիջելու իրենց տեղը, կա՛մ քաղաքական կամք 
դրսևորեն իրականացնելու արմատական փոփոխություններ, որոնք, ճանապարհ կբացեն 
հանրային կյանքի բնականոն զարգացման համար, և իրեն իսկ՝ իշխող վերնախավին 
կդարձնեն այդքան անհրաժեշտ բարեփոխումների առաջնորդը: 

Վերնախավի «ճանապարհային քարտեզը», կարծում եմ, պիտի ներառի առնվազն 
հետևյալ քայլերը՝  

 կազմաքանդել պետական կառավարման օլիգարխիկ համակարգը 

                                            
1 Юм Д., О первоначальных принципах правления. Сочинения в двух томах. Т. 2, М., Мысль, 1966, с. 588: 
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 բացել ազատ շուկայական մրցակցության ճանապարհը 
 պայմաններ ստեղծել փոքր և միջին գործարարության անխոչընդոտ զարգացման 

համար 
 ազատվել գործարար կառույցները հովանավորող պետական պաշտոնյաներից 
 բացառել պետական պաշտոնի և գործարարության համատեղումը  
 ապահովել արդյունավետ հակակոռուպցիոն պայքար 
 ապահովել գիտական հետազոտությունների զարգացման իրական գերակայություն 
 հանրային կյանքում սերմանել աշխատասիրության, նախաձեռնողականության, 

շարունակական կրթության, սեփական արարքների համար պատասխանատվու-
թյան արժեքներ: 

 

ВАЛЕРИЙ МИРЗОЯН 
 

ПОПЫТКА ФИЛОСОФСКОГО ОБОБЩЕНИЯ ПРОБЛЕМ  
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  

 
Ключевые слова: общественное развитие, властная эли-

та, тормоз реформ, гражданское общест-
во, «дорожная карта»  

 
В статье анализируются некоторые проблемы общественного развития с точки зрения 

философского обобщения. Сделан вывод о том, что хотя человек – носитель высшего разума 
на планете, он до сих пор уступает низшим существам в рациональной организации совмест-
ной жизни. Положение особенно удручающее в постсоветских обществах. Главный тормоз об-
щественного развития – властная элита, нацеленная лишь на собственное воспроизводство. 
Предлагается некая «дорожная карта» необходимых реформ для обеспечения нормального раз-
вития общества. 
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The article analyzes some of the problems of social development in terms of philosophical 

generalizations Author’s conclusion is that although human being – carrier of higher intelligence in the 
world, it is still inferior to the lower creatures in the rational organization of joint life. The situation is 
particularly dismal in post-Soviet societies. The main brake on social development - the ruling elite, 
aimed only at its own reproduction. It proposed a kind of "road map" necessary reforms to ensure the 
normal development of society. 
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ԼԻԴԱ  ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
Դասախոս, ՃՇՀԱՀ 

 

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ՄՇԱԿՈՒՄ 
(ԳԱՐԵՋՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

 

Հիմնաբառեր.  սպառում, գնում, տարբերակների գնահա-
տում, տեղեկատվության որոնում, պահանջ-
մունքի գիտակցում, հարցում 

 

Ինչպե՞ս կարող է ընկերությունը ներթափանցել սպառողների գիտակցության մեջ, որպեսզի 
ստեղծի ապրանքներ և ծառայություններ, որոնք սպառողները կցանկանան գնել: Այս խնդիրների 
ուսումնասիրմանն է ուղղված սպառողների որոշման կայացման մոդելի մշակումը, ինչը իրենից ներ-
կայացնում է սպառողների մտքի ընթացքի սխեման, որի օգնությամբ վաճառողներն ու մենեջեր-
ները կարող են մշակել ապրանքի ստեղծման ռազմավարություն, հաղորդակցություն և վաճառք: 

 

Սպառողների որոշման կայացման մոդելում ներառված են այնպիսի հարցեր, ինչպի-
սիք են նախագնումային գործընթացների, գնման գործընթացների և հետգնումային 
գործընթացների ուսումնասիրությունը: Գարեջրի հայ սպառողները, ունեն իրենց տեսա-
կը, նախասիրությունները, արժեհամակարգը, ինչն էլ մեծ ազդեցություն ունի նրանց 
գնման որոշման կայացման վրա: Հետևաբար, մարքեթինգային հետազոտությունը, սպա-
ռողների որոշման կայացման մոդելի մշակումը իրականացվել են գարեջրի սպառողների 
տեսանկյունից: Մոդելի մշակման ժամանակ օգտագործվել է գարեջրի սպառողների հար-
ցումից ստացված արդյունքները: Հարցումը անցկացվել էր երեք հարյուր հոգու շրջանակ-
ներում: Սպառողների որոշման կայացման մոդելը սխեմատիկորեն միավորում է այն գոր-
ծողությունները, որոնք կատարվում են որոշման ընդունման ընթացքում և ցույց է տալիս, 
ինչպես են ներքին և արտաքին ուժերը, միմյանց հետ փոխազդելով, ազդում սպառողնե-
րի մտքերի, գնահատականների և գործողության վրա (գծապատկեր 1): Մոդելի սկզբնա-
կան տարբերակը մշակվել է Էնջելի, Կոլլատի և Բլեկուելի կողմից (EKB), հետագայում մո-
դելը վերամշակվել և կոչվել է EBM` ընդգծելու համար պրոֆեսոր Պոլ Մինիարդի ներդրու-
մը նրա ձևավորման մեջF

1
F:  

Որոշման ընդունման ցանկացած գործընթացի սկզբնական փուլը պահանջմունքի գի-
տակցումն է: Դա կատարվում է այն ժամանակ, երբ մարդը զգում է տարբերությունը, թե 
ինչն է նա համարում իդեալական վիճակ և ինչպիսին է իրական վիճակը: Այսպիսով, չբա-
վարարված պահանջմունքի բացահայտումը առաջին քայլն է ապրանքի վաճառքի ժամա-
նակ: Եվ մանրածախ վաճառողները, և արտադրողները պետք է հետևեն, թե ինչպես են 
փոխվում սպառողները, իրենց խնդիրները և պահանջմունքները: Նրան, թե ինչպես են 
մարդիկ նայում խնդիրներին և դրանց լուծման ուղիներին, ընդունակ են ազդել մի քանի 
ուժեր` ընտանիք, արժեքներ, առողջություն, տարիք, եկամուտ, ռեֆերենտ խմբեր: Նկա-
տելով փոփոխությունը այս փոփոխականների մեջ` մենք նոր մարքեթինգային հնարավո-
րություններ ենք բացահայտում:  

                                            
1 Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж., Поведение потребителей. 10-е изд. Пер. с англ., Питер, 2007, с. 112-288. 
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Գծապատկեր 1. Սպառողների որոշման կայացման մոդել 

 

Գարեջրի սպառողների պահանջմունքները բացահայտելու համար շատ կարևոր է 
հետևել, թե ինչպես են սպառողները օգտագործում գարեջուրը: Գիտակցելով պահանջ-
մունքը` սպառողը սկսում է փնտրել տեղեկատվություն և լուծում-ներ, որոնք կբավարարեն 
իր պահանջմունքները: Ներքին որոնումը կատարվում է ապրանքի հետ կապված գիտե-
լիքների` հիշողությունից ներգրավման միջոցով, իսկ արտաքին որոնումը կատարվում է 
շուկայից տեղեկատվության հավաքման միջոցով:  
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Ի՞նչն եք կարևորում գարեջուր ընտրելիս

 
Գծապատկեր 2. Սպառողների համար գարեջրի տարրերի կարևորություն 
 

Տեղեկատվության որոնման ժամանակ սպառողը նաև համեմատում է նմանատիպ 
ապրանքների գները, այսինքն՝ արտադրող ընկերությունները պետք է ուշադրություն 
դարձնեն որքան իրենց գներին, այնքան էլ մրցակիցների գներին: Սպառողը որոշում է ոչ 
միայն այն, թե ինչպիսի տեղեկատվություն է անհրաժեշտ հավաքել, այլ նաև` որտեղ 
պետք է փնտրել տեղեկատվություն: Տեղեկատվության աղբյուրները կարող են բաժանվել 
ոչ միայն իրենց տեղաբաշխման վայրով (խանութում կամ խանութից դուրս), այլ նաև 
իրենց էությամբ` անձնավորված (ընկեր, վաճառող) և ոչ անձնավորված (թերթեր, պի-
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տակներ): Գարեջրի սպառողների հարցման արդյունքում պարզվեց, որ նրանք հիմնա-
կան «անձնավորված» տեղեկատվությունը ստանում են ընկերների և ընտանիքի անդամ-
ների կողմից, իսկ «ոչ անձնավորված» տեղեկատվությունը ստանում են գարեջրի պիտա-
կի տեղեկատվությունից: Արտադրողը (վաճառողը) պետք է սպառողին տրամադրի գարե-
ջրի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն, որը կապահովի դրա ճիշտ ընտրության 
հնարավորությունը: Սպառողները գնահատում են տարբերակները` ելնելով անհատական 
առանձնահատկությունների և շրջակա միջավայրի ազդեցությունից: Պարզելու համար, 
թե ինչպիսի չափանիշներով են գարեջրի սպառողները գնահատում տարբերակները` 
սպառողներին հարց է տրվել, թե ինչն են նրանք կարևորում գարեջուր ընտրելիս: Ներ-
կայացնենք սպառողների տված պատասխանները գծանկարի տեսքով: Ըստ հարցման 
արդյունքների մեր սպառողները մեծամասամբ ուշադրություն են դարձնում գարեջրի 
համին և որակին: 

Գինը և փաթեթավորումը ամենաքիչը նշված հատկանիշներն են: Հայրենական ար-
տադրանքի գործոնը առավել բարձր է գնահատվել: Մանրածախ առևտուրը ունի իր ազ-
դեցությունը, թե որտեղ են մարդիկ գնում կատարում, ինչպիսի գնումներ են կատարում: 
Ըստ հարցման արդյունքների գարեջուր ամենաշատը գնվում է մոտակա խանութից: Այս 
որոշումների վրա շատ գործոններ են ազդում. առաջմղումը վաճառքի կետում, վաճառքի 
կետի մաքրությունը, սպասարկման մակարդակը, գները, արժեքավորությունը, լոգիստի-
կան, ինչպես նաև տվյալ վաճառքի կետ հաճախելու նախկին փորձը: Կատարվում է ար-
դյոք գնումը այնպես, ինչպես պլանավորվել էր: Սա կախված է խանութի ներքին գործոն-
ներից, ինչպիսիք են խանութի դիրքի և ներքին բաժինների դասավորվածությունը, ինչ-
պես նաև խանութում շրջելու և նախնական որոշման մասին մտածելու համար հաճա-
խորդների տրամադրած ժամանակըF

1
F: Սպառողները, որպես կանոն, նախ ընտրում են 

մանրածախ վաճառքի տեսակը (Ինտերնետ, կատալոգ կամ ավանդական խանութ), հե-
տո գնահատում է մրցակից վաճառողներին և ընտրում կոնկրետ մանրածախ վաճա-
ռողին: Սակայն սպառողը միշտ չի անցնում այս բոլոր փուլերով: Երբեմն ընտրությունը 
կատարվում է ուղղակի նախկին փորձի վրա հիմնվելով: Շատ կարևոր է նշել նաև խա-
նութի կերպարի` իմիջի կարևորությունը:Սպառումը գնված ապրանքի օգտագործումն է 
սպառողների կողմից: Սպառումը քննարկելու ժամանակ պետք է պատասխանել մի քանի 
հարցերի: Առաջինը այն է, թե երբ է տեղի ունենում սպառումը: Հարցումը ցույց տվեց, որ 
գարեջրի սպառումը հիմնականում տեղի է ունենում երեկույթների, ֆուտբոլային խաղերի 
ժամանակ: Երկրորդը այն է,թե որտեղ է տեղի ունենում սպառումը: Օրինակ` գարեջրի 
վաճառքի համար շատ կարևորը այն փաստը, թե օգտագործում են այն տանը, թե դրսում 
(գծապատկեր 3): Երրորդը, թե ինչպես է օգտագործվում ապրանքը: Տարբեր մարդիկ կա-
րող են գնել նույն ապրանքը, բայց օգտագործել այն տարբեր ձևով: Վաճառքի ավելաց-
ման ուղիներից մեկն էլ համարվում է սպառողների խթանումը, որպեսզի օգտագործեն 
                                            
1 C. Whan Park, Easwar S. Iyer, and Daniel C. Smith, The Effects of Situational Factors on In-Store Grocery 

Shopping Behavior: The Role of Store Environment and Time Available for Shopping, Journal of Consumer 
Research, 15 (March 1989), 422-433. 
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ընկերության ապրանքները ոչ միայն իրենց սովորական մեթոդներով, այլև նորերով: Եվ, 
վերջապես, թե որքան է օգտագործվում ապրանքը: Սպառման ծավալների տարբերու-
թյունը ընկած է սպառողների շուկայի հատվածավորման հիմքում: Գծապատկերի տես-
քով ներկայացնենք, թե որքան հաճախ են սպառողները գարեջուր գնում: 
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Որտե՞ղ եք նախընտրում ըմպել գարեջուր

Գծապատկեր 3. Գարեջրի սպառողների համար սպառման նախընտրելի վայրը 
 

 
Գծապատկեր 4. Որքան հաճախ է գարեջուր գնվում 
 

 Բացի այլընտրանքային տարբերակների գնահատումից, կարևոր է նաև գնահատու-
մը գնումից և օգտագործումից հետո: Այդպիսի գնահատականը կոչվում է գնահատում` ել-
նելով սպառման արդյունքներից: Արդյունքը լինում է բավարարվածություն կամ չբավա-
րարվածություն: Սպառողները շատ հաճախ կիսվում են իրենց տպավորություններով այլ 
մարդկանց հետ: Սպառողների բավարարվածությունը իջեցնում է գնի նկատմամբ զգա-
յունության մակարդակը: Սպառողը ազատվում է ապրանքից, երբ ապրանքը ամբողջու-
թյամբ օգտագործված է, սպառողը կորցրել է հետաքրքրությունը ապրանքի հանդեպ, 
ընտրության ավելի նախընտրելի տարբերակ է հայտնվել: Սպառողը կարող է դեն նետել 
ապրանքից մնացած մասերը, օգտագործել այն այլ նպատակներով (վերակառուցել) , վե-
րավաճառել կամ նվիրել այն: Նաև կարևոր է իմանալ, թե ինչպես է սպառողը օգտագոր-
ծում ապրանքի փաթեթավորումը: 

Վերլուծելով սպառողների որոշման կայացման մոդելը, գալիս ենք եզրակացություն-
ների, որ անհրաժեշտ է ստեղծել ամուր կապ սպառողների և ընկերությունների միջև: Իսկ 
հետազոտության արդյունքում սպառողների մասին հավաքված տեղեկատվությունը թույլ 
կտա ցանկացած կազմակերպությանը հազարավոր սպառողների միջից ձևավորել նպա-
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տակային լսարան, ինչպես նաև բավարարել սպառողների բազմազան պահանջմունքնե-
րը: Կարևոր է հաշվի առնել այն, որ մարդը սոցիալական էակ է և ունի այնպիսի պահանջ-
մունքներ, ինչպիսիք են սիրո և ընկերության պահանջմունքները, իսկ գարեջուրը ապա-
հովում է նաև սոցիալական շփում: Դա հաստատեցին նաև հարցման արդյունքները, որ-
տեղ ընդամենը սպառողների 5% է նշել, որ նախընտրում խմել գարեջուր միայնակ: Սպա-
ռողները ունեն նաև սոցիալական իմիջի պահանջմունք: Հարցման արդյունքները ցույց 
տվեցին, որ նրանք, ովքեր նախընտրում են միայնակ խմել գարեջուր, կարևորում են գա-
րեջրի համը, իսկ նրանք, ովքեր նախընտրում են խմել գարեջուր երեկույթների կամ ցերե-
կույթների ժամանակ ուշադրություն են դարձնում գարեջրի փաթեթավորմանը և բրեն-
դին: Գարեջուրը կարող է ապահովել նաև հաճույք ստանալու պահանջմունքը: Ընկերու-
թյունները պետք է փորձեն խրախուսել սպառողներին ձեռք բերելու որևէ ապրանք` ստեղ-
ծելով ասոցիացիա կարևոր պահանջմունքների հետ: Բայց կան նաև սպառողների մո-
տիվացման այլ մեթոդներ: Գների իջեցումը ևս սպառողների մոտիվացման եղանակ է, 
բայց այն որպես մոտիվ օգտագործելը գարեջրի դեպքում այնքան էլ նպատակահարմար 
չէ, քանի որ հարցման մասնակիցների ընդամենը 1% է համարել գնի գործոնը կարևոր 
գարեջուր ընտրելիս: Ինչպես նաև գնման իջեցումը սպառողները կարող են համարել ազ-
դակ ապրանքի որակի մասին: Բացի նրանից, որ ընկերությունը փորձում է խթանել առա-
ջին կամ փորձնական գնումը, նա նաև հետաքրքրված պետք է լինի խթանելու սպառող-
ներին կրկնելու գնումը: 

 

ЛИДА МКРТЧЯН 
 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Ключевые слова: потребление, покупки, оценка вариан-
тов, поиск информации, понимание спроса, 
опрос  

 

Как компания может проникнуть в умы потребителей для создания продуктов и услуг, ко-
торые потребители хотят купить? Разработка модели принятия решений потребителей 
ориентирована на решение этой проблемы. Модель представляет собой схему ума потребите-
лей,помогает продавцам и менеджерам в разработке стратегии для создания продукта, комму-
никаций и продаж. 

LIDA MKRTCHYAN  
 

DEVELOPMENT OF CONSUMER DECISION-MAKING MODEL  
Key Words: consumption, purchases, assessment of 

versions, search of information, comprehension 
of demand, survey 

 

How can a company penetrate into the minds of consumers in order to create products and 
services that consumers want tobuy? The development ofthe consumer decision-making model is 
orientated to solving this problem. The model represents the scheme of costumers’ mind helping sellers 
and product managers to develop a strategy for the creation of a product, communication, and sales. 
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ԿԱՅՈՒՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃԳՆԱԺԱՄԻՑ 
ԴՈՒՐՍ ԲԵՐԵԼՈՒ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 

 

Հիմնաբառեր.  կայունացման ծրագիր, հակաճգնաժամային 
կառավարում, ֆինանսական կայունություն, 
վճարունակություն, ֆինանսական պլան, 
ռիսկերի կառավարում 

 

Կազմակերպության հակաճգնաժամային կառավարումը սկսվում է նրա առաքելության ընտ-
րությունից: Կազմակերպության զարգացման հաջորդող փուլերում նրա ղեկավարության ուշադրու-
թյունը պետք է կենտրոնանա կազմակերպության դրության, նրա մրցակցային դիրքի հնարավոր 
վատթարացման մասին վկայող նշանների ժամանակին ընկալման վրա: Այդ նշանները տեղեկատ-
վության կուտակմանը զուգահեռ աստիճանաբար ուժեղանում են և թույլ են տալիս կազմակերպու-
թյան ղեկավարությանը ձեռնարկել միջոցառումներ ճգնաժամային իրավիճակների կանխման ուղ-
ղությամբ: 

 

Կայունացման ծրագրում պետք է ընդգրկվեն կազմակերպության վճարունակության 
վերականգնմանը ուղղված համալիր միջոցառումներ: Դրա իրականացման ժամկետները 
խիստ սուղ են, պահուստային ֆոնդեր, որպես կանոն, արդեն չկան, իսկ ֆինանսական 
ազդեցությունը դրսից բացառված է: Հենց այստեղ է, որ առաջ է գալիս հակաճգնաժամա-
յին կառավարման սկզբունքային առանձնահատկություններ, որոնք իրենց դրսևորումն են 
գտնում որոշումների ընդունման չափանիշների փոփոխության մեջ: «Նորմալ» կառավար-
ման պայմաններում տվյալ չափանիշը կարելի է դասակարգել այն գործոնների թվին, 
որոնք ուղղված են ռազմավարական նպատակների իրականացմանը` երկարաժամկետ 
ժամանակահատվածում և առավելագույն շահույթի ապահովմանը կարճաժամկետում: 
Կազմակերպության ճգնաժամային պայմանների առկայության դեպքում երկարաժամ-
կետ գործոնները վերանում են, իսկ կարճաժամկետում չափանիշ է հանդիսանում դրա-
մական միջոցների ավելացումը կամ խնայումը: Ի դեպ, դրամական միջոցների մեծացու-
մը հնարավոր է և պետք է իրականացվի միջոցառումներով, որոնք անընդունելի են սովո-
րական կառավարման տեսանկյունից:     

Հակաճգնաժամային կառավարումը թույլատրում է ցանկացած գործոն, որոնցով կա-
րելի է վերականգնել վճարունակությունը: Ֆինանսական տեսանկյունից ճգնաժամի ի 
հայտ գալը նշանակում է դրամական միջոցների, ծախսումների գերազանցումը արդյունք-
ներից դրանց պահուստների բացակայության պայմաններում: Կայունացման ծրագրի էու-
թյունը կայանում է դրամական միջոցների մանևրի մեջ, որն ուղղված է նրանց ծախսում-
ների և ձեռքբերումների միջև բացը լրացնելու:     

Կայունացման ծրագրում հնարավոր չէ հստակ որոշել, թե կազմակերպություններից 
որոնք են պիտանի և որոնք են հարկավոր բոլոր դեպքերում լիկվիդացնել: Նման քայլի ժա-
մանակ ռիսկը մեղմացնելու համար անհրաժեշտ է արտադրությունները դասակարգել ըստ 
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կազմակերպության տեխնոլոգիական ցիկլի: Դասակարգումը սեղմ ժամկետների պայման-
ներում իրականացվում է փորձագիտական մեթոդով` որոշ կանոնների պահպանմամբ: 

1. Վաճառքի են ենթակա ոչ արտադրական ոլորտի օբյեկտները և օժանդակ արտա-
դրությունները:          

2.  Լուծարվում են օժանդակ արտադրությունները` սարքավորումներով:   
3. Ազատվում են տեխնոլոգիական ցիկլի սկզբում գտնվող ոչ եկամտաբեր օբյեկտնե-

րից:         
4. Հրաժարվում են տեխնոլոգիական ցիկլի վերջին փուլում գտնվող անեկամտաբեր 

արտադրություններից: 
Կազմակերպության ֆինանսական վիճակը կարող է լինել կայուն, ոչ կայուն և ճգնա-

ժամային: Կազմակերպությունների ֆինանսական վիճակը կախված է նրա արտադրա-
կան, առևտրայի և ֆինանսական գործունեությունից: Եթե հաջողությամբ կատարվում է և 
արտադրական, և ֆինանսական պլանները, ապա դա դրական ազդեցություն է ունենում 
կազմակերպության ֆինանսական վիճակի վրա: Եվ հակառակը, եթե չի կատարվում, 
ինքնարժեքը մեծանում է, փոքրանում վճարումների չափը և եկամուտները, որը արդյունք 
է կազմակերպության ֆինանսական վիճակի վատացման:      

Իր հերթին, ֆինանսական վիճակի կայունությունը դրական ազդեցություն է ունենում 
արտադրական պլանների կատարման և արտադրության ապահովումը անհրաժեշտ ռե-
սուրսներով: Դրա համար ֆինանսական գործունեությունը որպես հիմնական մաս 
ուղղված է ֆինանսական ռեսուրսների, պլանավորված մուտքի, ֆինանսական միջոցների 
ծախսերի: Ֆինանսական գործունեությունը ուղղված է նաև վարկի և սեփական կապի-
տալի արդյունավետ օգտագործմանը:       

Ֆինանսական գործունեության հիմնական նպատակն է լուծել երբ և ինչպես օգտա-
գործել ֆինանսական ռեսուրսները արտադրության արդյունավետության բարձրացման և 
առավելագույն շահույթ ստանալու համար: Շուկայական տնտեսության պայմաններում, 
որպեսզի կազմակերպությունը գոյատևի և չսնանկանա, պետք է իմանալ, թե ինչպես կա-
ռավարել ֆինանսները, ինչպիսին պետք է լինի կապիտալի կառուցվածքը, նրանց առա-
ջացման աղբյուրները և կազմը, որքան պետք է կազմի սեփական միջոցները և որքան` 
վարկային միջոցները:         

Ճգնաժամային իրավիճակի պայմաններում պետք է իմանալ հետևյալ հասկացու-
թյունները` գործուն ակտիվություն, լուծարելիություն, վճարելիություն, ձեռնարկության 
վարկունակություն, ֆինանսական կայունության պահուստ, ռիսկի աստիճան և այլն: 
Պետք է իմանալ նաև նրանց վերլուծության մեթոդիկան:  

Ճգնաժամային իրավիճակի պայմաններում հարկավոր է ժամանակին հայտնաբերել 
և վերացնել ֆինանսական գործունեության թերությունները, գտնել ռեզերվներ ֆինանսա-
կան վիճակի և վճարունակության բարելավման համար: Այս դեպքում հարկավոր է լուծել 
հետևյալ խնդիրները.     

1. ուսումնասիրել արտադրական ցուցանիշների կապը ֆինանսական և առևտրային 
գործողությունների հետ, գնահատել ֆինանսական մուտքերը և նրանց օգտագոր-
ծումը ձեռնարկության ֆինանսական գործունեության բարելավման համար,  
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2. կանխատեսել սպասվող ֆինանսական արդյունքները, տնտեսական շահութաբե-
րությունը, ելնելով ձեռնարկության ռեալ տնտեսական պայմաններից, սեփական և 
վարկային ռեսուրսների առկայությամբ մշակել ռեսուրսների օգտագործման մոդել, 

3. մշակել կոնկրետ միջոցառումներ, որն ուղղված լինի ֆինանսական ռեսուրսների 
արդյունավետ օգտագործմանը և ֆինանսական  դրության բարելավմանը:   

Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի գնահատման համար օգտագործվում է ցու-
ցանիշների փոփոխությունը բնութագրող ամբողջ համակարգ.     

ա)ձեռնարկության կապիտալի կազմը, կառուցվածքը և գոյացման աղբյուրները, 
բ) օգտագործման ինտենսիվությունը և արդյունավետությունը,    
գ) ձեռնարկության վճարունակությունը և վարկունակությունը,    
դ) ֆինանսական կայունության ռեզերվները:    
Կազմակերպության հակաճգնաժամային կառավարումը սկսվում է նրա առաքելու-

թյան ընտրությունից: Կազմակերպության զարգացման հաջորդող փուլերում նրա ղեկա-
վարության ուշադրությունը պետք է կենտրոնանա կազմակերպության դրության, նրա 
մրցակցային դիրքի հնարավոր վատթարացման մասին վկայող նշանների ժամանակին 
ընկալման վրա: Այդ նշանները տեղեկատվության կուտակմանը զուգահեռ աստիճանա-
բար ուժեղանում են և թույլ են տալիս կազմակերպության ղեկավարությանը ձեռնարկել 
միջոցառումներ ճգնաժամային իրավիճակների կանխման ուղղությամբ: 

Հակաճգնաժամային կառավարումը կարող է և պետք է լինի արդյունավետ, դրա հա-
մար կարևոր է զբաղվել գործընթացի տարբեր կողմերով: Հարկ է կառավարել.   

1.  կազմակերպության ակտիվները (պասիվները),       
2. գործարարության գործընթացի փուլերը (վաճառք, արտադրություն, մատակարա-

րում, հաշվառում),         
3.  գույքի պաշտպանության և գործարարության անվտանգության ծրագրերը,   
4. կադրերը (ներառյալ` կադրային քաղաքականության ձևավորման, սոցիալական 

հարցերը և արհմիությունների հետ փոխհարաբերությունները)   
5. բաժնետերերի, գործընկերների, պետական իշխանության մարմինների հետ փոխ-

հարաբերությունների կառուցման ծրագրերը,    
6. տեղեկատվական օժանդակության ծրագրերը (ներառյալ` կառավարման պլաննե-

րի, մեթոդների և սկզբունքների վերաբերյալ տեղեկատվության աղբյուրները): 
 
ЛУСИНЕ МКРТЧЯН  

 

ПРОГРАММА СТАБИЛИЗАЦИИ.  
ПУТИ ВЫВОДА ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ СОСТОЯНИЯ КРИЗИСА  

 

Ключевые слова: программа стабилизации, антикризисное 
управление, финансовая стабилизация, 
платежеспособность, финансовый план, 
управление рисками 
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Антикризисное управление организации начинается с выбора миссии. На последующих 
этапах развития организации внимание руководства должно быть приковано к своевременно-
му восприятию признаков возможного ухудшения конкуретной позиции. Эти признаки, пара-
лельно сбору информации, постепенно усиливаются и дают возможность рукуводству при-
нять меры по предотвращению кризисных ситуаций. 

 

LUSINE MKRTCHYAN  
 

PROGRAM OF STABILIZATION. HOW TO GET ORGANIZATION OUT OF CRISIS 
 

Key Words: program of sustainability, anticrisis manage-
ment, financial stability, creditworthiness, 
financial plan, risk management  

 

Anticrisis management of organization begins with the choice of mission. On consequent stages of 
organization development management attention should be paid to adequate perception of signs 
evidencing possible deterioration of organizations competitive position. These signs parallel with 
collection of information gradually increase and enable management to take measures to prevent crisis 
situations.   

 
 
ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 

ՇԱՀԱԲԱԺՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐ 
 

Հիմնաբառեր.  ընկերության շահաբաժնային քաղաքակա-
նություն, շահույթ, ներդրումային քաղաքա-
կանություն, ընկերության շուկայական ար-
ժեք, շահաբաժինների վճարման ձևեր, շա-
հաբաժնային քաղաքականության տեսու-
թյունները, շահաբաժնային քաղաքականու-
թյան տիպերը, Լինտների մոդելը 

 
Ընկերության կառավարման գլխավոր նպատակը կազմակերպության շուկայական գնի շա-

րունակական աճն է: Այդ է պատճառը, որ ֆինանսական հարաբերությունները սեփականատերե-
րի հետ, լինի դա միակ սեփականատերը, թե բազմաթիվ բաժնետերեր, էական ազդեցություն են 
թողնում ընկերության զարգացման ռազմավարության վրա: Այս հարաբերությունների հետ կապ-
ված կառավարչական որոշումները կազմում են ընկերության շահաբաժնային քաղաքականության 
առանցքը: 

Շահաբաժնային քաղաքականության ազդեցությունը ընկերության ներդրումային քաղաքա-
կանության և վերջնական արդյունքում նաև շուկայական գնի վրա էական է, հետևապես տեսու-
թյան մեջ և գործնականում մշակվել են այդ քաղաքականության վրա ազդող գործոնները, տիպե-
րը, ձևերը, սկզբունքները: Այդ բոլորը մի կողմից ընդհանրական են բոլոր տնտեսությունների հա-
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մար, մյուս կողմից էլ կան շահաբաժնային քաղաքականության վարման առանձնահատկություն-
ներ՝ կախված յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության կառուցվածքից, տարբեր ճյուղերի զարգացման 
համամասնություններից, ֆինանսական շուկաների զարգացվածության աստիճանից, ներդրողնե-
րի կամ սեփականատերերի կրթվածության և բիզնես իրազեկվածության մակարդակից, բավա-
րար տեղեկատվության առկայությունից և կազմակերպությունների թափանցիկ աշխատանքից, 
օրենսդրական դաշտի կատարելությունից: 

 

Ընկերության կառավարման գլխավոր նպատակը կազմակերպության շուկայական 
գնի շարունակական աճն է: Այդ է պատճառը, որ ֆինանսական հարաբերությունները սե-
փականատերերի հետ, լինի դա միակ սեփականատերը թե բազմաթիվ բաժնետերերը, 
էական ազդեցություն են թողնում ընկերության զարգացման ռազմավարության վրա: Այս 
հարաբերությունների հետ կապված կառավարչական որոշումները կազմում են ընկերու-
թյան շահաբաժնային քաղաքականության առանցքը: 

Շահաբաժնային քաղաքականությունը, որպես ֆինանսական ռազմավարության 
առանցքային խնդիր, ուղղված է շահույթի` սպառմանն ու վերաներդրումներին (կապի-
տալիզացային) հատկացվող մասերի միջև օպտիմալ հարաբերակցության սահմանմանը` 
նպատակ ունենալով ավելացնել թե’ ընկերության շուկայական արժեքը և թե’ սեփակա-
նատերերի բարեկեցությունը: 

Գործնականում շահաբաժնային քաղաքականությունն իր մեծ ազդեցությունն է թող-
նում ընկերության ներդրումային որոշումների ընդունման, կապիտալի կառուցվածքի և 
ծախսերի ֆինանսավորման խնդիրների վրա: Հստակ ձևավորված և իրագործվող շահա-
բաժնային քաղաքականությունը ընկերության ֆինանսական կայունություն և վճարունա-
կության չափանիշ է և դրականորեն է ազդում կորպորատիվ իմիջի ձևավորման վրա: 

Դրա համար շահաբաժնային քաղաքականությունը ֆինանսական կառավարչի 
կարևորագույն հիմնախնդիրներից է և նրանից պահանջում է մի կողմից այդ քաղաքա-
կանությունը պայմանավորող և մյուս կողմից դրա ազդեցությունը կրող գործոնների ու 
կառավարչական որոշումների խորը վերլուծություն և հասկանալու կարողություն: 

Սեփականատերերի հետ ֆինանսական հարաբերությունները բարդ են և բազմակող-
մանի: Սեփականատերերը, որպես կապիտալի մատակարարներ ակնկալում են ստանալ 
օգուտներ կազմակերպության ստացած շահույթից` շահաբաժնի ձևով: Ընդ որում ի տար-
բերություն կապիտալի մյուս մատակարարների, որոնք իրենց ներդրած կապիտալի դիմաց 
ստանում են տոկոսներ, որոնց չափը և ստացման ժամկետները նախապես հայտնի են, սե-
փականատերերը նախապես չգիտեն ինչ շահաբաժիններ կստանան և կոնկրետ երբ: 
Իհարկե բացառություն են կազմում արտոնյալ բաժնետոմսերը, որոնց բերած շահաբաժ-
նի չափը և վճարման պարբերականությունը նախապես հայտնի է դրա սեփականատիրոջը: 
Մնացած սեփականատերերի մասով շահաբաժինների վճարման մասին որոշումը կայաց-
նում են իրենք` սեփականատերերը կամ դրանց մեծամասնությունը: Բաժնետերերի կամ 
սեփականատերերի որոշումների կայացման ընթացակարգը և շահաբաժինների վճար-
ման կարգը սահմանվում է երկրի օրենսդրությամբ և ընկերության կանոնադրությամբ: 
Միջազգային պրակտիկայում հայտնի են շահաբաժինների տարբեր տիպեր, այդ թվում` 
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 պարբերաբար վճարվող շահաբաժիններ, որոնք վճարվում են մշտական ձևով 
որոշակի պարբերականությամբ 

 լրացուցիչ շահաբաժիններ, որոնք վճարվում են ընկերության ստացված անկան-
խատեսելի գերշահույթից 

 հատուկ շահաբաժիններ, եզակի իրավիճակով պայմանավորված մեկանգամյա 
վճարման ենթակա շահաբաժնային եկամուտներ են 

 լիկվիդացիոն շահաբաժիններ, որոնք վճարվում են կազմակերպության կամ դրա 
մի մասի լիկվիդացիայի դեպքում: 

Միջազգային պրակտիկայում հայտնի են նաև շահաբաժինների վճարման տարբեր 
ձևեր, այդ թվում` 

 վճարումը փողով, 
 վճարումը սեփական արտադրանքով կամ բնամթերքով, 
 վճարումը ավտոմատ վերաներդրման ձևով, 
 վճարումը բաժնետոմսերով, 
 վճարումը բաժնետոմսերի տրոհման միջոցով, 
 Վճարումը հետգնման միջոցով: 

Իհարկե, ամենից հաճախ վճարվում են շահաբաժինները հենց փողով: Որոշ երկրնե-
րի օրենսդրությամբ ընկերություններին թույլատրվում է նաև վճարել շահաբաժինները 
բնամթերքով: Ավտոմատ վերաներդրման դեպքում շահաբաժինը վճարվում է ըստ սեփա-
կանատիրոջ նախընտրելիության` կամ փողով կամ նոր բաժնետոմսերով: Շահաբաժին-
ների վճարման այս մեթոդը թեև չի ավելացնում ընկերության շուկայական արժեքը, որով-
հետև լրացուցիչ թողարկված բաժնետոմսերը թույլ չեն տալիս, որ շուկայում ընկերության 
մեկ բաժնետոմսի գինը աճի, սակայն հնարավորություն են տալիս ընկերությանը ստանալ 
լրացուցիչ իրացվելիություն և կապիտալ` հետագա վերաներդրումների համար: Վերջինս 
լավ ազդակ է ներդրողների համար տվյալ բաժնետոմսերի նկատմամբ պահանջարկի 
ավելացման և, հետևաբար, շուկայական գնի աճի համար: Նույնիսկ եթե ընկերությունը 
տվյալ պահին ունի իրացվելիության խնդիր, ապա կարող է իրեն թույլ տալ հայտարարել 
շահաբաժին և վճարել այն բաժնետերերին նշված ժամանակահատվածում: Վճարման 
հաջորդ եղանակը` բաժնետոմսերի տրոհումը համարժեք է նոր բաժնետոմսերով վճար-
ման եղանակին, տրամաբանությունը նույնն է: Գործնականում քիչ չեն նաև դեպքերը, 
երբ ընկերությունը հետ է գնում բաժնետերերից բաժնետոմսերը` նախապես հայտարար-
ված շահաբաժնի չափով: Այս եղանակը հանգեցնում է նաև շրջանառության մեջ եղած 
բաժնետոմսերի ծավալների կրճատմանը և դրանց գնի աճին: 

Շահաբաժնային քաղաքականությունը և ֆիրմայի շուկայական գինը 
Կազմակերպության շահաբաժնային քաղաքականության իրականացումը, ինչպես 

արդեն նշեցինք, ըստ էության դրամական միջոցների բաշխում է ենթադրում, որի ուղղու-
թյամբ որոշում կայացնելիս երկու հիմնական հարցեր են շոշափվում`  

1.  շահույթի որ մասն ուղղել շահաբաժինների վճարմանը,  
2. պետք է արդյոք վարել շահաբաժինների մշտական վճարման քաղաքականություն: 

Կարևոր հարցն իհարկե շահույթի վերաներդրման հնարավորությունների պահպանումն 
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է: Տեսության մեջ կիրառում են երկու գործակիցներ` վերաներդրման գործակիցը(RR) և 
շահաբաժնի վճարման գործակիցը(PR): Այդ ցուցանիշների մաթեմատիկական կախվա-
ծությունը հետևյալն է. 

RR=1-PR 
Հավասարումից ակնհայտ երևում է, որ որքան մեծ է շահաբաժիններին ուղղվող ֆոնդը, 

այնքան փոքրանում են ընկերության սեփական հնարավորությունները ընթացիկ գործու-
նեությունը ֆինանսավորելու և այդպիսով որոշակի պոտենցիալ աճ ապահովելու առումով:  

Շահաբաժնային քաղաքականության ազդեցությունը ընկերության աճի վրա ակն-
հայտ է դառնում հետևյալ տրամաբանության ներքո. եթե ընկերությունը որոշում է մեծաց-
նել շահաբաժինների վճարմանն ուղղված միջոցների ծավալը, ապա ընկերության բաժնե-
տոմսերի գինը շուկայում աճում է: Միևնույն ժամանակ շահաբաժիններ վճարելու դեպ-
քում վերաներդրման հնարավորությունը փոքրանում է ռեսուրս չլինելու պատճառով, հե-
տևապես շահույթի աճի ապահովում ապագա կարճաժամկետ ժամանակահատվածում չի 
լինելու, որն էլ արդեն կհանգեցնի բաժնետոմսերի գնի անկմանն ապագա ժամանակա-
հատվածում: Այսինքն շահույթի բաշխման վերաբերյալ ընդունվող որոշումը պետք է հա-
վասարակշռություն մտցնի երկու գործակիցների միջև:  

Ենթադրենք՝ ընկերությունը որոշել է օգտագործել ողջ չբախված շահույթը վերաներ-
դրման նպատակով և ապահովել ROE չափով կապիտալի եկամտաբերություն: Ընդհան-
րապես կապիտալի շահութաբերության ցուցանիշի և դիսկոնտավորման r տոկոսադրույ-
քի միջև համեմատական կապը բնութագրում է շահաբաժնային քաղաքականության ազ-
դեցությունը ընկերության շուկայական գնի վրա: Եթե ստացված ROE-ն ավելի բարձր է 
շուկայում գործող r դիսկոնտավորման տոկոսադրույքից(ROE>r), ապա ենթադրաբար ըն-
կերության շուկայական գինը կաճի: Այսպիսի ընկերությունները կարող են շահաբաժին-
ներ չվճարել այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրա պատճառով ընկերության շուկայական 
գինը չի նվազել: Այդպիսի քաղաքականություն են վարում օրինակ Microsoft, MCI 
WorldCom, America Online ընկերությունները: Բայց այս քաղաքականությունը բոլոր ընկե-
րությունները չէ, որ նախընտրում են: Որոշ ընկերություններ էլ, օրինակ Coca-Cola, Intel, 
Procter and Gamble, ռուսական MTC նույն իրավիճակում նախընտրում են շահաբաժիննե-
րի պարբերաբար վճարման քաղաքականությունը:  

Այն ընկերությունները, որոնք անկում են գրանցում և որոնց մոտ կապիտալի շահու-
թաբերությունը ցածր է դիսկոնտավորման տոկոսադրույքից (ROE<r), ապա դրանք ավելի 
լավ է ամբողջ շահույթն ուղղեն շահաբաժինների վճարմանը: Իսկ եթե ուժեղ մրցակցու-
թյունը հանգեցնում է կապիտալի շահութաբերության և դիսկոնտավորման տոկոսադրույ-
քի հավասարությանը, ապա շահաբաժնային քաղաքականության ազդեցությունը կազ-
մակերպության աճի վրա դառնում է աննշան (ոչ էական): 

Ֆինանսական կառավարման ժամանակակից տեսության մեջ շահաբաժնային քա-
ղաքականության հիմնախնդիրներին առնչվում են մի քանի տեսական մոտեցումներ, 
դրանցից ամենատարածվածները հետևյալն են. 
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1. Շահաբաժինների անհամապատասխանության տեսությունը, տեսաբաններ` Մո-
դելյանի, Միլլեր 

2. Շահաբաժինների վճարման գերադասելիության տեսությունը, տեսաբաններ` Գոր-
դոն, Լինտներ 

3. Հարկային ասիմետրիայի տեսությունը, տեսաբաններ` Լիթսենբերգեր, Ռամասվամի 
4. Հաճախորդների տեսությունը 
5. Ազդանշանային տեսությունը 
6. Գործընկերային հարաբերությունների մոդելը: 
Վերը թվարկած բոլոր տեսություններն էլ մեկ ընդհանուր մոդել չեն տալիս ընկերու-

թյան շուկայական գնի վրա շահաբաժնային քաղաքականության ազդեցության գնահատ-
ման համար: Դրանց մի մասը պնդում է, որ շատ կարևոր է պարբերաբար մեծ շահաբա-
ժինների վճարումը սեփականատերերի համար, որովհետև դրա արդյունքում աճում է 
նաև ընկերության շուկայական գինը (ակնհայտ է, որ բաժնետոմսի շուկայական գինը 
պայմանավորված է ապագա շահաբաժիններով). 

 
Մեկ այլ` շահաբաժինների անհամապատասխանության տեսության համաձայն սե-

փականատիրոջը հետաքրքրում է ոչ թե եկամտի ստացման ձևը, այլ դրա առկայությունը, 
այսինքն՝ նրա համար մեկ է՝ ստանում է ընթացիկ եկամուտ շահաբաժնի ձևով, թե եկա-
մուտ` ներդրումների արդյունքում ընկերության շուկայական գնի հետագա աճի ձևով: 
Հարկային ասիմետրիայի տեսությամբ էլ շահաբաժնային քաղաքականության ընտրության 
հիմքում ընկած են հարկային դաշտի առանձնահատկությունները. եթե շահաբաժինները 
հարկվում են ավելի բարձր դրույքաչափով, քան ընկերության ստացած շահույթի հարկ-
ման դրույքաչափն է, ապա ավելի ձեռնտու է կուտակված շահույթն ուղղել ներդրումներին: 

Գործնականում շահաբաժնային քաղաքականության խնդիրների դիտարկումը կա-
րևորվում է հատկապես այն պատճառով, որ այն` 

 էական ազդեցություն ունի ընկերության ֆինանսական կառավարման և ներդրու-
մային որոշումների վրա, 

 ազդում է դրամական հոսքերի և իրացվելիության վրա, 
 մեծապես ազդում է ներդրողների կազմի վրա, 
 ազդում է ընկերության բաժնետոմսերի կամ փայի շուկայական գնի վրա, 
 նպաստում է սեփական կապիտալի ավելացմանը կամ նվազմանը:  

Տեսաբան Լինտները ուսումնասիրելով կառավարիչների վարքագիծը 1950-ական 
թվականների եկել է որոշակի եզրակացությունների, որոնք պահպանել են իրենց ակտու-
ալությունը նաև այսօր, մասնավորապես. 

 Կառավարիչները հակված են վճարելու որոշակի պարբերականությամբ շահաբա-
ժիններ, որոնց ծավալները ամեն տարի աճում են, ընդ որում էական չեն բացար-
ձակ ծավալները, կարևորն այստեղ աճի միտումն է: 
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 Կառավարիչները, սովորաբար, իրենք են սահմանում բաշխման ենթակա ցանկա-
լի կամ իրենց համար ընդունելի այն ծավալը, որի վրա ընկերության շահութաբե-
րության մակարդակի տատանումները չեն ազդի: 

 Կառավարիչները մեծ դժվարությամբ են գնում շահաբաժինների ծավալների 
կրճատմանը այն պատճառով, որ ներդրողները(սեփականատերերը) նախընտրում 
են ներդրումներն իրականացնել կայուն և կանխատեսելի շահաբաժիններ վճարող 
կազմակերպություններում: 

Վերոհիշյալ վարքագծի դրսևորման շրջանակներում, որպեսզի կառավարիչները 
չհայտնվեն ֆինանսական «անհարմար» իրավիճակում, նախապես ամրագրում են թե 
ամեն տարի շահույթի որ մասն են ուղղելու շահաբաժինների վճարմանը և մտցնում են 
այսպես կոչված ճշգրտող ցուցանիշ, որը մեղմում է շահույթի անընդհատ աճի վերաբեր-
յալ կանխատեսումային ռիսկերը և թույլ է տալիս կառավարիչներին առանց լարվելու, 
պարտաճանաչորեն վճարել պլանավորված շահաբաժինները: Նման մոտեցումն անվա-
նում են շահաբաժինների վճարման Լինտների մոդել, որը մաթեմատիկորեն և գրաֆիկո-
րեն ունի հետևյալ տեսքը. 

DIV1 – DIV0 = α×(PR× EPS1 –DIV0), 
որտեղ` 

α-ճշգրտող ցուցանիշն է, 
PR- շահույթի ֆոնդից շահաբաժնի վճարման մասնաբաժինն է, 
EPS1 – միավոր բաժնետոմսին բաժին ընկած շահույթի մեծությունն է, 
DIV0- մեկ բաժնետոմսի բերած նախորդ տարվա շահաբաժինն է,  
DIV1 –մեկ բաժնետոմսի բերած ընթացիկ տարվա շահաբաժինն է: 
 
   
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Գծապատկեր 1. Ընկերության վճարած շահաբաժինների փոփոխման գծապատկերը 
 
Ընկերության կողմից վճարվող շահաբաժնային քաղաքականությունը պայմանավոր-

ված է հետևյալ գործոններով. 

Շահաբաժին, դ.մ. 

Տարիներ
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 ծրագրած զուտ շահույթի չստացումը, 
 վարկային սահմանափակումները, երբ ընկերության վարկային պայմանագրերում 

նախատեսված է, որ մինչև վարկի լրիվ մարումը ընկերությունն իրավունք չունի 
շահաբաժիններ հայտարարել և վճարել, 

 հիմնադիրների կառուցվածքը, նրանց նպատակները և նախընտրությունները, ար-
դեն նշել ենք, որ տարբեր ներդրողներ շահաբաժինների ստացման հարցում ունեն 
տարբեր նախընտրելի մոտեցումներ 

 ընկերության վերահսկման իրավունքի պահպանումը, շատ սեփականատերեր չեն 
ցանկանում ուրիշների հետ կիսել կառավարման հնարավորությունը և նախընտ-
րում են ստացած շահույթն ուղղել վերաներդրումներին, քան թե նոր բաժնետոմսե-
րի կամ փայերի թողարկմամբ ներգրավել ներդրումային ռեսուրսներ: 

Վերոհիշյալը հաշվի առնելով առանձնացնում են շահաբաժնային քաղաքականու-
թյան հետևյալ չորս տիպերը. 

 

 
 

Իհարկե, շահաբաժնային քաղաքականության թվարկած տիպերն ընդհանրական են 
բոլոր տնտեսությունների համար, սակայն յուրաքանչյուր երկիր, կախված տնտեսության 
կառուցվածքից և տարբեր հատվածների զարգացման անհամամասնություններից, ֆի-
նանսական շուկաների զարգացվածության աստիճանից, ներդրողների կամ սեփականա-
տերերի կրթվածության և բիզնես իրազեկվածության մակարդակից, քիչ տեղեկատվու-
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թյան առկայությունից և կազմակերպությունների ոչ թափանցիկ աշխատանքից, օրենս-
դրական դաշտի կատարելությունից, ունի շահաբաժնային քաղաքականության իրակա-
նացման որոշակի առանձնահատկություններ: ՀՀ-ում գործող ընկերությունները իրենց 
իրավակազմակերպական տեսակով գերազանցապես գործընկերային են (ՍՊԸ-ներ), քիչ 
թիվ են կազմում կորպորատիվ կամ մասնաբաժնային սեփականությամբ ընկերություննե-
րը (ԲԸ-ներ): Արդյունքում լրացուցիչ ներդրումային ռեսուրսների ներգրավման համար 
շատ հազվադեպ են ընկերությունները մտնում կապիտալի շուկա՝ նոր թողարկված բաժ-
նետոմսերով: Բաժնետոմսերի երկրորդային շուկան էլ դիսկրետ է, գործարքներ կնքվում 
են շատ հազվադեպF

1
F: Ըստ էության ներդրողներին գրավելու համար շահաբաժնային քա-

ղաքականության էական ազդեցությունը բացակայում է, հետևապես շահաբաժնային քա-
ղաքականություն որպես այդպիսին հայաստանյան ընկերությունների մեծ մասում չի 
վարվում: Պետք է նշել, սակայն, որ այն գործընկերային կազմակերպություններում, որ-
տեղ ֆինանսական կառավարման գործընթացը ճիշտ հիմքերի վրա է դրված, այդուհան-
դերձ մշակվում և կիրառվում է շահաբաժնային քաղաքականություն՝ հիմքում դնելով սե-
փականատիրոջ նախընտրելիության սկզբունքը: Եվ քանի որ սեփականատերերի թիվը 
սահմանափակ է՝ հիմնականում 1-5 անձ, ապա հիմնադիրների որոշումները ձևավորված 
շահաբաժինների բաշխման վերաբերյալ հիմնականում կայացվում են շատ արագ՝ 
առանց հաշվարկների և օպտիմալացման մոդելների կիրառման: Շահաբաժնային քաղա-
քականության առանձնահատկությունները մեր երկրում պայմանավորված են հետևյալ 
գործոններով՝ տնտեսության ճյուղերի անհամամասնական զարգացումը և ֆոնդային 
թույլ զարգացած շուկայի առկայությունը, սեփականատերերի նեղ կառուցվածքը՝ պայմա-
նավորված սեփականաշնորհման գործընթացով, շատ կազմակերպությունների ոչ թա-
փանցիկ, փակ գործելաոճը, օրենսդրական դաշտի անկատարությունը: 

 

ШУШАНИК МКРТЧЯН 
 

ОСОБЕННОСТИ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ КАК  
КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ  

 

Ключевые слова: дивидендная политика компании, при-
быль, инвестиционная политика, рыночная 
стоимость компании, формы выплаты ди-
видендов, теория дивидендной политики, 
типы дивидендной политики, модель Лин-
тнера  

 

Главной целью управления компанией является продолжительный рост ее рыночной стои-
мости. Вот почему финансовые отношения с владельцами, будь это единоличный владелец или 
                                            
1 2015 թ-ի 01.01.2015-11.09.2015 թթ. ընթացքում բաժնետոմսերի շրջանառության ծավալը կազմել է 3,956.5 

մլն ՀՀ դրամ, գործարքների թիվը՝ 121 հատ` ըստ ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի հրապարակած տվյալների 
(աղբյուրը՝ www.nasdaqomx.am) 
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множество акционеров, оказывают существенное воздействие на стратегию развития ком-
пании. Управленческие решения, связанные с этими отношениями, составляют основу диви-
дендной политики компании. 

Влияние дивидендной политики на инвестиционную политику компании и, в конечном ито-
ге, на рыночную стоимость значительно существенно, поэтому в теории и на практике были 
разработаны факторы, типы, формы и принципы, воздействующие на данную политику. С 
одной стороны, все это является общим для всех экономик, с другой стороны существуют 
особенности ведения дивидендной политики в зависимости от экономической структуры каж-
дой страны, пропорционального развития различных отраслей экономики, степени развития 
финансовых рынков, уровня образованности и бизнес-осведомленности инвесторов или вла-
дельцев, наличия достаточной информации и транспарентности работы организаций, совер-
шенствования законодательной базы. 

 

SHUSHANIK MKRTCHYAN  
 

PECULIARITIES OF DIVIDEND POLICY AS COMPANY’S KEY OBJECTIVE OF  
FINANCIAL STRATEGY  

 

Key Words: dividend policy of company, profit, investment 
policy, market value of organization, ways of 
paying dividends, theories of dividend policy, 
types of dividend policy, Lintner’s model 

 

The main goal of company management is continuous increase of organization is market value. 
This is the reason why financial relationships with its owners, an only owner or numerous shareholders, 
can have essential impact on the strategy development of the company. In regards with these 
relationships managerial decisions are the core of the company’s dividend policy. 

The impact of dividend policy on investment policy of the company and as a final result on market 
value is essential as well, therefore in theory and in practice, factors, types, ways and principles have 
been developed with impact on this policy. All these are similar for all economies, on the other hand, 
there are peculiarities for conducting dividend policy, depending on economy structure of each country, 
development proportions of different branches, level of financial markets development, investors or 
owners education and business awareness level, transparent work of organizations, perfection of 
legislation. 
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ԱՆԳԵԼԻՆԱ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ 

ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր.  կենսաթոշակային ֆոնդ, ֆոնդի կառավարիչ, 
ֆոնդի մասնակից, կուտակային կենսաթոշա-
կային համակարգ, կենսաթոշակային ապա-
հովման ռիսկեր 

 

Կենսաթոշակային բարեփոխումների շրջանակներում Հայաստանում մեկնարկել է ոչ պետա-
կան կենսաթոշակային համակարգերին անցման գործընթացը և աշխատանքներ են տարվում կու-
տակային կենսաթոշակային համակարգերի ներդրման ուղղությամբ։  

Հոդվածում քննարկվել ու ներկայացվել են կուտակային համակարգերի ու կենսաթոշակային 
ֆոնդերի իրավական ու նորմատիվային կարգավորման խնդիրները, կենսաթոշակային ապահով-
ման ռիսկերն ու դրանց մեղմման գործիքները, ֆոնդերի միջոցների կառավարման ընթացքում 
առաջացող խնդիրներն ու լուծման ուղիները։ 

 

Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրումը հնարավորություն է տալիս 
լուծել մի շարք հիմնահարցեր, սակայն, միաժամանակ, կանգնեցնում է նոր մարտահրա-
վերների առջև և ստիպում կատարել շարունակական բարեփոխումներ՝ ինչպես հին, այն-
պես էլ նոր ներդրված համակարգերում։ Կենսաթոշակային ֆոնդերի միջոցները, գտնվե-
լով պետության հսկողության ներքո, ունեն որոշակի սահմանափակումներ թե՛ դրանց 
ներդրումային ուղղությունները որոշելու, թե՛ դրանց հաշվառումն ու պահպանումն ապա-
հովելու գործընթացում։ 

Կենսաթոշակային կուտակումների միջոցների տեղաբաշխումն իրականացվում է ՀՀ 
օրենսդրության և ՀՀ Կառավարության առանձին որոշումներով և բացառապես միայն 
ֆոնդերի կառավարիչների միջոցով, և հատկանշական է, որ միջոցների կառավարման 
փոխանցմամբ ֆոնդի կառավարիչին չեն փոխանցվում սեփականության իրավունքները։ 
Ընդ որում, կառավարիչները պատասխանատվություն են կրում ֆոնդի և նրա մասնակից-
ների առջև իրենց պարտականությունները կատարելու համար, իսկ ոչ պետական կենսա-
թոշակային ֆոնդերը կառավարիչներին միջոցները տրամադրելիս պահանջում են միջոց-
ների վերադարձման երաշխիքներ (բանկային, գրավ կամ այլ երաշխիք, ապահովագրու-
թյուն)։ Որպես ֆոնդերի կառավարիչներ կարող են հանդես գալ ֆինանսական և ներդրու-
մային կազմակերպությունները, որոնք այդ իրավունքը ստանում են ՀՀ օրենսդրության 
պահանջներին համապատասխանության դեպքում։ Սակայն, նաև «Կուտակային կենսա-
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թոշակների մասին» ՀՀ օրենքովF

1
F սահմանվում է, որ մասնակիցների կատարած պարտա-

դիր կուտակային վճարների ամբողջ գումարի վերադարձելիությունը երաշխավորվում է 
երաշխիքային ֆոնդի (20%-ով) և Հայաստանի Հանրապետության կողմից (80%-ով)F

2
F։ 

Հարկ է նշել, որ երաշխավորված պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային վճար-
ների` ճշգրտված տարեկան գնաճով հատուցումն իրականացնելու դեպքում Հայաստանի 
Հանրապետությունը և Երաշխիքային ֆոնդը հատուցած գումարի և հատուցման կազմա-
կերպման հետ կապված ծախսերի չափով հետադարձ պահանջի իրավունք են ձեռք բե-
րում համապատասխան կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի նկատմամբ, եթե հատուց-
ման դեպքն առաջացել է տվյալ կառավարչի գործողությունների կամ անգործության հե-
տևանքով, բացառությամբ՝ երբ կառավարիչն ապացուցում է, որ գործել է իր ֆիդուցիար 
պարտականությունների շրջանակում։ Սակայն, նույն 49-րդ հոդվածը նաև նախատեսում 
է, որ ՀՀ և Երաշխիքային ֆոնդի հետադարձ պահանջի իրավունքը կիրառվում է հա-
տուցման այն մասի նկատմամբ, որը հանդիսանում է Կառավարչի գործողության հե-
տևանք, ինչպես նաև հատուցման այդ մասը տրամադրելու հետ կապված ՀՀ և Երաշխի-
քային ֆոնդի կրած իրական ծախսերի նկատմամբ։ Միաժամանակ, բացի օրենքով և այլ 
իրավական ակտերով նախատեսված պահանջները, նախատեսված են ֆիդուցիար պար-
տականությունների որոշակի շրջանակ, որով անձը պարտավորվում է գործել ի շահ եր-
րորդ անձի՝ դրսևորելով բարեխղճություն և ողջամտություն։ Ամեն դեպքում, դեպի ներ-
դրումներ ուղղված միջոցները՝ անկախ դրանց պահպանողականությունից, իրենցից ներ-
կայացնում են ռիսկային կապիտալF

3
F։ 

Ֆոնդի մասնակիցների ռիսկերը դասակարգելիս, հաշվի առնելով նաև ֆինանսական 
կորուստները, կարելի է առանձնացնել կենսաթոշակների չվճարումների և ներդրված մի-
ջոցների չվերադարձման ռիսկը, կենսաթոշակային ներդրումների տոկոսների չվճարումնե-
րի ռիսկը և դրամական միջոցների ցածր գնողունակության ռիսկը։ Ընդ որում, ռիսկերի այս 
խմբերը կենսաթոշակային անապահովության բաղկացուցիչներն են, դասվում են բարդ 
ռիսկերի շարքին և կազմված են մի քանի ռիսկերից՝ կառավարվող և չկառավարվողF

4
F։ 

Ոչ պետական ֆոնդերի համար ռիսկերը դիտարկելիս տարանջատվում են բացասա-
կան շահույթի (վնասի) ստացման հնարավորության ռիսկը, անբարենպաստ պայմաննե-
րում ներդրումների արժեքների տատանումների և դրանց նվազեցումների հետ կապված 
ռիսկը, ներդրված միջոցների կազմակերպության անվճարունակության ռիսկը։ Եվ հետա-

                                            
1 49 հոդվածի 1-ին մաս: 
2 Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի պարտավորությունը Հայաստանի Հանրապետության և երաշխիքա-

յին ֆոնդի նկատմամբ, ՀՀ ԿԲ պաշտոնական պարզաբանում: 
3  Хмыз О.В., Государственные и негосударственные пенсионные фонды: какой выбрать?, Финансы, 2003, N 

11, с. 58.  
4 Желпин А.П., Управление риском пенсионной необеспеченности в негосударственных пенсионных фондах, 

дисс. к.э.н., М., 2003, с. 48-57. 
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քրքրական է, որ ոչ պետական ֆոնդերի ոլորտում ռիսկագոյացնող պատճառները բնու-
թագրելիս ուշադրությունն առավել կենտրոնացվում է մակրոտնտեսական ու միկրոտնտե-
սական ռիսկերի վրաF

1
F։  

Ռիսկի երկրորդ տիպը պայմանավորված է կապիտալի նկատմամբ տնտեսության 
ցածր ընկալունակությամբ։ Իրական ներդրումների աճը ՀՀ տնտեսության մեջ վերջին 
տարիների ընթացքում երբեք չի ուղեկցվել իրական ՀՆԱ-ի աճով, ինչը վկայում է այն մա-
սին, որ բավարար զարգացած չեն շուկայական մեխանիզմները, արդյունավետ չեն օգ-
տագործվում ներդրումային ռեսուրսները, և, որպես հետևանք, մեծանում է տեղական 
ֆոնդային շուկայի ռիսկայնությունը։ Այս փաստարկը օգտագործվում է ոչ պետական կեն-
սաթոշակային կուտակային ֆոնդերի ներդրման կողմնակիցների կողմից՝ որպես կուտա-
կային կենսաթոշակային համակարգերի ներդրման հիմնական առավելություն, որով 
հնարավոր է դառնում կայացնել ՀՀ ֆոնդային շուկան։ 

Վերը նշված չափանիշներով ռիսկերը դասակարգելիս կարելի է առաջարկել հետևյալ 
սխեմատիկ բաշխումը (գծապատկեր 1)։ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Գծապատկեր 1. Ոչ պետական կենսաթոշակային ապահովման ռիսկերըF

2 
 
Ընդհանուր առմամբ, ֆոնդի հուսալիությունը կարելի է գնահատել կենսաթոշակային 

(կառավարման ներքո գտնվող) միջոցների ընդհանուր ծավալով, ոչ պետական կենսաթո-
շակային ապահովության շուկայում ֆոնդի կառավարչի աշխատանքային փորձովF

3
F, ֆոնդի 

                                            
1 Черкашенко В.Н., Федотов В.Ю., Риски фондового и долгового рынков РФ в контексте реформирования 

пенсионной системы. Актуальные проблемы негосударственного пенсионного обеспечения: Сб. Материалов. 
Вып. 2, Опыт развития рынка, М., Информ-экон., 2003, с. 191-192. 

2 Գծապատկերը կառուցվել է հեղինակի կողմից՝ հիմք ընդունելով նախորդող տեքստում հիշատակված 
հեղինակների դասակարգումների համադրությունը: 

3 Морозов А.Г., Туманянц К.А., Пенсионная реформа в РФ и роль негосударственных пенсионных фондов. 
Экономика развития региона: Проблемы, поиски, перспективы. Вол/ГУ, 2004, Вып 4, с. 47-55. 

Մակրոտնտեսական և միկրոտնտեսական ռիսկեր

ՈՊՖ տեսանկյունից ՈՊՖ մասնակցի տեսանկյունից 
կառավարվող

չկառավարվող

Վնասի 
(բացասական 

շահույթ) 
ստացման 

Ներդրումների 
արժեքի  
տատա-
նումների 

Կազմա-
կերպության 
անվճարու-
նակության 

Կենսաթոշակի 
չվճարման և 

ներդրված մի-
ջոցների հետ-
գնման չապա-

հովման 

Կենսաթոշա-
կային ներ-
դրումների 
տոկոսների 
չվճարման 

Կենսա-
թոշակի 
ցածր 

գնողու-
նակության 
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կառավարչի հիմնադիրների կառուցվածքով, ոչ պետական կամ այլ կենսաթոշակային 
ապահովման շուկայում ֆոնդի կառավարչիների համբավով, ֆոնդի ներդրումային պորտ-
ֆելի դիվերսիֆիկացմամբ, մասնագիտական խմբերում, ակումբներում անդամությամբ և 
այլնF

1
F։ 
Կենսաթոշակային ներդրումային ֆոնդերի երկարաժամկետության պատճառով շա-

հույթի դրական նորմայի ապահովումը հնարավոր է միայն արժեթղթերի շուկայի՝ երկա-
րաժամկետ հատվածում բարձր հուսալիություն ունեցող գործիքներում ներդրումների կա-
տարմամբ, քանի որ միջազգային պրակտիկայում կենսաթոշակային ռեզերվները պետա-
կան պարտատոմսերում ներդնելը բերում է այնքան եկամուտ, որը չի գերազանցում ինֆ-
լյացիայի մակարդակը։ Արևմտյան երկրներում այս խնդրի լուծումն ապահովում են ներ-
դրումային պորտֆելի վերափոխումով և հօգուտ ինդեքսավորված պարտատոմսերի չա-
փաբաժինը մեծացնելովF

2
F։ 

Ակտիվների դիվերսիֆիկացումը արտասահմանյան պետությունների պետական 
պարտատոմսերով կամ արտասահմանյան կորպորատիվ թողարկողների բաժնետոմսե-
րով ու պարտատոմսերով, արժութային և երկրային ռիսկերի նվազեցման կարևոր միջոց-
ներից մեկն է, քանի որ բացառապես միայն ներքին շուկայում տեղաբաշխելը կարող է 
ապագայում դրանց արժեքի միանգամից նվազեցման հանգեցնել։ 

Ածանցյալ գործիքների հայրենական շուկան, մեղմ ասած, դեռևս զարգացած չէ և 
ֆյուչերսային ու օպցիոն գործարքների թիվը, չնայած դրանց արդյունավետությանն ու հե-
ռանկարայնությանը, չափազանց սահմանափակ է։ 

Ռիսկերի մեղմման համար որոշվում է ակտիվ (ակտիվների տարբեր դասերի միջև 
հարաբերակցության փոփոխության անընդհատ գործընթաց՝ կախված ֆինանսական շու-
կայի կոնյունկտուրայից) և պասիվ (կենսաթոշակային միջոցների ներդրման օբյեկտների 
հարաբերակցությունների պահպանման) ներդրումային ռազմավարությունների միջև օպ-
տիմալ հարաբերակցությունը։ 

Տնտեսության իրական հատվածի ծրագրերը կենսաթոշակային ֆոնդերի հաշվին ֆի-
նանսավորման ռիսկերի մեղմացման առավել հեռանկարային ձևերից մեկը արժեթղթեր 
թողարկողի կարգավիճակով մասնագիտացված իրավաբանական անձանց ստեղծումն է, 
որի հաշվեկշռի վրա առանձնացվում են արժեթղթավորված ակտիվները, որոնք էլ հենց 
արժեթղթերի թողարկման ապահովումն են։ Ակտիվների արժեթղթավորումը լայնորեն 
օգտագործվում է ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում, Լատինական Ամերիկայում, Կանադայում և 
Ասիական-Խաղաղօվկիանոսյան ավազանի երկրներում որտեղ ամսեկան շրջանառու-
թյունը կազմում է ավելի քան 1.5 տրիլիոն ԱՄՆ դոլարF

3
F։ 

                                            
1 Методика рейтинга НПФ: Рейтинговое агентство “Эксперт РА” (при журнале “Эксперт”) – 2006. 
2 Борисенко Н. Ю., Проблема инвестирования средств обязательных пенсионных накоплений. Финансы, 

2004, N 7, с. 55-59. 
3 Борисенко Н. Ю., Проблема инвестирования средств обязательных пенсионных накоплений. Финансы, 

2004, N 7, с. 58. 
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Սակայն կենսաթոշակային ֆոնդերի լիարժեք զարգացումը անհնար է առանց ոչ պե-
տական ֆոնդերի կենսաթոշակային միջոցների պրոֆեսիոնալ կառավարման։ 

Կենսաթոշակային ակտիվների արժեթղթավորման արդյունավետ մեխանիզմի ստեղծ-
ման համար անհրաժեշտ է ֆինանսական օրենսդրության հետագա կատարելագործում և, 
մասնավորապես, օրենքների այնպիսի փաթեթի ընդունում, որոնք առավել հստակ կներ-
կայացնեն կենսաթոշակային միջոցների ներդրումների ֆինանսական գործիքակազմը։ 

Ոչ պետական ֆոնդերի ներդրումային քաղաքականության հիմնական առաջնահեր-
թությունը կենսաթոշակային ֆոնդերի առավելագույն հուսալիությունն է՝ պայմանով, որ 
կստացվի այնքան եկամուտ, որը բավարար է ներդրողների միջոցները ինֆլյացիայից ու 
դրա մշտական աճից պաշտպանելու համար։ Առայժմ մնում է հուսալ, որ ՀՀ-ում կուտա-
կային ոչ պետական կենսաթոշակային ֆոնդերի ներդրման փորձագետների կանխատե-
սումներն ու ենթադրությունները ճիշտ կլինեն, և այս ֆոնդերի ակտիվները կարճ ժամա-
նակահատվածում կաճեն այնքան, որ կնպաստեն ՀՀ ֆոնդային շուկայի զարգացմանը։ 
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В рамках пенсионных реформ в Армении стартовал процесс перехода к негосударственным 
пенсионным системам и в связи с этим ведутся работы по внедрению накопительной пенсион-
ной системы. 

В данной статье исследованы и представлены проблемы законодательной и нормативной 
регулировок накопительных систем и пенсионных фондов, риски пенсионного обеспечения и 
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Within the framework of pension reforms in Armenia the process of transition to non-state pension 
systems have started and in this regard works are conducted to introduce accumulative pension system. 
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Problems of legislative and standard adjustment of accumulative systems and pension funds, risks 
of pensions provisions and instruments of their decrease, problems arising in management of funds and 
ways of their solution are examined and presented in this article. 

 
 

 
 

ԱՐՓԵՆԻԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր.  սոցիալական քաղաքականություն, հասարա-
կական, հայեցակարգ, բաշխում, գործընկե-
րություն, արդարություն 

 

Մասնագիտական գրականության մեջ գոյություն ունեն սոցիալական քաղաքականության 
բազմաբնույթ մեկնաբանություններ։ Վերլուծության նպատակով այդ մեկնաբանությունները կարե-
լի է դասակարգել՝ ելնելով սոցիալականի և հասարակականի նույնականությունից, սոցիալ-աշխա-
տանքային հարաբերություններից, բնակչության խոցելի շերտերին ուղղվածությունից, վերաբաշ-
խողական միջոցառումների համակարգից, սոցիալական արդարության և սոցիալական գործընկե-
րության սկզբունքից։  

Նման դասակարգումը մեթոդաբանական տեսանկյունից կարևոր է հասարակության պատ-
մական ամեն մի կոնկրետ էտապի զարգացման ընթացքում սոցիալական քաղաքականության 
պրակտիկ իրացման, կոնկրետ մեխանիզմների և ուղղությունների մշակման առումով։ 

 

Շուկայական տնտեսության ձևավորման արդյունքում, թեև որոշակի ձեռքբերումնե-
րին, ՀՀ-ում դեռևս ակնհայտ են նաև զգալի թերություններ, ինչպիսիք են` շուկայական 
տնտեսության սուբյեկտների, պետության և քաղաքացիական հասարակության միջև 
բազմազան կապերի ցածր մակարդակը։ Միաժամանակ, դեռևս վերջնական տեսքով 
ձևավորված չեն տնտեսության սոցիալական ուղղվածությունն ապահովող ինստիտուցիո-
նալ ենթակառուցվածքները։ 

Շուկայական վերափոխումների սկզբնական փուլում սոցիալական քաղաքականու-
թյունը չէր դիտարկվում որպես ընդհանուր տնտեսական ռազմավարության կարևորա-
գույն տարրերից մեկը։ Դրա արդյունքում դրսևորվեցին սոցիալական ոլորտի զարգացման 
մի շարք բացասական երևույթներ՝ աննախադեպ ընկավ բնակչության կենսամակար-
դակը և կյանքի որակը, որոնց հաղթահարումը լուրջ ջանքեր և միջոցներ է պահանջում։ 

Համաշխարհային պրակտիկան ցույց է տալիս, որ միայն մասնավոր սեփականու-
թյան հիմքի վրա սոցիալ-մշակութային ոլորտի ճյուղերի զարգացումը կամ շահավետ չէ, 
կամ էլ անհնար է։ Շուկայական տնտեսության ձևավորման և զարգացման պայմաննե-
րում պետության առջև դրվում են մի շարք կարևորագույն հարցեր, ինչպիսիք են` պահ-
պանել արտադրողական ուժերի ներուժը, ձևավորել շուկայական միջավայր, կրճատել 
բարեփոխումների գործընթացի սոցիալական լարվածությունը և այլն։ Նշված խնդիրների 
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բարեհաջող լուծումը պահանջում է պետության տնտեսական դերի բարձրացում։ Պետու-
թյան կարևորագույն գործառույթներից է սոցիալական քաղաքականության մշակումն ու 
իրականացումը, որը կողմնորոշված է ծառայել հասարակությանը, ապահովել սոցիալա-
կան անվտանգություն, բավարարել բնակչության պահանջմունքները։ Մինչդեռ, իրական 
կյանքում, շատ հաճախ սոցիալական քաղաքականության իրականացման համար տրա-
մադրվող միջոցները հատկացվում են «մնացորդային» սկզբունքով։ 

Քաղաքականությունը դա միասին ապրելու արվեստ է, ընդգծում էր հույն փիլիսոփա 
Պլատոնը։ Տեսական մակարդակում քաղաքականություն տերմինը ընկալվում է բազմա-
նշանակ ձևով, բայց դրա էությունը նրանումն է, որ արտահայտում է մարդկանց կենսա-
գործունեության ոլորտը, որը կապված է իշխանական հարաբերությունների, պետության, 
քաղաքական կուսակցությունների, հասարակական-քաղաքական շարժումների, կազմա-
կերպությունների, առանձին քաղաքացիների հետ, որոնց գործունեությունն էլ իր հերթին 
կոչված է երաշխավորել մարդկանց այս կամ այն խմբակցության կենսագործունեությու-
նը, նրանց ընդհանուր կամքի, շահերի և պահանջմունքների իրացումը։  

ՀՀ Սահմանադրության համաձայն ՀՀ-ն սոցիալական պետություն է և սոցիալական 
ոլորտում պետության հիմնական խնդիրներն են`  

 պաշտպանել և հովանավորել ընտանիքը, մայրությունը և մանկությունը. 
 նպաստել բնակչության զբաղվածությանը և աշխատանքի պայմանների բարելավ-

մանը. 
 իրականացնել բնակչության առողջության պահպանման ծրագրեր, նպաստել ար-

դյունավետ և մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծմանը. 
 իրականացնել հաշմանդամության կանխարգելման և բուժման ծրագրեր, խթանել 

հաշմանդամների մասնակցությունը հասարակական կյանքին. 
 իրականացնել ներկա և ապագա սերունդների բնապահպանական անվտանգու-

թյունն ապահովող քաղաքականություն. 
 ապահովել տարեց մարդկանց արժանապատիվ կենսամակարդակըF

1
F։ 

Սոցիալական քաղաքականություն հասկացությունը լայնորեն օգտագործվում է պե-
տականության ձևավորման գործընթացում, պաշտոնական փաստաթղթերում։ Այն նաև 
գիտական բանավեճերի լուրջ առարկա է։ Ընդ որում, տարբեր գիտնականների, հետազո-
տողների մոտ հանդիպում են բավականաչափ տարբեր բնորոշումներ։ Բանավեճերի 
լրջությունը մեծապես պայմանավորված է նրանով, որ այդ քաղաքականությունը ժամա-
նակակից հասարակության շահերի առավել կարևոր ոլորտներից է և պետության գործու-
նեության կարևորագույն մասը։ 

Տնտեսագիտական գրականության մեջ հաճախ ներառված են առանձին բաժիններ, 
որոնք նվիրված են կենսաթոշակային ապահովվածության, զբաղվածության, առողջա-
պահության, կրթության, բնակարանային-կոմունալ տնտեսության և սոցիալական ոլորտի 

                                            
1 ՀՀ Սահմանադրություն (փոփոխություններով), «Տիգրան Մեծ» ՓԲԸ հրատ., էջ 35-36: 
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այլ հարցերին։ Սակայն դրանք հիմնականում տալիս են այդ ոլորտում շուկայի արատնե-
րի և պետության դերի ընդհանուր բնորոշում։  

Սոցիալական քաղաքականություն տերմինը թեև ծագել է ոչ շատ վաղ անցյալում, 
սակայն մարդկության պատմության ողջ ժամանակահատվածում դրա տարբեր ձևափո-
խությունները իրացվել են տարբեր պետությունների կողմից։ Դրանց հիմքում ընկած են 
եղել անհրաժեշտի և արդարացիի մասին պատկերացումները, որոնք ձևավորվել են բա-
րոյականության և կրոնի պահանջներով և ամրագրված ավանդույթներով։ Առանձին իշ-
խանավորների կամ կառավարությունների համար սոցիալական քաղաքականությունը 
շատ հաճախ եղել է հետևանք, այլ ոչ թե նպատակ։ Տարբեր դպրոցների գիտնականներն 
ընդունում էին, որ պետության խնդիրն է իր բնակիչների մասին հոգ տանելը։ Պլատոնը 
պնդում էր, որ «ամեն մի իշխանություն, որքանով որ իշխանություն է, նկատի ունի ոչ այլ 
ոքի բարօրությունը, քան իր ենթակաների, իսկ իրական տիրակալը նկատի ունի ոչ թե 
այն, ինչ պիտանի է իրեն, այլ այն ինչ պիտանի է ենթականերին»F

1
F։ Նա մեծ տեղ էր հատ-

կացնում սոցիալական բաժանմանը, որը հիմնվում է աշխատանքի բաժանման վրա։ Այս-
ինքն, դեռևս հնագույն մտածողները որոշակի կապ էին տեսնում սոցիալականի և տնտե-
սականի միջև։ Իսկ Արիստոտելը նշում էր, որ «պետությունը ստեղծվում է ոչ թե նրա հա-
մար, որ ապրեն, այլ նրա համար, որ երջանիկ ապրեն..., իսկ լավագույն պետական կար-
գը պետք է ընդունել այն, որի կազմակերպումը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյու-
րին ապրել բարեկեցիկ և երջանիկ կյանքով»F

2
F։  

Նոր ժամանակների գիտնականները (Թ.Գոբս, Ի.Կանտ, Գ.Հեգելը) ևս դիտարկել են 
քաղաքացիների հանդեպ պետության պարտականությունների հարցը` արդարությունը 
համարելով անվիճելի սոցիալական և բարոյական արժեք։ Վ.Գումբոլդտը վերլուծում է 
ինչպես պետության իրավական գործառույթները (խաղաղությունը և անվտանգությունը, 
անհատի իրավունքների և ազատության պաշտպանությունը), այնպես էլ` սոցիալական 
(յուրաքանչյուրի բարեկեցության և երջանկության մասին հոգածությունը)F

3
F։ Քաղաքացի-

ների կյանքի սոցիալական պայմանների ապահովման գործում պետության առավելա-
գույն մասնակցության հայեցակարգը առավել ընդգրկուն ձևով ներկայացված է Ի. Ֆիխ-
տեի «Փակ առևտրային պետություն» աշխատությունումF

4
F։ 

Շատ գիտնականներ կիսում են այն կարծիքը, որն ընդհանրացված ձևով ներկայաց-
ված է Օ.Խեֆֆեի կողմից. «Եթե մարդկային համակեցությունը ցանկանում է ունենալ օրի-
նական` լեգիտիմ բնույթ, ապա այն պետք է ունենա իրավական բնույթ, իրավունքը պետք 
է կրի արդարության որակ, արդարացի իրավունքը պետք է պաշտպանվի հասարա-
կական կարգուկանոնով, այսինքն՝ պետք է ընդունի արդարացի պետության կերպար»F

5
F։  

                                            
1 Платон. Собр. соч. в 4 томаx. Т. 3, с. 104-105. 
2 Аристотель. Соч. В 4 томаx. Т 4, с. 460, 462, 591. 
3 Гумбольдт В., Язык и философия культуры. М., 1985. 
4 Фиxте И., Соч. в 2 томаx. Т. 2, СПб., 1993. 
5 Xеффе О., Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической философии права и госу-

дарства, М., 1994, с. 11-12. 
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Սոցիալական քաղաքականության ընկալումը հասարակական մտածողության տար-
բեր դպրոցների ներկայացուցիչների մոտ տարբեր է։ Ընդ որում, բոլոր հեղինակներն էլ 
այն կարծիքին են, որ ժամանակակից պետություններում սոցիալական քաղաքականու-
թյունը պարտադիր է։  

Շատ հետազոտողներ գտնում են, որ սոցիալական քաղաքականությունը տնտեսու-
թյան պետական կարգավորման կարևորագույն ուղղություններից է, քանի որ պետության 
գործունեության վերջնական նպատակը հասարակության բարեկեցության բարձր մակար-
դակի ապահովումն է և հետագա զարգացման համար պայմանների ստեղծումը, իսկ սո-
ցիալական քաղաքականությունն այդ խնդրի լուծման հետ ունի ամենաանմիջական կապը։ 

Տնտեսագիտության մեջ սոցիալական քաղաքականության տակ հասկանում են 
«մարդկանց սոցիալական պաշտպանության ապահովման, տարբեր սոցիալական խմբե-
րի որոշակի դիրքի պահպանման, մարդու և հասարակության բազմակողմանի զարգաց-
ման համար պայմանների ստեղծման նպատակով պետության միջոցառումների համա-
լիր»F

1
F։ Սոցիալական քաղաքականությունն ուղղված է այն գործողություններին և գործըն-

թացներին, որոնք որոշում են քաղաքացիների բարեկեցությունը։ Որոշ գիտնականներիF2F 
կարծիքով սոցիալական քաղաքականության ոլորտում, բացի սոցիալական ոլորտի ճյու-
ղերից, ներառվում են նաև հասարակության անդամների միջև եկամուտների բաշխումը, 
ընտանեկան հարաբերությունները, ուղղիչ-պատժիչ համակարգը, բնապահպան գործու-
նեությունը և այլն։ 

Մասնագիտական գրականության մեջ սոցիալական քաղաքականության ներկայաց-
ված բնորոշումները կարելի է դասակարգել մի քանի հայեցակարգերի. 

1. Այս խումբը հիմնվում է սոցիալականի և հասարակականի նույնականության վրա, 
ինչից ելնելով էլ սոցիալական քաղաքականությունը դիտարկվում է որպես «ողջ 
հասարակության շահերը շոշափող խնդիրների լուծմանն ուղղված հասարակա-
կան գործողություններ»։ Այս մոտեցման համաձայն սոցիալական քաղաքականու-
թյան նպատակն է նպաստել հասարակության նպատակների ձեռքբերմանը։ 

2. Երկրորդ խումբը ելնում է սոցիալ-աշխատանքային հարաբերություններից և կողմ-
նորոշված է դրանց կայունացման, աշխատանքի և կապիտալի հարաբերություն-
ների կարգավորման, հակադրությունների լուծման հնարավոր արմատական 
տարբերակների բացառման ուղղությամբ։ 

3. Հայեցակարգային մոտեցման երրորդ խումբը սոցիալական քաղաքականությունը 
դիտարկում է որպես հասարակական գործունեության տեսակ, որն առաջին հեր-
թին ուղղված է խոցելի շերտերին` անաշխատունակներին, որպեսզի պետական 
օգնության և հասարակական բարեգործության համակարգի միջոցով ապահովի 
բնակչության անապահով շերտերի պահանջմունքների բավարարման ընդունելի 
նվազագույն մակարդակ և բարեկեցություն։ 

                                            
1 Экономическая теория: учебник, под ред. И.П. Николаевой, М., Проспект, 2010. 
2 Шишкин С.В., Экономика социальной сферы: Учеб. пособие. ГУ ВШЭ, 2003. 
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4. Չորրորդ խումբը սոցիալական քաղաքականությունն առաջին հերթին դիտարկում 
է որպես գործիք, որը վերաբաշխողական միջոցառումների համակարգի միջոցով 
մեղմացնում է անհատական և սոցիալական անհավասարության բացասական 
հետևանքները։ 

5. Հինգերորդ խումբը ելնում է սոցիալական արդարության և սոցիալական գործըն-
կերության սկզբունքից, դրանք համարելով որպես ժամանակակից քաղաքացիա-
կան հասարակության և սոցիալական պետության հիմնական արժեքներ։ 

Ժամանակակից զարգացած երկրների մեծ մասում իրականացվող սոցիալական քա-
ղաքականությունն իր մեջ ներառում է թվարկված բոլոր հայեցակարգերից որոշակի 
տարրեր։ Մեթոդաբանության առումով հայեցակարգերի դասակարգումը կարևոր է կոնկ-
րետ սոցիալական քաղաքականության վերլուծության համար։ 

Որոշ հեղինակներ «Սոցիալական քաղաքականությունը համարում են պետության 
քաղաքականության ոլորտ` բնակչության կենսամակարդակի, մարդկային կապիտալի 
վերարտադրության, սոցիալական ծառայությունների մատուցման և հանրապետական, 
մարզային ու տեղական մակարդակով սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման 
ձևավորման ուղղությամբ»F

1
F։ Սոցիալական քաղաքականությունն իրացնում է քաղաքացի-

ների հիմնական սահմանադրական իրավունքները և թույլ է տալիս փոխհամաձայնեցնել 
բնակչության տարբեր խմբերի արմատական շահերը և պահանջմունքները հասարակու-
թյան երկարաժամկետ շահերի և նպատակների հետ։ 

Մի կողմից սոցիալական քաղաքականությունը սոցիալական հարաբերությունների 
ոլորտում մարդկային շահերի, անհատների և պետության շահերի միավորման արվեստ 
է։ Մյուս կողմից այն մարդու կենսապահովման և զարգացման հարցերով պետական իշ-
խանության, ոչ պետական կառույցների, անհատների մշտապես նորացվող փոխգործու-
նեության համակարգ է։ 

Սոցիալական քաղաքականության հիմնական հայեցակարգերի վերլուծությունը թույլ 
է տալիս ավելի խոշորացված ձևով խմբավորել դրանք։ Հայեցակարգային առաջին խում-
բը, որը նույնականացնում է սոցիալականը և հասարակականը, կարող է օգտագործվել 
ուսումնասիրվող երևույթի լայնամասշտաբ մեկնաբանության համար, որի համաձայն սո-
ցիալական քաղաքականության էությունը հասարակության նպատակների մշակումը և 
ձեռքբերումն է, անկախ ուղղությունների առաջնայնությունից և իրացման գործիքներից։ 
Նման հայեցակարգը ենթադրում է սոցիալական քաղաքականության վրա ամբողջական 
հայացք, որպես տնտեսական զարգացման նպատակի և գործիքի։  

Հայեցակարգային երկրորդ խմբում կարելի է միավորել այն հայեցակարգերը, որոնց 
հիմքում ընկած է սոցիալական արդարությունը, սոցիալական գործընկերությունը և որոնք 
ելնում են սոցիալ-աշխատանքային հարաբերություններից ու դրանց կայունացումից։ Սա 
թեև ավելի նեղ մոտեցում է, սակայն արտահայտում է տվյալ երևույթի հիմնական էությունը։ 

                                            
1 Бабич А.М., Павлова Л.Н., Государственные и муниципальные финансы, М., Финансы, ЮНИТИ, 2000, с. 584. 
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Եթե հայեցակարգային առաջին խումբն ունի սուբյեկտիվ-օբյեկտիվ երանգավորում, 
ապա երկրորդն արտացոլում է մարդու կենսագործունեության վերարտադրական գործ-
ընթացի օբյեկտիվությունը, արտահայտում է տնտեսական զարգացման գործիքները։ 

Հայեցակարգային երրորդ խմբում կարելի է միավորել երկու հայեցակարգեր. սոցիա-
լական քաղաքականության դիտարկումը որպես անհատական և սոցիալական անհավա-
սարության բացասական հետևանքները մեղմացնող գործիք և հասարակական գործու-
նեության տեսակ՝ նպատակաուղղված սոցիալական պաշտպանությանը։ Հայեցակարգա-
յին այս խմբում գերակշռում են սուբյեկտիվ երանգները` կապված «արդարություն» հաս-
կացության հետ, որն արտացոլում է տնտեսական զարգացման նպատակը։ Տվյալ դեպ-
քում նպատակի և գործիքների տարանջատումը պայմանական է։ Սոցիալական պահանջ-
մունքների բավարարումը, սոցիալական պաշտպանությունը և արդարությունը նպատակ 
լինելով, միաժամանակ վերարտադրության գործիք են, բնութագրում են սոցիալական 
քաղաքականության դերը` վերարտադրական գործընթացի և մարդու կենսագործունեու-
թյան անընդհատության գործում։ 

Հայեցակարգերի նման դասակարգումը մեթոդաբանական տեսանկյունից կարևոր է 
հասարակության պատմական ամեն մի կոնկրետ էտապի զարգացման պրակտիկ իրաց-
ման, կոնկրետ մեխանիզմների և ուղղությունների մշակման առումով։ 

Այսպիսով, կիրառական իմաստով, սոցիալական քաղաքականությունը կոնկրետ մի-
ջոցների և միջոցառումների համակարգ է` ուղղված բնակչության կենսապահովմանը։ 
Լայն իմաստով, սոցիալական քաղաքականությունը ոչ այնքան կոնկրետ միջոցների և 
միջոցառումների համակարգ է, որքան` սոցիալական խմբերի, հասարակության սոցիա-
լական շերտերի միջև փոխհարաբերությունների և փոխգործունեության համակարգ, 
որոնց կենտրոնում և որոնց վերջնական նպատակը մարդն է, նրա բարեկեցությունը, սո-
ցիալական պաշտպանությունը և սոցիալական զարգացումը, ողջ բնակչության կենսա-
պահովումը և սոցիալական անվտանգությունը։ 

Ընդհանրացված ձևով, սոցիալական քաղաքականությունը` հասարակության հիմնա-
կան նպատակների իրացման համար սոցիալական սուբյեկտների միջև ծագող հարաբերու-
թյունների համակարգ է, որն արտահայտվում է սոցիալական պահանջմունքների ձևավոր-
ման և իրացման մեջ` կախված տնտեսական զարգացման էտապներից և գերակայու-
թյուններից։ 

Եթե սոցիալական քաղաքականության նպատակը սոցիալական արդյունավետու-
թյան ձեռք բերումն է, ապա լայն իմաստով սոցիալական քաղաքականության հայեցա-
կարգը կարելի է դիտարկել որպես սոցիալական պահանջմունքների բավարարման եղա-
նակների մեկնաբանություն, իսկ նեղ իմաստով` նպատակամղված է սոցիալական ոլորտի 
հակասությունների լուծմանը, որը մեղմացնում է անհատական և սոցիալական անհավա-
սարության բացասական հետևանքները։ 
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АРПЕНИК МУРАДЯН  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Ключевые слова: социальная политика, общественная кон-
цепция, распределение, партнерство, спра-
ведливость   

 

В научной литературе существуют множество интерпретаций социальной политики. С 
целью анализа эти комментарии можно классифицировать, исходя из тождественности со-
циального и общественного, социально-трудовых отношений, направленности к уязвимым 
слоям населения, системы перераспределительных мероприятий, принципов социальной спра-
ведливости и социального партнерства. Такая классификация с методологической точки зре-
ния важна при разработке механизмов и направлений практической реализации социальной по-
литики для развития каждого конкретного исторического этапа общества. 

 
ARPENIK MURADYAN 
 

THEORETICAL FEATURES OF SOCIAL POLICY 
 

Key Words: social policy, societal concept, distribution, 
partnership, justice  

 

There are numerous interpretations of social policy in scientific literature. In order to analyze 
them these interpretations can be classified on the basis of social identity and labor relationships, 
orientation to vulnerable population, systems of redistributive measures, principles of social justice and 
social partnership. From a methodological point of view such kind of classification is important to 
develop mechanisms and areas of practical implementation of social policies and for development of 
every historical stage of society. 
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 
 

Հիմնաբառեր.  արտաքին կայունություն, ընթացիկ հաշիվ, 
սահմանային մեծություններ, հավասարա-
կշիռ մակարդակ 

 

Հաշվի առնելով տնտեսության արտաքին կայունության գնահատման անհրաժեշտությունը և 
արդիականությունը՝ հոդվածում քննարկվել են արտաքին կայունության գնահատման մեթոդական 
տարբեր մոտեցումներ: Վերլուծվել են դրանց համեմատական առավելություններն ու թերություն-
ները: Համեմատական վերլուծության արդյունքում նշվել են այն հիմնական խնդիրները, որոնք 
կապված են ընթացիկ հաշվի կայուն մակարդակի գնահատման հետ: 

 

Արտաքին հավասարակշռությունը վերլուծելիս կարևոր է գնահատել դրա կայուն մա-
կարդակը: ԱՄՀ-ն արտաքին կայունությունը սահմանում է, որպես վճարային հաշվեկշռի 
այնպիսի վիճակ, որը հիմք չի հանդիսանում փոխարժեքի անկայուն տատանումների 
առաջացման համար՝ ինչպես երկարաժամկետում, այնպես էլ կարճաժամկետումF

1
F: Այս 

խնդրի լուծման համար էմպիրիկ տվյալների հավաքագրման արդյունքում առաջարկվել 
են ընթացիկ հաշվի կայունության գնահատման տարբեր մոտեցումներ. 

1. Փորձարարական մոտեցում: 
Այս մոտեցմամբ հաշվի է առնվում ընթացիկ հաշվի պակասուրդ/ՀՆԱ հարաբերակ-

ցության ցուցանիշը՝ արտահայտված տոկոսներով՝ առանց հաշվի առնելու երկրների 
առանձնահատկությունները: Տնտեսագիտական գրականության մեջ այս ցուցանիշը ար-
տաքին կայունության գնահատման ամենատարածված ցուցանիշն է: Այսպես, Լ. Սամեր-
սը ընթացիկ հաշվի պակասուրդ/ՀՆԱ հարաբերակցության շեմը առաջարկել է սահմանել 
5%՝ պայմանով, որ պակասուրդը ֆինանսավորվում է հիմնականում կարճաժամկետ կա-
պիտալի ներհոսքի հաշվինF

2
F: Սակայն, 1997-1999 թթ Ասիական ճգնաժամի փորձը ցույց 

տվեց, որ նշանակալիորեն ցածր ցուցանիշների դեպքում անգամ ճգնաժամի խոցելիու-
թյունը կարող է մեծ լինել: 

Տեղին է նշել Ինդոնեզիայի օրինակը, որտեղ 1991-1996 թթ. Ասիական ճգնաժամի 
նախօրեին ընթացիկ հաշվի պակասուրդ/ՀՆԱ ցուցանիշը 3%-ից ավելի քիչ է եղել, սա-
կայն Ինդոնեզիան ճգնաժամից կրել է առավելագույն կորուստներ՝ արտադրության 
կրճատման արդյունքում: Հակառակ այս օրինակին կարող ենք բերել Ավստրալիայի օրի-
նակը, որտեղ մինչև 2008-2009 թթ-ի ճգնաժամի սկիզբը ընթացիկ հաշվի պակասուրդը 
կազմել է ՀՆԱ-ի մոտ 5%-ը, բայց արդյունքում Ավստրալիան զարգացած երկրների շար-
քում գրեթե ամենաքիչն է տուժել ճգնաժամիցF

3
F: 

                                            
1 IMF Assessing Sustainability. SM/02/06. (2002). 
2 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=936733 
3 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?sy=1991&ey=2013&scsm=1&ssd=1&sort= 

country&ds=.&br=1&pr1.x=44&pr1.y=7&c=193%2C536&s=BCA_NGDPD&grp=0&a= 
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Ֆրոյդի աշխատությունների ուսումնասիրության արդյունքում կարելի է եզրակացնել, 
որ յուրաքանչյուր երկրի համար վերոնշյալ ցուցանիշի սահմանային շեմը խիստ տարբեր 
է՝ հաշվի առնելով երկրների առանձնահատկությունները, և միայն այդ շեմը գերազանցե-
լուց հետո է առաջանում ճշգրտումների անհրաժեշտությունF

1
F: 

2. Դինամիկ կայունության մոտեցում: 
Ըստ այս մոտեցման՝ ընթացիկ հաշվի պակասուրդի ներկա արժեքը չպետք է լինի 

ավելի քիչ, քան արտաքին պարտքի վճարումների ներկա արժեքը: Ինչպես արդարացիո-
րեն նշել է Ս. Էդվարդսը, նմանատիպ սահմանափակումը բավարար չէ հավասարակշռու-
թյան դինամիկան որոշելու համարF

2
F: Իրենց աշխատություններում նման մոտեցում կիրա-

ռող հեղինակները ներկայացնում են տարատեսակ պարզ ենթադրություններ, ինչպիսիք են՝ 
 արտաքին պարտքը կայունանանում է ՀՆԱ-ի նկատմամբ որոշակի թույլատրելի 

մակարդակի վրաF

3
F, 

 արտաքին խոցելիության սահմանափակման համար Կենտրոնական բանկը սահ-
մանում է միջազգային պահուստներ/ներմուծում հարաբերակցության որոշակի 
շեմF

4
F, 

 Հաշվի է առնվում, որ ուղղակի ներդրումները (հատկապես տնտեսության նոր ճյուղե-
րում) հանդես են գալիս որպես պակասուրդի ֆինանսավորման «կայուն» աղբյուրF

5
F: 

Դինամիկ կայունության մոտեցումը փորձարարական մոտեցման համեմատ թույլ է տա-
լիս գործնականում առավել ճշգրտորեն առանձնացնել արտաքին խոցելիության բարձր 
մակարդակով երկրները: Սակայն այս մոտեցման կիրառման ժամանակ ապագայում ընթա-
ցիկ հաշվի թույլատրելի մակարդակը որոշելու համար առաջանում են մի շարք լուրջ դժվա-
րություններ: Օրինակ՝ անհրաժեշտ է իմանալ իրական փոխարժեքի և ՀՆԱ-ի հավասարա-
կշիռ մակարդակները, որոնք էլ իրենց հերթին կախված են ընթացիկ հաշվի դինամիկայից: 

3. Երկրների միջև պանելային ռեգրեսիայի մոտեցում: 
Որպես կանոն այս մոտեցման ժամանակ առանձնացնում են այն գործոնները, որոնք 

տեսականորեն ազդում են հետևյալ ցուցանիշների վրա. 
 Միջազգային ներդրումային դիրք 
 Ժողովրդագրական գործոններ (աշխատունակ բնակչության տեսակարար կշիռը 

ընդհանուր բնակչության մեջ) և դրա հնարավոր փոփոխությունները: 
 Տնտեսության զարգացման մակարդակը (մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի մակարդակը) և 

տնտեսական աճի պոտենցիալ մակարդակը 

                                            
1 http://ejournal.narotama.ac.id/files/(7)Current%20account%20adjustment%20in%20industrial%20countries.pdf 
2 Edwards S., Thirty Years of Current Account Imbalances, Current Account Reversals and Sudden Stops // NBER 

Working Paper. No 10276. (2004). 
3 Milesi-Ferretti G. M., Razin A. Sustainability of Persistent Current Account Deficits. NBER Working Paper. No 

5467 (1996)..  
4 http://www.nber.org/papers/w5467.pdf 
5 Aristovnik A. (2006). Current Account Sustainability in Selected Transition Countries // 

William Davidson Institute Working Paper. No 844. 



 257

 Հարկաբյուջետային քաղաքականության փոփոխականները՝ (բյուջեի պակասուրդ, 
սոցիալական ծախսերի մակարդակը) 

 Արտաքին առևտրի էկզոգեն փոփոխականներ՝ (առևտրային գործընկեր երկրների 
ՀՆԱ-ի աճի մակարդակ, առևտրի պայմաններ և դրանց փոփոխականությունը) 

 Կապիտալի հոսքերի բացության մակարդակը և միջազգային ներդրողների ռիս-
կային հակումները: 

Շատ աշխատություններում, որտեղ կիրառվել է այս մոտեցումը հաստատում են 
թվարկված բոլոր գործոնների կարևորությունը: Դինամիկ կայունության մոտեցման հա-
մեմատ ստացված արդյունքները ավելի քիչ են բախվում ցուցանիշների սահմանային մե-
ծությունների ընտրության խնդրի հետ: Այս մոտեցումը հնարավորություն է տալիս հետևել 
հավասարակշիռ մակարդակի փոփոխությանը հարկաբյուջետային և կառուցվածքային 
բարեփոխումների ընթացքում: 

Մի շարք հետազոտություններում կիրառվում է մոդիֆիկացիոն ռեգրեսիայի մոտեցու-
մը նավթ և գազ արտահանող երկրների համար: Հայտնի է, որ տնտեսության ձևավոր-
ման սկզբնական շրջանում այսպիսի երկրներն ունենում են ներդրումների խիստ անհրա-
ժեշտություն. համապատասխանաբար ռեսուրսների սպառման ոչ մեծ մակարդակը կա-
րող է կապված լինել ընթացիկ հաշվի պակասուրդի ավելի ցածր մակարդակի հետ: 
Միևնույն ժամանակ ռեսուրսների սպառման բարձր մակարդակ ունեցող երկրները կա-
րող են ֆինանսավորել ընթացիկ հաշվի պակասուրդը գազի և նավթի համար նախօրոք 
հավաքագրված ֆոնդերի հաշվին կամ այլ արտաքին աղբյուրների հաշվին, սակայն այս 
ցուցանիշի ազդեցությունը սկզբնական շրջանում նկատելի չի լինում: Հավելենք, որ 
մշտական եկամտի տեսությունը կանխատեսում է, որ նավթի և գազի վարձավճարների 
մեծությունը ազդում է ընթացիկ հաշվի պակասուրդի վրա՝ -1 գործակցով: Էմպիրիկ հե-
տազոտությունները հաստատում են, որ գոյություն ունի նման բացասական կապ վերո-
նշյալ ցուցանիշների միջև: 

Ամփոփելով կարող ենք նշել, որ ընթացիկ հաշվի կայունության գնահատման նշված 
բոլոր մոտեցումներն էլ բախվում են ցուցանիշների սահմանային մեծությունների ընտրու-
թյան խնդրի հետ: Մեր կարծիքով յուրաքանչյուր երկրի համար պետք է մշակվի նորմա-
տիվային մեծությունների առանձին խումբ՝ հաշվի առնելով տվյալ երկրի տնտեսության 
զարգացման առանձնահատկությունները: Այս առումով պետք է իրականացվի արտաքին 
կայունության վրա ազդող ցուցանիշների համակարգված վերլուծություն և արժանահա-
վատ կանխատեսում: 

 

ЛУСИНЕ МУРАДЯН  
 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТАБИЛЬНОСТИ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА  
 

Ключевые слова: внешняя стабильность, текущий счет, 
пограничные меры, сбалансированный уро-
вень  
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Учитывая потребность и актуальность оценки внешней устойчивости экономики, в ста-
тье были обсуждены различные методологические подходы оценки внешней стабильности. Бы-
ли проанализированы сравнительные преимущества и недостатки. В результате сравнитель-
ного анализа указаны основные проблемы, связанные с оценкой устойчивого уровня текущего 
счета. 

 

LUSINE MURADYAN 
 

ASSESSMENT APPROACHES TO CURRENT ACCOUNT STABILITY  
  

Key Words: external stability, current account, marginal 
measures, balanced level 

 

Taking into consideration the fact that demand assessment of external stability is very crucial and 
up to date issue, methodological approaches to assessment of external stability are discussed. Their 
comparative advantages and disadvantages are analysed as well. As a result of analysis the main 
problems connected with assessment of steady level of current account are indicated. 

 
 
 
ԱՆՆԱ  ՅՈԼՅԱՆ 
Հայցորդ, ՀՊՏՀ 

 

ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ԴԵՐԸ  
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԲԻԶՆԵՍ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  ինտերնետ գովազդ, բաններ, կոնտեքստա-
յին գովազդ, թարքեթինգ, շուկայի դիրքավո-
րում, եկամուտ 

 
Ինտերնետային և համատեքստային գովազդը (առցանց գովազդը) ամենահանրաճանաչ և 

օգտակար գովազդ են հանդիսանում սպառողի և գովազդատուի համար: Ուստի առևտրային գո-
վազդ երևույթը պահանջում է խոշոր ծավալի դրամական հոսքեր: Հետևաբար, իրազեկորեն կազ-
մակերպված համատեքստային որոնողական գովազգային արշավը իր արդյունավետությամբ կա-
րող է արդարացնել ծախսերը: 

 

Ինտերնետային գովազդը, որպես ծառայությունների և ապրանքների առաջմղման 
միջոց, հանդիսանում է ժամանակակից գովազդի հիմնական գործիքներից մեկը: Այն լայն 
կիրառություն է ստացել ինչպես փոքր և միջին հարկատուների, այնպես էլ խոշոր հարկա-
տուների շրջանում:  

Ինտերնետ գովազդի տարբեր տեսակների լայն կիրառությունը պայմանավորված է 
նրանով, որ գովազդի ժամանակակից ձևը առավել քիչ ծախսատար է ինչպես ֆինանսա-
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կան, այնպես էլ ժամանակի առումովF

1
F: Հետևաբար` ինտերնետ գովազդը կամ օնլայն գո-

վազդ հարմար է գրեթե բոլոր ապրանքների ու ծառայությունների պարագայում: Վերջի-
նիս հարմարավետությունը պայմանավորված է նրանով, որ ինտերնետում հնարավոր է 
ոչ միայն ուղղակի գովազդ տեղադրել, այլ գովազդը օնլայն հասանելի դարձնել հենց այն-
տեղ, ուր դրա արդյունավետությունն առավելագույնը կլինի: 

Եթե համեմատենք ավանդական գովազդի և ինտերնետ գովազդի առանձնահատ-
կությունները, ապա ժամանակակից բիզնեսը նախընտրում է կիրառել ինտերնետ գո-
վազդ հետևյալ պատճառներովF

2
F` 

 այն ապահովում է բարձր ինտերակտիվություն, 
 այն ունի առավել մեծ լսարան` առանց սեռատարիքային սահմանափակումների և 

նախասիրությունների, 
 առավել ճկուն է շուկայում և ունի կոնկրետ դիրքավորում, որը կոչվում է թարքեթինգ, 
 սպառողների ավելացում` ի հաշիվ մեդիաչափագրման:  

Աշխարհի զարգացած երկրներում բիզնեսի վարման ժամանակակից ձևերը պահան-
ջում են տնտեսական հարաբերությունների զարգացում, ինչի արդյունքում բիզնեսի, հա-
սարակության և պետության միջև առաջանում են տնտեսական, իրավական, քաղաքա-
կան, սոցիալական և բարոյա-հոգեբանական հարաբերություններ: Դրանց արդյունքում` 
փոխվում են բիզնեսի վարման կարծրատիպեր: Այդ փոփոխություններին զուգահեռ, գոր-
ծարարները շարունակ փնտրում են նոր ուղիներ` մրցակցային հնարավորությունների 
ավելացման, նոր շուկաների գրավման համար: Այդ առումով, մեծ դեր է խաղում ինտեր-
նետ գովազդը, որի հանդես է գալիս հետևյալ տեսակներովF

3
F`  

1. Hթեմատիկ կայքերում և բլոգերում՝ մեդիա գովազդ, 
2. Hկոնտեքստային որոնողական գովազդ, H HթիրախայինH H(թարքեթավորված) գովազդ 

սոցիալական կայքերումH, 
3. Hէլեկտրոնային փոստով մարքեթինգ` գովազդային նամակների ցրումH: 
Ժամանակակից բիզնեսի արդյունավետությունը պայմանավորված է ժամանակակից 

գործիքների կիրառմամբ: Օրինակ՝ ինտերնետային գովազդի կազմակերպումն իրակա-
նացվում է որոնողական կոնտեքստային գովազդի միջոցով: 

Այսինքն` ինտերնետում տեղադրված կոնտեքստային (բովանդակային կամ իմաստա-
յին) գովազդը հաճախորդներներ գրավելու արագ գործիք է: Ընդ որում, համատեքստային 
գովազդի օգնությամբ կարելի է վաճառել ցանկացած տեսակի ապրանք կամ ծառայություն:  

Կոնտեքստային գովազդը, այսպես ասած, «գովազդային բաններ» էF

4
F, ինչն իրակա-

նացվում է վեբ-էջում տեքստային հայտարարության տեղադրման միջոցով: Այն իր տես-
քով սպառողին միանգամից հասկանալի է որպես գովազդ: Նման բաններները կամ 

                                            
1 M. Porter, Internet advertising models.Harvard Business Review 79, no. 3 (March 2001): pp. 62–78. 
2 http://www.economist.com/node/7138905 
3 http://na-businesspress.homestead.com/JMDC/SvatosovaV_Web6_4_.pdf 
4 http://smallbusiness.chron.com/effect-internet-modern-businesses-corporations-896.html 
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տեքստային հայտարարությունները տեղակայված են լինում որոնողական համակարգերի 
կամ թեմատիկ կայքերի էջերին` գլխամասում, աջ և ձախ կողմերում, տեքստի միջակայ-
քում, ներքևում: 

Հարց է առաջանում. «Ինչո՞վ է կոնտեքստային գովազդը տարբերվում գովազդի այլ 
տեսակներից»: Պետք է նշել, որ կոնտեքստային գովազդը առավելապես առանձնանում է 
տվյալ էջի կոնտեքստում: Կոնտեքստային կամ համատեքստային որոնողական գովազդն 
իր իմաստով համապատասխանում է այն էջի բովանդակությանը, որտեղ ցուցադրվում 
էF

1
F: Օրինակ, եթե ենթադրենք, որ էջն այցելում է թիրախային լսարան, ուրեմն կոնտեքս-

տային գովազդը դիտում է հենց թիրախային լսարանը: Կոնտեքստային գովազդը ցուցա-
դրվում է միայն կայքի այն օգտվողին կամ այցելուին, ում կարող է հետաքրքրել: 

Օրինակ` որոնողական համակարգում որոնելով «կոնտեքստային գովազդ», «ինտեր-
նետային գովազդ», «որոնողական գովազդ» հասկացությունները որոնման էջերի վե-
րևում, ներքևում, աջ կողմում ցուցադրվում են այդ որոնողական հարցման բովանդակու-
թյանն իմաստով մոտ գովազդային հայտարարություններ: Այսինքն` կայքի ներքին կա-
ռուցվածքն այնպես է կարգավորված, որ որոնողական հարցման արդյունքներին զուգա-
հեռ կայքի այցելուին գովազդային պահուստից ցուցադրվում է կոնկրետ որոնողական 
հարցման բովանդակությանը իմաստով մասնակի կամ ամբողջությամբ համապատաս-
խանող գովազդ: 

Որոնողական կոնտեքստային գովազդի առևտրայնացումը պայմանավորված է հա-
ճախորդների կամ սպառողների ավելացմամբ, ինչն իրականացվում է «քլիք» կոճակի 
սեղման միջոցով: Վերջինիս արդյունքում ստեղծվում է եկամուտ, մասնավորապես, գո-
վազդատու կայքը գովազդող կայքին, այսինքն` մատակարարին փոխանցում է գումար 
միայն իրականայցելուների համար, այլ ոչ թե ուղղակի գովազդ տեղադրելու համար, որը 
միգուցե և չդիտի որևէ այցելու: 

Կոնտեքստային որոնողական գովազդն ինտերնետային գովազդի ամենաշահավետ 
տարբերակներից է: Այն նաև արդյունավետ է Hկայքի առաջ մղմանH համար, երբ հարկա-
վոր է կայքի դիրքը բարձրացնել որոնողական հարցումների արդյունքներում: 

Այսպիսով` ինտերնետային գովազդը, ինչպես նաև կոնտեքստային որոնողական գո-
վազդը ժամանակակից բիզնես միջավայրը դարձնում են առավել ճկուն, ինչպես նաև 
սպառողի ու գովազդատուի համար` առավել պահանջված ու շահավետ: Հետևաբար` ին-
տերնետային գովազդի լայն կիրառությունը դարձել է բավականին շահավետ, ինչն ենթա-
դրում է խոշոր դրամաշրջանառություն: Այդուհանդերձ, գրագետ կազմակերպված կոն-
տեքստային գովազդի արշավն իր արդյունավետությամբ արդարացնում է ծախսերը: 

 

                                            
1 http://www.enterprisemedia.co/blog/bid/233785/The-Importance-of-Internet-Marketing-For-The-Modern-Business 
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АННА ЁЛЯН 
 

РОЛЬ ИНРЕТНЕТ-РЕКЛАМЫ В СОВРЕМЕННОЙ БИЗНЕС-СРЕДЕ 
 

Ключевые слова: интернет реклама, баннеры, контекст-
ная реклама, таркетинг, позиционирование 
на рынке, выручка  

 

Контекстно-поисковая реклама как разновидность интернет-рекламы наиболее востребо-
вана и выгодна для потребителя и рекламодателя. Интернет-реклама, являясь важной состав-
ляющей электронной коммерции, предполагает наличие достаточного объема денежных пото-
ков. Тем не менее, грамотно организованная кампания поисковой интернет-рекламы по своей 
эффективности оправдывает расходы. 

 

ANNA YOLYAN  
 

ROLE OF INTERNET ADVERTISING IN MODERN BUSINESS ENVIRONMENT 
 

Key Words: internet advertising, banners, context adverti-
sing, targeting, market positioning, proceeds 

 

Internet and contextual advertising (online advertising) are most popular and beneficial to the 
consumer and advertiser. Consequently, commercial advertising phenomenon requires a large amount 
of monetary flows. However, efficiency of competently organized contextual advertising campaign 
justifies the expenses. 

 
 
 
ԱՆԱՀԻՏ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ 
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿՈԼԵԿՏԻՎԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
 ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  միջանձնային հարաբերություններ, հոգեբա-
նական մթնոլորտ, աշխատանքի արտադրո-
ղականություն, նախաձեռնողականություն, 
մարդկային ռեսուրսների կառավարում, գրա-
սենյակային գողություն 

 
Աշխատանքային խմբերի սոցիալ-հոգեբանական կլիմայի հիմնախնդիրների ուսումնասիրման 

ժամանակ կարևոր է այն գործոնների և ցուցանիշների դիտարկումը, որոնք ազդում են այդ կլիմա-
յի ձևավորման վրա ու վկայում կլիմայի ինչպիսին լինելը: Ցուցանիշների բացահայտումը հնարա-
վորություն է տալիս կառավարել և նպաստավոր դարձնել աշխատանքային խմբերի հոգեբանա-
կան կլիման, որը, այլ հավասար պայմաններում, պայմանավորում է ամբողջ կազմակերպության 
կամ դրա առանձին ստորաբաժանումների հաջողությունը և մրցունակությունը: 
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Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում աշխատող մենեջերներին և 
խորհրդատուներին լավ հայտնի է, որ ֆիրմայի, կազմակերպության արտադրական ու 
առևտրային ցուցանիշների անակնկալ, անսպասելի անկման ավելի հաճախ հանդիպող 
պատճառներից է այդ կազմակերպության կամ դրա առանձին ստորաբաժանումների սո-
ցիալ-հոգեբանական կլիմայի (ՍՀԿ) վատթարացումը:  

Աշխատանքային կոլեկտիվների ՍՀԿ-ի կտրուկ փոփոխությունը միայն մասնակիորեն 
կարող է պայմանավորված լինել դրանց ղեկավարների կամ կառավարման ոճի փոփո-
խությամբ: Նոր ղեկավարը միշտ կոլեկտիվ է բերում «ճիշտ» հարաբերությունների սեփա-
կան պատկերացումները և սկսում է դրանք ակտիվորեն ներդնել: Հաճախ հետևանքները 
լինում են ցավալի. հին ավանդույթները, ձևավորված հարաբերությունները փլուզվում են, 
իսկ նորերը՝ չեն ձևավորվում: Արդյունքում ընկնում է գործունեության արդյունքների 
ապահովման նկատմամբ աշխատողների շահագրգռվածությունը, բարձրանում՝ կադրերի 
հոսունությունը, իջնում՝ մոտիվացիան և այլն:  

ՍՀԿ-ի փոփոխությունները կարող են լինել ոչ այնքան արմատական, սակայն կադրե-
րի գծով պրոֆեսիոնալ աշխատողը միշտ պետք է հիշի կազմակերպության բոլոր ստորա-
բաժանումների ՍՀԿ-ների պարբերական մոնիթորինգի անհրաժեշտության մասին:  

Աշխատանքային կոլեկտիվի ՍՀԿ-ն դրա անդամների կոլեկտիվի՝ իբրև ամբողջու-
թյան նկատմամբ սոցիալապես պայմանավորված հարաբերականորեն կայուն վերաբեր-
մունքի համակարգ է: Այն միշտ ձևավորվում է միջանձնային հարաբերությունների հիման 
վրա, հետևաբար դրանց վիճակի ցուցանիշ է:  

Միջանձնային հարաբերությունները կարող են աշխատողների մոտ ձևավորել ինչ-
պես բարձր ու դրական, այնպես էլ բողոքական տրամադրություն: Եթե անձնակազմի 
դժգոհությունն աճում է, ապա այդ մասին հենց սկզբում իմանալը հեշտ չէ, սակայն, բոլոր 
դեպքերում կան որոշակի նշաններ (ցուցանիշներ), որոնք փաստում են սոցիալական 
խմբում ձևավորված ոչ նպաստավոր հոգեբանական կլիմայի գոյությունը:  

Նախ, հաճախակի են դառնում ուշացումները. եթե աշխատողը, որը նախկինում աչ-
քի է ընկել ճշտապահությամբ, հանկարծ սկսում է ուշանալ աշխատանքից կամ գործնա-
կան հանդիպումներից, ապա դա կարող է լինել նրա բացասական տրամադրության կամ 
վերաբերմունքի դրսևորում: Իհարկե, յուրաքանչյուր մարդ կարող է աշխատանքից ուշա-
նալ տարբեր օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով, սակայն, եթե դա ձեռք է բերում 
քրոնիկ բնույթ, ապա ղեկավարությունը պետք է մտահոգվի: Ուշացումներն առաջին հեր-
թին խոսում են ֆիրմայի նկատմամբ աշխատողի ոչ հարգալից վերաբերմունքի մասին 
կամ նրան այլևս չեն մտահոգում ֆիրմայի հեղինակությունը, վարկանիշը: Բացառված չէ, 
որ նա արդեն նոր աշխատատեղ և հարմար աշխատանք է փնտրում: 

Մյուս ցուցանիշը հիվանդության թերթիկների հաճախակիությունն է. աշխատանքից 
հիվանդության թերթիկի հիման վրա բացակայությունը շատ աշխատողների համար 
հանգստի մեկնելու գերազանց հնարավորություն է (թվացյալ հիվանդների առումով): Իսկ 
եթե աշխատողն իսկապես սկսում է հաճախակի հիվանդանալ, ապա դա կադրերի գծով 
մենեջերի համար անհանգստանալու լուրջ առիթ է: Հաճախակի գաստրիտները, ստա-
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մոքսի խոցերի սրումներն ամենատարածված հիվանդություններն են, որոնք, այլ հավա-
սար պայմաններում, առաջանում են լարված աշխատանքից կամ բացասական հույզերի 
«առատությունից»: 

Բացասական կլիմայի ախտանշան կարելի է համարել նաև աշխատողների երկա-
րատև ընդմիջումները: Կազմակերպությունները հիմնականում կարգավորում են ճաշի 
ընդմիջման ինչպես տևողությունը, այնպես էլ դրա կազմակերպումը: Եթե աշխատողները 
ուշ են վերադառնում ճաշի ընդմիջումից կամ առանձնապես չեն էլ շտապում վերադառ-
նալ, ապա ղեկավարությունը և մարդկային ռեսուրսների կառավարման ծառայությունը 
պետք է մտահոգվեն պատճառների համար: Շատ հնարավոր է աշխատողը ուշացել է, 
քանի որ ճաշի ընդմիջման ընթացքում հարցազրույցի է մասնակցել մեկ այլ ֆիրմայում, 
կամ նա պարզապես ցանկացել է ձգել, երկարացնել ազատ րոպեները և չվերադառնալ 
տհաճ աշխատանքին: Առավել ցայտուն ցուցանիշ է կոլեկտիվ ուշացումը, որը վկայում է 
այն մասին, որ աճող դժկամությունը «ախտահարել է» կոլեկտիվի մեծ մասը, նշանակում 
է առճակատմանը կամ կադրերի իրական հոսունության դրսևորմանը շատ քիչ է մնացել:  

Ուշադրության են արժանի նաև գործընկերների հետ շփումից խուսափելու դեպքերը. 
եթե շփվող, բարեկամասեր, մարդասեր, բարյացակամ աշխատակիցը աստիճանաբար 
խուսափում է իր գործընկերներից, երևի ունի վարքի նման փոփոխության պատճառ: Բա-
րեկամական հաղորդակցումը ձևական բնույթ է ձեռք բերում, երբ կորցնում է գործարար 
կապերը պահելու նախկին արդիականությունը կամ պահանջը: Հնարավոր է մարդը նոր 
աշխատանք է փնտրում կամ մտածում է նման քայլի նպատակահարմարության մասին: 
Դժգոհության պատճառը կարող է թաքնված լինել և' հորիզոնական և' ուղղահայաց կա-
պերի մեջ, կոլեկտիվի առանձին աշխատողի վերաբերմունքում կամ ղեկավարության 
որոշումների հետ ընդհանուր անհամաձայնության մեջ:  

Աշխատանքային կոլեկտիվի ոչ նպաստավոր հոգեբանական կլիմայի բավականին 
«հարմար» ցուցանիշ է աշխատողների անհատական աշխատանքի արտադրողականու-
թյան անկման ցուցանիշը: Այն հարմար է նրանով, որ կարելի է հեշտորեն հաշվարկել և 
հետևել դրա համեմատական դինամիկային: Եթե նախկինում աշխատողը աշխատանքի 
արտադրողականության որևէ խնդիր չուներ, հաջողությամբ էր կատարում պլանային 
առաջադրանքները, ապա աշխատանքի որակի անկման ժամանակ կամ քանակը չապա-
հովելու դեպքում ղեկավարությունը պետք է զգուշանա: Նման վարքագծի դեպքում ֆիր-
ման կկրի ուղղակի կորուստներ և մյուս աշխատողները կարող են հեշտորեն կրկնօրինա-
կել այդ վարքագիծը: Եթե մասնագետն ինչ-որ լուրջ դժգոհություն ունի, սակայն հնարա-
վորություն չունի այլ աշխատանքի տեղափոխվել, ապա նա կդադարի լիարժեք նվիրումով 
աշխատել և իր ազատ ժամանակը կօգտագործի այլ կազմակերպություններ ինքնակեն-
սագրական ուղարկելով: 

Կոլեկտիվի անբարենպաստ հոգեբանական կլիմայի ցուցանիշ է նաև աշխատողների 
նախաձեռնողականության բացակայությունը: Եթե միշտ գործունյա և ակտիվ մասնա-
գետն անսպասելիորեն դադարում է աշխատանքի օպտիմալացման փորձեր կատարել, 
ապա կադրերի գծով մենեջերը պետք է արագորեն պարզի պատճառները: Նախաձեռնո-
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ղականությունը խոսում է այն մասին, որ մարդը լիարժեքորեն ընդգրկված է կազմակեր-
պության գործունեության մեջ և իր մասնագիտական աճը կապում է այդ կազմակերպու-
թյան հետ: Եթե աշխատողները հրաժարվում են իրենց կարծիքը հայտնել ժողովներին, 
բանավիճել, առաջարկություններով հանդես գալ, ապա պետք է ենթադրել, որ կազմա-
կերպության հաջողությունն արդեն նրանց չի հետաքրքրում: Ավելին, նրանց արդեն կա-
րող է չհետաքրքրել նաև սեփական առաջխաղացումը: 

Մարդկանց մեծ մասը հակված չէ ղեկավարության ներկայությամբ աղմկոտ զրույց-
ներ վարել, բանավիճել, սակայն թռուցիկ խոսքերի կամ կատակների փոխանակումը կա-
րող է շատ տեղին լինել և հաճախ դրսևորվել: Եթե հաղորդակցումը խմբի ներսում ան-
սպասելիորեն ընդհատվում է, իսկ աշխատողները ցուցադրաբար անցնում են աշխա-
տանքի կատարմանը, երբ ղեկավարը մուտք է գործում աշխատասենյակ, ընդորում՝ հա-
ճախակի, ապա մենեջերը պետք է մտահոգվի դրա բացասական հոգեբանական կլիմայի 
համար: Առավել ցայտուն արդյունքներ կարելի է ստանալ, եթե դրսևորվող վարքագիծը 
համեմատության մեջ դրվի ամիսներ առաջ դրսևորած վարքագծի հետ: Հնարավոր է, որ 
կոլեկտիվը հակազդում է ընդունված կառավարչական որոշմանը կամ այդպիսով իր 
դժգոհությունն է հայտնում այն խնդիրներից, որոնք արձագանքի չեն արժանացել ղեկա-
վարության կողմից: Մարդկային ռեսուրսների կառավարման մենեջերների ուշադրությու-
նը պետք է սևեռվի տեղեկատվական նման ձախողումների վրա, այլապես նա կարող է 
հեշտորեն դառնալ կոլեկտիվի «զոհը»:  

Բացասական կլիմայի ազդանշան է նաև աշխատողների շրջանում կոնֆլիկտների 
հաճախակի դառնալը: Հակադրվող, ընդդիմացող անձիք կան բոլոր կոլեկտիվներում, 
սակայն եթե միմյանց հետ սկսում են առճակատվել նաև խաղաղասեր աշխատակիցները, 
ապա դա խոսում է անբարենպաստ հոգեբանական կլիմայի մասին: Եթե նման կոնֆ-
լիկտները ժամանակին չկանխվեն, ապա աստիճանաբար կդառնան հաճախորդների, այ-
ցելուների, գործարար ընկերների «ձեռքբերումը»: Վերջինը միանշանակ բացասաբար 
կանդրադառնա կազմակերպության հեղինակության վրա: 

Աշխատանքային կոլեկտիվի բացասական հոգեբանական կլիմայի գոյության ցուցա-
նիշ է նաև գրասենյակային գողության դեպքերի հաճախակի դառնալը. եթե աշխատողն 
իր աշխատանքից բավարարվածություն չի զգում, ապա նա կարող է իր ծախսերը փոխ-
հատուցել իրեն հասանելի ցանկացած ճանապարհով: Գրասենյակի փոքր գողությունը 
գործատուի հետ հոգեբանական հաշվեհարդարի ամենատարածված ձևերից է. անսպա-
սելիորեն կարող է մեծանալ թղթի, ներկի ծախսը, արագ վերջանան կամ անհետանան 
գրիչները, ծառայողական հեռախոսից կատարվեն միջքաղաքային կամ բջջային զանգեր, 
կորպորատիվ տրանսպորտից օգտվեն ոչ ըստ նշանակության: Ցանկացած դեպքում 
նման վարքագիծը փաստում է, որ աշխատողն իր աշխատավարձը նույնական չի համա-
րում իր գործադրած ջանքերին՝ դժգոհ է և այդ ճանապարհով փորձում է փոխհատուցել 
գործադրված ջանքերը:  

Անբարենպաստ մթնոլորտի ձևավորման պատճառների բացահայտումը խիստ կա-
րևոր է կազմակերպության կադրային ճիշտ քաղաքականության մշակման կամ դրա վե-
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րաձևակերպման տեսանկյունից: Կարևոր է որոշել ինչպես լավագույն մասնագետին հետ 
պահել ազատվելու որոշում ընդունելուց. սկզբի համար անհրաժեշտ է զրուցել այն աշ-
խատողի հետ, ով ցանկանում է լքել կազմակերպությունը: Զրույցի ընթացքում պետք է 
պարզել, թե աշխատողն ինչու է ցանկանում ազատվել աշխատանքից, արդյոք նա նոր 
աշխատանք արդեն գտել է և, եթե «այո», ապա նրան ինչն է գրավել: Այդպիսով հնարա-
վոր կլինի պարզել աշխատողի մոտիվացիայի և ապամոտիվացիայի ընդարձակ սպեկտո-
րը և ընտրել խթանման առավել նույնական, քիչ ծախսատար, քան հաստիքի բարձրա-
ցումն է, անգամ լրիվ անվճար միջոցներ: 

 
АНАИТ ШАХБАЗЯН  

 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА  
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

Ключевые слова: межличностные отношения, психологи-
ческий климат, эффективность труда, 
предприимчивость, показное молчание, 
управление людскими ресурсами, офисное 
воровство  

 

В процессе изучения социально-психологического климата рабочих групп организаций важен 
анализ тех факторов и показателей, которые влияют на формирование этого климата и ха-
рактеризуют его состояние. Выявление показателей дает возможность управлять и делать 
благоприятным психологический климат рабочих групп, что, при других равных условиях, обус-
лавливает успех и конкурентоспособность всей организации и его отдельных подразделений. 

 
ANAHIT SHAHBAZYAN  
 

INDICATORS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE OF LABOR STAFF 
 

Key Words: interpersonal relationships, psychological cli-
mate, efficiency of work, initiative, conspicuous 
silence, human resources management, office 
robbery 

 

Via socio-psychological study of labor groups of organizations it is important to analyze (review) 
the factors and indicators that influence the formation of climate. Identifying indicators enables to 
manage and create a favorable psychological climate of working groups leading to success and 
competitiveness of entire organization and its individual divisions. 
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ՄԱՐԻԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 
ԿՈՆՑԵՊՏՈՒԱԼ ՄՈԴԵԼՆԵՐ 

 

Հիմնաբառեր.  կորպորատիվ սոցիալական պատասխա-
նատվություն, ԿՍՊ ձևեր, ԿՍՊ մոդելներ, 
ԿՍՊ բուրգ, հատվող շրջանների մոդել, հա-
մակենտրոն շրջանների մոդել 

 
Հոդվածում ամփոփ ներկայացված են կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության 

էությունը, սահմանումների հիմնական մոտեցումները, ԿՍՊ դերը` որպես տնտեսական, իրավա-
կան, բարոյական և մարդասիրական պատասխանատվության ձևերի ամբողջություն, ինչպես նաև 
հակիրճ դիտարկվում են կոնցեպտուալ երեք հիմնական մոդելները` ԿՍՊ բուրգը, հատվող շրջան-
ների և համակենտրոն շրջանների մոդելները: 

 

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության (ԿՍՊ) մասին բազմաթիվ հա-
կադիր տեսությունների և տեսակետների առաջացման շնորհիվ ձևավորվել է որոշակի 
փիլիսոփայություն, որը, չնայած տեսական հիմնադրույթների տարբերություններին, միա-
նման հիմնարար գաղափար է դնում սոցիալական պատասխանատվության հիմքում՝ հա-
մարելով, որ կազմակերպությունները պարտավոր են իրենց ներդրումն ունենալ սոցիալա-
կան առաջընթացում: Բոլոր մասնագետներն ընդունում են, որ կազմակերպություններն 
ունեն հասարակության և մյուս շահակիցների առջև պատասխանատվության տարբեր 
տեսակներ, և փորձում են բացահայտել ինչպես պատասխանատվության այդ փունջը, 
այնպես էլ առաջարկում են սոցիալական ոլորտում նրանց ծավալած գործունեության 
չափման տարբերակներ:  

Հայտնի է, որ ԿՍՊ հասկացության բազմաթիվ մեկնաբանություններ կան, և ընդուն-
ված է համարել, որ դրանցից որևէ մեկը ամբողջական չի ներկայացնում դրա էությունը, 
այլ բնութագրում է դրա մի մասը միայն: Այն իր մեջ ընդգրկում է տնտեսական, իրավա-
կան և կամավոր այլ գործողություններ: Մասնավորապես, հակիրճ կարելի է ներկայացնել 
տարբեր տեսաբանների մոտեցումները. 

Ըստ Ֆրիդմանի` կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության շրջանակնե-
րում «կազմակերպության գործունեությունը պետք է ուղղված լինի միայն շահույթի ստաց-
մանը»F

1
F, այնինչ Դեվիսի ու Բեքմանի մեկնաբանությամբ այն ավելին է, քան շահույթի 

ստացումը, իսկ ըստ Շթայների` «այն ընդգրկում է ողջ տնտեսական, սոցիալական և կա-
մավոր գործունեությունը: Եվ երբ կազմակերպությունն աճում է, դրան զուգահեռ մեծա-

                                            
1 Friedman's Theory of Corporate Social Responsibility, Thomas Carson: Business & Professional Ethics Journal Vol. 

12, No. 1 (Spring, 1993), p. 4. 
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նում է նաև նրա սոցիալական պատասխանատվության աստիճանը»F

1
F: Մյուս սահմանում-

ները վերաբերում են առավելապես սոցիալական խնդիրներին, ինչպիսիք են` խտրակա-
նությունը, ապրանքի անվտանգությունը և շրջակա միջավայրը: Իսկ սահմանումների եր-
րորդ խմբում կարևորվում է ոչ թե այն, թե որ խնդիրների համար է պատասխանատու 
կազմակերպությունը, այլ` թե ինչ փիլիսոփայությամբ է դրանց լուծում տալիս: Այս հիմքի 
վրա են ձևավորվել կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության դասական, շա-
հառուների, սոցիալական պահանջների և սոցիալական ակտիվության մոդելներըF

2
F:  

Եվ, ըստ էության, չի կարելի անտեսել տեսաբանների կողմից ԿՍՊ վերաբերյալ տե-
սակետներից որևէ մեկը, քանի որ իրականում կորպորատիվ սոցիալական պատասխա-
նատվությունն ու ընկերությունների գործունեությունն ընդգրկում են ինչպես տնտեսա-
կան, այնպես էլ իրավական, բարոյական ու մարդասիրական պատասխանատվությունը: 
Հասկանալու համար կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության բնույթը և 
ներկայացվող մոդելների էությունը` հակիրճ ներկայացնենք դրանցից յուրաքանչյուրը: 

Տնտեսական պարտավորությունը ենթադրում է, որ կազմակերպությունը գործում է 
շահույթի ստացման նպատակով: Դրա պատճառն այն է, որ եթե կազմակերպությունը չի 
կարողանում շահույթ ապահովել, ապա այն չի կարող երկարաժամկետում պահպանել իր 
գոյությունը, արդյունքում աշխատողները կդառնան գործազուրկ, իսկ կազմակերպությու-
նը չի կարողանա անցնել իր սոցիալական պարտականությունների իրացմանը:  

Ձեռնարկության իրավական պարտականությունները օրենքով սահմանված պահանջ-
ներին համապատասխանությունն է: Շահութաբեր լինելուց բացի, կազմակերպությունը 
պետք է գործի օրենքին համապատասխան, ինչը համարվում է կորպորատիվ սոցիալա-
կան պատասխանատվության գլխավոր պահանջներից մեկը:  

Բարոյական պարտականությունները ենթադրում են ոչ թե իրավական կարգավո-
րում, այլ իրենց հիմքում դրվում է հենց կազմակերպության վերաբերմունքը գործարարու-
թյան նկատմամբ, ընդ որում` կամավոր: Բարոյական պարտականությունների թվում են, 
օրինակ՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նվազեցման նպատակով իրականացվող 
միջոցառումները, աշխատողներին առաջխաղացման հնարավորությունների ընձեռումը, 
բարձր աշխատավարձերի սահմանումը և այլն: 

Մարդասիրական պարտականությունների շարքը ենթադրում է, որ կազմակերպու-
թյունը չի սահմանափակվում միայն ներկայացվող պարտադիր պահանջների բավարար-
մամբ: Այս դեպքում այն ձգտում է հասարակությանը օգտակար լինելուն, օրինակ՝ բարե-
գործության միջոցով: 

Կարող ենք առանձնացնել պատասխանատվության նշված տեսակները միասնակա-
նորեն դիտարկող և դրանց միջև կապերը ներկայացնող կոնցեպտուալ երեք հիմնական 
մոդել, որոնք գրաֆիկորեն ներկայացվում են բուրգի, հատվող շրջանների և համակենտ-
րոն շրջանների տեսքով: 
                                            
1 Corporate Social Responsibility and Related Terms; L. Schaeffer and C. P. Dunn; p.5. 
2 A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, Archie B. Carroll, HThe Academy of 

Management ReviewH HVol. 4, No. 4, 1979H. 
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Այս մոդելներից առավել տարածվածը Քարոլի քառակողմ բուրգի մոդելն է, որում 
պատասխանատվության նշված տեսակները դիտարկվում են հիերարխիկ կերպով` ըստ 
կարևորության, ընդ որում` առավել մեծ դեր ունի տնտեսականը, քանի որ մյուսները 
հիմնվում են տնտեսականի վրա, և առանց կազմակերպության տնտեսական դերի իրաց-
ման մյուսները սոսկ ենթադրություններ ենF

1
F: Այնուհետև, քանի դեռ կազմակերպությունը 

չի բավարարել ներքևում գտնվող պարտականությունները, մասնավորապես՝ իր բաժնե-
տերերի և օրենքի նկատմամբ, նա չի կարող անցնել ավելի բարձր մակարդակի դերերի, 
այսինքն` բարոյական ու մարդասիրական պարտականությունների կատարմանը: 

Հատվող շրջանների մոդելը (Ջոնս, Շվարց, Քարոլ) հակադրվում է բուրգին` ընդունե-
լով, որ գոյություն ունեն որոշակի կապեր նշված պատասխանատվությունների միջև, ընդ 
որում` հիերարխիկ մոտեցումն այս պարագայում բացառվում է: Պատասխանատվության 
բոլոր չորս տեսակները զարգանում և իրականացվում են միաժամանակ` մեկ համակար-
գում, դրանով իսկ ապահովելով կազմակերպության գործունեության ներդաշնակությունն 
ու արդյունավետությունը: 

Համակենտրոն շրջանների կոնցեպտուալ մոդելում (Տնտեսական զարգացման հանձ-
նաժողով, Բլոմսթրոմ, Դևիս), ինչպես Քարոլի բուրգում, բիզնեսի տնտեսական դերն ունի 
առաջնային բնույթ, սակայն հիմնական տարբերությունն այն է, որ Քարոլի մոդելում 
տնտեսական դերը դիտվում է որպես` «լինել շահութաբեր», այնինչ համակենտրոն շրջան-
ների դեպքում այն կարելի է ներկայացնել որպես «լինել կառուցողական շահութաբեր»: 
Ընդ որում` այստեղ չկա հիերարխիա` ի տարբերություն բուրգի և չկան կապեր` ի տարբե-
րություն հատվող շրջանների մոդելի, այլ տնտեսական դերն ունի արմատական բնույթ, 
իսկ մյուս երեք դերերը` իրավական, բարոյական և մարդասիրական, կառուցվում են դրա 
շուրջը և ներթափանցում դրա մեջF

2
F: 

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության կոնցեպտուալ մոդելները հիմք 
են ծառայում գործնական մոդելների ձևավորման համար, որոնք իրենց մեջ անպայմանո-
րեն կրում են նաև ազգային տարրեր ու մոտեցումներ: Եվ ըստ դրա տարբերում են նաև 
ԿՍՊ ամերիկյան, եվրոպական, ճապոնական, բրիտանական մոդելները:  

Ըստ էության, ժամանակակից հասարակությունը զարգանում է սոցիալ-տնտեսական 
և բնապահպանական սուր խնդիրների պայմաններում, և քանի որ գործարարությունը՝ 
որպես հասարակության անքակտելի մաս, ունի բավականին մեծ ազդեցություն վերջինիս 
զարգացման վրա, ապա չի կարելի անտեսել նրա` որպես տնտեսական և հասարակա-
կան ինստիտուտի` սոցիալական պատասխանատվության անընդհատ աճող դերը, որն 
իր մեջ ընդգրկում է ինչպես տնտեսական, այնպես էլ իրավական, բարոյական ու մարդա-
սիրական պարտավորությունները: Հասարակության տեսանկյունից սոցիալական պա-
տասխանատվության կարևորությունն այն է, որ կազմակերպությունները նվազեցնում են 

                                            
1 A. B. Carroll, “The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational 
stakeholders,” Business Horizons 34 (July–August, 1991), p. 41. 

2 Corporate Social Responsibility, Corporate Restructuring and Firm's Performance, Liangrong Zu, Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg, 2009; p. 25. 
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իրենց արտադրական գործունեության բացասական հետևանքները՝ որոշակի ներդրում 
ունենալով տեղական և գլոբալ զարգացման գործընթացում, և դրանով իսկ նպաստում 
հասարակության մեջ իրենց գործունեության նկատմամբ վստահության ձևավորմանը և 
ամրապնդմանը: 

 
МАРИЯ ПЕТРОСЯН  

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответствен-
ность, формы КСО, модели корпоративной 
социальной ответственности, пирамида 
КСО, модель концентричных кругов, модель 
пересекающихся кругов  

 
В статье кратко представлена сущность корпоративной социальной ответственности 

и основные подходы к определению КСО, рассмотрена роль КСО как совокупность экономичес-
кой, юридической, этической и филантропической форм ответственности, также три основ-
ные концептуальные модели КСО: пирамида КСО, модель концентричных кругов, модель пере-
секающихся кругов. 

 

 
MARIA PETROSYAN  
 

CONCEPTUAL MODELS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
 

Key Words: Corporate Social Responsibility, CSR Forms, 
CSR Models, CSR Pyramid, Concentric Circles 
Model, Intersecting Circles Model 

 
The article summarizes the essence of Corporate Social Responsibility, main approaches to CSR 

definitions, the role of CSR as a sum of economic, legal, moral and philanthropic forms of 
responsibility as well as a brief description of three main conceptual models of CSR, i.e. CSR pyramid, 
intersecting circles and concentric circles models. 
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ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՋԱՆՋՈՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 

ՀՀ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՊԱՐԵՆԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 

 

Հիմնաբառեր.  ագրոպարենային համակարգ, ագարարային 
քաղաքականություն, պարենամթերքի ար-
տադրություն, ինքնաբավության մակարդակ, 
մակրոտնտեսական իրավիճակ, արտահան-
ման ծավալներ, համախառն արտադրանք, 
անցումային տնտեսություն 

 

Կարևորելով ագրոպարենային համակարգի դերը տնտեսության զարգացման և կայունության 
գործում, հոդվածում ներկայացվել են ՀՀ ագրարային քաղաքականության էությունն ու նշանա-
կությունը, գյուղատնտեսության ոլորտի առկա վիճակը, գերակա խնդիրները, դիտարկվել են համ-
աշխարհային տնտեսությունն ապակայունացնող հիմնական գործոնները։ Հոդվածում վերլուծվել 
են տեղական պարենամթերքի արտադրության և ինքնաբավության մակարդակի հիմնական ցու-
ցանիշները, դիտարկվել են 2015 թ. հունվար-հունիս ամիսներին տեղական պարենամթերքի ար-
տադրության և արտահանման ծավալները, կարևորվել է ՀՀ անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին։ 

 

Ագրարային քաղաքականությունը նպատակաուղղված է պարենամթերքով բնակչու-
թյան պահանջարկի բավարարմանը` առաջին հերթին տեղական արտադրության հաշ-
վին, որը կարևոր է պարենային անկախության ապահովման տեսանկյունից և երկրի պա-
րենային անվտանգության ապահովման անհրաժեշտ պայման է։  

Հայաստանի Հանրապետության բնատնտեսական պայմանները հնարավորություն 
են ընձեռում գրեթե 65-70%-ով ապահովել կարևորագույն պարենամթերքի նկատմամբ 
ներքին շուկայում ձևավորված պահանջարկը։ Սակայն, մի շարք պարենամթերքների գծով 
կախվածությունը դեռևս մեծ է ներմուծումից, որը անհրաժեշտ է դարձնում ամուր և 
առևտրատնտեսական հարաբերությունների ստեղծումն ու զարգացումը։ Տեղական ար-
տադրությամբ պարենամթերքի ավելացման և անհրաժեշտ մակարդակի ապահովման 
համար առաջնահերթ է ագրոպարենային համակարգի զարգացումը։ Ագրոպարենային 
համակարգի առկա վիճակը, բարեփոխումն ու զարգացումը համարվում է պետության 
ագրարային քաղաքականության և ռազմավարական ծրագրի իրականացման կարևոր 
նախապայմաններից մեկը։  

Ագրարային քաղաքականությունն ուղղված է ինչպես գյուղատնտեսության, այնպես էլ 
ագրոբիզնեսի արդյունավետ և դինամիկ զարգացմանը, որոնք հիմք են տվյալ երկրի սո-
ցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը, պարենային ապահովվածությանն ու ան-
վտանգությանը։ Յուրաքանչյուր երկիր ագրարային քաղաքականություն իրականացվում 
է որոշակի մեթոդներով և մեխանիզմներով, որոնք նպատակաուղղված են գյուղատնտե-
սության ոլորտի և նրան սպասարկող կառույցների բարելավմանն ու զարգացմանը։  
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ՀՀ-ում ագրոպարենային համակարգի արդյունավետ կազմակերպմանը դեռևս խոչ-
ընդոտում են բնատնտեսական ներուժի ոչ արդյունավետ օգտագործումը, չձևավորված 
գյուղական ենթակառուցվածքները, ոռոգման անարդյունավետ համակարգը, գյուղացիա-
կան տնտեսությունների ֆինանսական դժվարությունները, ապահովագրական համա-
կարգի բացակայությունը և այլն։  

Տեղական արտադրության պարենամթերքի ծավալների ավելացումը և ինքնաբավու-
թյան մակարդակի բարձրացումը պահանջում է պետության նպատակային ագրարային 
քաղաքականության իրականացում։ Հատկապես կարևոր է բարձրացնել մշակաբույսերի 
բերքատվությունը, կիրառելով ժամանակակից ագրոտեխնիկա, բարելավել գյուղատնտե-
սական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների կառուցվածքը, բարձրացնել վարելա-
հողերի ու ոռոգման հնարավորությունների օգտագործման մակարդակը, խրախուսել 
գյուղացիական կոոպերացիայի տարբեր ձևերը և այլն։  

Վերջին տարիներին (սկսած 2013 թ.-ից) աշխարհում տեղի են ունենում տնտեսական 
զարգացումներ` գերտերությունների կողմից կիրառվող պատժամիջոցներ, հակամարտու-
թյուններ, բնական աղետներ, կլիմայական փոփոխություններ, մակրոտնտեսական իրավի-
ճակի վատթարացում և այլ, որոնք խոչընդոտում են համաշխարհային տնտեսության 
զարգացմանը։ Քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամից հատկապես տուժում են զար-
գացող և անցումային տնտեսություն ունեցող երկրները, քանի որ անմիջական կախվա-
ծություն ունեն գերտերությունների վարած տնտեսական քաղաքականությունից։ Համաշ-
խարհային տնտեսությունում առկա քաղաքական և տնտեսական իրավիճակի պայման-
ներում ագրոպարենային համակարգի կայունության ապահովումը դառնում է հրատապ։ 
Ուստի, նպատակային ագրարային քաղաքականության իրականացումը համարվում է 
պետության կարևորագույն խնդիրներից, իսկ բնակչությանը տեղական արտադրության 
պարենամթերքով ապահովելը` ռազմավարական ծրագրի հիմնական դրույթներից մեկը։ 

2013-2014 թթ. ՀՀ, ԱՊՀ և այլ երկրների տնտեսություններում՝ կախված քաղաքական 
զարգացումներից, նկատվել է անկայունություն, որը նպաստել է գործազրկության մա-
կարդակի բարձրացմանը, գնաճի մակարդակի ավելացմանը, որոշ երկրներում նաև ար-
ժույթի արժեզրկմանը և արտագաղթի ավելացմանը։ ՀՀ մակրոտնտեսական վիճակը 
բնութագրող ցուցանիշների ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ 2013-2014 թթ. ՀՆԱ-ն 
նվազել` 0.9%-ով (2013 թ՝ 3.5 2014 թ. 3.2%,.), գնաճը՝ 0.6%-ով (2013 թ.՝ 5.8, 2014 թ.՝ 
3.2%), իսկ գործազրկության մակարդակը աճել է 3.7%-ով՝ կազմելով 16.5%F

1
F։  

Գյուղատնտեսությունը, լինելով տնտեսության իրական հատվածի կարևոր ոլորտնե-
րից մեկը, 2013-2014 թթ. ապահովել է ՀՆԱ 19.3%-ը, արձանագրվել է գյուղմթերքի ար-
տադրության ծավալի աճ` 7.2%-ով, իսկ համախառն արտադրանքը կազմել է համապա-
տասխանաբար 2013 թ.՝ 919.1 և 2014 թ.՝ 993.4 մլն. դրամ։  

Իսկ որքանո՞վ է տեղական արտադրության պարենամթերքը ապահովում բնակչու-
թյան պահանջարկը, արդյո՞ք այն ունի ինքնաբավության բարձր մակարդակ։ Այն գնահա-
                                            
1 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, հրապարակումներ, Պարենային ապահովություն և 

աղքատություն, հունվար-դեկտեմբեր, Սոցիալ- տնտեսական վիճակը, 2014 թ.: 



 272

տելու և վերլուծելու նպատակով աղյուսակ 1-ում ներկայացվել է առավել լայն սպառում 
ունեցող ապրանքատեսակների կազմը, արտադրության ծավալը ու ինքնաբավության 
մակարդակը 2010-2014 թթF

1
F։  

Աղյուսակ 1-ի տվյալները վկայում են, որ 2014 թ. նախորդ տարվա նկատմամբ բոլոր 
ապրանքատեսակների գծով, բացառությամբ բուսական յուղից, արձանագրվել է արտա-
դրության ծավալների աճ, հատկապես բանջարեղենի` 954.6 հազ. տոննա (2013 թ. 
նկատմամբ ավելացել է 9%-ով) և կարտոֆիլի` 733.2 հազ.տոննա (2013 թ. նկատմամբ 
ավելացել է 11%-ով) գծով, իսկ ինքնաբավության բարձր մակարդակ ապահովել է խաղո-
ղի` 103.0% և կարտոֆիլի` 102.0% արտադրությունը։ Դեռևս ցածր են բուսական յուղի` 13.1 
և ցորենի` 50.4% գծով ինքնաբավության մակարդակները, որը պայմանավորված է ներ-
մուծման բարձր ծավալներով։ 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ կարևորագույն պարենամթերքի տեղական արտադրության և ինքնաբավության 

մակարդակի ցուցանիշները, 2010-2014 թթ. 
 

Արտադրություն Ինքնաբավություն % 
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2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ցորեն հազ.տ. 183.5 224.1 243.1 311.6 338.2 33.5 36.5 32.9 46.8 50.4 
Կարտոֆիլ հազ.տ 482.0 557.3 647.2 660.5 733.2 100.2 98.2 99.0 102.5 102.0
Բանջարեղ. հազ.տ. 707.6 787.1 849.0 876.0 954.6 98.3 98.2 99.3 99.5 99.0 
Պտուղ և 
հատապտուղ հազ.տ 128.5 239.4 331.7 338.1 291.1 79.8 100.8 100.4 102.7 89.0 

Խաղող հազ.տ 222.9 229.6 241.4 240.8 261.3 101.1 101.4 102.6 102.0 103.0 
Շաքար տոննա 32.5 72.2 69.3 69.6 89.1 35.8 43.9 93.1 92.6 94.1 
Ձու մլն հատ 702.2 633.6 658.1 615.2 638.3 99.2 94.1 99.5 96.3 99.8 
Կաթ հազ. տ. 600.9 601.5 618.2 657.0 700.4 87.0 82.9 83.1 85.0 99.3 

Բուսակ. 
յուղ 

 
տոննա 

 
1.0 0.7 2.7 4.7 3.9 4.1 2.8 9.1 15.1 13.1 

Միս հազ.տ 124.3 127.9 130.3 146.8 163.3 79.2 80.0 82.0 90.0 78.5 
 

Համաշխարհային տնտեսության անկայուն վիճակը (հակամարտություններ, պատժա-
միջոցների, ազգային արժույթի արժեզրկում, գնաճ և այլն) բացասաբար է անդրադառ-
նում ՀՀ տնտեսության վրա, ուստի, կարևորվում է կառավարության նպատակաուղղված, 
հետևողական և վերահսկողական ագրարային քաղաքականության իրականացումը։  

Վիճակագրական տվյալները վկայում են, որ 2015 թ. հունվար-հունիս ամիսների դրու-
թյամբ ՀՀ մակրոտնտեսական իրավիճակը համեմատաբար կայուն է։ Այսպես. տվյալ ժա-
մանակահատվածում ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրվել է արտադրության 

                                            
1 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, հրապարակումներ, Պարենային ապահովություն և աղքատու-

թյուն, հունվար-դեկտեմբեր, Պարենի առկայություն 2014 թ.: 
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և արտահանման ծավալների աճ, որն էլ երկրում ապահովել է տնտեսական ակտիվու-
թյան բարձր ցուցանիշ` 2015 թ. հունվար-հունիս ամիսներին 2014 թ. նույն ժամանակա-
հատվածի նկատմամբ կազմել է 4.2%, իսկ գյուղատնտեսության համախառն արտադրան-
քի ծավալը՝ 235551.5 մլն.դրամ, որն ավելացել է նախորդ տարվա նկատմամբ 14.5%-ով, 
(բուսաբուծության և անասնաբուծության գծով արտադրանքի աճը կազմել է համապա-
տասխանաբար 138.7 և 104.5%)F

1
F։ 

2015 թ. բարենպաստ եղանակային պայմանները, նպաստելով պարենամթերքի ար-
տադրության ծավալի աճին, հնարավորություն է ստեղծել ավելացնել թարմ պտղի և բան-
ջարեղենի արտադրության գծով արտահանման ծավալները։ Այսպես. 2015 թ. հունվար- 
հունիսին արտահանվել է 50.315 տոննա թարմ պտուղ բանջարեղեն՝ նախորդ տարվա 
46450 տոննայի դիմաց, մասնավորապես, 18787 տոննա ծիրան` նախորդ տարվա 1789 
տոննայի դիմաց, կեռաս` 1830 տոննա` նախորդ տարվա 370 տոննայի դիմաց։ Արտա-
հանված պտուղ բանջարեղենի 83%-ը բաժին է ընկել Ռուսաստանի Դաշնությանը, նա-
խորդ տարվա՝ 30%-ի դիմացF

2
F։ 

Կարծում ենք, 2015 թ.-ի հունվար–հունիս ամիսներին գյուղատնտեսության ոլորտում 
4.8% աճը նպատակային ագրարային քաղաքականության, տնտեսավարող սուբյեկտների 
ջանքերի ներդրման արդյունք է։  

Ագրոպարենային համակարգում մշտապես առկա են մարտահրավերներ, որոնք 
հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևողական աշխատանքներ։ Ուս-
տի, գյուղատնտեսության ոլորտի գերակա խնդիրներից կարևորվում է հանրապետության 
պարենային անվտանգության ապահովումը, գյուղատնտեսական ռեսուրսային ներուժի 
առավել արդյունավետ օգտագործումը, տնտեսավարման ձևերի կատարելագործումը, 
առաջնահերթ պարենամթերքի արտադրության և արտահանման ծավալի ավելացումը։ 

Կարծում ենք՝ Եվրասիական տնտեսական միությանը ՀՀ անդամակցությունը կնպաս-
տի մրցակցության բարձրացմանը, տեղական արտադրողների և սպառողների շահերի 
պաշտպանությանը, իսկ գերակա խնդիրները ժամանակին լուծելու և միջոցառումները 
իրականացնելու դեպքում կբարելավվի ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը։ 

 
АРМЕНУИ ДЖАНДЖОЯН  

 

ВЛИЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РА НА МЕСТНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Ключевые слова: агропродовольственная система, сель-
скохозяйственная политика, производство 

                                            
1  ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, հրապարակումներ, Հայաստանի Հանրաապետության 

սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թ. հունվար-հունիսին: 
2 http://minagro.am, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ 

կապերի բաժին 10.08.2015 թ.։ 
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продуктов питания, самодостаточность, 
макроэкономическая ситуация, объем экс-
порта, валовой внутренний продукт, пе-
реходная экономика  

 
Подчеркивая роль агропродовольственной системы в процессе экономического развития и 

стабильности, в статье представлены роль и значение сельскохозяйственной политики, си-
туация в сельском хозяйстве, приоритетные задачи, ключевые факторы дестабилизации ми-
ровой экономики. В статье проанализированы основные показатели местного производства и 
экспорта продуктов питания и уровня самодостаточности, наблюдаемые в январе-июне 2015 
года, а также значение присоединения РА к ЕАЭС. 

 
ARMENUHI JANJOYAN  
 

IMPACT OF RA AGRARIAN POLICY ON LOCAL PRODUCTION OF FOODSTUFF 
 

Key Words: agro-food system, agricultural policy, food 
production, self-sufficiency, macroeconomic 
situation, volume of exports, gross domestic 
product, transition economy 

 

Emphasizing the role of agro-food system in economic development and stability the article 
demonstrates the role and importance of agrarian policy, situation in agriculture, priority objectives, 
key destabilizing factors of world economy. The article analyzes the main indicators of domestic 
production and export of food and self-sufficiency levels, observed in January-June 2015, as well as the 
importance of RA entry to Eurasian Economic Union. 
 

 
 
ՄԱՐԻԱ ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ԲՈՒՀ–ԳՈՐԾԱՏՈՒ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 
ԱԿՏԻՎԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀԵՏԱԳԱ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  աշխատանքի շուկա, սոցիալական գործըն-
կերություն, կարիերայի կառավարում, զբաղ-
վածություն, կրթության որակ 

 
Տվյալ հոդվածի շրջանակներում հեղինակը փորձել է առանձնացնել սոցիալական գործընկե-

րության դերը և նշանակությունը զբաղվածության մակարդակի բարձրացման, աշխատանքի շու-
կայի պահանջներին համապատասխան մասնագետների պատրաստման, տնտեսության զար-
գացման, կրթության որակի բարձրացման և այլ ոլորտներում: 
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Ներկայումս ՀՀ տնտեսության առաջնահերթ մարտահրավերների շարքում առանձ-
նանում են գործազրկության հիմնախնդիրները: Միաժամանակ, կարևորվում է կրթու-
թյան որակը և մրցունակ կադրերի պատրաստումը, որոնք մասամբ կարող են լուծել 
զբաղվածության խնդիրները ՀՀ-ում: Հոդվածի շրջանակներում փորձ է արվել գործա-
զրկության, կրթության որակի բարձրացման, ինչպես ՀՀ, այնպես էլ միջազգային աշխա-
տանքի շուկայում հայրենական բուհերի շրջանավարտների մրցունակության բարձրաց-
ման խնդիրների լուծման ուղիների շարքում առաջարկել սոցիալական գործընկերության 
զարգացումն ու դրա արդյունավետության բարձրացումը: 

Գործազրկության մակարդակն արդեն վաղուց գերազանցել է իր բնական մակարդա-
կը, կազմելով 2014 թ. 17.6%, ինչն ավելի մտահոգիչ է ժամանակակից ֆինանսատնտեսա-
կան ճգնաժամի պայմաններում: Ուսումնասիրելով գործազուրկների կառուցվածքն ըստ 
տարիքային խմբերի՝ պարզ է դառնում, որ, հատկապես, մեծ է գործազրկության մակար-
դակը 35-44 և 45-54 տարիքային խմբերում (համապատասխանաբար 25.3% և 21.4%), 
սակայն այդ ցուցանիշը փոքր չէ նաև երիտասարդ բնակչության շրջանում՝ 20-24, 25-29 և 
30-34 տարիքային խմբերում (համապատասխանաբար 8.8%, 12.6% և 13.6%)F

1
F: Անկախ 

մասնագիտությունից բուհի շրջանավարտների գերակշիռ մասը կանգնում է զբաղվածու-
թյան խնդրի առաջ: 

Մարդկային ռեսուրսների և դրանց որակավորման բարձրացման ոլորտում կատար-
ված հետազոտությունները վկայում են այն մասին, որ բարձրագույն ուսումնական կրթու-
թյան հաստատություններն ավարտելուց հետո յուրաքանչյուր տարի մոռացվում է ստաց-
ված գիտելիքների մոտ 20%-ըF

2
F, ինչն էլ ավելի անմրցունակ է դարձնում երիտասարդ մաս-

նագետին աշխատանքի շուկայում: Գործազրկության հիմնախնդիրների լուծումը տնտե-
սական կյանքի ակտիվացման, նոր աշխատատեղերի ստեղծման, ներդրումների ներ-
գրավման, տնտեսության նոր ոլորտների զարգացման և այլ մեխանիզմներով բազմիցս 
քննարկվել է, սակայն սոցիալական գործընկերության, բուհ-գործատու համագործակցու-
թյան խնդիրները դեռևս արժանի ուշադրության չեն արժանացել: Բացի այդ, բարձրա-
գույն կրթության ոլորտում սրվող մրցակցությունը ստիպում է բուհերի ղեկավարությանը 
մտահոգվել մրցունակ կադրեր պատրաստման, կրթության որակի բարձրացման, իրենց 
շրջանավարտների հետագա կարիերայի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման 
և «անընդհատ կրթության» սկզբունքներով մշտական կապի ապահովման հարցերով: 
Վերոհիշյալ բոլոր հարցերի լուծման հիմքում ընկած է սոցիալական գործընկերությունը 
բուհի և գործատուի միջև: Այսպիսով, սույն հոդվածի քննարկման թեման կարելի է համա-
րել բավականին արդիական: Հոդվածի շրջանակներում փորձ է արվել բացահայտել սո-
ցիալական գործընկերության կարևորագույն հնարավորությունները, ներկայացնել և վեր-
լուծել ՀՀ մի շարք բուհերի քաղաքականությունը տվյալ ոլորտում, ինչպես նաև առաջար-

                                            
1  Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականի հունվար-դեկտեմբերին 

(http://armstat.am/file/article/sv_12_14a_141.pdf) 
2 Улицкая И.М., Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях транспорта, М., Горячая линия – 

Телеком, 2005, էջ 262:  
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կել նոր մոտեցումներ և մեխանիզմներ՝ ուղղված այդ համագործակցության ավելի խո-
րացմանն ու կատարելագործմանը:  

Արդի պայմաններում արդյունավետ գործելու նպատակով բուհերը պետք է կարողա-
նան արագ արձագանքել արտաքին միջավայրում տեղի ունեցող փոփոխություններին, 
աշխատանքի շուկայում անընդհատ ծագող նոր պահանջներին, պայմաններին, ինչպես 
նաև կարողանան արագ յուրացնել գիտագործնական բոլոր նորույթներն ու բացահայ-
տումները: Քանի որ տնտեսավարող սուբյեկտները, գիտության, կրթության, ինչպես նաև 
պետական կառավարման մարմինները և ոչ առևտրային կազմակերպությունները կազ-
մում են սոցիալ-տնտեսական միասնական համակարգի բաղադրիչ մասերը, ապա դրանք 
չեն կարող գոյատևել և առավել ևս արդյունավետ գործել մեկուսացված: Այսպիսով, վերո-
հիշյալ  ենթահամակարգերի  համագործակցության  խորացումը կարող  է  բերել սոցիալ- 
տնտեսական կյանքի աշխուժացմանը և զարգացմանը:  

Ընդհանուր առմամբ, սոցիալական գործընկերությունը կրթության ոլորտում ենթա-
դրում է հասարակական բոլոր հատվածների կառուցողական փոխներգործությունն՝ 
ուղղված երկրում կրթության համակարգի զարգացմանը, կրթության տարբեր տեսակնե-
րի, այդ թվում՝ ինքնաուսուցման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծմանըF

1
F:  

Սոցիալական գործընկերությունը մասնագիտական կրթության և ուսուցման արդյու-
նավետության բարձրացման հզոր միջոց է, որն ապահովում է կրթական ծառայություննե-
րի, տնտեսական կյանքի և աշխատանքային ոլորտի միջև փոխկապվածություն, ինչպես 
նաև հավասարակշռում է որակավորված անձնակազմի առաջարկն ու պահանջարկը, աշ-
խատանքի շուկայում կարողությունների և իրավասությունների մակարդակըF

2
F: 

Տվյալ հոդվածի շրջանակներում փորձել ենք ներկայացնել այն հիմնական դրական 
արդյունքները, որոնք կարելի է ակնկալել կրթության ոլորտում սոցիալական գործընկե-
րության ակտիվացման միջոցով: Այսպես, սոցիալական գործընկերությունը ԲՈՒՀ-ի և 
գործատուների միջև թույլ կտա. 

1. բարձրացնել կրթության որակը՝ առավելագույնս համապատասխանեցնելով կրթա-
կան ծրագրերը ժամանակակից շուկայի պահանջներին, պրակտիկ աշխատանքին, 

2. լուծել երիտասարդության շրջանում և, հատկապես, բուհերի շրջանավարտների 
զբաղվածության հիմնախնդիրները՝ դեռևս ուսումնառության ընթացքում կապ 
հաստատելով գործատուների և ապագա մասնագետների միջև, 

3. ապահովել ուսանողների փորձառությունը և ստաժավորումը, խթանել կամավորա-
կան աշխատանքի կուլտուրայի ձևավորումը, 

4. լուծել գիտական նորարարությունների, հայտնագործությունների և գյուտերի ավե-
լի արագ գործնական յուրացման, դրանց ֆինանսավորման, գործարար միջավայ-
րից ներդրումների ներգրավման խնդիրը, 

                                            
1 Гаврилова И.Н., Социальное партнерство и образование// Непрерывное образование в политическом и эко-

номическом контекстах/ отв. ред. Г.А. Ключарев. М., ИС РАН, 2008, էջ 226: 
2 Ковцев К.В., Социальное партнерство как фактор развития высшего образования, «Российское предприни-

мательство», N19 (217), 2012., էջ 119-124 (www. oldcreativeconomy.ru/articles/25241) 
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5. հաջողակ գործարարների փորձի փոխանցման միջոցով քաջալերել երիտասար-
դությանը զբաղվել ձեռնարկատիրական գորչծունեությամբ, ինչը կնպաստի տնտե-
սական կյանքի աշխուժացմանը և զբաղվածության ավելացմանը մեր երկրում, 

6. բարձրացնելով կրթության որակը՝ բուհերին, պատրաստել ինչպես ՀՀ, այնպես էլ 
միջազգային աշխատանքի շուկաներում մրցունակ կադրեր (իսկ դա կարող է 
նպաստել աշխատանքային ռեսուրսների օֆշորինգի կամ աուտսորսինգի միջոցով 
աշխատանքի շուկայում առկա լարվածության մեղմացմանըF

1
F), 

7. կրթության ոլորտի պետական պատասխանատուներին և բուհերին ավելի արագ 
հարմարվել աշխատանքի շուկայի պահանջներին և ավելի արդյունավետ պլանա-
վորել բարձրագույն կրթության ոլորտում մասնագիտությունների տեսակները և 
դրանց քանակական հարաբերակցությունը, ինչն էլ կլուծի ներկայումս առկա մաս-
նագիտական անհամամասնությունը, 

8. կատարելագործել վարձու աշխատող-գործատու աշխատանքային հարաբերու-
թյունների կարգավորման և պաշտպանության մեխանիզմները: 

Երևան քաղաքի մի շարք բուհերի գործունեության ուսումնասիրության արդյունքում 
պարզվել է, որ կարիերայի կենտրոնները առկա են գրեթե բոլորում, սակայն դրանց գոր-
ծունեության բնույթը հիմնականում հանգում է ուսանողների փորձառության, աշխատան-
քի տոնավաճառների, ինչպես նաև սահմանափակ թվով ուսուցողական սեմինարների 
կազմակերպմանը և անցկացմանը: Իհարկե, ՀՀ պետական բուհերի կարիերայի կենտ-
րոնները դեռևս կայցման փուլում են և իրենց առջև նպատակ են դրել բարձրացնել ուսա-
նողների և շրջանավարտների մրցունակությունը, ապահովել նրանց և գործատուների մի-
ջև կապ, ուսումնասիրել աշխատանքի շուկայի պահանջները և վերլուծել դրա զարգաց-
ման միտումները: 

Այս առումով ուշագրավ է ՀՊՏՀ կարիերայի և մարքեթինգի կենտրոնի հրապարա-
կած «Կարիերայի ուղեցույցը», որը թույլ է տալիս բուհի շրջանավարտներին կողմնորոշվել 
աշխատանքի ժամանակակից շուկայում, գրագետ կազմել ինքնակենսագրականներ և 
մոտիվացիոն նամակներ, մասնակցել հարցազրույցներին և այլն: Տվյալ թեմաներով նաև 
կազմակերպվում են սեմինարներ, սակայն ոչ թե համատարած՝ բոլոր ուսանողների, այլ 
միայն ցանկություն հայտնողների համար: Գտնում ենք, որ կարիերայի կենտրոնների 
ստեղծումը շատ արդիական է, սակայն անհրաժեշտ է ակտիվացնել դրանց գործունեու-
թյունը՝ նրանց վերապահելով լիազորությունների ավելի լայն շրջանակ: Գտնում ենք, որ 
կարիերայի պլանավորման, կառավարման թեմաներով սեմինարները, որոնք ներառում 
են քննարկման ավելի լայն հիմնահարցեր, ինչպես, օրինակ, սեփական ժամանակի կա-
ռավարման (time management) հիմնադրույթները, կարող են դառնալ պարտադիր դասըն-
թաց բոլոր ուսանողների համար: Բացի այդ, կապը նախկին շրջանավարտների կամ գոր-

                                            
1 Տե'ս Սահակյան Մ.Ա., Հայաստանի Հանրապետության զբաղվածության հիմնախնդիրների վերլուծությունը 

և դրանց լուծման հնարավորությունները, ՀՊՏՀ Բանբեր, 2(34), «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, Եր., 
2014, էջ 104-112: 
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ծարար աշխարհի ներկայացուցիչների հետ, որոնք հասել են որոշակի հաջողությունների, 
թույլ կտա թափուր աշխատատեղերի համալրման գործում առաջնահերթություն տալ 
տվյալ ուսումնական հաստատության շրջանավարտների համար: Միաժամանակ, հայտ-
նի է, որ զբաղվածության խնդրի լուծման գործում փոքր և միջին գործարարության զար-
գացումն էական դեր ունի, ուստի հաջողության հասած գործարարների կողմից դասախո-
սությունների և սեփական բիզնեսի առաջընթացի մասին պատմությունները կարող են 
ոգեշնչել ուսանողներին և շրջանավարտներին՝ մղելով ձեռներեցության: Պետք է նշել, որ 
ՀՀ տնտեսությունում և բնակչության մեջ հոռետեսության ու լճացման մթնոլորտում, այս-
պես կոչված, «հաջողության պատմությունները» (success stories) կարող են արդյունավետ 
ազդեցություն ունենալ: Այսպիսով, զբաղվածության և աշխատանքի շուկայում ուսանող-
ների մրցունակության մակարդակի բարձրացման, ինչպես նաև գործատուների հետ 
բուհի համագործակցության ակտիվացման ու կրթության որակի բարձրացման գործում 
զգալիորեն կարևորվում է կարիերայի կենտրոնների աշխատանքը: 
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ՏԱԹԵՎԻԿ ՍԱՄՍՈՆՅԱՆ 
Հայցորդ, ՀՊՏՀ 

 

ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

 

Հիմնաբառեր.  կրթական բարեփոխումներ, բարձրագույն 
կրթություն, գիտական խորհուրդ, հետբուհա-
կան մասնագիտական կրթություն 

 

Ներկայումս ՀՀ տնտեսական բարեփոխումներին զուգընթաց բարեփոխումներ են իրակա-
նացվում նաև կրթության բնագավառում: Կրթական ոլորտի բարեփոխումները առավել կարևոր 
են, քանի որ կրթությունն է այն հիմքը, որի վրա կառուցվելու է ժողովրդավարական պետություն: 
Ներկայումս հրատապ են համարվում բուհական կառավարման բարեփոխումները, քանի որ 
խորհրդային համակարգում կիրառվող բուհերի կառավարման որոշ ավանդական տարրեր նեկա-
յումս վերանայման և լրացումների կարիք են զգում` ելնելով շուկայական հարաբերությունների և 
կրթության միջազգայնացման պահանջներից: 

 

Կրթությունը, հանդես գալով որպես ազգային ներուժ, բոլոր ժամանակներում և բոլոր 
տերություններում դրսևորվել է որպես ներդրում մարդկային կապիտալում, իսկ մարդկա-
յին կապիտալի հայեցակետի հանդեպ ուշադրությունը առավել սևեռուն է դարձել սկսած 
20-րդ դարի սկզբից: Վաղ դասականները մարդկային կապիտալը համարում էին հարս-
տության աղբյուր, ազգի ուժ, իսկ կրթությունը` սոցիալ-տնտեսական վերահսկման և դա-
սակարգային շերտավորման գործոնF

1
F: 

Տնտեսագետները, ովքեր պնդում էին, որ մարդկային կապիտալը պետք է դիտվի կա-
պիտալի ենթատեքստում, առաջ էին քաշում հետևյալ ենթադրությունները. 

 մարդկային կապիտալի ձևավորման համար ծախսեր են կատարվում, 
 որակավորված մարդկային ռեսուրսների թողարկումը շարունակաբար ավելաց-

նում է ազգային արդյունքը, 
 մարդկային կապիտալի ծախսերը, որոնք ավելացնում են ազգային արդյունքը, 

ավելացնում են նաև ազգային հարստությունըF

2
F: 

Անհատի գիելիքները և ընդունակությունները, ձևավորելով մարդկային կապիտալ, 
հանդես են գալիս որպես ակտիվ: Մարդկային կապիտալում ներդրումները կարևոր են 
երկրի տնտեսական և սոցիալական զարգացման համար: 

Սայմոն Կուզնեցը տարբեր հասարակությունների տնտեսական աճի իր ուսումնասի-
րություններում նշում է, որ կապիտալի ձևավորման հայեցակետը պետք է ընդլայնել ու 
նրանում ներառել բնակչության առողջապահության, կրթության և որակավորման ներ-
դրումները, այսինքն` ներդրումը մարդկային սկզբի մեջF

3
F:  

                                            
1  Марцинкевич В., Соболева И., Экономика человека, М., Аспект пресс, 2009, էջ 28:  
2 Becker, Gary S. Human Capital. N.Y.: Columbia University Press, 2011, 3 edition. p. 4, 23-24. 
3 Simon S. Kuznets 1901—1985: A Biographical Memoir by Robert W. Fogel // Biographical Memoirs, vol. 79. — 

Published 2001 By The National Academy Press Washington, D.C., էջ. 212—213. 
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Համաձայն որոշ ուսումնասիրությունների՝ տնտեսական զարգացման մեծությունը 
շատ երկրներում պայմանավորված է մարդկային գործոնի որակավորման բարելավ-
մամբ: Երկրի տնտեսական զարգացման վրա կրթության ազդեցությունը դրսևորվում է 
նրանով, թե որքան արագ է հասարակությունը յուրացնում նոր գաղափարները, որքանով 
է հարմարվում փոփոխություններին և հաճախ` անկանխատեսելի իրավիճակներին: Ցան-
կացած առաջընթաց սկսվում է մարդկային գործոնից, քանի որ նա է ամեն ինչի ստեղծ-
ման սկզբնաղբյուրը, նաև պատասխանատուն իր երկրի, իր ազգի զարգացման համար: 
Հողում և կապիտալում ներդրումները նույնպես շահավետ են, սակայն դրանց կիրառումը 
սահմանափակ կլիներ առանց որակավորված մարդկային գործոնի առկայության: Եթե 
ենթադրենք, որ արտադրության գործոնները փոխարինելի են և մեկի բացակայությամբ 
արտադրությունը չի կանգնի, մարդկային գործոնը կպահպանի իր առավելությունը` որ-
պես երկրի ամբողջ տնտեսական ակտիվության վարքագծի որոշիչ: 

Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթությունը յուրաքանչյուր երկրի, 
այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության համար ունի ռազմավարական նշանա-
կություն: Դա հասարակական տնտեսության այն օղակն է, որը ձևավորում է երկրի վաղ-
վա օրը, և դրանով է խստորեն պայմանավորված երկրի վարկանիշը միջազգային ասպա-
րեզում: Այստեղից կանխորոշվում է միասնական պետական կրթական քաղաքականու-
թյան անհրաժեշտությունն ու իրականացումը բարձրագույն և հետբուհական մասնագի-
տական կրթության ընթացքում` որպես երիտասարդության կրթության և դաստիարակու-
թյան լուրջ խնդիր:   

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության կառավարումն իրականացվում է Հա-
յաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և բարձրագույն ուսումնական հաստատու-
թյան կանոնադրությանը համապատասխան, ինքնակառավարման հիման վրա` միանձ-
նյա ղեկավարման և կոլեգիալության սկզբունքի զուգակցմամբ, բարձրագույն ուսումնա-
կան հաստատության խորհրդի, գիտական խորհրդի և ռեկտորատի գործառույթների 
իրականացմամբ: 

ՀՀ-ում բարձրագույն կրթական համակարգի կառավարման մարմիններն են` 
 Բարձրագույն ուսումնական հաստատության խորհուրդ. ուսումնական հաստատու-

թյան կոլեգիալ կառավարման մարմին է, որը ստեղծվում է 5 տարի ժամկետով` 
բարձրագույն ուսումնական հաստատության կանոնադրությանը համապատաս-
խան: Խորհրդի նախագահի և անդամների իրավասությունները սահմանվում են 
կանոնադրությամբ: Խորհուրդը ձևավորվում է բարձրագույն ուսումնական հաս-
տատության պրոֆեսորադասախոսական կազմից, ուսանողության ներկայացու-
ցիչներից, ինչպես նաև հիմնադրի, լիազորված մարմնի ներկայացուցիչներից: 
Խորհդրի ձևավորման կարգը լիազորված մարմնի ներկայացմամբ սահմանում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Խորհրդի թվաքանակը սահ-
մանվում է տվյալ բուհի կանոնադրությամբ, առնվազն 20 հոգի: Խորհրդի գործու-
նեության մեջ մտնում են հաստատության բյուջեի, ռազմավարական ծրագրերի 
հաստատումը, բարձրագույն ուսումնական հաստատության գործունեության տա-
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րեկան հաշվետվության (որը ներկայացնում է ռեկտորը) լսումն ու գնահատումը, 
ռեկտորի ընտրությունը, ինչպես նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատության 
կանոնադրության, դրա մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու առա-
ջարկության ներկայացումը հիմնադրին: 

 Բարձրագույն ուսումնական հաստատության գիտական խորհուրդ. ձևավորվում է 
բարձրագույն ուսումնական հաստատության կանոնադրությանը համապատաս-
խան և լուծում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության ուսումնամեթոդա-
կան և գիտահետազոտական գործունեության կազմակերպման, պլանավորման և 
կառավարման հիմնահարցերը: Գիտական խորհրդի կազմում ի պաշտոնե մտնում 
են ռեկտորը, որը գիտական խորհրդի նախագահն է, պրոռեկտորները և բարձրա-
գույն ուսումնական հաստատության համապատասխան ստորաբաժանումների 
ղեկավարները, ինչպես նաև ընտրովի անդամներ` բարձրագույն ուսումնական 
հաստատության կանոնադրությանը համապատասխան: Գիտական խորհրդի լիա-
զորությունները և գործունեության կարգը սահմանվում է բարձրագույն ուսումա-
կան հաստատության կանոնադրությամբ: 

 Բարձրագույն ուսումնական հաստատության ընթացիկ գործունեության ղեկավա-
րումն իրականացնում է ուսումնական հաստատության գործադիր մարմինը` ռեկ-
տորը: 

Պետական ուսումնական հաստատության ռեկտորն ընտրվում է ՀՀ օրենսդրությամբ 
և բարձրագույն ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված բաց 
մրցույթի կարգով` ուսումնական հաստատության խորհրդում, գաղտնի քվեարկությամբ, 5 
տարի ժամկետով: Նույն անձը չի կարող ավելի քան երկու անգամ անընդմեջ ընտրվել 
ռեկտորի պաշտոնում: Ռեկտորի ընտրության արդյունքները հաստատում է հիմնադիրը: 
Արդյունքներն անվավեր ճանաչելու դեպքում, համաձայն գործող կարգի, նշանակվում է 
ռեկտորի նոր ընտրություն: Եթե նույն թեկնածուն ընտրություններում հավաքում է գիտա-
կան խորհրդի անդամների առնվազն երկու երրոդը, ապա հիմնադիրը հաստատում է գի-
տական խորհրդի որոշումը: Բարձրագույն ուսումնական հաստատության ռեկտորատը 
ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է, որի ձևավորման կարգը և լիազորություննե-
րը սահմանվում են բարձրագույն ուսումնական հաստատության կանոնադրությանը հա-
մապատասխան: 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն իր գործունեության համար առաջին 
հերթին պատասխանատու է պետության առջև: Հետևաբար կրթության կառավարումը 
իրականացնում է պետական լիազորված մարմինը: ՀՀ կրթության և գիտության նախա-
րարությունը գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը կառավարում է 
կրթության և գիտության համակարգը: Նախարարությունը պատասխանատվություն է 
կրում գիտության և կրթության բնագավառի վիճակի ու դրա հեռանկարային զարգաց-
ման համար: ՀՀ գիտության և կրթության նախարարության կանոնադրությամբ նշվում 
են կրթության կառավաման պետական լիազորված մարմնի հետևյալ խնդիրներն, այդ 
թվում` որակի կառավարմանն առնչվող հետևյալ կետերը. 
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 կրթության համակարգում ՀՀ միասնական պետական քաղաքականության իրա-
կանացումը և դրա նկատմամբ վերահսկողությունը, 

 ուսանողների մասնագիտական ու մտավոր զարգացման համար բարենպաստ 
պայմանների ու հնարավորությունների ապահովումը, 

 հասարակության դինամիկ զարգացման պահանջներին և միջազգային չափանիշ-
ներին համապատասխան` որակյալ մասնագետների պատրաստումը, 

 անկախ սեփականության ձևից` կրթական հաստատությունների գործունեության 
ներդաշնակեցումը և դրանց արդյունավետ աշխատանքի կազմակերպման նախա-
դրյալների ստեղծումը, 

 կրթադաստիարակչական աշխատանքի իրականացման համար անհրաժեշտ 
պայմանների ապահովման նկատմամբ վերահսկողությունը, 

 ըստ պետական չափորոշիչների` կրթական հաստատությունների գործունեության 
որակի վերահսկողությունը: 

Պետական լիազորված մարմինը նաև. 
 ապահովում է կրթության և գիտության ինտեգրացում, 
 երաշխավորում է կրթական ծրագրեր, դասագրքեր, ձեռնարկներ, 
 հաստատում է օրինակելի ուսումնական պլաններ և հրատարակում ուսուցման վե-

րաբերյալ մեթոդական հանձնարարականներ, 
 իրականացնում է ՀՀ պետական և ոչ պետական կրթական հաստատությունների 

հավատարմագրումը, լիցենզավորումը, ինչպես նաև ԲՈՒՀ-ի շրջանավարտների 
հավաստագրումը, 

 սահմանում է ատեստավորումը հաջողությամբ ավարտած սովորողների` համա-
պատասխան մակարդակի կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական այլ 
հաստատություն տեղափոխելու կարգը: 

Կրթության բնագավառի ընդհանուր կարգավորման և համակարգման վերաբերյալ 
նախարարության հրամաններն ու մեթոդական ցուցումները պարտադիր են բոլոր ուսում-
նական հաստատությունների համար: Նախարարությունը պարբերաբար քննության է առ-
նում ոլորտի զարգացման հիմնական հարցերը, լսում է կրթական կազմակերպություննե-
րի ղեկավարների հաշվետվությունները: Նախարարությունը կրթության բնագավառին վե-
րաբերող բոլոր հարցերը լուծում է իր իրավունքների շրջանակներում` չխախտելով կրթա-
կան հաստատություններին գործող օրենսդրությամբ վերապահված ինքնուրույնությունը: 

Ներկայումս ՀՀ տնտեսական բարեփոխումներին զուգընթաց բարեփոխումներ են 
իրականացվում նաև կրթության բնագավառում: Կրթական ոլորտի բարեփոխումները 
առավել կարևոր են, քանի որ կրթությունն է այն հիմքը, որի վրա կառուցվելու է ժողո-
վրդավարական պետություն: Ներկայումս հրատապ են համարվում բուհական կառավար-
ման բարեփոխումները, քանի որ խորհրդային համակարգում կիրառվող բուհերի կառա-
վարման որոշ ավանդական տարրեր նեկայումս վերանայման և լրացումների կարիք են 
զգում` ելնելով շուկայական հարաբերությունների և կրթության միջազգայնացման պա-
հանջներից: Այժմ բարձրագույն կրթական համակարգի բարեփոխումների հիմնական 
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ուղղվածությունը առավել պայմանավորված է Բոլոնիայի գործընթացով, ինչը ենթադրում 
է ընդհանուր կրթական համակարգ Եվրոպայի տարածքում: Այս առումով փոփոխություն-
ների անհրաժեշտությունը կառավարման համակարգում զգալի է, քանի որ այն էապես 
տարբերվում է Արևմուտքի համակարգից: 

ԱՊՀ մյուս հանրապետությունների հետ համեմատ մեր հանրապետությունը չափա-
զանց ուշացումով թևակոխեց կրթական ինտենսիվ որակական, քանակական և կառուց-
վածքային բարեփոխումները: Դա հանգեցրեց մասնագիտական կրթության արդյունավե-
տության անկմանը և, որ չափազանց կարևոր է, աշխատանքի շուկան համալրվեց մաս-
նագիտական ցածր որակավորում ունեցող աշխատանքային ռեսուրսներով: Տնտեսու-
թյան բոլոր բնագավառներում ապապետականացման մասշտաբային գործընթացները, 
տնտեսության բոլոր ճյուղերում ընթացող սեփականշնորհումը, մասնավոր հատվածի շեշ-
տակի զարացումը, շուկայական տնտեսությանը հատուկ հավասարազոր մրցակցային 
դաշտի ստեղծումը նպաստեցին մի շարք բնագավառներում առաջացանցիկ տեմպերով 
զարացմանը, մինչդեռ կրթական համակարգում զգալի ուշ սկսված բարեփոխումները 
չներդաշնակվեցին տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ: Այդ աններդաշնակ զարգացումը 
լուրջ դժվարություններ առաջացրեց և հանգեցրեց այն բանին, որ բարձրագույն մասնա-
գիտական կրթության և տնտեսության մյուս ճյուղերի պահանջների միջև խորացավ ան-
համապատասխանությունը: Չնայած 90-ական թվականներից ստեղծվեց մասնավոր 
կրթական համակարգը, սակայն պետական բուհերի նկատմամբ մինչև оրս կիրառվող 
պետական հովանավորությունը նպաստում է բնակչության կողմից այդ համակարգի 
նկատմամբ ավանդական իներցիոն վերաբերմունքին և շուկայական համակարգին բնո-
րոշ հավասարազոր մրցակցային դաշտ չի ձևավորվում, որի պատճառով տուժում է նաև 
պետական կրթական համակարգը: Ավանդաբար կրթությունը հանդիսանում է մեր ժողո-
վրդի գերակա գործունեությունը և այս բնագավառում ունեցած հանրապետության հաջո-
ղությունները մեծապես պայմանավորում են տնտեսության բոլոր ճյուղերի հետաա զար-
գացումը, սակայն ժողովրդավար տնտեսական համակարգում կենտրոնացված կառա-
վարման համակարգի մինչև оրս պահպանումը դրական նախադրյալներ չի ստեղծում 
ուսուցման արդյունավետության բարձրացման համար, սահմանափակում է բուհերի կող-
մից դրսևորվող նախաձեռնողականությունը, բուհերի յուրահատկությունները մնում են 
ստվերում: 

Կրթությունը այն բնագավառն է, որն անընդհատ բարեփոխման անհրաժեշտություն 
ունի: Այն պետք է զարգանա հասարակական պահանջներին համընթաց: Այդ ընդհանուր 
միտումը ներկայումս շաղախվել է երկու այլ խորքային բարեփոխումների հետ: Առաջինը 
վարչական կառավարման համակարգից անցումն է շուկայական տնտեսական լծակնե-
րով կառավարման, իսկ երկրորդը` Եվրոմիության միացյալ կրթական տարածքի պա-
հանջներին համապատասխանեցումը: Այնպես որ ուսուցման արդյունավետության բարձ-
րացման գերխնդիրը պայմանավորված է оպտիմալ կառավարման նոր համակարգի ներ-
դրմամբ որին պետք է հասնել վերը նշված բաղադրիչներին ներկայացվող ժամանակա-
կից պահանջները ՀՀ պայմաններում оպտիմալ զուգակցելու և տեղայնացնելու միջոցով: 
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ТАТЕВИК САМСОНЯН  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ В РА И ЕЕ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Ключевые слова: образовательные реформы, высшее об-
разование, ученый совет, послевузовское 
специализированное образование  

 
В настоящее время параллельно экономическим реформам РА осуществляются также ре-

формы в сфере образования. Реформы в сфере образования особенно важны, поскольку образо-
вание является той основой, на которой будет построено демократическое государство. На 
сегодняшний день срочными являются реформы в сфере управления вузами, поскольку некото-
рые традиционные элементы, применяемые в управлении вузами в советской системе сегодня 
чувствуют необходимость в пересмотре и дополнении, исходя из рыночных отношений и тре-
бований по интернационализации образования. 

 
TATEVIK SAMSONYAN  
 

MANAGEMENT OF EDUCATIONAL SYSTEM IN RA AND ITS  
ORGANIZATIONAL-LEGAL MAINTENANCE 

 
Key Words: educational reforms, higher education, 

scientific council, specialized post graduate 
education 

 
Now parallel with economic reforms in RA reforms in sphere of education are also carried out. 

Reforms in sphere of education are especially important as education is that basis on which the 
democratic state will be constructed. At present reforms in the sphere of management of high schools 
are urgent as some traditional elements applied in management of high schools in the Soviet system, 
today require addition and review proceeding from market attitudes and requirements on 
internationalization of education. 
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ԱՆՆԱ  ՍԱՄՎԵԼՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  
ՈՐՊԵՍ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ  

ԱԶԴՈՂ ՄԵԽԱՆԻԶՄ 
 

Հիմնաբառեր.  կորպորատիվ սոցիալական պատասխանա-
տվություն, սոցիալական պատասխանատու 
ներդրում, կորպորատիվ մշակույթ, սոցիալա-
կան կողմնորոշում, սոցիալական ներդրման 
մեխանիզմ, սոցիալական ներդրումների ռազ-
մավարություն 

 

Սոցիալական ներդրումները ենթադրում են ոչ թե ընկերությունների պարզ եկամուտ, այլ որո-
շակի բիզնես-արդյունք, որի տակ հասկացվում է տնտեսական սուբյեկտի գործունեության վրա 
դրական ազդող արդյունք, որն արտահայտված է ոչ թե դրամական ձևով, այլ ունի երկարաձգված 
արդյունք: Ընդհանուր վերցրած, սոցիալական ներդրումը իրենից ներկայացնում է միջոցների եր-
կարաժամկետ ներդրում մարդկանց կյանքի որակի բարելավման նպատակով՝ բնակչության տար-
բեր խմբերի միջև միջոցների բաշխման նոր տեխնոլոգիաների ու մեխանիզմների ստեղծման մի-
ջոցով՝ միաժամանակ հաշվի առնելով բնակչության պահանջմունքները: 

 

Որոշ ընկերությունները հասնում են այնպիսի մասշտաբի, որ ԿՍՊ-ի իրականացման 
ձևաչափը դուրս է գալիս է ներքին գործընթացների սահմաններից: Նման դեպքում կա-
րելի է խոսել հասարակական կապիտալում սոցիալական ներդրումների ձևավորման մա-
սին: Սոցիալապես պատասխանատու ներդրումը (Socially responsible investing, SRI) թույլ է 
տալիս լուծել սոցիումի համար կարևոր սոցիալական, բնապահպանական և տնտեսական 
խնդիրներ: Սա «տեղերում» ԿՍՊ զարգացման նախաձեռնությունների ձևավորման վրա 
հասարակության ներգործության յուրօրինակ գործիք է: 

ՍՊՏ-ն (Սոցիալապես պատասխանատու ներդրումներ) ֆինանսական ռեսուրսների 
ներդրումն է սոցիալական միջավայրի օբյեկտներում. ինչ-որ իմաստով՝ սոցիալական 
առումով կարևոր խնդիրների լուծմանն ուղղված բիզնես է, որն ունի իր տնտեսական շա-
հը: Դրանց հիմնական խնդիրը տնտեսական համակարգի սոցիալական կողմնորոշման 
բարձրացումն է: 

Ցավոք, Հայաստանում թույլ է զարգացած ենթակառուցվածքը, այդ թվում և՝ ֆինան-
սական բաշխումը, որի միջոցով կարող են սոցիալական ներդրումներ իրականացնել ներ-
դրողները, խոշոր բիզնեսը կամ միջին մակարդակի ձեռնարկատերերը: Ներդրողների 
համար հաճախ դժվար է գնահատել՝ ո՞ր ընկերությունն է արժանի սոցիալական ներ-
դրումների, պատասխանատու մոտեցում ունի՞ աշխատակիցների հետ փոխհարաբերու-
թյունների, բնապահպանության ոլորտի աշխատանքի, սպառողների հետ փոխազդեցու-
թյան նկատմամբ: Նշված ներդրումների մեխանիզմների մասին քիչ տեղեկություններ 
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կան շահագրգիռ անձանց շրջանում, առկա են կորպորատիվ իրավունքի չզարգացածու-
թյուն, պոտենցիալ ներդրողների անվստահություն և ավանդույթների բացակայություն: 
Բացակայում են այնպիսի ցուցանիշների համակարգերն ու միասնական ցանկը, որոնք 
թույլ կտան դասակարգել հայրենական ընկերությունները՝ ըստ սոցիալապես պատաս-
խանատու լինելու սկզբունքի: Այս ամենը սոցիալապես պատասխանատու ներդրումների 
զարգացման համար նախաձեռնությունների ցածր մակարդակ է ստեղծում: Սոցիալական 
ներդրումների ռազմավարության իրականացման հիմնական խթան հանդիսանում է ձեռ-
նարկատերերի ներքին համոզմունքը, ովքեր հաճախ հանդես են գալիս մեկենասների, 
բարեգործների դերում:  

Հայ հասարակությունը և ինստիտուցիոնալ կառույցները գտնվում են սոցիալապես 
պատասխանատու և էթիկական բիզնեսի համակարգի զարգացման սկզբնական փուլում: 
Կարելի է նկատել, որ երբեմն նույնիսկ նվազագույն հետաքրքրություն է առկա լինում ռու-
սական ընկերությունների գործունեությանը վերաբերող սոցիալական, բնապահպանա-
կան ու էթիկական բնույթի հարցերի նկատմամբ: 

Դրա հետ մեկտեղ՝ հասարակության մեջ տարածված են վատատեսական տրամա-
դրությունները, որոնք արտահայտված են կյանքի որակի ընդհանուր մակարդակի բարձ-
րացման նկատմամբ մոտիվացիայի բացակայությամբ: Մարդիկ պատրաստ չեն համա-
տեղ ջանքերով ձևավորել քաղաքացիական հասարակության պատշաճ հիմք: Շատերի 
համար ավելի կարևոր է ապահովել միայն սեփական ապրուստը: Նման իրավիճակում, 
իհարկե, տանուլ է տալիս յուրաքանչյուր ոք: 

Այսպիսով, կարելի է առանձնացնել հայկական տնտեսությունում սոցիալական ներ-
դրումների բացակայության հիմնախնդրի երեք բաղկացուցիչներ. 

 աշխատանքի ցածր արտադրողականություն՝ պայմանավորված անձնակազմի 
նվազագույն նյութական/ բարոյական շահագրգռվածությամբ, 

 կյանքի վատ որակ, ինչը դրսևորվում է ինչպես երկրի տնտեսական հետամնացու-
թյան, այնպես էլ քաղաքացիների ինքնագիտակցության մակարդակի մեջ, 

 ցածր գնողունակություն և հակվածություն դեպի էժանագին ապրանքների ձեռքբե-
րումը:  

Ինստիտուցիոնալ միջավայրում սոցիալական ներդրումների մակարդակը կբարձրա-
նա հայկական տնտեսության՝ միջազգային տնտեսական ինստիտուտներին ու ընթացա-
կարգերին խորապես ինտեգրվելու դեպքում: Օրինակ, ընկերության՝ IPO իրականացնելու 
պոտենցիալ հնարավորությունը նպաստում է հաշվետվության միջազգային ստանդարտ-
ներին անցմանը, բիզնեսի վերակազմակերպմանը, կորպորատիվ կառավարման պրակ-
տիկայի բարելավմանը, ոչ ֆինանսական հաշվետվության նախապատրաստմանը և այլնF

1
F: 

Նման պրակտիկան կարող է դառնալ հայկական ընկերությունների կորպորատիվ կառա-
վարման կատարելագործման արդյունավետ գործիք և հայկական տնտեսության կայուն 

                                            
1 Леонова В.И., Социально ответственные инвестиции как инструмент формирования корпоративной социаль-

ной ответственности. Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2013, № 15, с. 
69-77. 
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զարգացման նախապայման՝ սոցիալական կողմնորոշում ունեցող ներդրումներից ստաց-
վող շահաբաժինների հիման վրա: Վերջիններս կարող են բերել նյութական ու բարոյա-
կան շահույթ ողջ սոցիումին, ստեղծել նոր՝ պետական կարգավորիչների հարկադրանքի 
հետ չկապված խթան բիզնեսի համար, բարձրացնել հայրենական բիզնեսի ընդհանուր 
կապիտալացումը, եթե տվյալ մոտեցմանը անդրադառնան գործարար համայնքները: 

Սոցիալական ներդրումները կարող են ավելի մեծ ավանդ ունենալ ավելցուկային ար-
ժեքի ստեղծման մեջ, քան թե համակարգային ներդրումները տնտեսության քանակական 
աճի մեջF

1
F: Սեփական կյանքի որակի մեջ սոցիալական կապիտալ ներդրումների մեծ կարև-

որությունը գիտակցող անձնակազմը շահագրգռված է պարտականությունների ավելի 
որակյալ իրականացմանը՝ ոչ միայն իրեն տրված իրավասությունների շրջանակում, այլ 
նաև թիմային աշխատանքում: Եթե աշխատակիցը շահագրգռված է միայն իր անմիջա-
կան գործառություների իրականացման մեջ, իսկ արտադրական գործընթացի մնացած 
մասը նրան չի անհանգստացնում, ապա բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում հարևան 
գոտիներում, ինչը վաղ թե ուշ արտացոլվում է ձեռնարկության տնտեսավարման մեջ: 

Եթե աշխատակիցների աշխատանքը, կյանքի որակը և սպառման որակը մեկ հայ-
տարարի չեն բերված, ապա դժվար է ձևավորել տնտեսության որակյալ աճ (գծ. 1): Սո-
ցիալական ներդրումները թույլ են տալիս զարգացնել ընկերությունների կորպորատիվ 
մշակույթը, ստեղծագործական աճի մոտիվացիա պատվաստել: Կարևոր է, որ աշխատա-
կիցները ձգտեն նախաձեռնություն դրսևոր՝ ջանալով ներդրում ունենալ ընդհանուր գոր-
ծումը: Սրանում է կայանում սոցիալական ներդրումներից ստացվող սիներգետիկ էֆեկտի 
սկզբունքը: 

 

 
Գծապատկեր 1. Սոցիալական ներդրումների արդյունավետ հավասարակշռությունը 

 

                                            
1 Report on Socially Responsible Investing Trends in the United States. 2010 [Электронный ресурс] // The Forum 

for Sustainable and Responsible Investments. URL: http://www.ussif.org/files/Publications/10_Trends_Exec_ 
Summary.pdf. 
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Սոցիալական ներդրումներն իրենցից ներկայացնում են ներդրում մարդկային կապի-
տալում, որի արդյունքում վերջինս կուտակվում ու կատարելագործվում է, բարձրանում է 
որակավորումը, աշխատանքի արդադրողականությունը, թողարկված ապրանքի որակը: 
Արդյունքում՝ տեղի է ունենում ներդրումային գործընթացի բոլոր մասնակիցների շահույթի 
մաքսիմալացում (գծ. 2): 

 
Գծապատկեր 2. Սոցիալական ներդրումների ազդեցությունը մարդկային կապիտալի վրա 

 
Այսպիսով ՝ արդի հայկական տնտեսությունը զարգացման ներքին ճգնաժամը հաջող 

հաղթահարելու համար պետք է պարզապես լուծի երկու հիմնարար խնդիր. վերստեղծել 
տնտեսության շուկայական գործառնման՝ սոցիալական կողմնորոշում ունեցող նախա-
պայմաններ և անցնել զարգացման նորարարական եղանակի՝ կատարելագործելով հետ-
արդյունաբերական տնտեսավարման թռիչքները: Դրանց հասնելու համար առաջնային 
նշանակություն ունի ընկերությունների սոցիալական ներդրման ինստիտուտը: Կառա-
վարման նման սոցիալ-տնտեսական պրակտիկան հավասարակշռություն է ձևավորում 
տնտեսական գործունեության արդյունավետության ու սոցիալական արդարության միջև: 
Այս համակարգում որպես իրավահավասար տնտեսական ակտորներ հանդես են գալիս 
բիզնեսը, պետությունը և հասարակությունը, միջավայրն ինքնին ձեռք է բերում ներդրու-
մային ուղղվածությանը բնորոշ գծերF

1
F:  

Սոցիալական խնդիրների լուծումը մեծ մասամբ կախված է քաղաքացիական հասա-
րակության զարգացածության աստիճանից, աշխատանքի շուկայի բնույթից, աշխատուժի 
օպերատիվ վերաբաշխման առանձնահատկություններից: Այսպես, զարգացած աշխատա-
շուկան զգայունությամբ է արձագանքում բիզնեսի սոցիալական ակտիվության դրսևոր-

                                            
1 Беляева И.Ю., Эскиндаров М.А. Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект: 

монография. М.: КНОРУС, 2008.  
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մանը: Ընտրության դեպքում մարդը նախընտրում է սոցիալապես պատասխանատու բիզ-
նեսը, այնպիսին, որը շահագրգռված է անձնակազմի հավատարմության ու իրավասու-
թյան զարգացման մեջ, ինչպես նաև դրական՝ աշխատաշուկայի լավագույն մասնագետ-
ներին գրավող իմիջի ձևավորման մեջ: Սա նպաստում է կորպորատիվ համակարգերի 
շրջափոխմանը դեպի թափանցիկություն, ազնվություն և պատասխանատվություն: Այն-
ուամենայնիվ, վայրի կապիտալիզմի արժեքները մինչև այժմ գերակշռում են բազմաթիվ 
գործատուների կարիքներում, որոնք չեն հանգեցնում մարդկային ռեսուրսների զարգաց-
ման կարևորության մասին կարծիքի, քանի դեռ շուկան հետամնաց է ու ոչ մրցակցայինF

1
F:  

Խոշոր բիզնեսը հավաքում է սոցիալական գործառույթների մի մասը, քանի որ պե-
տությունը չի կարող իրականացնել բացարձակապես բոլոր սոցիալական խնդիրները: 
Բիզնեսի «իրավասությունների» ներքո ամենից շատ կենտրոնացված են աշխատուժի սո-
ցիալական բնութագրերի ձևավորման, հասարակական կարգի կայունության պահպան-
ման, բնակչության տարբերակված շերտերի միջև եկամտի օպտիմալ համամասնություն-
ների կարգավորման հետ կապված խնդիրները: ԿՍՊ-ը իրենից ներկայացնում է շահույ-
թի մի մասի կամավոր ներդրում հասարակական զարգացման մեջ սոցիալական ներ-
դրումների մեխանիզմի միջոցովF

2
F: Վերջինի տակ կարելի է հասկանալ ռեսուրսների, մաս-

նավորապես՝ նյութական, տեխնոլոգիական, կառավարչական, ֆինանսական ռեսուրսնե-
րի, լայն շրջանակ, որոնք ուղղվում են սոցիալական ծրագրերի կատարմանը հաշվի առ-
նելով, որ երկարաժամկետ հեռանկարում ընկերությունները կստանան սոցիալական/ 
տնտեսական արդյունք: Այնուամենայնիվ վերադարձելիության սկզբունքը չպետք է հան-
դես գա որպես սոցիալական ներդրումների ընդհանրացնող խթան, այլապես դրանք 
ձեռք կբերեն տնտեսական անհավասարակշռություն, ուր տեղ չի լինի որոշակիացված 
սոցիալական շեշտադրումների համար: 

 
АННА САМВЕЛЯН  

 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК  
МЕХАНИЗМ, ВЛИЯЮЩИЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответствен-
ность, социально ответственное инвести-
рование, корпоративная культура, меха-
низм социальных инвестиций, социальная 
ориентация, стратегия социального инвес-
тирования  

 

Социальные инвестиции предполагают не просто прямой доход компании, а определенный 
бизнес-эффект, при котором подразумевается позитивный результат, влияющий на деятель-

                                            
1 Демидов Е.Е., Николаева М.И. Корпоративная социальная ответственность: сообразим на троих. URL: 

http://www.cfin.ru/anticrisis/macroeconomics/government_program/csr.shtml 
2 Беликов И.В., Совет директоров как мировой стандарт корпоративного управления компанией. М., Эксмо, 2008. 
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ность экономического субъекта, выраженный не в денежной форме, а имеющий долгосрочный 
эффект. В целом, социальное инвестирование – это долгосрочное вложение средств с целью 
улучшения качества жизни людей посредством создания новых технологий и механизмов расп-
ределения средств среди различных групп населения с учетом их потребностей. 

 

ANNA SAMVELYAN  
 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS MECHANISM INFLUENCING  
COMPANY’S STABILITY 

 

Key Words: corporate social responsibility, socially respon-
sible investment, corporate culture, mechanism 
of social investment, social orientation, social 
investment strategy 

 

Social investments involve not only direct returns, but certain business effect, which refers to a 
positive influence on the result of the activity of economic entity, expressed not in monetary terms, but 
with orientation on a long-term effect. Overall, social investment is a long-term investment to improve 
people’s quality of life via new technologies and mechanisms for distribution of funds among different 
population groups according to their needs. 

 
 
 
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 
 

ԲՈՐԻՍ ՍԱՌԱՋՅԱՆ 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

 

Հիմնաբառեր.  տեղեկատվական համակարգ, ներդրում, ար-
դյունավետության ցուցանիշ, տնտեսական 
արդյունավետություն, ուղղակի և անուղղակի 
ծախսեր 

 

Տեղեկատվական համակարգերի նախագծերի իրականացման պլանավորման դեպքում ան-
հրաժեշտ է առանձնացնել և ստեղծել բիզնես գործընթացների ցուցանիշների առանձին մի համա-
կարգ, որի օգնությամբ կգնահատվի ներդրվող տեղեկատվական համակարգի ազդեցությունը այդ 
գործընթացների առանցքային ցուցանիշների վրա: Հոդվածում առաջարկվող ցուցանիշների օգնու-
թյամբ հնարավոր է որոշումների կայացման նախնական փուլում հստակեցնել տեղեկատվական 
համակարգին ներկայացվող պահանջները, որը թույլ կտա կրճատել համակարգի ձեռքբերման և 
շահագործման ծախսերը: 
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Ցանկացած ժամանակակից արտադրական ձեռնարկության կայուն գործունեության 
հիմնական պայմանը կառավարման մեթոդների կատարելագործումն է: Կառավարման 
կատարելագործման գործիքներից են տեղեկատվական համակարգերը (ՏՀ), որոնց կի-
րառումը նպաստում է արտադրական ձեռնարկության տնտեսական և ֆինանսական 
գործունեության արդյունավետ պլանավորմանը, 5–15%F

1
F շահութաբերության բարձրաց-

մանը, բիզնես գործընթացների մասին օպերատիվ տեղեկատվության ստացման և ժա-
մանակին ճիշտ որոշումների կայացման հաշվին ռիսկերի նվազեցմանը և այլն: ՏՀ-երի 
ներդրման ակնկալվող տնտեսական ազդեցության գնահատումը դժվար է, որի 
պատճառով առաջարկվում է ՏՀ արդյունավետության գնահատման կանխատեսման 
մեթոդ, որը հիմնված է ձեռնարկության առանձին բիզնես գործընթացների ցուցանիշների 
մշակված համակարգի վրա:  

Նպատակաուղղված ներդրումային ռազմավարության մշակումն ու արդյունավետ 
իրականացումը, ներդրումային և գործարար բարենպաստ միջավայրի ձևավորման ապա-
հովումը, այսօր կարելի է համարել արտադրական ձեռնարկության ընդհանուր տնտեսա-
կան քաղաքականության կարևոր ուղղություններից:   

Ժամանակակից արտադրատնտեսական գործունեության արդյունավետությունը 
ուղիղ կախվածության մեջ է տեղեկատվական պաշարների օգտագործումից և կառավար-
ման գործընթացների տեղեկատվական ապահովածության որակից: ՏՀ արդյունավետու- 
թյունը պայմանավորված է հետևյալ հիմնական գործոններով. 

 թողարկվող արտադրանքի որակի և ֆունկցիոնալ բնութագրերի բարձրացում, 
 հաճախորդների սպասարկման որակի բարձրացում, 
 գործառնական ծախսերի կրճատում, 
 ակտիվների օգտագործման բարելավում: 

Համաշխարհային պրակտիկայում հայտնի է, որ MRP II համակարգի ներդրման ար-
դյունքում արտադրական ձեռնարկության ցուցանիշները փոփոխվում են հետևյալ կերպF

2
F. 

 պաշարների կորուստների նվազում 17%-25%, 
 հաճախորդներին ծառայությունների բարելավում 10%– 28%, 
 արտադրողականության աճ 10%– 16%, 
 նյութական պաշարների ձեռքբերման ծախսերի նվազեցում 7%– 11%: 

ՏՀ ներդրման՝ միացյալ տեղեկատվական հարթության ձևավորման տնտեսական 
արդյունավետության գնահատման համար կիրառելի են մի շարք մոդելներ և մեթոդներF

3
F: 

Առանձնացնենք դրանցից հիմնականները՝ ծախսերի և տնտեսական արդյունավետու-
թյան գնահատման ստանդարտ մեթոդներըF

4
F: 

                                            
1 Староверова Г.С., Медведев А.Ю., Сорокина И.В., Экономическая оценка инвестиций. М., 2008, 312 с. 
2 Питеркин С. В., Оладов Н. А., Исаев Д. В., «Точно вовремя» для России. Практика применения 

ERP-систем. М., Альпина Паблишер, 2003, 368 с. 
3 Барышникова M.Ю., Инженерный менеджмент и информационные технологии. М., Издательство: МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2010, 233 с. 
4 Староверова Г.С., Медведев А.Ю., Сорокина И.В., Экономическая оценка инвестиций. М., 2008, 312 с. 
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Ծրագրային-ապարատային համալիրների ձեռքբերման և ներդրման միաժամանա-
կյա ծախսերի գնահատման մոդելով հաշվարկվում է ՏՀ-ի ներդրման միաժամանակյա 
ներդրումների ծավալը բնութագրող ցուցանիշը 

 ,       (1) 
որտեղ` - ծրագրային-ապարատային համալիրների ձեռքբերման և ներդրման միաժա-
մանակյա ծախսերն են, - -րդ խմբի ուղղակի ծախսերն են, որոնց դասվում են. 

   (2) 
որտեղ` ներառված ծախսերն են՝ - կապիտալ, -ՏՀ-ի կառավարման, - 
տեխնիկական և ծրագրային ապահովման, - ներքին օգտագործման համար կի-
րառական ծրագրային փաթեթների նախագծման, - աութսորսինգի, - գործ-
ուղման, - կապի ծառայությունների, - այլ: 

ՏՀ ներդրման տնտեսական արդյունավետության գնահատման համար կիրառելի են 
NPV(Net Present Value), WACC (Weight average cost of capital), IRR(Internal Rate of Return) 
դինամիկ ցուցանիշների հաշվարկները, որոնք թույլ են տալիս կատարել ոչ միայն տար-
բեր նախագծերի համեմատություններ, այլ նաև գնահատել ժամանակի ընթացքում վեր-
ջիններիս արդյունավետության փոփոխությունը: Այս ցուցանիշները բավական ճշգրիտ 
են, երբ համեմատվում են իրենց բնույթով և յուրահատկություններով ոչ միանշանակ ար-
տադրական ձեռնարկությունները և նախագծերը: Բացի այդ դրանք արտացոլում են շու-
կայի զարգացման դինամիկան: Փաստացի NPV և WACC ցուցանիշները թույլ են տալիս 
գնահատել ինչպես ձեռնարկության ներքին ստորաբաժանումների և նախագծերի ար-
դյունավետությունը, այնպես էլ վերջինիս մրցունակությունըF

1
F: –ն, որը բոլոր մուտքե-

րի և կատարված ներդրումների արժեքների տարբերությունն է.  
,       (3) 

որտեղ՝ IC - ներդրումների ծավալն է.  

,        (4) 
 ն՝ k-րդ տարվա կապիտալ ներդրումներն են,-ն՝ տարեկան դիսկոնտային բազ-

մապատկիչն է: -ներդրումից ստացվող եկամուտն է . 

 ,           (5) 
-ն՝ k-րդ տարվա մուտքերն են: 

                                            
1  Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А., Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и 

практика. М., HДелоH, H2008H, 1104 с. 
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 ցուցանիշը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու տեղեկատվական հա-
մակարգի համար կատարված ներդրումների և բոլոր մուտքերի զուտ ընթացիկ արժեքնե-
րի տարբերությունը:  ցուցանիշը կարելի է հաշվարկել նաև հետևյալ բանաձևով 

 ,      (6) 
որտեղ`  -ին i - րդ պարբերության մաքուր դրամական հոսքն է, inv - սկզբնական 
ներդրումներն են, - WACC կապիտալի կշռված միջին արժեքն է: 

NPV դրական արժեքի դեպքում կապիտալ ներդրումները համարվում են արդյունա-
վետ: Այս բանաձևը ճիշտ է, եթե բոլոր ներդրումները կատարվում են նախագծի սկզբից, 
հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել ժամանակի ընթացքում ներդրումների 
պարբերականությունը: 

Կապիտալի միջին կշռված արժեքը (WACC)` լայն կիրառություն ունի ներդրումների 
վերլուծության ժամանակ՝ ներդրումներից սպասվող շահույթի դիսկոնտավորման համար, 
նախագծերի ետգնման և այլ հավելվածներում: Այս բնութագրիչի կիրառումն արդյունա-
վետ է, եթե խոսքը ոչ թե առանձին նախագծի իրականացման, այլ կազմակերպության 
ստորաբաժանումների բիզնես գործընթացների օպտիմալացման մասին է: Այն կարելի է 
հաշվարկել հետևյալ բանաձևով. 

  ,      (7) 
որտեղ`  , և WD -ն սեփական և փոխառու կապտալի մասնաբաժիններն են,  -ն 
սեփական և փոխառու կապտալի արժեքներն են:  

WACC ցուցանիշը համեմատվում է IRR ցուցանիշի հետ, որը կոչվում է նաև ծախսա-
ծածկման ներքին նորմա, որը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

 :  (8) 
Տեղեկատվական համակարգի ներդրումային նախագիծը արդյունավետ է, եթե  

:     (9) 
Ներդրումների տնտեսական արդյունավետության գնահատման մեթոդում տեղեկատ-

վական տեխնոլոգիաներում ներդրումները դիտարկվում են ոչ թե որպես ծախսեր, այլ 
ներդրումներ հիմնական բիզնեսում: Ցանկացած ներդրումային նախագծի տնտեսական 
արդյունավետության գնահատման համար օգտագործվող մեթոդները կարելի է բաժանել՝ 

1. Պարզ հաշվարկման մեթոդների՝ ներդրման հետգնման ժամկետի և ներդրման 
արդյունավետության գործակցի: 

2. Դիսկոնտավորման մեթոդների՝ ընթացիկ զուտ արժեքի հաշվարկի, ներդրման 
եկամտաբերության ցուցանիշի հաշվարկի: 

Տեղեկատվական համակարգի ամբողջական արժեքի գնահատումը կատարվում է 
TCO(Total Cost of Ownership)  ցուցանիշի  օգնությամբ, որը դեռևս 1990 թ. առաջարկվել է 
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 Gartner ընկերության կողմիցF

1
F. 

 ,         (10) 
որտեղ` V - ն ուղղակի ծախսերն են, P1 - ը անուղղակի ծախսերն են, որոնք կապված են 
առաջին խմբի՝ լոգիստիկ տեղեկատվական համակարգի նախագծման և անկանխատե-
սելի պրոբլեմների հետ, P2 - ը անուղղակի ծախսերն են, որոնք պայմանավորված են աշ-
խատակիցների ոչ համարժեք գործողությունների, ինչպես նաև նրանց ուսուցման և վե-
րապատրաստման հետ: 

Ներդրումների հետգնման հաշվարկի մեթոդում առաջին քայլով եկամտային մասի 
գնահատման համար ի սկզբանե վերլուծվում են բիզնեսի այն ուղղությունները և նպա-
տակները, որոնց պետք է հասնել սկզբունքորեն նոր տեղեկատվություն ապահովող ներ-
դրվող ՏՀ օգնությամբ: Այս դեպքում կիրառելի են բիզնեսի չափելի ցուցանիշները (օրի-
նակ՝ գործառնական ծախսերը, մրցունակության աջակցման կարգավիճակը, ներքին վե-
րահսկողությունը), որոնց օգնությամբ գնահատվում է համապատասխան ազդեցությունը: 
Երկրորդ քայլով հաշվարկվում է ներդրման հետգնման գործակիցը հետևյալ բանաձևով. 

  ,     (11) 
որտեղ` E - ին տրամաբանական ՏՀ ներդրման ազդեցությունն է, որը արտահայտվում է 
օպտիմիզացիայի արդյունքում ազատված միջոցների ծավալով,  -ին ՏՀ իրականաց-
ման ընդհանուր ներդրումներն են: 

Այս  դեպքում  ՏՀ  նախագծման, ներդրման և օգտագործման ծախսերը չպետք է գե- 
րազանցեն ամբողջ համակարգի շահագործման ծախսերը, այսինքն՝ իրավացի է  
պայմանը: 

Ներդրումների արդյունավետության հաջորդ մեթոդը հիմնված է «բաժնետիրոջ գին» 
հասկացության վրա: Այս մեթոդը կիրառելի է հեռանկարային արտադրության համար: 
Այս դեպքում իրատեսական է նոր բաժնետերերի ընդգրկման դեպքում ծախսերի և բաժ-
նետոմսերի գնի աճի գնահատումը, որը կատարվում է հետևյալ բանաձևով. 

  ,      (12) 
որտեղ` - ն նոր բաժնետիրոջ ներդրման արդյունավետությունն է, E - ն պարփակ ՏՀ 
ներդրման արդյունքում արդյունավետությունն է,  և -ն պարփակ ՏՀ ներդրումից 
առաջ և հետո բաժնետերերի թիվն է: 

Բաժնետոմսի արժեքի աճի գործակիցը կհաշվարկենք հետևյալ բանաձևով. 

  ,     (13) 
որտեղ` , -ն պարփակ ՏՀ-ի ներդրումից առաջ և հետո բաժնետոմսերի համապա-
տասխան արժեքներն են: 

                                            
1 http://www.gartner.com/search/site/freecontent/simple?typeaheadTermType=&typeaheadTermId=&keywords=TCO 



 295

Սահմանափակ ֆինանսական ռեսուրսների պայմաններում ներդրումների լավագույն 
տարբերակի ընտրության խնդիրը բացառիկ կարևոր է: Արդյունավետության ցուցանիշ-
ների փոխհարաբերությունների ուսումնասիրությունը կբացահայտի ազդող գործոնները 
և դոմինանտ ցուցանիշները: 

Տեղեկատվայնացման նախագծերի արդյունավետության գնահատման մեթոդների 
ընտրությունը և հիմնավորումը կախված են միջոցների ներդրման ուղղվածությունից, ծա-
վալներից, ժամանակահատվածից և կատարման նպատակահարմարությունից: Արդյու-
նավետությունը անհրաժեշտ է դիտարկել ոչ միայն նոր նախագծերի համար, այլ նաև  
ՏՀ-ի շահագործման ընթացքում: 

 

АНДРАНИК САРГСЯН 
БОРИС САРАДЖЯН  

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Ключевые слова: информационная система, эффектив-
ность, внедрение, экономическая эффек-
тивность, прямые и косвенные расходы  

 
При планировании проекта внедрения информациооных систем(ИС) в первую очередь необ-

ходимо создать систему показателей бизнес-процессов и оценить влияние внедряемой ИС на 
ключевые показатели бизнес-процессов. 

Предложенные в статье показатели бизнес-процессов позволят сформулировать основ-
ные требования к ее функциональности на этапе принятия решения о внедрении ИС. Это 
даст возможность значительно сократить затраты на приобретение и эксплуатацию ИС. 

 
ANDRANIK SARGSYAN 
BORIS SARAJYAN  
 

EFFICIENCY ASSESSMENT FOR INTRODUCTION OF INFORMATION SYSTEMS 
 

Key Words: information system, economic efficiency, direct 
and indirect costs, introduction, economic 
efficiency, efficiency index 

 
It is necessary to establish a separate system of business processes indices in planning the 

introduction of technological systems and assess the influence of introduced technological system on key 
business process indices. The indices suggested in the article will enable to formulate the presented 
demands to its functionality and  cut back expenses for acquisition and exploitation of IS. 
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ՀԱՅԿ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ  
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 
 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ  
ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

 
Հիմնաբառեր.  հանրային և մասնավոր գործընկերություն, 

պայմանագիր, վարձակալություն, կոնցեսիոն 
համաձայնագիր, համատեղ ձեռնարկու-
թյուն, արտադրանքի բաշխման համաձայ-
նագիր 

 
Որոշ զարգացած, իսկ վերջին տարիներին նաև զարգացող երկրների տնտեսություններում 

առավել տարածում է գտել գործարարության ոլորտի և պետության համագործակցության յուր-
օրինակ մի ձև: Խոսքը պետության և մասնավոր գործարարության համագործակցության մասին է, 
որն աշխարհում հայտնի է Public-Private Partnership (PPP) անվանմամբ, իսկ հայկական գրակա-
նության մեջ` որպես հանրային-մասնավոր կամ պետական-մասնավոր գործընկերություն: Հան-
րային և մասնավոր գործընկերության տարաբնույթ ձևերի բուռն զարգացում աշխարհում, դրա 
լայն տարածումը տնտեսության տարբեր ոլորտներում թույլ են տալիս պետության և մասնավոր 
հատվածի համագործակցության այդ տարբերակը բնութագրել իբրև ժամանակակից խառը 
տնտեսության բնորոշ գիծ:  

Համագործակցության այս եղանակը, ի տարբերություն ավանդական վարչական հարաբե-
րությունների, ստեղծում է ֆինանսավորման, սեփականության և կառավարման սեփական հիմնա-
րար մոդելներ: Այս առումով, պետության դերը պետք է լինի ոչ թե վարչական եղանակով այդպիսի 
գործընկերության պարտադրումը կողմերին, այլ կարգավորման նպաստավոր պայմանների ձևա-
վորումը, որի շրջանակներում համայնքային տնտեսության սուբյեկտները հնարավորություն կունե-
նան սեփական նախաձեռնությամբ փոխշահավետորեն համագործակցելու` միաժամանակ նպաս-
տելով տեղական տնտեսության զարգացմանը:    

 

Ժամանակակից պատկերացմամբ հանրային և մասնավոր գործընկերությունը ազ-
գային և միջազգային, համընդհանուր և տեղային, հանրային կարևոր նշանակություն 
ունեցող նախագծերի իրականացման նպատակով ձևավորված` պետության և գործարար 
հատվածի ինստիտուցիոնալ և կազմակերպչական միավորում է: «Հանրային և մասնա-
վոր գործընկերություն» հասկացությունը և համապատասխան կառուցակարգերը վաղուց 
արմատավորվել և կիրառվում են աշխարհի տարբեր երկրներում` որպես մասնավոր 
հատվածի հետ համատեղ արդյունավետ հանրային կառավարման ուղիF

1
F: Դրա ընդ-

գրկման շրջանակը բավական լայն է` ռազմավարական կարևոր արդյունաբերական ճյու-
ղերի և գիտահետազոտական առաջատար ինստիտուտների զարգացումից մինչև հան-
րային ծառայությունների մատուցման ոլորտ: Որպես կանոն, գործընկերային նման միա-

                                            
1 Bartsch C., Promoting Brownfield Redevelopment: Role of Public-Private Partnerships, Northeast Midwest 

Institute, April, 2006. 
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վորումը ժամանակավոր բնույթ է կրում, քանի որ ստեղծվում է որոշակի ժամանակով` 
տվյալ նախագիծն իրականացնելու նպատակով, ապա դադարեցնում է գործունեությունը:  

Վերջին տարիներին աշխարհում ընթանում են էական կառուցակարգային փոփոխու-
թյուններ այն բնագավառներում, որոնք նախկինում գտնվում էին պետական սեփականու-
թյան և կառավարման ներքո` էլեկտրաէներգետիկ, ավտոճանապարհային, երկաթուղա-
յին, կոմունալ ծառայությունների, խողովակաշարային տրանսպորտի ոլորտներ, օդանա-
վակայաններ, նավահանգիստներ և այլն: Կառավարությունները նշված բնագավառների 
օբյեկտները տրամադրում են մասնավոր հատվածին երկար- և միջին ժամկետայնության 
օգտագործման` դրանց գործունեության վերահսկման և կարգավորման իրավունքը թող-
նելով պետությանը:  

Ենթակառուցվածքային ճյուղերի ձեռնարկությունները /հատկապես դրանց ցանցա-
յին, մենաշնորհային հատվածները/ մի կողմից` չեն կարող սեփականաշնորհվել, քանի որ 
ռազմավարական, տնտեսական և սոցիալ-քաղաքական նշանակություն ունեն պետու-
թյան և հանրության համար, մյուս կողմից` պետական բյուջեում չկան բավարար միջոց-
ներ` ֆինանսավորելու տնտեսության այդ հատվածը: Այս հակասության լուծման ուղինե-
րից է հանրային–մասնավոր գործընկերության ստեղծումը, որը, փաստորեն, սեփակա-
նաշնորհման պետական սեփականություն հանդիսացող կենսականորեն կարևոր, ռազմ-
ավարական նշանակություն ունեցող օբյեկտների այլընտրանքային տարբերակն է:   

Հանրային և մասնավոր գործընկերության ձևերը բազմազան են և բազմաբնույթ: 
Այսպես.F

1
F  

1. Պայմանագիր: Կնքվում է պետության և մասնավոր ընկերության միջև` որոշակի 
աշխատանքների կատարման, հանրային ծառայությունների մատուցման, կառավարման, 
պետական կարիքների համար ապրանքների մատակարարման, տեխնիկական սպա-
սարկման և այլ նպատակներով:  

2. Վարձակալություն: Լինում է ավանդական` վարձակալական պայմանագրի և լի-
զինգի ձևով: Հանրային և մասնավոր գործընկերության միջև վարձակալական հարաբե-
րություններ են առաջանում, երբ պետությունն իր սեփականությունը` շենքեր, շինություն-
ներ արտադրական գույք և այլն, որոշակի ժամանակով և որոշակի վճարի դիմաց 
տրամադրում է մասնավոր ընկերությանը: Լիզինգի դեպքում վարձակալը /լիզինգառու/ 
հնարավորություն ունի գնելու պետական գույքը: Լիզինգի գործադրումն առավել հարմար 
է հանրային շենքերի կառուցման նպատակով: Աշխարհում լայնորեն կիրառվում է տե-
ղական ինքնակառավարման մարմինների և մասնավոր հատվածի լիզինգային գոր-
ծակցությունը:  

3. Կոնցեսիոն համաձայնագիր: Հանրային և մասնավոր գործընկերության յուրա-
հատուկ ձև է, որն այսօր առավել մեծ տարածում է ստանում: Դրա առանձնահատ-
կությունն այն է, որ պետությունը համագործակցության շրջանակներում, մնալով հա-
մաձայնագրի առարկա հանդիսացող գույքի լիիրավ սեփականատեր, լիազորում է մաս-

                                            
1 Варнавский В.Г., Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски, М., 2005, с. 28. 
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նավոր գործընկերոջը որոշակի ժամանակահատվածում կատարելու համաձայնագրում 
ներառված գործառույթները և այդ նպատակով կոնցեսիոն համաձայնագրի օբյեկտի նոր-
մալ գործունեությանն անհրաժեշտ իրավասություններ է տրամադրում նրան: Պետական 
կամ հանրային գույքից օգտվելու համար կոնցեսիոները վճարում է կատարում պետական 
բյուջե` ըստ համաձայնագրում հաստատված կարգիF

1
F: 

 Համաձայնագրի այս ձևը մենաշնորհային է վարձակալի համար այնքանով, որ, տա-
րածքային կամ գործունեության բնույթի առումներով, բացառիկ իրավունք է ստանում 
նմանատիպ գործունեության շրջանակներում որևէ երրորդ կողմի, նույնիսկ պետության 
նկատմամբ:  

4. Համատեղ ձեռնարկություն: Հանրային և մասնավոր գործընկերության տարած-
ված ձև է: Համատեղ կապիտալի կառուցվածքով և բնույթով պայմանավորված` այդպիսի 
համագործակցության ձև կարող են համարվել բաժնետիրական ընկերությունները կամ 
կողմերի մասնաբաժիններով համատեղ ձեռնարկությունները: Համատեղ ձեռնարկատի-
րական կառույցի էական առանձնահատկություններից է պետության մասնակցությունը 
դրա ընթացիկ արտադրական, վարչատնտեսական և ներդրումային գործունեությանը: 
Մասնավոր գործընկերոջ կողմից որոշումներ ընդունելու ինքնուրույնությունն ու ազատու-
թյունն ավելի խիստ սահմանափակ են, քան, օրինակ, կոնցեսիոն համաձայնագրի դեպ-
քում է:  

5. Արտադրանքի բաշխման համաձայնագիր: Հանրային և մասնավոր գործընկե-
րության այս ձևը նման է կոնցեսիոն համաձայնագրին, սակայն ունի որոշ տարբերու-
թյուններ: Եթե կոնցեսիոն համաձայնագրի դեպքում մասնավոր ընկերությանը սեփակա-
նատերի իրավունքով պատկանում է թողարկված ողջ արտադրանքը, ապա արտադ-
րանքի բաշխման համաձայնագրի պարագայում պետության գործընկերը տեր է դրա 
միայն մի մասին: Արտադրանքի բաշխումը պետության և ներդրողի միջև, դրա պայման-
ները և կարգը ամրագրվում են համաձայնագրում: Համաշխարհային փորձը ցույց է տա-
լիս, որ պետական և մասնավոր նման գործընկերությունը հիմնականում կիրառվում է 
նավթային ոլորումF

2
F: 

Վերջին տարիներին հանրային և մասնավոր գործընկերության շրջանակներն արա-
գորեն ընդլայնվում են, զարգանում և փոփոխության են ենթարկվում դրանց ձևերը: Այս-
պես` եթե կոնցեսիոն համաձայնագիրը սկզբնական փուլում գործադրվում էր միայն ճա-
նապարհաշինության, ավտոկայանատեղերի կառուցման, կենտրոնացված ջեռուցման 
համակարգերի, շենքերի շինարարության բնագավառներում, ապա այժմ ներառում է նաև 
ազգային պաշտպանության, կրթության, կաբելային հեռուստատեսության, հասարակա-
կան տրանսպորտի և այլ ոլորտներ: Որոշ երկրներում մասնավոր գործարարության գոր-
ծունեության ընդգրկման սահմաններում է հիվանդանոցների, դպրոցների և այլ հանրա-
յին հաստատությունների նախագծումը, կառուցումը, ապա` կառավարումըF

3
F: 

                                            
1 Smirnov A., Modeling improved POS tagger using HMM, 2013. 
2 Василенок В.Л., Алексашкина Е.И., Развитие предпринимательства и факторы его определяющие, Научный 

журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент, 2013, №1, с. 8. 
3 Smirnov A., Creating utility – based agent using POMDP and MDP. Ledentsov Readings, 2013, p. 697. 
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Վերլուծելով հանրային–մասնավոր գործընկերության բնույթը` կարելի է փաստել, որ 
դրա կարևոր մասը պետության և ներդրողի միջև կնքված պայմանագիրն է, որի պար-
տադիր կետերից է նախագծի ռիսկերի կիսումը: Հանրային և մասնավոր գործընկերու-
թյան մեխանիզմներն ընդունված իրավական ձևեր չեն, դրանք տարբերակվում են ըստ 
գործընկերության տեսակի և ոլորտի յուրահատկությունների: Ըստ այդմ` նախագծից 
հրաժարվելու աստիճանի նվազեցման, ծառայությունների որակի բարելավման, ռեսուրս-
ների ավելի նպատակային ու արդյունավետ օգտագործման, պայմանագրի առարկայի 
արդիականացման հնարավորություններ են ստեղծվում:  

Հանրային և մասնավոր գործընկերության թվարկված ձևերից նախընտրությունը 
տրվում է տվյալ ենթակառուցվածքին առավել համար տարբերակին: Ոչ բոլոր օբյեկտ-
ներն են ենթակա սեփականաշնորհման, ինչպես նաև ոչ բոլոր օբյեկտներն են արդյու-
նավետ շահագործվում հանրային սեփականության իրավասության ներքո: 

ՀՀ-ում հանրային և մասնավոր գործընկերության գործունեությունը կարգավորվում է 
օրենքով, որի նպատակը համապատասխան ենթակառուցվածքների զարգացման, դրան-
ցում մասնավոր հատվածի ներգրավման, հանրային ծառայությունների մատուցման ար-
դյունավետության մակարդակի բարձրացման համար բարենպաստ իրավական դաշտի 
ապահովումն է: Ոլորտի գործառնությունները կանոնակարգվում են պետական–մասնա-
վոր գործընկերության մասին ՀՀ օրենքով, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համապա-
տասխան դրույթներով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և իրավական այլ ակտերով: 
Օրենքը թույլ է տալիս միջազգային պայմանագրերի դեպքում կիրառել նաև միջազգային 
նորմեր, եթե դրանք նախատեսված չեն ՀՀ օրենքներով:  

Հանրային-մասնավոր գործընկերության գործունեությունը կարգավորում է լիազոր 
մարմինը, որը ՀՀ Կառավարության կողմից լիազորված գործադիր իշխանության հանրա-
պետական մարմին է: Դրա իրավասություններից են ոլորտում պետական քաղաքակա-
նության մշակումը և իրականացումը, ՀՀ Կառավարությանն առաջարկությունների ներ-
կայացումը, միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության ապահովու-
մը, պայմանագրի բովանդակությանը վերաբերող պարտադիր պահանջների, ծրագրի 
գնահատման և հաստատման, մշտադիտարկման հետ կապված համապատասխան կար-
գերի մշակումը և Կառավարության հաստատմանը ներկայացումը, ինչպես նաև հանրու-
թյան իրազեկումը: 

Հանրային և մասնավոր հատվածների արդյունավետ համագործակցությունը ՀՀ 
տնտեսական զարգացման հիմնական ուղղություններից է, քանի որ միայն բարենպաստ 
ներդրումային միջավայրի դեպքում երկիր կհոսեն օտարերկրյա ֆինանսական միջոց-
ները, ինչպես նաև կդադարի հայրենական կապիտալի արտահոսքը, կապահովվի հասա-
րակության բարեկեցությունը, որը պետության քաղաքական և տնտեսական կայունու-
թյան հիմքերից է: ՀՀ-ում գործում են հանրային-մասնավոր գործընկերության բոլոր ձևե-
րը` բացառությամբ կոնցեսիոն համաձայնագրի: Վերջինս առավել զարգացած, հեռան-
կարային և համալիր համագործակցության ձև է: Նախ` ի տարբերություն պայմանագրա-
յին, վարձակալական և այլ ձևերի, ունի երկարաժամկետ բնույթ, ինչը թույլ է տալիս 
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կողմերին իրականացնել  գործունեության ռազմավարական պլանավորում: Երկրորդ` այս 
համաձայնագրի պարագայում մասնավոր հատվածն ունի վարչաքաղաքական և կառա-
վարման որոշումների ընդունման ազատություն, ինչը բացակայում է համատեղ ձեռնար-
կությունների դեպքում: Երրորդ` պետությունը ինչպես կոնցեսիոն համաձայնագրի, այն-
պես էլ օրենսդրական որոշակի նորմերի շրջանակներում հնարավորություն ունի ազդելու 
կոնցեսիոների վրա` համաձայնագրի կետերի խախտման դեպքում: Եվ, վերջապես, պե-
տությունը կոնցեսիոներին է փոխանցում սեփականության տվյալ օբյեկտի տիրապետու-
մը, կառավարումը, շահագործումը, վերանորոգումը, անհրաժեշտ բարելավումը, սպա-
սարկումը,  օգտագործումը` իրեն վերապահելով տնօրինման իրավունքը:    

Համաշխարհային փորձի ուսումնասիրության արդյունքում կարելի է վստահորեն 
պնդել, որ տեղական միավորների և տարածաշրջանների մակարդակում հանրային և 
մասնավոր գործընկերության կառուցակարգերի կիրառման քանակն աշխարհում աստի-
ճանաբար աճում էF

1
F: Ընդ որում, խոսքը ոչ միայն վերաբերում է գործընկերության պար-

զագույն եղանակներին, երբ մասնավոր հատվածը պայմանագրային հիմունքներով մա-
տուցում է որոշ հանրային ծառայություններ, այլ նաև առավել առաջավոր կառուցակար-
գերին, որոնցից են կոնցեսիոն համաձայնագիրը և զարգացման գործակալության դեր 
կատարող կազմակերպությունները: Այս միտումը կարելի է դիտարկել իբրև համակար-
գային տեղաշարժ. չնայած համաշխարհային տնտեսության շարունակական ճգնաժամա-
յին երևույթների առկայությանը, շահառուների խմբերի միջև աստիճանաբար զարգանում 
են ռազմավարական հարաբերությունների որոշակի սկզբունքներ: Զարգացող երկրնե-
րում, ի տարբերություն զարգացածների, գործընկերության նախաձեռնությունները հա-
մակարգային բնույթ չեն կրում: Առավել հաջողված նախագծերը պայմանավորված են լի-
նում որոշ սուբյեկտիվ գործոններով, մասնավորապես` մասնավոր հատվածի ներկայա-
ցուցիչների նախաձեռնողականությամբ, պետական կառավարման և տեղական ինքնա-
կառավարման մարմինների քաղաքական կամքով և այլն:  

Հանրային և մասնավոր հատվածների գործընկերությունը կարելի է դիտարկել իբրև 
քաղաքացիական հասարակության զարգացման ուղղություն, քանի որ ենթադրում է հան-
րության բոլոր շերտերի շահերի ընդհանրացում` ըստ կամավորության, հաշվետվողակա-
նության, փոխշահավետության սկզբունքների: Եվ, բնականաբար, անհրաժեշտ է ամեն 
կերպ խրախուսել «ներքևից» նախաձեռնվող գործընկերությունները, որոնց գործունեու-
թյունը նպատակաուղղված է բոլոր մասնակից կողմերի շահերի համատեղմանը: Այս 
առումով, պետության դերը պետք է լինի ոչ թե վարչական եղանակով այդպիսի գործըն-
կերության պարտադրումը կողմերին, այլ կարգավորման նպաստավոր պայմանների 
ձևավորումը, որի շրջանակներում համայնքային տնտեսության սուբյեկտները հնարավո-
րություն կունենան սեփական նախաձեռնությամբ փոխշահավետորեն համագործակցելու` 
միաժամանակ նպաստելով տեղական տնտեսության զարգացմանը:  

 

                                            
1 Մենեջմենթ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, «Տնտեսագետ», 2009: 
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АЙК САРКИСЯН   
 

ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО. ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

Ключевые слова: публичное и частное партнерство, кон-
тракт, лизинг, концесионное соглашение, 
совместное предприятие, соглашение по 
распределению продукции  

 
В экономике развитых, а также, развивающихся стран большое распространение получи-

ла специфическая форма сотрудничества между сферой бизнеса и государством. Речь идет о 
сотрудничестве государства и частного бизнеса, известного в мире под названием ”публич-
ное-частное” партнерство, а в армянской литературе как публичное или государственное и 
частное сотрудничество. Быстрое развитие различных форм публичного и частного сотруд-
ничества в мире, их широкое распространение на различные сферы экономики позволяет оха-
рактеризовать такое сотрудничество как специфическую черту современной экономики. 

Такой вид сотрудничества, в отличие от традиционных административных взаимоотно-
шений, создает собственные фундаментальные модели для финансирования, собственности и 
управления. В этом отношении, роль государства должна состоять не в административном 
навязывании сотрудничества, а в создании благоприятных условий регулирования, в рамках ко-
торого субъекты общинного хозяйства будут иметь возможность взаимовыгодно сотрудни-
чать по собственной инициативе, одновременно способствуя развитию местного хозяйства. 

 
HAYK SARGSYAN  
 

FORMS OF PUBLIC AND PRIVATE PARTNERSHIP. TRENDS OF THEIR DEVELOPMENT 
 

Key Words: public and private partnership, contract, 
leasing, concession agreement, joint venture, 
agreement on product distribution 

 
In developed and in recent years in developing countries economies a specific kind of cooperation 

between business sector and government won considerable recognition. Such cooperation is known as 
Private-Public Partnership (PPP) worldwide and in Armenian literature states as state-private 
partnership. Rapid growth of various forms of PPD and their wide spread in different branches of 
economy allow this kind of cooperation to describe as a peculiarity of modern mixed economy. In 
contrast to traditional administrative relationships this cooperation creates its own fundamental models 
for financing, ownership and management. 

In this regard the Government’s role is not to impose such partnership but create favorable 
regulatory conditions in which framework subjects of community economy will ave the ability to initiate 
mutually beneficial cooperation promoting the development of local economy. 
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ՎԱՐԴԱՆ ՎԼԱՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԴԵՐԻ ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  մարդկային կապիտալ, տեղեկատվական 
հասարակություն, գիտելիք, նորամուծու-
թյուն, տնտեսական աճ, տնտեսական զար-
գացում, արդյունավետություն 

 

Հոդվածը նվիրված է տեղեկատվական հասարակության պայմաններում մարդկային կապի-
տալի տեղի և դերի վերաբերյալ հարցերի ուսումնասիրությանը: Հասարակության ինֆորմատիզա-
ցումը նպաստում է բազմակողմ սոցիալական հարաբերությունների ձևավորմանը՝ առաջադրելով 
զարգացման նոր նպատակներ, առաջնահերթություններ և ուղղություններ: Հատկապես կարևոր-
վում է գիտատար աշխատանքի տեսակարար կշռի աճը, իսկ մարդկային կապիտալի ձևավորումն 
ու զարգացումը այժմ կարելի է համարել տնտեսական առաջընթացի հիմնական գործոն: 

 

Արդի պայմաններում համաշխարհային տնտեսության գլխավոր բնութագրերից մեկն 
այն է, որ ձևավորվել է տնտեսական զարգացման սկզբունքորեն նոր մոդել՝ հիմնված գի-
տելիքի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործ-
ման կառուցակարգերի վրա: Եթե արդյունաբերական հասարակարգում զարգացման 
հիմնական գործոնն արդյունաբերական կարողություններն ու ֆիզիկական կապիտալն 
էին՝ զերծ սոցիալական և հոգևոր արժեքներից, ապա այժմ առանցքային է մարդկային 
կապիտալը: Այն ձևավորվում է ինստիտուցիոնալ միջավայրում՝ իր վրա կրելով հասարա-
կական բոլոր ինստիտուտների դրոշմը: Դա է պատճառը, որ նորամուծական զարգաց-
ման հիմնական խնդիրներն իրենց վրա կրում են հասարակության զարգացման սոցիա-
լական պայմանների ազդեցությունը՝ ներառյալ միջանձնային փոխհարաբերությունները, 
կրոնը, մշակույթը, բարոյական արժեքներն ու աշխարհայացքային մոտեցումները:  

Սոցիալական փոխգործակցության ոլորտը ժամանակակից հասարակության ստեղ-
ծագործական աշխատանքային հարաբերություններն են, որտեղ առավել բացահայտ են 
հանդես գալիս մարդկային կապիտալի «սեփականատերերի» մոտիվներն ու նպատակնե-
րը: Ներկայումս տնտեսագիտության մեջ մարդկային գործոնն ավելի ու ավելի է կարևոր-
վում, ինչպես նաև գործառնական դերի առումով բարձրանում է նրա կարգավիճակը: 
Դասական տնտեսագիտության շրջանակներում մարդու հիմնական գործառույթը հարս-
տության ստեղծումն էր և դրա ավելացումը աշխատանքի բաժանման, մասնագիտացման 
ու արտադրողականության բարձրացման միջոցով: Տնտեսական կյանքում մարդու գոր-
ծառնական դերի ընկալման արմատական վերանայումը պետք է հասկանալ ոչ թե մի դե-
րը մյուսով փոխարինելու, այլ տարբեր դերերի համադրման իմաստով:  

Այդ գաղափարը բազմակողմանիորեն մշակվում է մարդկային կապիտալի տեսու-
թյան շրջանակներում: Իր հերթին, մարդկային կապիտալը հիմնովին փոխում է հարստու-
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թյան նախկին պատկերացումը` դառնալով դրա ակտիվ բաղադրիչը և ազատելով այն 
նյութականի նեղ շրջանակից: Շաղկապված մյուս հիմնարար հարցն այն է, թե այդ գոր-
ծառույթի տիրույթում ինչպես պետք է մեկնաբանել մարդու և նրա աշխատանքի մասնակ-
ցությունը. որպես արտադրության սովորակա՞ն գործոն, որը սկզբունքորեն չի տարբեր-
վում մյուս գործոններից, թե՞ ելակետ ընդունել դրանց էական տարբերությունը: Այդ առու-
մով ուշագրավ է նորդասական տեսակետի քննադատությունը Ջոզեֆ Ստիգլիցի կողմից:  

Նա նշում է, որ նորդասական տնտեսագիտության մեծագույն հնարքներից մեկն աշ-
խատանքն արտադրության մյուս գործոնների նման մեկնաբանելն էր: Աշխատանքը ներ-
կայացվում էր իբրև արտադրության սովորական գործոն, սակայն այն որևէ այլ գործոնի 
նման չէF

1
F: Այդ տեսակետը Ջ. Ստիգլիցը հիմնավորում է` վկայակոչելով մյուս գործոններին 

ոչ բնորոշ կարևոր իրողություններ` մտահոգությունը մարդկանց բարեկեցության, մենեջ-
մենթի, ընդհանուր առմամբ աշխատանքի մոտիվացիայի վերաբերյալ: Նա շեշտում է, որ 
աշխատանքի և արտադրության մյուս գործոնների միջև տարբերությունները պայմանա-
վորված են նրանով, որ աշխատանք կատարողը մարդն էF

2
F:  

Տնտեսական առաջընթացի մեջ մարդկային գործոնի դերը կարևորվել է դեռևս 20-րդ 
դարի 50-60-ական թվականներին, որը համարվում է մարդկային կապիտալի տեսության 
գործնական դրսևորումներից մեկը: Մարդկային կապիտալի պաշարով երկարաժամկետ 
տնտեսական աճի բացատրության առանձին փորձնական ուսումնասիրություններ կա-
տարվել են դեռ 1965 թ.-ին՝ Գ. Բեքերի կողմից: Ըստ այդ մոտեցման՝ տնտեսական աճի 
տեմպերի տարբերությունները պայմանավորված են մարդկային կապիտալի կուտակման 
տեմպերի տարբերությամբF

3
F: 1966 թ.-ին նույն հարցի վերաբերյալ այլ մոտեցում են առա-

ջարկել Ռ.Նելսոնն ու Ե. Ֆելպսը: Նրանք տնտեսական աճի տարբերությունները բացատ-
րում էին մարդկային կապիտալի պաշարով, տեխնիկական առաջընթաց ապահովելու 
նրա ունակությամբF

4
F:  

Տնտեսական աճի ժամանակակից որոշ մոդելներում անհատի արտադրողականու-
թյունը համարվում է ոչ միայն նրա ներդրումների արդյունք, այլ հասարակության ներ-
դրումների հետևանք: Դրա լավագույն օրինակ են տեխնոլոգիական գիտելիքները: Գիտե-
լիքը հասարակական բարիք է: Ստեղծվելով անհատների կողմից՝ այն դառնում է հասա-
րակության սեփականությունը. անհատի ներդրումը օգուտ կարող է բերել նաև հասարա-
կության մյուս անդամներինF

5
F:  

Տնտեսական աճի տեմպերի վրա մարդկային կապիտալի ազդեցության գնահատման 
պարզագույն մոտեցումներից է Թ. Շուլցի մոդելըF

6
F: Ջ. Մորեխը, առաջնորդվելով Թ. 

                                            
1 Stiglitz J., Employment, Social Justice and Societal Well-being.-International Labour Review, 2002, N1-2, p. 10. 
2 Տե´ս նույն տեղում: 
3 Becker, Gary S. Human Capital. N.Y.: Columbia University Press, 1964. 
4 Nelson, R.R.; Phelps, E. Investment in humans, technological diffusion and economic. American Economic Asso-

ciation, 1966, vol. 61, p. 69-75. 
5 Romer, Paul. Crazy Explanations for the Productivity Slowdown, in Fischer, S. Ed., NBER Macroeconomics 

Annual. Cambridge: MIT Press, 1987, 163-202. 
6 Shultz T., Journal of Political Economy, Oct. 1964, p. 454; Клочков В.В., Экономика образования: иллюзии и 

факты. М., Мысль, 1985, с. 73. 
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Շուլցի մոտեցմամբ, բացահայտել է, որ 1951-61 թթ.-ին կրթական համակարգը 
պայմանավորել է Անգլիայի տնտեսական աճի 12%-ըF

1
F: Է. Դենիսոնի գնահատումների 

համաձայն՝ տնտեսական աճի մեջ կրթական համակարգի մասնաբաժինն ԱՄՆ-ում 1909-
29 թթ.-ին կազմել է 12%, 1929-56թթ.-ին 23%F

2
F: 

Անվիճելի է, որ տնտեսական աճի ապահովման գործընթացում գիտակրթական հա-
մակարգի դերն այժմ առավել նշանակալի է: Հիմնական պատճառներից է այն, որ տեղե-
կատվական հասարակությունը «տեսական հարթակից» տեղափոխվել է արդյունքների 
առարկայացման հարթակ՝ դառնալով ժամանակակից զարգացման կարևորագույն ընդ-
հանրացնող գործոն: Տեղեկատվական հասարակության պայմաններում գիտելիքներն ու 
ընդունակությունները դիտարկվում են որպես կապիտալի յուրահատուկ տեսակ այն 
իմաստով, որ դրանց ձեռքբերումն ու զարգացումը պահանջում են ժամանակի և նյութա-
կան ռեսուրսների որոշակի ծախսեր, և որոնք ֆիզիկական կապիտալի նման սեփակա-
նատիրոջը դրամական եկամուտ ստանալու հնարավորություն են տալիս:  

Այսպիսով, ստեղծագործ, սոցիալապես պատճառաբանված տնտեսական մտածելա-
կերպի ձևավորման և զարգացման գերխնդիրը ժամանակակից տնտեսության նորամու-
ծական զարգացման սկզբունքային հիմքերի մշակման ժամանակ դառնում է առանցքա-
յին: Տնտեսական իրականության նոր որակն ամփոփվում է այն իրողության մեջ, որ մար-
դը վերածվել է տնտեսական զարգացման ընդհանրացնող գործոնի: 

Ներկայումս հասարակական հարաբերությունների և գործընթացների մարդակենտ-
րոն կառավարումը ներթափանցել է տնտեսական զարգացման խորքերը՝ ընդլայնելով իր 
անկողմնակալ կառուցվածքը, առաջին հեթին, սոցիալ-մշակույթային և մասնագիտական 
նոր արժեքների, արտադրողական ուժերի ձևավորման ու արդիականացման, տնտեսա-
կան դինամիկ իմաստային համակարգերի ձևավորման, ինչպես նաև ի հաշիվ նոր գիտե-
լիքի ընդլայնված վերարտադրության: Ըստ էության ժամանակի հրամայական է այլ մո-
տեցմամբ դիտարկել արտադրության գործոնների կազմն ու կառուցվածքը՝ նկատի ունե-
նալով աշխատուժ գործոնի երկակի բնույթն ու այդ երկվության պատճառահետևանքային 
կապերը: 

Տեղեկատվական հասարակության պայմաններում ձևավորված և կուտակված մարդ-
կային կապիտալն ավելի արժեքավոր ռեսուրս է, քան ֆիզիկական կապիտալը, քանի որ 
արդյունավետության, տնտեսական աճի ու մրցունակության բարձրացման անկյունաքարն 
է: Ներկայումս զարգացումն առավել սերտորեն կապված է կյանքի որակի, քան մակարդա-
կի հետ: Զարգացած մարդը սահմանափակ ռեսուրսներով կարող է ավելի բարձրացնել իր 
և մյուսների կյանքի որակը, քան թերզարգացած մարդն անսահմանափակ ռեսուրսներով: 

Անհնար է անտեսել այս օրինաչափությունը և ապահովել կայուն տնտեսական զար-
գացում: Սակայն, կրթությունից բացի, ինքնազարգացումը ենթադրում է նաև մի շարք այլ` 

                                            
1 http://www.lerc.ru/articles/0025/0014/#sdfootnote7sym 
2 Denison E., Measuring the Contribution of Education to Economic Growth. - The Residual Factor and Economic 

Growth. OECD. P., 1964, p. 37. 
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ոչ պակաս կարևոր բաղադրիչներ: Իրավացիորեն այդպիսիք են համարվում դիրքորո-
շումները կյանքի, աշխատանքի, հանգստի, սեփական անձի և մյուսների նկատմամբ, 
կենսական արժեքների համակարգը` ներառյալ վերաբերմունքը հոգևոր ու նյութական, 
մնայուն և անցողիկ, սոցիալական և անհատական արժեքների հանդեպ, դրանով պայ-
մանավորված գործունեության նպատակադրումները, դրդապատճառները և միջոցների 
ընտրության մոտեցումները:  

Այսպիսով, մարդկային զարգացումը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում սոցիալա-
կան կապիտալի ներուժի լիարժեք իրացման համար: Միաժամանակ, այն հնարավորու-
թյուն է տալիս բարձրացնել հասարակության ինքնագիտակցությունը՝ դրանով իսկ պայ-
մաններ ստեղծելով կայուն զարգացման նպատակների իրականացման համար: 

 
ВАРДАН ВЛАСЯН  

 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Ключевые слова: человеческий капитал, информационное 
общество, знания, инновации, экономичес-
кий рост, экономическое развитие, эффек-
тивность  

 
В статье изучаются особенности роли и места человеческого капитала в современном 

информационном обществе. Процесс информатизации общества способствует формированию 
социальных взаимоотношений, предлагая новые цели, направления и приоритеты развития. 
Особую значимость приобретает увеличение наукоемкого труда, а формирование и развитие 
человеческого капитала сегодня может оцениваться как главный фактор экономического раз-
вития. 

 

VARDAN VLASYAN  
 

VALUATION OF HUMAN CAPITAL ROLE IN INFORMATION SOCIETY 
 

Key Words: human capital, information society, knowledge, 
innovation, economic growth, economic deve-
lopment, efficiency 

 
The article studies features of human capital in information society. The process of informatization 

of society contributes to the formation of multilateral social relationships, offering new development 
purposes, directions and priorities. Тhe increase in the share of knowledge-based labor acquires special 
importance. Formation and development of human capital can now be evaluated as a major factor of 
economic development. 
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ԻՇԽԱՆ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 

 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  զբոսաշրջության ինդուստրիա, գերակա 
ճյուղ, իրավական կարգավորում, զբոսա-
շրջային ենթակառուցվածքներ, պահպանվող 
տարածքներ, ինքնատիպ ավանդույթներ, 
զբոսաշրջային ներուժ 

 
Հոդվածում հիմնավորվել է զբոսաշրջության տեղն ու դերը Հայաստանի Հանրապետության 

տնտեսության մեջ և բացահայտվել այդ գործում զբոսաշրջության ոլորտի պետական կարգավոր-
ման կատարելագործման ուղիներն ու խնդիրները: Ընդգծվել է, որ վերջին տարիների ընթացքում 
զբոսաշրջությունը էական զարգացում է ապրել Հայաստանում և ձեռնարկվում են քայլեր այն էլ 
ավելի զարգացնելու համար: Իսկ այդ քայլերը հիմնականում վերաբերում են զբոսաշրջության 
զարգացման հիմնախնդիրներին, մասնավորապես նրա կարգավորման օրենսդրական ոլորտի 
կատարելագործմանը: 

 

Ներկա պայմաններում ՀՀ-ում խիստ կարևորվում է զբոսաշրջության ոլորտի պետա-
կան կարգավորման հիմնախնդիրների լուծումը: Զբոսաշրջության ոլորտի պետական 
կարգավորումը նախևառաջ ենթադրում է զբոսաշրջության ինդուստրիայի բոլոր ոլորտ-
ների իրավական կարգավորում՝ պետության կողմից համապատասխան օրենքների, նոր-
մերի ընդունմամբ և մեխանիզմների կիրառմամբ:  

Զբոսաշրջության ոլորտը կարգավորող իրավական նորմերն են` ՀՀ Սահմանադրու-
թյունը, զբոսաշրջության ոլորտին առնչվող ՀՀ քաղաքացիական, ՀՀ տրանսպորտային 
օրենսգրքերը, «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը, 
ՀՀ բնապահպանական և հանրային սննդի ոլորտը կարգավորող օրենսդրությունը, զբո-
սաշրջիկների անվտանգությանն ու իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված նորմա-
տիվ ակտերը, «Հյուրանոցային ծառայություն մատուցելու կարգն ու պայմանները սահմա-
նելու, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման կարգերը և որակավոր-
ման ընթացակարգը հաստատելու մասին» 2004 թ-ի հունիսի 10-ի N946-Ն ՀՀ կառավա-
րության որոշումը:  

«Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը կարգավո-
րում է ՀՀ զբոսաշրջության բնագավառին առնչվող հարաբերությունները և զբոսաշրջա-
յին գործունեության բնագավառում ծագող այն հարաբերությունները, որոնք ի հայտ են 
գալիս քաղաքացիների հանգստի, շրջագայության, ազատ տեղաշարժի իրավունքների 
իրականացման գործընթացում, սահմանում է նաև ոլորտին վերաբերող հիմնական հաս-
կացությունները, նախանշում է զբոսաշրջային գործունեության իրավական կարգավոր-
ման շրջանակները, սահմանվում են զբոսաշրջության ոլորտի պետական քաղաքականու-
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թյան հիմնական սկզբունքները, նպատակները, խնդիրները, գերակա ուղղությունները և 
միջոցներըF

1
F: Այստեղ առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում հատկապես հյուրանո-

ցային տնտեսության օբյեկտների որակի բարձրացմանը, որը ՀՀ-ում իրականացվում է 
կամավոր սկզբունքովF

2
F: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս որ հյուրանոցային 

տնտեսության օբյեկտների կամավոր որակավորումն ունի իր բացասական կողմերը: 
Բանն այն է, որ հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների պարտադիր որակավորման 
առկայությունը հնարավորություն կտա զբոսաշրջիկներին պատկերացում կազմել մա-
տուցվող ծառայությունների որակիև դրանց միջազգային չափանիշներին համապատաս-
խանության մասին, իսկ հյուրանոցային տնտեսություններն էլ շահագրգռված կլինեն մա-
տուցելու որակյալ և մրցունակ ծառայություններ: 

Օրենքը սահմանում է նաև զբոսաշրջային գործունեության սուբյեկտների հասկացու-
թյունը, նրանց ներկայացվող պահանջները, պարտավորությունները: Օրենքը կարևորում 
է զբոսաշրջիկի անվտանգության հարցը և դրա ապահովման համար առաջարկում 
հստակ համակարգ: Զբոսաշրջիկների անձի և ունեցվածքի անվտանգությունը միջազգա-
յին նորմի ուղղակի կիրառումն է հայրենական օրենսդրության մեջ:  

Զբոսաշրջության զարգացման գործում մեծ է տրանսպորտի դերը, քանի որ զբոսա-
շրջային ուղևորությունների մեծ մասն իրականացվում է օդային տրանսպորտով` ազգա-
յին կամ միջազգային ավիափոխադրողների կողմից: 

Տրանսպորտային փոխադրումների ժամանակ առաջացող հարաբերությունները 
կարգավորվում են ՀՀ տրանսպորտային օրենսդրությամբ և ոլորտը կարգավորող միջազ-
գային այլ իրավական ակտերով:  

ՀՀ-ում առկա են տրանսպորտային համակարգի արդիականացման, ճանապարհնե-
րի վերակառուցման հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք կարող են արդիակա-
նացնել ՀՀ տրանսպորտային համակարգը: Այժմ բազմաթիվ ծրագրեր են իրականաց-
վում, օրինակ, «Հյուսիս-հարավ» ծրագիրը:  

Տրանսպորտային ենթակառուցվածքի զարգացումը ՀՀ-ում համարվում է զբոսա-
շրջության ոլորտի մարտահրավերներից մեկը: Ուստի ճանապարհների կառուցումը և վե-
րակառուցումը, վարձակալման կանոնավորումը, օդային տրանսպորտի զարգացած են-
թակառուցվածքը այն կարևոր խնդիրներն են, որոնց համակարգված լուծումը միայն կա-
րող է հանգեցնել ցանկալի արդյունքի, այն է՝ Հայաստանը դարձնել զբոսաշրջային գրա-
վիչ վայր` խթանելով ոլորտում իրականացվող ներդրումները:  

Քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտում շարունակ գործող մենաշնորհը և արտա-
սահմանյան ավիաուղիների հետ համագործակցության պակասը ՀՀ զբոսաշրջային ար-
դյունքի ցածր որակի և բարձր գների հիմնական պատճառներից են: Այս ուղղությամբ բա-
վականին քայլեր են կատարվել. ՀՀ-ն միացել է մի շարք միջազգային պայմանագրերի 
այնպիսի կազմակերպությունների հետ ինչպիսիք են՝ ԻԿԱՈ-ն, Միացյալ ավիացիոն իշ-

                                            
1 ՀՀ օրենքը «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին», ընդունված 17.12.2003 թ.: 
2 Նույն տեղում՝ հոդված 10: 
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խանությունները, Քաղաքացիական ավիացիայի եվրոպական կոնֆերանսը, Միջազգային 
ավիացիոն կոմիտեն և Եվրակոնտրոլը: Օտարերկրյա փոխադրողների մուտքը հայրենա-
կան շուկա նպաստում է մրցակցությանը, միջազգային կապերի խորացմանը: Զբոսա-
շրջային արդյունքի որակի բարձրացմանը մեծապես նպաստում է միջազգային չափանիշ-
ներին համապատասխանող օդանավակայանի առկայությունը:  

Զբոսաշրջության կայուն զարգացմանը նպաստում է էկոլոգիական գործոնը, որն ամ-
րագրված է նաև միջազգային և հայրենական նորմերում ու կանոններում: ՀՀ բնապահ-
պանական օրենսդրության բարեփոխումները հիմնականում համապատասխանում են 
ոլորտի միջազգային չափանիշներին և զբոսաշրջության զարգացման հիմք են ստեղծել, 
սակայն հատուկ պահպանվող տարածքներում ենթակառուցվածքները դեռևս բարվոք վի-
ճակում չեն, և գոյություն չունի գնային հստակ քաղաքականություն: Ուստի բնության հա-
տուկ պահպանվող տարածքներում զբոսաշրջության զարգացմանը նպաստելու նպատա-
կով կարևորվում է պահպանվող տարածք մուտք գործելու, մուտքի վճարների կայուն հա-
մակարգի հատուկ ընթացակարգերի մշակումը: 

Զբոսաշրջության ոլորտի զարգացումը կախված է նաև զբոսաշրջային ծառայության 
մատուցման ողջ գործընթացի արդյունավետությունից: Այստեղ կարևորվում է հատ-կա-
պես հանրային սննդի ոլորտի իրավական կարգավորումը: Ոլորտը կարգավորող հիմնա-
կան իրավական ակտը «Առևտրի և ծառայություններ իմասին» ՀՀ օրենքն է, որը նախա-
տեսում է հանրային սննդի օբյեկտների դասակարգման կարգը և դրանց ներկայացվող 
հիմնական պահանջները, հանրային սննդի օբյեկտներում աշխատողներին ներկայաց-
վող հիմնական պահանջները: Պարզվում է, որոլորտի թերությունների հիմքերը ոչ այն-
քան օրենսդրական բնույթի են, որքան կապված են ազգային կարծրացած մտածելակեր-
պի հետ: Ուստի ազդեցության գործիքները և մեխանիզմները պետք է ուղղվեն հասարա-
կական մտածելակերպի փոփոխությանն ու գիտակցության բարձրացմանը: 

Զբոսաշրջիկների մուտքը ՀՀ տարածք, ելքը ՀՀ տարածքից և կացությունը ՀՀ տա-
րածքում կարգավորվում է «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքով: Որպես զբոսա-
շրջությունը գերակա ճյուղ ճանաչած երկիր՝ անհրաժեշտություն է անցագրային ճկուն քա-
ղաքականությամբ բարձրացնել ՀՀ գրավչությունը:  

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հարևան երկրների և նախկին խորհըր-
դային երկրների հետ Հայաստանի կապն ամուր է և արդյունավետ, ինչը պայմանավոր-
ված է նաև առանց վիզայի ճանապարհորդելու ազատ հնարավորությամբ:  

Հայաստան ավելի շատ գալիս են հարազատներին և մտերիմներին այցելելու նպա-
տակով (հիմնականում սփյուռքի մեր հայրենակիցները, ուստի կարելի է ընդունել այնպի-
սի նորմատիվ–իրավական փաստաթղթեր, որոնք կնպաստեն այդ երկրներից ժամանող-
ների համար ՀՀ տարածք մուտքի ընթացակարգերի պարզեցմանը, որը մեր կարծիքով 
մեծապես կնպաստի զբոսաշրջային հոսքերի ինտենսիվացմանը:  

Յուրաքանչյուր բնագավառի զարգացում մեծապես կախված է ոլորտում իրականցվող 
մարքեթինգային քաղաքականությունից: Հատկապես կարևորվում է միջազգային հեղի-
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նակավոր զբոսաշրջային ցուցահանդեսներին մասնակցությունը և ՀՀ զբոսաշրջային ար-
դյունքի ներկայացումը: Այս ուղղությամբ էական աշխատանքներ են կատարվել:  

Անցած տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ պետական աջակցությամբ յուրաքան-
չյուր միջազգային ցուցահանդեսին նվազագույն թվով (6 մասնակից) տուրօպերատորնե-
րի մասնակցությունն ապահովում է մոտավորապես 30 նոր կապերի հաստատում և հա-
մագործակցության պայմանագրերի կնքում, ինչն էլ իր հերթին ապահովում է զբոսա-
շրջային այցելությունների ու եկամուտների աճ: 

Զբոսաշրջության զարգացման և երկրի զբոսաշրջային արդյունքի ներկայացման 
խթանման համար կարևորվում են գովազդատեղեկատվական նյութերի տպագրումն ու 
լայնածավալ տարածումը: Խիստ կարևորվում է առկա տեղեկատվության մշտապես թար-
մացումը, ինչպես նաև նոր նյութերի մշակումն ու տարածումը:  

Երկրի զբոսաշրջության կայուն աճն ու զարգացումն ապահովելու համար հատկա-
պես արդյունավետ են ճանաչողական միջոցառումները:  

Ամենամյա փառատոները և տոնակատարությունները, որոնք ունեն ազգային, մշա-
կութային բնույթ, գրավում են բազում զբոսաշրջիկների, նպաստում միջազգային շուկա-
յում Հայաստանի ինտեգրմանը, ինչպես նաև Հայաստանում զբոսաշրջային սեզոնի եր-
կարաձգմանը, համայնքներում զբոսաշրջության զարգացմանը: 

Ավանդական տոնածիսակատարություններին նվիրված միջոցառումների իրականա-
ցումը նույնպես արդյունավետ և արդիական միջոցներից է Հայաստանի զբոսաշրջային 
գրավչության մասին իրազեկության բարձրացման և զբոսաշրջիկներին դեպի Հայաս-
տան գրավելու գործում:  

ՀՀ-ում զբոսաշրջության պետական կարգավորման արդի վիճակի ուսումնասիրու-
թյունը թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ չնայած ոլորտում արված քայլերին, այնուամենայ-
նիվ, դեռևս բավականին անելիքներ կան: 

Մեր կարծիքով զբոսաշրջության ոլորտի պետական կարգավորմանն առնչվող հիմ-
նական խնդիրները հետևյալներն են. գործող օրենսդրությունը պատշաճ կերպով չի ար-
տացոլում զբոսաշրջության արդյունաբերության պետական կարգավորման միջազգային 
լավագույն փորձը, չի նպաստում զբոսաշրջությունում բարենպաստ գործարար միջավայ-
րի ձևավորմանն ու պահպանմանը, զբոսաշրջության կայուն զարգացմանը, ինչպես նաև 
չի ապահովում պետական և մասնավոր հատվածների միջև արդյունավետ համագործակ-
ցություն և ոլորտում պետական քաղաքականության մշակման գործընթացներում բոլոր 
շահագրգիռ կողմերի մասնակցությունը, պատշաճ կերպով չի արտացոլում զբոսաշրջու-
թյան արդյունաբերության գերակայությունը տնտեսության այլ ճյուղերի նկատմամբ, չի 
տրամադրում զբոսաշրջային և սպասարկման արդյունաբերությունում որակի ապահով-
ման մեխանիզմներ, պատշաճ ձևով չի ապահովում զբոսաշրջային արդյունք և ծառայու-
թյուններ սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը, զբոսաշրջիկների, այցելուների 
և նրանց գույքի անվտանգությունը: 

Զբոսաշրջության  պետական  քաղաքականության  կատարելագործման  նպատակով 
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օրենսդրական դաշտում իրականացվել են ինչպես փոփոխություններ, այնպես էլ լրա-
ցումներ:  

Օրինակ` պետությունը, փորձելով խթանել ՀՀ արտահանման ծավալների ավելա-
ցումը և հետևելով զբոսաշրջությանը` որպես տնտեսության գերակա ճյուղ հայտարարելու 
իր սկզբունքին` «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածով սահ-
մանեց, որ զբոսաշրջության գործունեության մասով ԱԱՀ- ով հարկվող շրջանառություն է 
համարում զբոսաշրջիկների մատուցվող ծառայությունների ընդհանուր արժեքը: Օտար-
երկրյա անձանց մատուցվող զբոսաշրջային ծառայությունները, ինչպես նաև զբոսա-
շրջային գործակալությունների կողմից մատուցվող գործակալական ծառայություններն 
ազատվում են ավելացված արժեքի հարկից, եթե այդ ծառայությունների շրջանակներում 
ուղևորությունները, ճանապարհորդությունները, էքսկուրսիաներն իրականացվում են Հա-
յաստանի Հանրապետության տարածքում: 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում նպատակային փոփոխությունը 
պետության անուղղակի կարգավորման եղանակներից մեկն է, որը հիմնականում 
ուղղված է արտահանման ծավալների ավելացման խթանմանը: Իսկ ներգնա զբոսա-
շրջությունն իրենից ներկայացնում է ծառայությունների արտահանում, որը բերում է դեպի 
երկիր արտարժութային հոսքերի ավելացմանը: 

Զբոսաշրջության ոլորտում պետական քաղաքականության բարեփոխման ևս մեկ 
օրինակ է հյուրանոցային և ավտոկայանատեղի հարկերի առանձնացումը որպես առան-
ձին հարկատեսակներ:  

Հյուրանոցային հարկի էությունը հետևյալն է: Երբ անձը (զբոսաշրջիկը) որոշ ժամա-
նակ բնակվում է որևէ հյուրանոցում, որը գտնվում է ինչ-որ համայնքի տարածքում, հա-
մարվում է, որ անձը (զբոսաշրջիկը) մի քանի օրով դառնում է տվյալ համայնքի բնակիչ և 
օգտվում է կոմունալ և կենցաղ-սպասարկման ծառայություններից (գազ, ջուր, էլեկտրա-
էներգիա և այլն): Ուստի այդ ծառայություններից օգտվելու համար նա պետք է վճարի 
հյուրանոցային հարկ համարի արժեքի առավելագույնը 2%-ի շրջանակներում: Սակայն 
հարկատեսակը չի կրում պարտադիր բնույթ, այն սահմանում է համայնքի ավագանին ոչ 
բոլոր հյուրանոցների համար: Հարկը գանձվում է տեղական բյուջե, որը հետագայում օգ-
տագործվում է համայնքային նշանակության խնդիրներ լուծելու և համայնքային մակար-
դակով զբոսաշրջության զարգացմանն աջակցելու նպատակով:  

Փաստորեն, նախորդ տարիներին իրականացված միջոցառումները և ոլորտի իրա-
վական դաշտի փոփոխությունները նպաստել են միջազգային շուկայում Հայաստանի 
մրցունակության բարձրացմանը, Հայաստանի նկատմամբ միջազգային շուկայի պահան-
ջարկի ավելացմանը, հետևաբար, զբոսաշրջային այցելությունների թվի դինամիկ աճին:  

Զբոսաշրջության պետական քաղաքականության հետագա կատարելագործումը 
կհանգեցնի գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավմանը, որի պայմաններում 
Հայաստանի Հանրապետությունը կդառնա տարածաշրջանի գրավիչ զբոսաշրջային 
կենտրոններից մեկը: 



 311

ИШХАН ТИГРАНЯН  
 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОТРАСЛИ ТУРИЗМА В РА 

 

Ключевые слова: индустрия туризма, приоритетная от-
расль, юридическое регулирование, инфра-
структура туризма, oхраняемые террито-
рии, своеобразные обычаи, туристический 
потенциал  

 

В статье обоснованы место и роль туризма в экономике республики Армения и отмечены 
пути и задачи совершенствования регулирования сферы туризма. Подчеркнуто, что в течение 
последних лет туризм в РА получил существенное развитие и предпринимаются меры для его 
дальнейшего развития. Эти меры, в особенности, относятся к основным задачам развития 
туризма, в частности, к совершенствованию законодательной сферы его регулирования. 

 

ISHKHAN TIGRANYAN  
 

DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF STATE TOURISM REGULATION IN ARMENIA 
 

Key Words: tourism industry, priority sector, legal 
regulation, tourism infrastructure, protected 
areas, peculiar customs, tourism potential 

 
The place and role of  tourism  industry in RA economy is substantiated and the directions and 

objectives for improvement of its regulation are underlined in the article.  
The fact that in recent years tourism in RA has undergone considerable growth and measures for 

its further development are taken is highlighted in the article as well. These measures, in particular, 
refer to major objectives of tourism development and improvement of legislation in this sphere.  
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ՎԱՐՍԻԿ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 
 

ՀԱԿՈԲ ԱՐՇԱԿՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  զբոսաշրջային արդյունք, ծառայություններ, 
ենթակառուցվածքներ, մշակութային արժեք-
ներ, պետական քաղաքականություն, օրենս-
դրաիրավական դաշտ, տնտեսական, քաղա-
քական երաշխիքներ 

 

Այսօր զբոսաշրջության զարգացումն աշխարհում փաստում է, որ այն բազմաթիվ երկրներում, 
ինչպես նաև ՀՀ-ում, ամենադինամիկ զարգացող ոլորտներից է: Բնականաբար, ցանկացած երկիր 
ձգտում է իր բնաաշխարհագրական առանձնահատկությունները, կլիմայական պայմանները և 
առավելությունները մյուս երկրների հանդեպ օգտագործել արդյունավետ, կազմակերպել արտա-
դրություններ և մատուցել ծառայություններ, որոնք կապահովեն ավելի բարձր եկամուտներ:  

Քանի որ զբոսաշրջության ոլորտի հետագա զարգացումը կախված է բազմաթիվ գործոննե-
րից՝ ռեկրեացիոն ռեսուրսների առկայությունից, զբոսաշրջային ներուժից, պետական ծախսերից, 
սպասարկող անձնակազմի որակավորումից, տրանսպորտային կապերից, ճանապարհների որա-
կից և այլն, ուստի անհրաժեշտ է կիրառել ոլորտն արժևորող, խրախուսող և աջակցող ազգային 
մեխանիզմ: 

 

Ժամանակակից զբոսաշրջությունը ինտենսիվ զարգացմամբ աչքի ընկնող հզոր ին-
դուստրիա է: Արդյունավետ կազմակերպված զբոսաշրջային ինդուստրիան երկրների 
զբոսաշրջային տարածքներում ստեղծում է աշխատատեղեր, զարգացնում է զբոսաշրջու-
թյան հարակից ճյուղերը, ինչպես նաև ապահովում է դրամական զանգվածի և ներդրու-
մային միջոցների հոսքը և, որպես հետևանք՝ ի հաշիվ զբոսաշրջությունից ստացվող հար-
կերի, համալրում է տարածաշրջանների և երկրների բյուջեները:  

Զբոսաշրջության ոլորտը զարգացած է հատկապես տնտեսապես խոշոր, զարգացած 
երկրներում, սակայն փոքր, տնտեսապես միջին և ցածր մակարդակ ունեցող երկրները 
նույնպես այս բնագավառում մեծ հաջողություններ ունեն: Ոլորտի զարգացումը դժվար է 
պլանավորել և կանխատեսել երկար ժամանակային կտրվածքով, քանի որ գոյություն 
ունեն դրա վրա ազդող բազմաթիվ գործոններ (տնտեսական, քաղաքական), սակայն 
հնարավոր է այն դարձնել երկրի տնտեսական առաջընթացն ապահովող կարևորագույն 
ոլորտներից մեկը: 

Քանի որ, զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցման շուկան լիարժեք ինքնա-
կարգավորվող չէ, ուստի այս ոլորտում գործարար և ներդրումային բարենպաստ միջա-
վայրի ձևավորման, մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավման և մրցակցության 
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ապահովման հիմնական գործոններից մեկը արդյունավետ ու նպատակաուղղված պե-
տական քաղաքականությունն է, որի արդյունքում ձևավորվում է ոլորտը կարգավորող 
օրենսդրաիրավական դաշտ, որն իրավամբ հավասարակշռում է և՛ զբոսաշրջային ծառա-
յություններ մատուցողների, և՛ սպառող - զբոսաշրջիկների շահերը:  

Հիմնախնդրին վերաբերող տնտեսագիտական գրականության մեջ առանձնացվում 
են զբոսաշրջային գործունեության պետական կարգավորման հետևյալ հիմնական 
սկզբունքները՝ զբոսաշրջային գործունեության զարգացմանն աջակցությունը, զբոսա-
շրջային գործունեության համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը, զբոսաշրջու-
թյան կարևոր ուղղությունների որոշումն ու կողմնորոշումը, երկրի՝ որպես զբոսաշրջու-
թյան համար բարենպաստ տարածքի կերպարի ձևավորումը, միջազգային զբոսաշրջա-
յին շուկայում երկրի գովազդումը, զբոսաշրջիկների պաշտպանության իրականացումը, 
խթանող ներդրումային միջավայրի ձևավորումը, զբոսաշրջության և այլ ոլորտների հա-
մաչափ զարգացման ապահովումը, զբոսաշրջային ռեսուրսների, բնական ու մշակութա-
յին ներուժի պահպանումը և ռացիոնալ օգտագործումըF

1
F: 

1995 թ. Իսպանիայի Կադիսե քաղաքում անցկացված զբոսաշրջության միջազգային 
ֆորումում առանձնացվել են այն հիմնախնդիրները, որոնք զբոսաշրջության զարգացման 
համար ունեն կարևոր նշանակություն և պետությունը պետք է նպաստի այդ խնդիրների 
լուծմանը: Դրանք են՝ զբոսաշրջային ձևականությունների համակարգումը և ճամփորդու-
թյունների անվտանգության բարձրացումը, զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների՝ մաս-
նավորապես, տրանսպորտի և հեռահաղորդակցության զարգացումը, զբոսաշրջային 
կազմակերպությունների անձնակազմի և ղեկավարների ուսուցման պայմանների ստեղ-
ծումը, զբոսաշրջային օբյեկտներում և այցելությունների վայրերում բնապահպանական 
նորմերի պահպանումը, զբոսաշրջիկների իրավունքների պաշտպանությունը, զբոսա-
շրջային կազմակերպությունների համար արտոնյալ հարկային ռեժիմների ապահովումը, 
այնպիսի տնտեսական և վիճակագրական մեխանիզմների կիրառումը, որը կապահովի 
օբյեկտիվ վիճակագրական հաշվառում և հսկողություն, սեփական երկրի զբոսաշրջու-
թյան համար բարենպաստ կերպարի ստեղծումըF

2
F: 

Այսպիսով՝ զբոսաշրջության ոլորտը կարող է կայուն զարգանալ, եթե պետական 
մարմիններն ապահովեն անհրաժեշտ իրավական, տնտեսական և քաղաքական երաշ-
խիքներ՝ չվնասելով և հետագա սերունդների համար պահպանելով զբոսաշրջիկների 
ներգրավման կարևոր թիրախակետեր համարվող բնությունը և մշակութային արժեքնե-
րը: Պետության դերի բարձրացումն այս ոլորտի կարգավորման գործում առավելապես 
կարևորվում է զարգացող երկրներում, ինչպիսին է նաև Հայաստանը, որտեղ զբոսա-
շրջությունը անցումային փուլում է, իսկ ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտը և 
տնտեսության տարբեր ճյուղերի միջև փոխհամագործակցության մակարդակը՝ գրեթե 
սաղմնային փուլում և անհրաժեշտ է ոլորտն արժևորող, խրախուսող և աջակցող ազգա-
                                            
1 Экономика и организация туризма: международный туризм, подред. И.А. Рябовойидр., Москва, 2005, с. 278. 
2 Маринин М.М., Туристские формальности и безопасность в туризме. М., Финансы и статистика, 2004, 144 с., 

с. 15-16.  
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յին մեխանիզմի կիրառում, որը հնարավորություն կընձեռի որոշակի հետաքրքրություն-
ներ ներկայացնող վայրերը կամ տարածքները դարձնել զբոսաշրջային կենտրոններ: 

Վերոնշյալը վկայում է այն մասին, որ զբոսաշրջության ոլորտի պետական քաղաքա-
կանությունն առաջին հերթին ենթադրում է տվյալ ոլորտը կարգավորող ու կառավարող 
իրավական բազայի ստեղծում, նորմատիվ-իրավական ակտերի ընդունում, զբոսաշրջա-
յին ենթակառուցվածքների բարելավում, որոնք հնարավորություն կընձեռեն մասնավոր 
հատվածին ներդրումներ կատարել առողջարանային, հյուրանոցային բիզնեսում և թույլ 
կտան զբոսաշրջությանը՝ շուկայական պայմաններում գործելու որպես տնտեսության 
լիարժեք ոլորտ:  

Քանի որ զբոսաշրջությունը համարվում է ազգային տնտեսության՝ սեզոնային, արագ 
զարգացող, դինամիկ բաղադրիչ, ուստի զբոսաշրջային հարաբերությունների փոխկապ-
վածությունը կարող է դիտարկվել ինչպես մակրոմակարդակում (երկրներ, պետություն-
ներ, տարածաշրջաններ և այլն), այնպես էլ միկրոմակարդակում (զբոսաշրջային ծառա-
յություններ և ապրանքներ արտադրող ու մատուցող ձեռնարկություններ)F

1
F: Ժամանակա-

կից զբոսաշրջային արդյունաբերությունը բնութագրվում է մեծ թվով փոքր ու միջին զբո-
սաշրջային ձեռնարկություններով, որոնք ենթարկվում են արտաքին միջավայրի ազդե-
ցությանը և այդ ձեռնարկությունների բարձր արդյունավետությանը հասնելու համար ան-
հրաժեշտ է պետական կարգավորման բազմափուլային համակարգF

2
F:  

Ներկայում, կարելի է առանձնացնել պետության կողմից զբոսաշրջության կարգա-
վորման 5 հիմնական սոցիալ-տնտեսական գործառույթ՝ զբոսաշրջության կազմակեր-
պում ու պլանավորում, գործունեության առանձին տեսակների կարգավորում, զբոսա-
շրջության անվտանգության և զբոսաշրջության ոլորտի կադրային ապահովում, զբոսա-
շրջային շուկայի գիտական հետազոտությունների իրականացմանն աջակցություն, շրջա-
կա միջավայրի և պատմական հուշարձանների պահպանություն, որոնք տարբեր ոլորտ-
ներում իրականացվում են տարբեր մեթոդներով և գործիքներով:  

Զբոսաշրջության ոլորտում պետական կարգավորման կարևոր գործիքներ են զբոսա-
շրջության համաշխարհային շուկայում երկրի իմիջի և բրենդի ձևավորումը, զբոսաշրջա-
յին ապրանքի իրացումն ու առաջմղումը դեպի ներքին և համաշխարհային շուկաներ, 
մասնակցությունը միջազգային զբոսաշրջային ծրագրերում, զբոսաշրջային ենթակառուց-
վածքների արդյունավետ օգտագործման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը, 
պետական և մասնավոր հատվածների գործունեության ու ներդրումների կոորդինացու-
մը, զբոսաշրջային արդյունաբերության արտոնագրումը, ստանդարտացումը, զբոսա-
շրջային արդյունքի հավաստագրումը, մուտքի, ելքի և երկրում ժամանման կանոնների 
սահմանումը, զբոսաշրջության զարգացման նպատակային ծրագրերի մշակման և իրա-
կանացման համար ուղղակի բյուջետային հատկացումները, որոնք պետք է ներառվեն 
զբոսաշրջության, տարածաշրջանի ու երկրի զարգացման կարճաժամկետ, միջնաժամ-
                                            
1 Морозов М.А., Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме, 2007, 288 с. 
2 Кушлина В.И., Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник. Изд 3-е, М., Изд-во РАГС, 

2008, 616 с. 
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կետ և երկարաժամկետ պետական ծրագրերում և ցույց տան պետական կարգավորման 
տնտեսական արդյունավետությունըF

1
F: 

Ներկայում միջազգային պրակտիկայում առանձնացվում են զբոսաշրջության ոլորտի 
պետական կարգավորման 3 հիմնական մոդելներF

2
F: 

Առաջին մոդելի դեպքում զբոսաշրջության զարգացման հիմնախնդիրները լուծվում 
են ինքնուրույն առանց պետության միջամտության, շուկայական տնտեսության սկզբունք-
ների հիման վրա: Այս մոտեցումն արդյունավետ է այն երկրներում, որտեղ զբոսա-
շրջության ոլորտը գտնվում է զարգացման բարձր մակարդակի վրա, գործում են մրցու-
նակ ձեռնարկություններ, առկա են զարգացած ենթակառուցվածքներ, զբոսաշրջիկների 
անվտանգության ապահովման, բանկային, ապահովագրական և այլ ծառայությունների 
մատուցման զարգացած համակարգեր: Նշված մոդելը կիրառվում է ԱՄՆ-ում, որտեղ 
1997 թվականին լուծարվել է զբոսաշրջության ոլորտը կարգավորող կառույցը: 

Զբոսաշրջության պետական կարգավորման երկրորդ մոդելն, ըստ էության, ենթա-
դրում է ազգային զբոսաշրջային գերատեսչության առկայություն, որն օժտված է լայն 
լիազորություններով և զգալի ֆինանսական ռեսուրսներով: Այս մոդելն արդյունավետ է 
այն դեպքում, երբ զբոսաշրջության ոլորտը գտնվում է զարգացման ցածր մակարդակի 
վրա, իսկ ազգային զբոսաշրջային արդյունքի որակը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ 
են հսկայածավալ ֆինանսական միջոցներ: Մոդելը կիրառվում է զարգացող և անցումա-
յին շրջանում գտնվող այն երկրներում, որոնք զբոսաշրջությունը համարում են տնտեսու-
թյան զարգացման գերակա ոլորտներից մեկը և արտարժույթի ներհոսքի ապահովման 
առաջնային աղբյուր: Դրանք են՝ Հունաստանը, Թուրքիան, Եգիպտոսը, Թունիսը և այլնF

3
F:  

Երրորդ մոդելով զբոսաշրջության պետական կարգավորման գործառույթն իրակա-
նացվում է բազմաֆունկցիոնալ գերատեսչությունների կողմից (Իսպանիայում զբոսա-
շրջային քաղաքականության հիմնախնդիրներով զբաղվում է էկոնոմիկայի, իսկ Ֆրան-
սիայում՝ տնտեսական քաղաքականության նախարարությունը): Նախարարություններում 
ստեղծվել են մասնագիտացված բաժանմունքներ, որոնք զբաղվում են զբոսաշրջության 
ոլորտի նորմատիվ- իրավական բազայի մշակման խնդիրներով, կապեր են հաստատում 
այլ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև նպաստում են 
պետական և մասնավոր հատվածների համագործակցության ընդլայնմանը և այլն:  

Ըստ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից հրապարակվող «Զբոսաշրջու-
թյան համաշխարհային մրցունակության զեկույց-2013»-ի աշխարհի 140 երկրների շար-
քում, ՀՀ-ն զբոսաշրջության մրցունակությամբ զբաղեցրել է 79-րդ տեղը՝ 2011 թվականի 
համեմատ բարելավելով դիրքը 11 կետովF

4
F: Այս դիրքը պայմանավորված է զբոսաշրջու-

                                            
1 Сенин В.С., Организациямеждународноготуризма, Учебник. 2-еизд., перераб. идоп. М.: Финансы и статисти-

ка, 2003, 400 с., стр. 128-133. 
2 Սուվարյան Յու. Մ., Ծառայության ոլորտի արդյունավետ կառավարում: Համակարգչային գործարար խաղի 

մեթոդիկա և կազմակերպման ուղեցույց, Մենեջմենթի հայկական ընկերակցություն, Եր., 2004, 288 էջ, էջ 17: 
3 Жукова М.А., Индустрия туризма: менеджмент организации. М., Финансы и статистика, 2002, стр. 43. 
4 http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015. 
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թյան մրցունակությունը պայմանավորող երեք գործոնների՝ զբոսաշրջությունը կանոնա-
կարգող դաշտ (51-րդ տեղ), զբոսաշրջության գործարար միջավայր և ենթակառուցվածք-
ներ (88-րդ տեղ), զբոսաշրջության մարդկային, մշակութային և բնական ռեսուրսներ (94-
րդ տեղ), գնահատմամբF

1
F: 

 
ВАРСИК ТИГРАНЯН  
АКОП АРШАКЯН  

 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРИЗМА В АРМЕНИИ 
 

Ключевые слова: туристический продукт, услуги, инфра-
структура, ценности культуры, государ-
ственная политика, законодательно-юри-
дическая сфера, политические гарантии  

  

Сегодня развитие туризма во всем мире свидетельствует о том, что, как во многих 
странах, так и в РА, это одна из самых динамично развивающихся отраслей. Естественно, 
каждая страна стремится наилучшим способом использовать свое географическое положение, 
климатические условия и приимущества по отношению к другим странам, так же стремится 
организовать производство и предоставлять услуги, приносящие наиболее высокие доходы. 

Поскольку дальнейшее развитие туризма зависит от множества факторов, наличие ре-
креационных ресурсов, туристического потенциала, государственных расходов, квалификации 
обслуживающего персонала, транспортных связей, качества дорог и.т.д, необходимо в этой 
отрасли применить поощрительный, вспомогательный государственный механизм. 

 

VARSIK TIGRANYAN  
HAKOB ARSHAKYAN  
 

ISSUES OF STATE REGULATION OF TOURISM IN ARMENIA 
 

Key Words: product of tourism, services, infrastructure, 
cultural values, public policy, juridical-legal 
sphere, political guarantees 

 

Today development of tourism around the world suggests that in many countries and the Republic 
of Armenia in particular it is one of the fastest growing industries. Indeed, each country seeks to make 
the best use of its geographical location, climatic conditions and advantages in regard to other 
countries, tending to organize production and provide services which will bring higher returns. 

Since further development of tourism depends on many factors such as availability of recreational 
resources, tourism potential, government spendings, qualified personnel, transport communications, 
quality of roads e.t.c. It is necessary to apply the incentive system as an auxiliary state mechanism in 
tourism industry. 

                                            
1 http://www.mineconomy.am/uploades/TEXEKANQ_FORUM_sayt.pdf 



 317

ՄԱՐԻԱՆՆԱ ՔՈՉԱՐՅԱՆ 
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաներ, ինքնակրթություն, հեռա-
հար կրթություն, համացանց, գիտատար 
տնտեսություն 

 

Ժամանակակից պայմաններում տեղեկատվական հասարակությունը պահանջում է որակա-
պես նոր կրթություն, իսկ կրթական համակարգի բարեփոխման կարևոր գործոններից մեկը տե-
ղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ներդրումն է: Վերջիններս հանդես են 
գալիս նաև որպես կրթական համակարգը լրացնող գործիք: Այսպիսով, անհրաժեշտություն է առա-
ջանում կրթության մեջ կատարել արմատական փոփոխություններ, որոնք սերտորեն կապված են 
տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական արդի միջոցների կիրառման և տարածման հետ: 

 

Մեր օրերում տեղեկատվական ու հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաները (ՏՀՏ) 
տնտեսության ցանկացած բնագավառում առաջընթաց ապահովող կարևոր բաղադրիչ-
ներ են: Ժամանակակից մարդը XXI դարում առանց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
արդյունավետ գործունեություն իրականացնել չի կարող, քանի որ յուրաքանչյուր ոլորտ 
մեծամասամբ կախված է մարդկանց տեղեկացվածությունից և տեղեկատվությունն ար-
դյունավետ օգտագործելու ունակությունից, ինչն էլ տեղեկատվական հասարակության 
ստեղծման հիմքն է: Իսկ վերջինիս ձևավորման հիմնական ուղղություններից մեկը կրթու-
թյան տեղեկատվայնացումն է:  

Նոր հասարակությունը պահանջում է որակապես նոր կրթություն, իսկ կրթական հա-
մակարգի բարեփոխման կարևոր գործոններից մեկը տեղեկատվական և հեռահաղոր-
դակցական տեխնոլոգիաների ներդրումն է, քանի որ վերջիններս հանդես են գալիս նաև 
որպես կրթական համակարգը լրացնող գործիք: ՏՀՏ-ն այսօր կրթության զարգացման 
հիմքն է ամբողջ աշխարհում: Անհրաժեշտություն է առաջանում կրթության մեջ կատարել 
արմատական փոփոխություններ, որոնք սերտորեն կապված են տեղեկատվական և հե-
ռահաղորդակցական արդի միջոցների գործարկման եւ տարածման հետ։ Արդյունքում, 
նոր տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով տեղի է ունենում կրթության համակարգի ար-
դիականացում, ուսուցման եւ ուսումնառության արդյունավետության բարձրացում։ 

Ինչպես նշում են աշխարհի առաջատար համալսարանների ներկայացուցիչները 
ՏՀՏ-ն ուսումնական գործընթացում ներառելը ոչ միայն ընդունվողներին է հրապուրում, 
համալսարանների ընտրությունը դյուրին է դարձնում, այլև անհրաժեշտ է կրթության շու-
կայում մրցակցության և հաջող գործունեության համար, առանց որի հնարավոր չէ ար-
դյունավետ կառավարել կրթական գործընթացըF

1
F:  

                                            
1  Sheeran R., Beyond the first five years: Lessons learned in transforming teaching and learning. EDUCAUSE 

Review, 36 (4), 12-13. 
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Ուսումնական գործընթացում ՏՀՏ ներդրումն ապահովում է ուսանողների և դասա-
խոսների աշխատելու սկզբունքորեն նոր հնարավորություններ: Ներկայումս ուսանողները 
դուրս չգալով լսարանից կամ տնից, կարող են ներկա լինել հանրահայտ գիտնականների 
և դասախոսների դասախոսություններին: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ աշ-
խատանքը համակարգչային ցանցերում արդիական է դարձնում սոցիալական առումով 
հանրության անդամ լինելու ուսանողների պահանջարկը: 

ՏՀՏ գործարկումը և կրթության տեղեկատվայնացումը հնարավորություն են տալիս 
արդյունավետ օգտագործել կրթական համակարգի հետևյալ հնարավորություններըF

1
F. 

 Կրթական բաց համակարգի ստեղծում, որը հնարավորություն կտա յուրաքանչյուր 
անհատի ձևավորելու ինքնակրթության սեփական շրջանակը:  

 Ճանաչողության գործընթացի կազմակերպման արմատական փոփոխություն դե-
պի համակարգային մտածողություն:  

 Կրթության տեղեկատվական-մեթոդական ապահովման կառավարման արդյունա-
վետ համակարգի ստեղծում:  

 Ուսանողների ճանաչողական գործունեության արդյունավետ կազմակերպումն 
ուսումնական գործընթացի ընթացքում:  

 Կրթության գործընթացներում համակարգչի առանձնահատուկ հատկանիշների 
կիրառում: 

Պետք է նշել, որ կրթության ոլորտում ՏՀՏ կիրառումը նպաստում է. 
 տարբեր առարկաների միջև կապի դրսևորմանը, ինչը առանձնապես կարևոր է 

ուսուցման տարրական աստիճանում, երբ ուսումնական առարկաների մեծ մասն 
ինտեգրված է դասավանդվում: 

 Ստեղծագործական ու նորարարական մոտեցումների զարգացմանը: 
 ՏՀՏ-ի գործածությամբ հնարավոր է այնպիսի ակներևություններ ստեղծել, որոնք 

անհրաժեշտ են նոր հասկացություն, օբյեկտ և ընթացակարգ ներմուծելիս:  
 ՏՀՏ-ի գործածությունը կարող է առավել արդյունավետ ու ինտենսիվորեն նպաս-

տել ազգային ուսումնական պլանով նախատեսված կարողությունների ու հմտու-
թյունների զարգացմանը:  

Կարևորվում է նաև ՏՀՏ ազդեցությունը խոսքի զարգացման և գրագիտության բարձ-
րացման, ինչպես նաև ուսման նկատմամբ հետաքրքրության ավելացման վրա և, որպես 
հետևանք, առաջադիմության ընդհանուր աճին: Լայն տարածում են գտել միջազգային 
հեռահաղորդակցման կրթական նախագծերը. կիրառելով ՏՀՏ, իրականացվում են միջ-
տարածաշրջանային և միջազգային օլիմպիադաներ: 

Պետք է նշել, որ վերջին տարիներին աշխարհում ձևավորվում են կրթություն ստա-
նալու սկզբունքորեն նոր համակարգ, որը հիմնված է համակարգչային և հեռահաղոր-
դակցության տեխնոլոգիաների, ինչպես հեռահար կրթական համակարգի վրա: Այսպի-
սով, ուսումնական գործընթացը բնութագրվում է որպես նորարարական ուսուցման գործ-
                                            
1 Գիտակրթական համակարգի կառավարման ռազմավարությունը, Յու. Մ. Սուվարյան, Վ.Լ. Հարությունյան, 

Վ.Ա. Սարգսյան, Վ.Վ. Խաչատրյան, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2013, էջ 133: 
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ընթաց, իսկ այդպիսի ուսուցումը պահանջում է ավելի մեծ ծախսեր, ուստի և որքան մեծ է 
կրթական ծառայություններ սպառողների թիվը, այնքան ավելի ցածր են մեկ սովորողի 
հաշվով կատարվող ծախսերը, հետևաբար ավելի բարձր կրթության արդյունավետությու-
նը: Այս մոտեցումը, լայն տարածում է գտնում նաև նորարական կրթական համակար-
գում: Նման պայմաններում պահանջվող ծախսերի փոխհատուցման համար անհրաժեշտ 
է, որպեսզի կրթական համակարգը ընդգրկի հնարավորինս մեծ թվով սովորողների: 
Մյուս կողմից էլ նոր տեխնոլոգիաները, իրենց հերթին, զգալիորեն ընդգրկում են կրթու-
թյան մատչելիությունը և այն ստանալու հնարավորությունները` անկախ սովորողի բնա-
կության վայրից և զբաղվածությունից, ինչը որոշակիորեն նպաստում է պահանջվող ծախ-
սերի կրճատմանը: Կարելի է ասել, որ ինովացիոն ուսուցման համակարգը կրթություն 
ստանալու հնարավորություն է տալիս այն մարդկանց, ովքեր ավանդական կրթական հա-
մակարգի շրջանակներում ինչ-ինչ պատճառներով զրկված են այդ հնարավորությունից:  

Փաստ է, որ բացի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի, ներկայումս գրեթե 
բոլոր երկրներում ուսուցումը բուհերում կազմակերպվում է նաև հեռահար (դիստանցիոն) 
ձևով: Իսկ վերջինիս առանձնահատկությունն այն է, որ տեխնոլոգիան թույլ է տալիս 
ստեղծել հատուկ ուսումնական միջավայր աշխարհի ցանկացած կետում, այսինքն՝ ուսու-
ցումը կազմակերպվում է համացանցի միջոցով: 

21-րդ դարում համաշխարհային տնտեսության զարգացման հրամայականը ինտելեկ-
տի և գիտելիքների վրա հիմնված հասարակության ձևավորումն է, որի համատեքստում 
պետական ու ազգային կարևորագույն խնդիրը կրթության համակարգի առաջանցիկ 
զարգացումն ու միջազգային ասպարեզում նրա մրցունակության ապահովումն է: 

Ներկայում Հայաստանի Հանրապետությունում ընթացող սոցիալ-տնտեսական վե-
րափոխումներով, ինչպես նաև եվրոպական կրթական ընդհանուր տարածքին լիարժեք 
ինտեգրվելու պահանջով են պայմանավորված բարձրագույն կրթության համակարգի 
հիմնարար և որակական բարեփոխումները: 

Պետք է ստեղծել էլեկտրոնային դասագրքեր, էլեկտրոնային դասընթացներ, համալ-
սարաններում պետք է զարգացնել հեռահար ուսուցման համակարգ: Դա Հայաստանում 
նոր մանկավարժության սկիզբ կդնի: Մինչ այդ պահը ուշադրության կենտրոնում միշտ 
եղել է դասախոսը, իսկ նոր հայեցակարգի և համաշխարհային առաջատար կրթական 
հաստատությունների փորձը կենտրոնում դնում է ուսանողին: Ուսանողի համար պետք է 
ստեղծվեն նոր միջավայր, նոր վերահսկման ձևեր, խրախուսման համակարգեր: 

Այսպիսով, ՏՀՏ լայն տարածում է գտնում նաև կրթական համակարգում: Այս ոլոր-
տում ինովացիաների ստեղծման, յուրացման և տարածման շնորհիվ ձևավորվում է 
սկզբունքորեն նոր, ժամանակակից կրթական համակարգ` առավել ճկուն, համապար-
փակ, անհատական և շարունակական: Այդ համակարգը իրենից ներկայացնում է ինովա-
ցիոն տարրերի հետևյալ միասնությունը` կրթական ոլորտում կիրառվող նոր կրթական 
տեխնոլոգիաների, կրթական ոլորտում նոր տնտեսական մեխանիզմների, դասավանդ-
ման և գիտելիքների մատուցման նոր մեթոդների կրթական ոլորտում նոր կազմակերպա-
կան օղակների և կառուցվածքների ձևավորում: 
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В современных условиях информационное общество требует качественно нового образо-

вания, и одним из факторов преобразования образовательной системы являются инвестиции 
в информационную и телекоммуникационную технологии. Последние выступают как дополни-
тельный инструмент в образовательной системе. Таким образом, возникает необходимость 
коренных преобразований в образовании, тесно связанных с применением и распространением 
современных информационных и телекоммуникационных средств. 
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NECESSITY OF APPLICATION OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION  
TECHNOLOGIES IN EDUCATION 
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Nowadays information society demands qualitatively new education and one of important factors of 

educational reforms is application of information and telecommunication technologies. The mentioned 
ones act as a complementary tool for educational system. Therefore, it is necessary to bring radical 
reforms in education, closely related to application and dissemination of modern means of information 
and telecommunication technologies. 

 
 




