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ԿՈՐՅՈՒՆ ԱԹՈՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր,  
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 
  

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՐԿՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Հիմնաբառեր. համալսարանական գիտություն, բարձրագույն 

կրթություն, գիտական և կրթական քաղաքա-
կանություն, կրթության կառավարում  

 
Շուկայական տնտեսության ժամանակակից պայմաններում համալսարանական գի-

տության և բարձրագույն կրթության զարգացումը տնտեսության առաջընթացի և տնտե-
սական զարգացման արդյունավետ քաղաքականության հիմնական երաշխիքն է: Համալ-
սարանական հիմնարար գիտության աստիճանական զարգացումը` որպես ժամանակի 
հրամայական, բարձր տեխնոլոգիական տնտեսության ձևավորման առանցքային նախա-
դրյալն է: Կասկած չի հարուցում այն փաստը, որ ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգա-
ցող երկրների բարգավաճման անկյունաքարը համալսարանական գիտության և բարձր 
տեխնոլոգիաների վրա հիմնված գիտելիքի տնտեսությունն է: 

Համալսարանական գիտության և պետության տնտեսական զարգացման քաղաքա-
կանության կոորդինացումը ենթադրում է.  

 Համալսարանական գիտության և առաջատար տեխնոլոգիաների ոլորտի կառա-
վարման համակարգի կատարելագործում,  

 գիտության, կրթության և տեխնիկայի բնագավառի բարձր որակավորում ունեցող 
երիտասարդ կադրերի թվի աճի ապահովում,  

 գիտության ոլորտի ենթակառուցվածքների և նյութատեխնիկական բազայի ար-
դիականացում,  

 հիմնարար և կիրառական բնույթի, ներառյալ տնտեսության մեջ օգտագործվող, 
գիտելիքի ձեռքբերմանն ուղղված հետազոտությունների խթանում,  

 կրթության, գիտության, տեխնոլոգիաների և նորաստեղծական ներդաշնակ հա-
մակարգի ձևավորման նախադրյալների ստեղծում,  

 միջազգային գիտական և գիտատեխնիկական համագործակցության հետագա 
զարգացում:  

Գիտության և բարձրագույն կրթության զարգացումը խիստ կենսական նշանակու-
թյուն ունի հատկապես բնական պաշարներով ոչ հարուստ, աշխարհաքաղաքական 
բարդ խնդիրներ ունեցող Հայաստանի համար: Հիմնարար գիտությունների և բարձր 
տեխնոլոգիաների զարգացումը արդյունավետ և մրցունակ հիմք է գիտատար ապրանքի 
և տնտեսության զարգացման արդի մարտահրավերների հաղթահարման համար: 
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Հայաստանի Հանրապետությունում համալսարանական գիտության զարգացումը ոչ 
միայն ազգային հպարտության խնդիր է, այլև՝ տնտեսության հետագա զարգացման, 
աղքատության հաղթահարման, նոր աշխատատեղերի ստեղծման, ազգային և առանձ-
նապես տնտեսական անվտանգության ամրապնդման, երկրի մրցունակության ու միջազ-
գային վարկանիշի բարձրացման գրավական: 

Գիտության վրա հիմնված առաջատար տեխնոլոգիաներն ու նորաստեղծական 
տնտեսությունը գիտելիքահենք հասարակության մոդելի կարևորագույն հիմնադրույթ-
ներն են: Վերջինիս առաջընթաց զարգացումն ու կայունությունը պայմանավորված են 
հասարակության և նորաստեղծական տնտեսության արդյունավետ գործունեությունն 
ապահովող գիտելիքի ստեղծմամբ և կիրառմամբ` նպատակ ունենալով բարձրացնելու 
երկրի բնակչության բարեկեցության մակարդակը: Ընդհանուր առմամբ, տնտեսությունը 
համարվում է գիտելիքի վրա հիմնված, երբ գիտելիքը և մասնագիտական հմտությունը 
հանդես են գալիս որպես զարգացման կարևորագույն ռազմավարական ռեսուրսներ, իսկ 
պետական կառավարման, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային, բնօգտագործման 
և այլ ոլորտների նպատակները ձեռք են բերվում գիտելիքի, գիտական վերլուծություն-
ների, քննարկումների և փոխգործակցության շնորհիվ:  

Երկրի գիտության ոլորտի զարգացումը կոչված է ապահովելու ՀՆԱ կայուն աճ: 
Մասնավորապես, ըստ Եվրամիության վիճակագրական ծառայության /Եվրոստատի/ 
պաշտոնական տվյալների` 2012 թ. գիտական հետազոտությունների և մշակումների 
համախառն ներքին ծախսերը ԵՄ 27 պետություններում միջինը կազմել են ՀՆԱ 1.84%-ը, 
Բալթյան պետություններում` 0.8-1.0, Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ 1.33, իսկ ամենա-
բարձրը շարունակում է մնալ Իսրայելում՝ 5.0% (տե՛ս գծապատկեր 1):  

 

 
Գծապատկեր 1.  2012 թ. ՀՀ-ում ու մի շարք օտարերկրյա պետություններում  

գիտական հետազոտությունների և մշակումների համախառն ներքին 
ծախսերը որպես ՀՆԱ %` ըստ Եվրոստատի և Տնտեսական 
համագործակցության ու զարգացման կազմակերպության տվյալների 
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Պետության կողմից գիտության կառավարումը պետք է ներդաշնակի կրթության և 
մշակույթի ոլորտներում իրականացվող քաղաքականությանը, նկատի ունենալով, որ 
վերոնշյալ ոլորտները փոխկապակցված են հետևյալ բանաձևով՝ «գիտությունը նոր գիտե-
լիք է գեներացնում, կրթության միջոցով փոխանցում է սերունդներին, իսկ ձեռք բերած 
գիտելիքը պահպանում է մշակույթը»: 

Գիտական և կրթական քաղաքականության հիմքում պետք է լինեն ստեղծագոր-
ծական նախաձեռնություններին աջակցումը, ինքնությունների ստեղծման ողջունումը, 
մշակութային բազմազանության և միջմշակութային հաղորդակցության քաջալերումը:  

Պետության դերը գիտության և կրթության ոլորտների կառավարման գործում ինք-
նակազմակերպման մեխանիզմների ստեղծումն է և ստեղծագործական գործընթացներին 
միջամտության բացառումը: Համակարգի կենտրոնում պետք է լինի գիտական, կրթա-
կան, մշակութային արդյունք ստեղծողի անհատականությունը։  

ՀՀ գիտական և կրթական քաղաքականության մեջ քաղաքացու ներգրավվածության 
և անհատի ստեղծագործական ազատության ապահովումը երաշխավորում է բազմաձև 
մասնակցության հնարավորություններ` ինչպես մասնավոր-անհատական, այնպես էլ հա-
սարակական, համայնքային և այլ բնույթի նախաձեռնություններով: 

Երկրի տնտեսական զարգացման արդյունավետությունը մեծապես կախված է նաև 
միջազգային ասպարեզում ոչ նյութականացված բնագավառների զարգացման ներուժա-
յին հնարավորություններից: Գիտելիքը, որպես յուրահատուկ մտավոր արժեք, նման նյու-
թականացված արտադրանքին, պետք է §արտադրել-փոխադրել-վաճառել¦: Սա գործու-
նեության յուրահատուկ տարատեսակ է և ենթակա է առանձնահատուկ ուշադրության: 
Ավելին, ՀՀ մասնակցությունը միջազգային կրթական համակարգին, բնականաբար, կա-
րող է նպաստել հանրապետության ներսում կրթական և գիտական ներուժի մեծացմանը: 
Ներկայում 45 երկրների շարքում ՀՀ-ն նույնպես Բոլոնիայի հռչակագրի շրջանակներում 
ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերում եվրոպական միասնական կրթական տարածքի 
ձևավորմանը: Դա միասնականացված ուսումնամեթոդական և գիտական ռեսուրսների 
ստեղծման խնդիրը դարձնում է հրատապ, որ նույնպես դրական նախապայման կարող է 
լինել արտաքին կրթական գործունեության իրականացման ճանապարհին: Հատկապես 
ուսուցման, ծրագրերի և աստիճանների համակարգի, ուսուցման որակի ապահովման և 
աստիճանների փոխադարձ ճանաչման այս երեք առանցքային և գերակայող ուղղություն-
ներով եվրոպական կրթական միասնական տարածքի ստեղծման ծրագրի իրականացու-
մից հետո առավել նպաստավոր նախադրյալներ կառաջանան արտաքին կրթական գոր-
ծունեության համար:  

Արտաքին գիտական և կրթական գործունեության համար բացառիկ բարենպաստ 
նախադրյալներ են առաջադրել տեղեկատվական տեխնիկական ժամանակակից գլոբալ 
համակարգերը, որոնք հանդես են գալիս որպես գիտելիքի վերարտադրության, կուտակ-
ման, փոխադրման և սպառման ինքնատիպ կրիչներ: Այդ համակարգը, որը հնարավո-
րություն է տալիս կուտակելու ուսումնամեթոդական բնույթի տեղեկատվություն և փոխան-
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ցելու ցանկացած հեռավորության վրա, սպառողին ապահովում է հեռավար ուսուցման 
տեխնոլոգիայով, որի առավելությունների շարքին կարելի է դասել.  

 ժամանակի չափազանց արդյունավետ օգտագործումը, այդ աղբյուրից գիտելիքի 
ձեռքբերման բավականին մատչելիությունը և տեխնիկական օգտագործման հար-
մարավետությունը,  

 ուսուցման այս նորարարական ձևին նոր սերնդի կողմից դրսևորված հակվածու-
թյունը,  

 առանց բնակության վայրը փոխելու` օրվա ցանկացած պահին արդիական գիտե-
լիքների ձեռք բերման համար առաջացած նոր հնարավորության օգտագործումը,  

 մշտապես գործնական աշխատանքի ներդաշնակումը տեսական գիտելիքների 
ստացմանը,  

 ինքնակրթության և ինքնաորակավորման համար անհրաժեշտ նոր պայմանների 
առաջացումը,  

 աշխարհի ամենաառաջավոր ուսումնական հաստատությունից օգտվելու բացա-
ռիկ հնարավորությունը և այլն:  

Թվարկված առավելություններն ուսուցման այս եղանակը դարձնում են բավականին 
մրցունակ ու հեռանկարային:  

Ի տարբերություն արդյունաբերական նյութականացված ռեսուրսի՝ մտավոր ռեսուր-
սը` գետելիքը, չի սպառվում, այլ անընդհատ վերարտադրվում է, որը և տնտեսական 
առումով բարձր արդյունավետություն կարող է ապահովել և՛ այսօր, և՛ հեռանկարում: 
Ավելին, ուսուցման ավանդական ձևի հետ համեմատած, երբ ուսանողի և դասախոսի 
անմիջական շփումը պարտադիր է, ոչ անմիջական համակարգով գիտելիքի առաքումը 
բազմաթիվ, գործնականապես անսահմանափակ թվով ուսանողների ընդգրկման հնա-
րավորություն է ընձեռում, ինչը հանգեցնում է ուսուցման ինքնարժեքի իջեցման և, բնա-
կանաբար, ուսուցման ցածր սակագների սահմանման, որ նպաստում է հեռավար համա-
կարգով արտահանված գիտելիքի (մտավոր ապրանքի) իրացման մասշտաբների մեծաց-
մանը:  

Եվրոպական համալսարանների ընկերակցության Գլազգոյի հռչակագրում ձևա-
կերպված են ուժեղ համալսարանների հատկանիշները: Այդպիսիք գործում են՝ ելնելով 
երկրում գիտելիքի հասարակության կառուցման գործընթացներում ակտիվ մասնակցու-
թյան և «ուսումնառություն՝ ողջ կյանքի ընթացքում» սկզբունքներից, նպաստում բարձրա-
գույն կրթության բարձր որակին, հետազոտական և նորաստեղծական գործունեությանը: 
Դրան հասնելու համար մենք պետք է ունենանք իրենց ուժերին վստահ համալսարաններ, 
որոնք ունակ են որոշելու սեփական զարգացման ուղիները, ինչպես նաև ներդրում 
ունենալու երկրի սոցիալական, մշակութային և տնտեսական առաջընթացի ապահովման 
գործում: 

Խնդիրն այն է, որ բարձրագույն կրթական ծառայությունների հայաստանյան շուկա 
շարունակում են ներթափանցել արտասահմանյան համալսարաններ` ստեղծելով կոշտ 
մրցակցային միջավայր: Մեր համալսարանները ստիպված են ընդունելու այդ մարտա-
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հրավերը, ինչը ենթադրում է. նախ` հետազոտական գործունեության ուժեղացում ու 
նրանց կերպափոխում հետազոտական համալսարանների, երկրորդ` միջազգայնացում, և 
ըստ այդմ համալիր միջոցառումների իրականացում, որոնցից են` ուսումնական ծրագրե-
րի միջազգայնացումը, ուսանողների և դասախոսների փոխանակման ընդլայնումը, ար-
տասահմանյան գործընկեր համալսարանների հետ համատեղ բակալավրիական, մա-
գիստրոսական ծրագրերի իրականացումը, միջազգային համաժողովներին մեր գիտնա-
կանների մասնակցությունը, միջազգային հրապարակումները և այլն: Միաժամանակ 
վերջինները հնարավոր կլինեն միայն հետազոտություններում ակտիվ ներգրավված, 
ստեղծարար մտածելակերպով պրոֆեսորադասախոսական համակազմի առկայությամբ: 
Ընդ որում խոսքը չի վերաբերում միայն ըստ գիտական բնագավառների հետազոտու-
թյուններին, այլև ուսումնական ծրագրերի և տեխնոլոգիաների հետազոտություններին ու 
մշակումներին` հաշվի առնելով նախորդի հետ վերջինիս օրգանական միասնությունը: 
Իսկ դրա համար պահանջվում են համապատասխան կառուցակարգեր, ներդրումներ: 

Հանրապետության գիտակրթական ընդհանուր ներուժը, ուսումնական և գիտահե-
տազոտական բազմաթիվ հաստատությունները, կրթության բնագավառում ազգային 
ավանդույթները, տարածաշրջանների երկրների հետ համեմատած բարձր որակավորում 
ունեցող մասնագետներով ապահովվածությունը բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալներն են 
ստեղծում արտաքին գիտական և կրթական գործունեության արդյունավետության բարձ-
րացման համար: Ավելին, Հայկական սփյուռքի առկայությունը, մայրենի լեզվով գիտելիքի 
արտահանումը և մատչելի հիմունքներով դրա իրացումը ընդգծում են խնդրի լուծման 
անհրաժեշտությունը ոչ միայն ֆինանսական ռեսուրսների ներկրման, այլև հայապահպա-
նության խաթարված հիմքերը ամրացնելու, յուրաքանչյուր գաղթօջախում հայկական 
ներուժը մեծացնելու տեսակետից: Այսպիսով, արտաքին գիտական և կրթական գործու-
նեությունը և՛ տնտեսական, և՛ ազգային տեսանկյունից ՀՀ-ում դարձել է խիստ հրատապ: 
Այնպես որ ժամանակն է, որ ՀՀ-ն մտնի համաշխարհային կրթական շուկա, ըստ մասնա-
գիտությունների մասնակցի կրթական գործունեության միջազգային բաժանման համա-
կարգին և ունենա իր յուրահատուկ նիշը: 

Համաշխարհային տնտեսության գլոբալացման պայմաններում գիտության ոլորտի 
ենթակառուցվածքների արդիականացումը կլինի ինքնանպատակ, եթե չապահովվի 
դրանց արդյունավետ և նպատակային շահագործումը բարձր մասնագիտական որակա-
վորմամբ կադրերի կողմից: Այս իմաստով բացառիկ ռազմավարական նշանակություն է 
ստանում բարձր կրթական մակարդակով մասնագետների, գիտական ներուժի վերար-
տադրության խնդիրը, քանի որ այսօր սրվել է նաև պետությունների մրցակցությունը 
կրթական մակարդակ ունեցողների ներգրավման ուղղությամբ: 21-րդ դարում համաշ-
խարհային տնտեսության զարգացման հիմնական հրամայականն ինտելեկտի և գիտե-
լիքի վրա հիմնված հասարակության ձևավորումն է, որի համատեքստում պետական ու 
ազգային կարևորագույն խնդիրը կրթության համակարգի առաջանցիկ զարգացումն ու 
միջազգային ասպարեզում նրա մրցունակության ապահովումն է:  
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Ինչպես ցույց է տալիս համաշխարհային փորձը, նորարարական զարգացումը չի կա-
րող կախված լինել միայն պետբյուջեից, մասամբ կարող է ֆինանսավորվել ոչ պետական, 
մասնավոր հատվածի կողմից:  

Ելնելով երկրում ստեղծված ֆինանսական իրավիճակից` առաջնահերթություն է դառ-
նում գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման նպատակով մասնավոր 
հատվածի հետ համագործակցությունը, որին ուղղված առաջին քայլը պետք է լինի բիզ-
նես-ինկուբատորների ստեղծումը, իսկ վերջնական նպատակը հետազոտական համալ-
սարանն է: Բիզնես-ինկուբատորները կապահովեն կրթության և գիտության ինտեգրումը, 
ինչպես նաև կարևոր դեր կխաղան բուհի գիտահետազոտական աշխատանքների պա-
հանջարկի բարձրացման գործում:  

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի զարգացման գերակա-
յություններից է կրթության և գիտության բարձր որակը, որն ապահովվում է դրանց ին-
տեգրմամբ և փոխհարստացմամբ: Առաջադրված խնդիրներին հասնելու` ՀՊՏՀ ռազմա-
վարական ուղղություններից առավելապես կարևորվում են.  

1. Առավելագույնս համախմբել համալսարանի գիտահետազոտական ներուժը` 
կրթական ծրագրերի և գիտական գործունեության զարգացման նպատակով: 

2. Տնտեսության գերակա ոլորտների զարգացման նպատակով իրականացնել գի-
տահետազոտական մշակումներ և առաջադրել պետական կառավարման մար-
միններին: Այս տեսանկյունից շրջադարձային կարելի է համարել «Ամբերդ» հետա-
զոտական կենտրոնի ստեղծումը, որի առանցքային նպատակների շարքից առա-
վելապես կարևորվում են համալսարանում գիտահետազոտական, գիտակրթա-
կան և գիտամեթոդական գործունեության զարգացումը, երկրի սոցիալ-տնտեսա-
կան զարգացման և անվտանգության ապահովման ոլորտներում հետազոտու-
թյունների կատարումը, համալսարանի գիտական մտքի համախմբումը, կրթական 
գործընթացի հետ գիտական հետազոտությունների կապի ապահովումը, գիտահե-
տազոտական աշխատանքներում ուսանողների և ասպիրանտների ներգրավումը, 
աշխարհի և հայաստանյան առաջատար «ուղեղային կենտրոնների» փորձի 
ուսումնասիրությունն ու տեղայնացումը, հետազոտական աշխատանքների ար-
դյունքների առևտրայնացումը, նորարարական մշակումների իրականացումը, հե-
տազոտությունների արդյունքների հրապարակայնացումը, հետազոտական պայ-
մանագրերի և դրամաշնորհների ներգրավումը, գիտական, ուսումնակրթական 
սեմինարների և աշխատաժողովների անցկացումը: 

3. Ապահովել գիտահետազոտական աշխատանքների և կրթական գործընթացների 
ինտեգրումը` գիտահետազոտական աշխատանքներում ընդգրկելով ուսանողնե-
րին և ասպիրանտներին:  

4. Ռազմավարական գործընկերության հիման վրա ստեղծել գիտահետազոտական 
լաբորատորիաներ` դրամաշնորհային տարբեր ծրագրերի շնորհիվ: 

5. Առևտրայնացնել գիտահետազոտական աշխատանքները, մասնավոր հատվածի 
հետ իրականացնել գործնական նշանակության համատեղ հետազոտություններ:  
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6. Ամրապնդել գիտական համագործակցության առկա կապերը և ձևավորել նորերը` 
արտերկրի հեղինակավոր համալսարանների հետ, զարգացնել արտերկրի բուհե-
րի և գիտական կենտրոնների հետ գիտական համագործակցություն` ակտիվաց-
նելով մասնակցությունը դրամաշնորհային ծրագրերին:  

7. Ակտիվացնել և շարունակական դարձնել 2011 թ. սկիզբ առած՝ բուհի ամբիոնների 
կողմից գիտական նստաշրջանների, սեմինարների, կլոր սեղանների և գիտական 
բանավեճերի անցկացումը` պետական կառավարման մարմինների և մասնավոր 
հատվածի ներկայացուցիչների ներգրավմամբ: 

Կրթությունն այն բնագավառն է, որ անընդհատ բարեփոխման անհրաժեշտություն 
ունի: Եվ պետք է զարգանա հասարակական պահանջներին համընթաց: Համաձայն միջ-
ազգային հեղինակավոր հետազոտությունների` ցանկացած երկրի զարգացման համար 
անհրաժեշտ է, որ այնտեղ գիտությանը հատկացվի ՀՆԱ 2-3%-ը: ՀՆԱ 1%-ն այն շեմն է, 
որն անհրաժեշտ է, որպեսզի գոնե պահպանվի առկա մակարդակը, դրանից ցածր ֆի-
նանսավորման դեպքում երկրին անխուսափելի հետընթաց է սպասվում: Գիտությունը 
պետության ամենաարդյունավետ ռազմավարական ներդրումն է, որը թե՛ կարճաժամկետ 
և թե՛ երկարաժամկետ կտրվածքով իր նպաստն է բերում մյուս բոլոր ճյուղերի առաջըն-
թացին ու ներդաշնակ զարգացմանը: Գիտությունն է նախասահմանում պետության սո-
ցիալ-տնտեսական զարգացման ընդհանուր մակարդակը: Հետևապես ներկայում մեր 
առաջնահերթ խնդիրը գիտությունը կրթության և տնտեսության հետ շաղկապելն է` գի-
տության բնագավառում բարեփոխումների շարունակականության ապահովման ճա-
նապարհով: 

 
Հոդվածում գիտության վրա հիմնված առաջատար տեխնոլոգիաներն ու նորաստեղծական 

տնտեսությունը դիտարկվում են որպես գիտելիքահենք հասարակության մոդելի կարևորագույն 
հիմնադրույթներ։ Վերջինիս առաջընթաց զարգացումն ու կայունությունը պայմանավորված են 
հասարակության և նորաստեղծական տնտեսության արդյունավետ գործունեությունն ապահովող 
գիտելիքի ստեղծմամբ և կիրառմամբ` նպատակ ունենալով բարձրացնելու երկրի բնակչության 
բարեկեցության մակարդակը։ 

Պետության կողմից գիտության կառավարումը պետք է ներդաշնակի կրթության և մշակույթի 
ոլորտներում իրականացվող քաղաքականությանը, նկատի ունենալով, որ վերոնշյալ ոլորտները 
փոխկապակցված են հետևյալ բանաձևով՝ «գիտությունը նոր գիտելիք է գեներացնում, կրթության 
միջոցով փոխանցում է սերունդներին, իսկ ձեռք բերած գիտելիքը պահպանում է մշակույթը»։ 
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КОРЮН АТОЯН  
 

СООТНОШЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ЗНАНИЙ И ПОЛИТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 
В статье передовые технологии и инновационная экономика рассматриваются как важнейшие 

основополагающие модели общества, основанного на знаниях,. Развитие и стабильность послед-
него обусловлены созданием и применением знаний, обеспечивающих результативную деятель-
ность общества и инновационной экономики, цель которой - повышение уровня благосостояния 
населения страны. 

Управление наукой со стороны государства должно соответствовать политики, осуществляе-
мой в сфере образования и культуры, имея ввиду, что данные сферы взаимосвязаны по следую-
щей формуле: "Наука порождает новые знания, передавая потомкам через образование, а приоб-
ретенные знания сохраняют культуру".  
 

KORYUN ATOYAN 
 

PARITIES OF UNIVERSITY KNOWLEDGE AND POLICY OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF THE COUNTRY 

 
High technologies and the innovative economy, based on knowledge, are the major establishing 

models of a society. Development and stability of the last are based on creation and application of the 
knowledge providing productive activity of a society and innovative economy - which purpose increase 
of a standard of well-being of the population of the country. 

Management of a science by Government of the country should correspond the policy which are 
carried out in sphere of formation and culture, having in view of, that the given spheres are intercon-
nected under the following formula: "the Science generates new knowledge, transferring descendants 
through formation, and acquired knowledge keep culture".  
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ԳԱԳԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր,  
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 

 
ԳԻՏԵԼԻՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ  ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 

 
Հիմնաբառեր. գիտելիքի կառավարում, գիտելիքի ներդրանք, 

գիտելիքի կառավարման գործընթաց, գիտելիքի 
կառավարման թողարկում, տնտեսական զար-
գացում 

 
Ներկայում տնտեսական աճի և զարգացման, ազգային տնտեսության մրցունակու-

թյան հիմնական շարժիչ ուժը գիտելիքն ու նորաստեղծություններն են: Գիտելիքն արժեքի 
վերածման արդյունավետ քաղաքականությունների մշակումը մեծ մարտահրավեր է զար-
գացող երկրներից շատերի, այդ թվում` Հայաստանի համար:  

Մարդկային հասարակությունների բարդ բնույթի պատճառով գոյություն չունի զար-
գացման համընդհանուր մոդել: Թեպետ կայուն տնտեսական զարգացումն իր էությամբ 
հարաբերական է, այդուհանդերձ առնչվում է այնպիսի հիմնական ցուցիչի, ինչպիսին 
մարդկային ներուժն է: Չի կարող լինել կայուն զարգացում առանց մարդկային զարգաց-
ման և տնտեսական աճի` հիմնված ձեռնարկատիրական և կառավարչական կարողու-
թյուններով օժտված գիտունակ աշխատողների վճռորոշ զանգվածի վրա: Իրողությունն 
այն է, որ Հայաստանը, որպես գլոբալ տնտեսության մաս, գործառնում է միանգամայն 
նոր և սկզբունքորեն այլ գլոբալ միջավայրում: Այս տեսանկյունից գիտելիքը դարձել է 
հիմնական տնտեսական ապրանք. նրա շրջանակում է տեղի ունենում տնտեսական զար-
գացումը, ինչի արդյունքում ձևավորվում է տնտեսական նոր համակարգ: Գիտելիքից 
կախված այդ նոր համակարգն ընդունված է անվանել գիտելիքահենք տնտեսություն, 
որը ՏՀԶԿ-ն սահմանել է որպես «տնտեսություն, որն ուղղակիորեն հիմնված  է գիտելիքի 
և տեղեկատվության արտադրության, բաշխման և օգտագործման վրա»1: 

Անցումը գիտելիքահենք տնտեսության փոխում է այն, թե ինչ է պահանջվում բիզ-
նեսին` որպես ներդրանք արտադրական գործընթացի համար: Բիզնեսի տեղաբաշխման 
որոշումներն այլևս հիմնված չեն պարզապես էժան հողի, էներգիայի և աշխատուժի, 
հումքի և փոխադրման հնարավորությունների վրա: Տեղեկատվության և գիտելիքի ըն-
կերությունների պահանջմունքների բավարարման` երկրի, տարածաշրջանի առաջարկի 
կարողությունը ձեռք է բերել առաջնային նշանակություն տնտեսական զարգացման 
համար: Այս տեսանկյունից կարևորվում է գործընթացում առնվազն երեք տարրերի 
ներգրավվածությունը. ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիական ենթակառուց-
վածք, որակյալ աշխատողներ, կյանքի բարձր որակ: 
                                             
1 OECD (1996), “The Knowledge-based Economy” OECD / STI Outlook, Paris. p.3. 
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Ներդրանք 
գիտելիքի ակտիվներ 

Գիտելիքի կառավարման 
գործընթաց և գործիքներ 

Թողարկում 
համայնքի և երկրի մակարդակներ

Գիտելիքի կառավարման միջավայր 

Գիտելիքի կառավարման հիմնասյուներ

Մոնիթորինգ

Գնահատում  

Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած մարտահրավերները մեծաթիվ են 
ու ավելի բարդ` պայմանավորված նաև տարածաշրջանային, աշխարհագրական (առա-
ջին հերթին` ծովային ելք չունենալը) հիմնախնդիրներով, որոնք դժվար լուծելի են 
տնտեսական զարգացման ձևավորված հետագծի պահպանման դեպքում: Առաջընթացը 
հնարավոր կլինի դարձնել անշրջելի երկրի գիտելիքի կապիտալի անշեղ մեծացման և 
դրա արդյունավետ կառավարման ճանապարհով: Հետևաբար գիտելիքի կառավարման 
(ԳԿ) շրջանակի մշակումը դիտարկվում է որպես սոցիալական ու տնտեսական հրատապ 
հիմնախնդիրների հաղթահարման հիմնական գործոն: Գիտելիքի կառավարումը ներա-
ռում է գիտելիքի ստեղծման, պահպանման, որոնման, փոխանցման և կիրառման  փոխ-
կապված գործընթացները1: Ցանկացած պահի կազմակերպությունը և նրա աշխատողնե-
րը կարող են ներգրավված լինել գիտելիքի կառավարման մի քանի գործընթացներում և 
շղթաներում: Այսպիսով` գիտելիքի կառավարումը ոչ միատարր, սակայն դինամիկ և շա-
րունակական կազմակերպական երևույթ է: Բացի դրանից, գիտելիքի կառավարման 
բարդությունը, ռեսուրսների պահանջները, գործիքներն ու մոտեցումները տարբերվում 
են՝ կախված նրա գործընթացների տեսակից, ծավալից և բնութագրերից: Մարդիկ, գործ-
ընթացները և տեխնոլոգիաները գիտելիքի կառավարման կարևոր բաղադրիչներն են: 
Մարդիկ առաջնային են, քանի որ իրականացնում են գիտելիքի կառավարման գործըն-
թացն իրենց աշխատանքի շրջանակում և ձևավորում գիտելիքի փոխանակման մշակույ-
թը2: Հիմնական գծերով գիտելիքի կառավարման պարզեցված շրջանակը կարելի է ներ-
կայացնել գծապատկեր 1- ով: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Գծապատկեր 1. Գիտելիքի կառավարման պարզեցված շրջանակը 
 

                                             
1 Alavi, Maryam and Dorothy Leidner, “Knowledge Management and Knowledge Management Systems:   
Conceptual Foundations and Research Issues” (2001), MIS (Management Information Systems) Quarterly, Vol. 25 
No. 1, pp. 131. 
2 MAQ (Maximizing Access & Quality) (2004), “Managing Knowledge to Improve Reproductive Health Programs”, 
Paper No 5. 
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Գիտելիքի կատեգորիաները 

Ֆորմալ գիտելիք Ոչ ֆորմալ գիտելիք 

Գիտելիք, որը կարելի է նկարագրել, 
փաստաթղթավորել, պատմել ուրիշ 
մարդկանց 

Մարդու անձնական փորձի արդյունքն
է, որն արտացոլում է նրա համոզ-
մունքները, բարոյական արժեքները և 
հայացքները 

Ընդհանուր առմամբ կարելի է դիտարկել գիտելիքի ներդրանքի 4 չափումներ. գիտե-
լիքի ձեռքբերում, գիտելիքի արտադրություն (ստեղծում), գիտելիքի տարածում, գիտելիքի 
օգտագործում1: Ընդ որում միջազգային պրակտիկայում դրանցից յուրաքանչյուրն ընդուն-
ված է չափել հետևյալ հիմնական ցուցիչներով. ներմուծում+արտահանում/ՀՆԱ, ՕՈւՆ-
ների ներհոսքը որպես ՀՆԱ % (գիտելիքի ձեռքբերում), գիտական հետազոտություննե-
րում ծախսերը որպես ՀՆԱ %, գիտնականների թիվը 1.0 մլն բնակչության հաշվով (գի-
տելիքի արտադրություն), բարձրագույն կրթության ծախսերը որպես ՀՆԱ %, կյանքի ըն-
թացքում ուսումնառության ծախսերը որպես ՀՆԱ %, ՏՀՏ ծախսերը որպես ՀՆԱ % (գի-
տելիքի տարածում), տեխնոլոգիական հետազոտությունների և մշակումների ծախսերը 
որպես ՀՆԱ %, ճարտարագետների թիվը 1.0 մլն բնակչության հաշվով (գիտելիքի օգտա-
գործում): 

Գիտելիքի ներդրանքի առումով պետք է նկատել, որ գիտելիքն ընդունված է բաժանել 
երկու կատեգորիայի. ֆորմալացված (բացահայտ) և ոչ ֆորմալացված (ոչ բացահայտ)2:   

 
 

 

 

Գծապատկեր 2. Գիտելիքի կատեգորիաները 
 
Գիտելիքի կառավարումը ներառում է միահյուսված և դինամիկ հետևյալ գործընթաց-

ները3. գիտելիքի ձեռքբերում, գիտելիքի արտադրություն, գիտելիքի տարածում, գիտե-
լիքի կիրառում: 

Գիտելիքահենք տնտեսության հիմնական հայեցակարգն այն է, որ տեղեկատվությու-
նը և գիտելիքը կազմակերպության առանցքային ակտիվներն են: Բիզնեսի հաջողությու-
նը կապված է այդ ակտիվներին տիրապետելու հետ: Նույն հայեցակարգը կարելի է կի-
րառել երկրի առումով: Տնտեսական հաջողությունը պայմանավորված է հանրության 
կողմից տեղեկատվության և գիտելիքի ակտիվներին տիրապետելով և տեղեկատվական 
դարաշրջանում հաջողության հասնելու գործում տեղական ձեռնարկատիրությանն աջակ-
ցելով: Գիտելիքի կառավարումն ապահովում է այդ խնդիրը լուծելու գործիքներ: 

                                             
1 APEC, (2000), “Towards Knowledge-Based Economies in APEC”, APEC Economic Committee, p.195. European Innovation 
Scoreboard, 2010, European Commission. OECD, (1999), The Knowledge-Based Economy: A Set of Facts and Figures. 
2 Джанетто К., Уилер Э., Управление знаниями. Руководство по разработке и внедрению корпоративной стратегии 
управления знаниями/ Пер. с англ. Е. М. Пестеровой - М., Ё Добрая книга, 2005, ст.19. 
3 Expert Group Meeting on “Knowledge Management for Development: towards a practical approach for the Caribbean” held at 
ECLAC, Port of Spain, Nov 2009. 
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Սույն հետազոտությունում կիրառվել է ավելի լայն իմաստով գիտելիքի կառավարման 
սահմանումը: Կարելի է համարել, որ ցանկացած մեթոդ, որը բարելավում է կապերը, 
տեղեկատվության կամ գիտելիքի փոխանակումն ու ֆորմալ ձեռքբերումը, կարող է լինել 
գիտելիքի կառավարման գործիք. կամ ՏՏ, կամ կազմակերպական: Այդ գործիքով հնա-
րավոր է լուծել մի շարք խնդիրներ. 

 բարելավել ընկերության արտաքին կապերը, ներառյալ` մարքեթինգը, 
 նպաստել ներքին կապերին տեղական բիզնեսում և օգնել ընկերություններին` 

ձեռք բերելու ոչ բացահայտ գիտելիքը, 
 բացահայտել և զարգացնել տեղական մտավոր ակտիվները, օգնել կատարելա-

գործելու տեղեկատվական արտադրանքը և օժանդակել նույնականացնելու գոր-
ծարար ու ձեռնարկատիրական հնարավորությունները, 

 օգնել զարգացնելու տեղական տնտեսական քլասթերները, 
 ընդլայնել գիտելիքների արտաքին փոխանակումը տնտեսական զարգացման 

կազմակերպությունների համայնքում: 
Գիտելիքի կառավարման գործընթացի հիմնասյուներ կարող են դիտարկվել Համաշ-

խարհային բանկի առաջարկած գիտելիքահենք տնտեսության մոդելը և դրա 4 խարիսխ-
ները. տնտեսական և ինստիտուցիոնալ պայմանակարգը, կրթությունը, նորաստեղծական 
համակարգը, տեղեկատվական ենթակառուցվածքը1: Միաժամանակ գիտելիքի կառավա-
րումն ընդունվում է որպես նշված խարիսխներին առնչվող քաղաքականությունների և 
ռազմավարությունների մշակմանը նպաստող առանցքային գործոն: 

Զարգացման համատեքստում գիտելիքի կառավարման վրա ազդում են երկրի կամ 
տարածաշրջանի սոցիալ-քաղաքական միջավայրի գործոնները. համայնքների (խմբերի) 
մշակութային արժեքները, շահառուների ընկալումները, բնական միջավայրը և արտաքին 
այլ գործոններ: 

Գիտելիքի կառավարման թողարկումը նույնպես ունի 4 հիմնական չափում և կարող է 
գնահատվել ըստ հետևյալ ցուցիչների. մրցունակության վարկանիշ (գիտելիքի ձեռքբե-
րում), գիտական հրապարակումներ 100 000 բնակչի հաշվով (գիտելիքի արտադրու-
թյուն), բարձրագույն կրթության մեջ ներգրավվածներ 1000 բնակչի հաշվով, շարունակա-
կան կրթության մեջ ներգրավվածներ 100 բնակչի հաշվով, անհատական համակար-
գիչներ 1000 բնակչի հաշվով, համացանցային հոսթերի թիվ 1000 բնակչի հաշվով (գի-
տելիքի տարածում), USPTO և EPO արտոնագրերի բաժնեմաս ընդհանուրի մեջ, բարձր 
տեխնոլոգիական արտադրանքի արտահանում որպես ընդհանուրի %, բարձր տեխնոլո-
գիական հատվածի արտադրանք որպես ընդհանուրի % (գիտելիքի օգտագործում)2: 

Գիտելիքի կառավարման թողարկումը կարող է դիտարկվել երեք մակարդակներում: 

                                             
1 Measuring Knowledge in the World’s Economies: Knowledge Assesment Methodology and Knowledge Economy   
Index. World Bank Institute, 2008, p.1. 
2 APEC (2000), “Towards Knowledge-Based Economies in APEC”, APEC Economic Committee, p.195. European 
Innovation Scoreboard, 2010, European Commission. OECD, (1999), The Knowledge-Based Economy: A Set of 
Facts and Figures. 
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Մակրոմակարդակում (ազգային ու տարածաշրջանային մակարդակ) գիտելիքի 
կառավարման նախաձեռնությունների իրագործումը կարող է նպաստել աղքատության 
հաղթահարմանը, գիտելիքի հասարակության և գիտելիքահենք տնտեսության ձևավոր-
մանը: 

Մեզոմակարդակում (համայնքների մակարդակ) գիտելիքի կառավարմամբ հնարա-
վոր է հասնել այնպիսի արդյունքների, ինչպիսիք են` սիներգիայի ուժեղացումը հաստա-
տությունների, կառավարության, երկրների շրջանում, համայնքների սոցիալական իրա-
վունքների և հնարավորությունների բարելավումը և ընդլայնումը, կայունության ծրագրե-
րը, տնտեսական, սոցիալական և բնական միջավայրի կայուն զարգացումը: 

Միկրոմակարդակում կարելի է սպասել հետևյալ օգուտները. մտավոր կապիտալի 
կորստի նվազում` կազմակերպությունից մարդկանց հեռանալու պատճառով, արտադրո-
ղականության բարձրացում` ի հաշիվ գիտելիքի ձեռբերման մատչելիության ապահովման 
ու արագության խթանման, աշխատողների ճկունության մեծացում, հիմնախնդիրների 
լուծման և որոշումների ընդունման բարելավում, շուկայում մրցունակության բարելավում 
և այլն:  

Գիտելիքի կառավարման արդյունավետությունը մեծապես պայմանավորված է դրա 
մոնիթորինգի և գնահատման համակարգի առկայությամբ: 

Մոնիթորինգը տվյալների հավաքման և վերլուծության շարունակական և սիստեմա-
տիկ գործընթաց է, որ կիրառվում է գիտելիքի կառավարման նախագծերի, ծրագրերի և 
այլ նախաձեռնությունների գնահատման համար, որոնք ներդրվում են ցանկացած հա-
տուկ թողարկման նպատակով: 

Գնահատումը ցույց է տալիս, թե թողարկումն ինչու է ձեռք բերվել կամ ինչու ձեռք չի 
բերվել: Այն կարող է նաև օգնել բացահայտելու իրավիճակի վրա ազդող գործոնները, 
առանձնացնելու անկանխատեսելի հետևանքները (դրական և բացասական), երաշխա-
վորելու գիտելիքի կառավարման գործընթացի բարելավման գործողություններ:  

Մոնիթորինգի և գնահատման նպատակը տեղեկատվության սիստեմատիկ հավա-
քելը և վերլուծելն է` ելակետային պայմաններից ցանկալի արդյունքի հասնելու գործ-
ընթացին հետևելու և հասկանալու համար, թե ինչու են տեղի ունենում կամ տեղի չեն 
ունենում փոփոխություններ, ձեռնարկելը` համապատասխան ճշգրտող գործողություններ 
կամ որոշման ընդունման հիմնական գործընթացներ: 

Այսպիսով՝ անցումը տեղեկատվական տնտեսությանը նոր մարտահրավերներ է 
առաջադրում տնտեսական զարգացմանը: Քանի որ գիտելիքը և տեղեկատվությունը խա-
ղում են ավելի ու ավելի կարևոր դեր տնտեսական գործունեության համար, ձեռնարկա-
տիրության պահանջմունքները փոխվում են: Հնարավորությունները երկակի են. ստեղծել 
տեղեկատվահենք և գիտելիքահենք նոր ձեռնարկություններ և գոյություն ունեցողներում 
ավելի լավ օգտագործել տեղեկատվությունն ու գիտելիքը: 
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Հոդվածում քննարկվում են գիտելիքի կառավարմանն առնչվող հարցեր: Ներկայում տնտե-
սական աճի և զարգացման, ազգային տնտեսության մրցունակության հիմնական շարժիչ ուժը 
գիտելիքն ու նորաստեղծություններն են: Գիտելիքն արժեքի վերածման արդյունավետ քաղաքա-
կանությունների մշակումը մեծ մարտահրավեր է զարգացող երկրներից շատերի, այդ թվում` Հա-
յաստանի համար: Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած մարտահրավերները մեծա-
թիվ են ու ավելի բարդ` պայմանավորված նաև տարածաշրջանային, աշխարհագրական (առաջին 
հերթին` ծովային ելք չունենալը) հիմնախնդիրներով, որոնք դժվար լուծելի են տնտեսական զար-
գացման ձևավորված հետագծի պահպանման դեպքում: Առաջընթացը հնարավոր կլինի դարձնել 
անշրջելի երկրի գիտելիքի կապիտալի անշեղ մեծացման և դրա արդյունավետ կառավարման 
ճանապարհով: Հետևաբար գիտելիքի կառավարման (ԳԿ) շրջանակի մշակումը դիտարկվում է 
որպես սոցիալական ու տնտեսական հրատապ հիմնախնդիրների հաղթահարման հիմնական 
գործոն: 

 
ГАГИК ВАРДАНЯН 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 
В статье рассматриваются вопросы, относящиеся к управлению знаниями. В настоящее время 

основной движущей силой экономического роста и развития, национальной экономической конку-
ренции являются знания и новизна. Разработка эффективной политики преобразования знания в 
стоимость – большой вызов для развивающихся стран, в том числе и для Армении. Задачи, пос-
тавленные перед Республикой Армения многочисленны и сложны, обусловлены региональными, 
географическими (в первую очередь - не имея выхода к морю) факторами, которые имеют слож-
ное решение в случае  сохранения сформировавшейся траектории экономического развития. 
Следовательно, разработки рамок управления знаниями (УЗ) рассматриваются как основной 
фактор в преодолении актуальных социальных и экономических проблем. 

 
GAGIK VARDANYAN 
 

KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT 
 
In paper discussed the issues of concerning management by knowledge. Now the basic motive 

power of economic growth and development, national economic competition are knowledge and novelty. 
The knowledge is a huge call in development of policy of effective transformation of cost for developing 
countries, including for Armenia. In this case the issues and problems in Armenia are numerous and 
complex, caused regional, geographical (firstly not having an output to the sea) by factors which have 
the complex decision in case of preservation of the generated trajectory of economic development. 
Hence, development of management directions of knowledge are considered as a major factor in 
overcoming actual social and economic problems. 
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ԳՐԻԳՈՐ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր,  
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 
ՄԱՐԻԱՄ ՄՈՄՋՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
դոցենտ, ՀՌՀ (Սլավոնական) 

 
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ  

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԳՈՐԾՈՆ 
 

Հիմնաբառեր. տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, տնտեսական 
աճ, համացանց 

 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, հեռահաղորդակցությունը և տեղեկատվությունը 

զարգացած երկրներում թափանցել են արտադրության, առևտրի, կրթության, մշակույթի, 
պետական քաղաքականության ու միջպետական կապերի ոլորտներ, և տնտեսական 
կապերն իրականացվում են նրանց միջոցով: Համաշխարհային տնտեսության մեջ տեղի 
ունեցող տեխնոլոգիական փոփոխություններն ակնհայտորեն նոր բնույթ են տալիս 
տնտեսական կապերին, գործարքների իրականացմանը, պայմանագրային հարաբերու-
թյուններին, տնտեսական այլ երևույթների և դառնում տնտեսական աճի կարևորագույն 
գործոն: Դրանց շնորհիվ էականորեն կրճատվում են բազմաթիվ ծախսեր, գործարքների 
իրականացման ժամանակը, և բարձրանում է տնտեսական գործունեության արդյունա-
վետությունը ինչպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, այնպես էլ դրա ար-
տադրանքն օգտագործող տնտեսության բոլոր հատվածներում: Անհրաժեշտ պետական 
աջակցությամբ տնտեսության գերակա ճյուղ հռչակված տեղեկատվական տեխնոլոգիա-
ների ոլորտը, ազդեցության լայն և ընդգրկուն դաշտի շնորհիվ, կարող է դառնալ ՀՀ 
տնտեսական աճի լոկոմոտիվ՝ հաշվի առնելով դրա զարգացման բազմարկչային (մուլտի-
պլիկատիվ) էֆեկտը տնտեսության մակարդակով, և ապահովել զգալի եկամուտներ ինչ-
պես ՏՏ ոլորտի կազմակերպություններին, այնպես և տնտեսության մյուս ճյուղերի ներ-
կայացուցիչներին և առանձին անհատների: Հետևապես համացանցի հնարավորություն-
ների յուրացումն ապահովում է տնտեսական աճի հնարավորությունների բարելավում թե՛ 
միկրո (առանձին ձեռնարկությունների), թե՛ մակրո մակարդակում: Վերջին տարիներին 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը բնութագրող ամփոփ ցուցանիշները ներ-
կայացված են ստորև1. 

 

                                             
1 [1] www.eif.am Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ: Ծրագրային ապահովում և ծառայու-
թյուններ, 2011 թ. ոլորտի հետազոտություն, 60 էջ: 
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2011 թ.  % 
ընդհա-
նուրից  

2008 թ.  Կուտակային 
տարեկան աճ 
2011/2008 (%) 

2011 թ. Հայաստանի ծրագրավորման և ծառայությունների ոլորտի շրջանառությունը կազմել 
է ՀՀ ՀՆԱ (9.4 մլրդ ԱՄՆ դոլար) մոտ 2%-ը  

Գործող ընկերություններ  

Ընդհանուր քանակը  281  100  175  17.1  

Տեղական ընկերություններ  174  62  119  13.5 

Արտասահմանյան  107  38  56  21.1 

Ոլորտի հասույթ, մլն ԱՄՆ դոլար  

Ոլորտի ընդհանուր հասույթը  205.1  100  111.3  22.6 

Տեղական ընկերություններ  87  42  501  20.2 

Արտասահմանյան մասնաճյուղեր  118.1  58  61.2  24.5  

Ընկերությունների միջին հասույթը  0.73  100  0.64  9 

Տեղական շուկա  115.4  56  41.9  40.2 

Արտահանում  89.7  44  69.4  8.9 

Ծրագրային ապահովում և ՏՏ 
խորհրդատվություն  

143.1  70  96  14.2 

Համացանցային ծառայություններ  62  30  15.3  59.3 

Արտադրողականություն (միջին շրջանառու-
թյունը մեկ տեխնիկական աշխատակցի 
հաշվարկով առանց համացանցային 
ծառայություն մատուցող ընկերությունների), 
ԱՄՆ դոլար  

36.311  100  26.311  11.6 

Ոլորտում զբաղվածների ընդհանուր թիվը  6760  100  4890  11.4 

 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի արտադրանքի կիրառմամբ տնտեսա-

կան հարաբերությունների կազմակերպումը տեղափոխվում է որակական նոր մակար-
դակ: Ընդ որում խոսքը վերաբերում է ոչ միայն տնտեսավարող սուբյեկտների միջև 
փոխհարաբերություններին, այլև պետության մասնակցությամբ բոլոր հարաբերություն-
ներին: Տեղի է ունենում նաև մարդկային գործոնի փոխարինում ավտոմատ սարքով, որի 
առավելություններն ու թերություններն ամփոփ կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ. 
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 Առավելությունները Թերությունները 
• Գործառնությունների վերահսկման բարձր 

արդյունավետություն 
• Տվյալների արագ վերլուծության 

հնարավորություն 
• Սպառողների հոգեբանական պատկերի 

կազմում 
• Լավագույն առաջարկներ 

• Սոցիալական և հոգեբանական ասպեկտի 
բացակայություն (այդ թվում` շփումների 
բացակայության հետևանքով) 

• Սպառողների համար ոչ մատչելիությունը 
• Այլ 

 
Չնայած փոխարինման թերություններին՝ նրա առավելությունների շնորհիվ ստացվող 

օգուտները ապահովում են ֆինանսական և ժամանակային զգալի տնտեսումներ, որոնք 
կարող են ուղղվել տնտեսության այլ ճյուղեր և գործունեության այլ ոլորտներ՝ որպես 
պոտենցիալ ներդրումներ, ինչն էլ շրջապտույտի մեջ ընձեռում է տնտեսական աճի նոր 
հնարավորություններ՝ ինչպես հավելյալ, այնպես էլ արդեն գոյություն ունեցող արժեքների 
ստեղծման գործընթացի արդյունավետության բարձրացմամբ:  

Միաժամանակ պետք է նշել, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ար-
տադրանքի կիրառումը տնտեսական կյանքի բնագավառներում չի ենթադրում ավան-
դական տեխնոլոգիաների կիրառման իսպառ բացառում: 

Տնտեսական աճի ձևավորման հիմնական բաղադրիչներ են արտադրվող բարիք-
ների և ծառայությունների ծավալը և գինը (որն էլ, իր հերթին, ձևավորվում է դրանց 
ստեղծման արժեքից): Հետևաբար տնտեսական աճի հիմնական ռեզերվներ են ար-
տադրվող բարիքների և ծառայությունների ծավալի ավելացումը (որ կարելի է ապահովել 
ինչպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, այնպես էլ այդ ոլորտի արտադ-
րանքի կիրառմամբ՝ տնտեսության այլ ոլորտներում) և դրանց վրա կատարվող ծախսերի 
կրճատումը (այդ թվում՝ վերը նշված մարդկային գործոն-ավտոմատ սարք փոխակերպ-
ման արդյունավետ կազմակերպման արդյունքում): Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտի արտադրանքի կիրառումը տնտեսական գործընթացներում առաջին հերթին 
ապահովում է ծախսերի զգալի կրճատում տեխնիկական և բիզնես լուծումների իրա-
գործմամբ՝ արժեքի ստեղծման շղթայի բոլոր օղակներում: Իսկ եթե թվարկված բարելա-
վումներն ուղղորդվում են նաև մրցակցության խրախուսմամբ, ապա արդյունավետու-
թյունը տնտեսական աճի ապահովման գործում անգնահատելի է:  

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի արտադրանքի կիրառումը ապահովում է 
նաև տնտեսական գործընթացների շարժունակության խթանում՝ դրանցից առանձինները 
տեղափոխելով շարժական ոլորտ (օրինակ՝ բանկային, վճարահաշվարկային ծառայու-
թյուններ): Բացի դրանից, խթանում է մրցակցությունը և΄ իր շրջանակում, և՛ ողջ տնտե-
սության մասշտաբով, քանի որ տնտեսական ներկայիս պայմաններում միանշանակ շա-
հում է առաջարկ ներկայացնող ցանկացած տնտեսավարող սուբյեկտ, որն այն ներկա-
յացնելիս և ստեղծելիս օգտվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարա-
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վորություններից: Ընդհանուր առմամբ տնտեսական աճի ապահովմանն ուղղված տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների հնարավորությունները հետևյալն են. 

ա) ոլորտի արտադրանքի կիրառման լայն հնարավորություն, 
բ) ճկունություն և շարժունակության հնարավորություն, 
գ) իրենց վերաբերյալ սպառողներին իրազեկելու մեծ հնարավորություն, 
դ) տնտեսությունում մրցակցության խթանման հնարավորություն, 
ե) ոլորտի արտադրանքի առևտրայնացման բարձր գործակից, 
զ) տնտեսական գործընթացների ինտեգրման հնարավորություն, 
է) ենթակառուցվածքների ստեղծման համար պահանջվող ներդրումների համեմա-

տաբար ոչ մեծ ծավալ և այդ ենթակառուցվածքներից կախվածության համեմա-
տաբար ցածր աստիճան, 

ը) տնտեսական հարաբերությունների կառավարման համակարգի նոր հնարավորու-
թյուն: 

Համացանցի ընձեռած հնարավորությունները ապահովում են տնտեսական աճի նա-
խադրյալներ ինչպես խոշոր ընկերությունների, այնպես էլ ՓՄՁ համար: Ընդ որում 
դրանց կիրառումը հատկապես արդյունավետ է գործարքների կնքման նախապայմանա-
գրային փուլում (օնլայն գովազդի, ուղղակի նպատակային մարքեթինգի հնարավորու-
թյամբ): 

ՀՀ-ում ՓՄՁ գերակշիռ մասն ունի համացանցի հասանելիություն, սակայն բիզնես 
նպատակներով քչերն են օգտվում դրա ընձեռած հնարավորություններից: Պատճառները 
գրեթե նույն են, ինչպես այլ երկրներում՝ իրավական անորոշություն, վճարումների միջազ-
գային համակարգերին անհասանելիություն, ծրագրային միջոցների բարձր արժեք, սպա-
ռողների շահերը պաշտպանող օրենսդրության ազգային առանձնահատկություններ. 
սրանք հաշվի առնելով՝ համացանցային տնտեսության մեջ ՓՄՁ-ները ներգրավվում են 
առավելապես որպես գնորդներ և ոչ թե իրացնողներ: Մինչդեռ էլեկտրոնային շուկանե-
րում ՓՄՁ-ները, ներգրավվելով համագործակցության և արդյունավետ գործընկերության 
ծրագրերում, օրինակ, որոշակի մատակարարման շղթայի պատկանելիության միջոցով 
կարող են ապահովել իրենց համար կայուն եկամուտներ: Տնտեսական գլոբալացման 
ներկայիս պայմաններում առաջին պլան է մղվել նաև էլեկտրոնային գործարարությունը 
զարգացնելու խնդիրը, որի կյանքի կոչման հիմնական սահմանափակումները և 
խոչընդոտները կապված են իրավական (այդ թվում` օրենսդրական) գործոնների հետ:  

 
Տնտեսության զարգացման ներկայիս պայմաններում համացանցը և տեղեկատվական տեխ-

նոլոգիաները ընձեռում են ձեռնարկատիրական լայն գործունեություն ծավալելու և տնտեսական 
աճի անսահմանափակ հնարավորություններ: Հոդվածում դիտարկվում են ՀՀ-ում տնտեսական 
աճի ապահովման գործում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների պոտենցիալը և հնարավորություն-
ները:  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 

В нынешних условиях экономического развития интернет и информационные технологии 
предоставляют широкие и неограниченные возможности для бизнеса и экономического роста в 
целом. В статье рассматриваются потенциал и возможности информационных технологий в обес-
печении экономического роста в РА. 

 

GRIGOR KIRAKOSYAN  
MARIAM MOMJYAN 

 

INFORMATION TECHNOLOGIES AS FACTOR OF ECONOMIC GROWTH 
 

In current conditions of economic development internet and IT services provide wide and unlimited 
abilities for business and economic growth. The huge potential and abilities of IT services for providing 
economic growth in RA have been discussed in article.  

 
 
 

ԱՆՆԱ ԱՍԼԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 
ԱՐԵՎԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

 
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր. մարդկային կապիտալ, ներդրումներ մարդկային 
կապիտալում, բարձրագույն մասնագիտական 
կրթություն, կրթության ծախսեր, ֆինանսական 
նպատակահարմարություն, դրամական միջոցնե-
րի տնտեսական գնահատում, ծախսերի փոխ-
հատուցման ժամկետ, ռեսուրսների սահմանափա-
կություն 

 
Մարդկային կապիտալը և ներդրումները մարդկային կապիտալում իրավամբ 

դասվում են ժամանակակից տնտեսագիտության ամենահրատապ հիմնախնդիրների 
շարքին: Նրաց առանձնահատկությունները պայմանավորված են միմյանց հետ փոխշաղ-
կապված մի շարք գործոններով: Նախ` հստակեցման կարիք ունի այն, թե ո՞րն է մարդ-
կային կապիտալի տնտեսագիտական մեկնաբանությունը, և երկրորդ` որո՞նք են հա-
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մարվում ներդրումները մարդկային կապիտալում, ի՞նչ առանձնահատկություններ ունեն 
դրանք: Հիմնախնդիրն էլ ավելի է բարդանում, քանի որ վերոնշյալ տնտեսագիտական 
կատեգորիաները տարաբնույթ և հաճախ իրարամերժ որակներ են դրսևորում տարբեր 
երկրներում` կախված տվյալ երկրի տնտեսական զարգացման մակարդակից, պատմա-
մշակութային ավանդույթներից, մարդկային մենթալիտետից, հասարակության որակից, 
ինչպես նաև բարոյահոգեբանական արժեհամակարգից: Այս տեսանկյունից առավել 
հրատապ է մարդկային կապիտալի տնտեսագիտական հետազոտությունը ՀՀ պարագա-
յում: Հարկ է նկատի ունենալ, որ մարդկային կապիտալում ներդրումների համար բարե-
նպաստ պայմանների ձևավորումը, պետության կողմից այդ կապիտալի պաշտպանու-
թյունը լուրջ և առանցքային գործոններ են Հայաստանի ամենատագնապալի երևույթնե-
րից մեկի` բնակչության արտագաղթի կանխման տեսանկյունից: Հրատապ է պետության 
դերի և առաքելության հստակեցումը մարդկային կապիտալ և ներդրումներ մարդկային 
կապիտալում հարթությունում, սոցիալական արդարության սկզբունքների, հետևաբար 
նաև հասարակության սոցիալական համերաշխության ապահովման բնագավառում: Կա-
րելի է պնդել, որ մարդկային կապիտալի պաշտպանությունը ՀՀ պետական, տնտեսա-
կան, սոցիալական անվտանգության ապահովման լուրջ գրավականն է:  

Մարդկային կապիտալը տնտեսագիտական ամենաբարդ կատեգորիաներից մեկն 
է, որն իրավամբ դժվար է հստակ սահմանել: Նրա սահմանման հիմնական դժվարու-
թյունն այն է, որ խիստ անհատական է: Մարդկային կապիտալի կարողությունը ներկայիս 
պայմաններում, այդուհանդերձ, կապվում է մարդկային գործոնի հետ: Համաձայն ԱՄՆ-ի 
Քարնեգիի ինստիտուտի կողմից կատարված հետազոտությունների արդյունքների` 
հայտնի կազմակերպությունների աշխատանքի արդյունքը 87%-ով կախված է աշխատակ-
ցից, մարդուց կամ մարդկային գործոնից և միայն 13%-ն է կանխորոշվում տեխնիկայի և 
տեխնոլոգիայի առաջադիմությամբ:  

Իր բարդությամբ հանդերձ` Մարդկային կապիտալը հասկացվում է` աշխատուժի 
կրթական աստիճան, գիտելիքների, հմտությունների, փորձի, արհեստավարժության, 
ձեռնարկատիրական կարողությունների մակարդակ, խարիզմա: Նույն տրամաբանու-
թյամբ` Ներդրումներ մարդկային կապիտալումը ենթադրում է կրթություն, ուսումնառու-
թյուն, տարատեսակ վերապատրաստումներ ու որակավորման բարձրացում, աշխատան-
քային փորձի կուտակում, գիտելիքների ձեռքբերման ցանկացած եղանակ: Հիմք ընդու-
նելով վերը ներկայացվածը` կարելի է պնդել, որ տարիների ընթացքում կրթական մա-
կարդակի, գիտելիքների, հմտությունների բարձրացմանը զուգընթաց անընդհատ աճում 
է մարդկային կապիտալի իրական շուկայական արժեքը: 

Հարկ է անդրադարձ կատարել այն առանցքային բաղադրիչներին, որոնց համա-
խումբն էլ ձևավորում է ամբողջական մարդկային կապիտալ: 

Ներկայում, որպես մարդկային կապիտալի բաղադրիչներ, կարելի է առանձնացնել. 
• մասնագիտական գիտելիքները, 
• մասնագիտական գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողությունը, 
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• ընդհանուր բնույթի գիտելիքները (օտար լեզուներին, համակարգչային ծրագրերին 
տիրապետելու կարողությունները), 

• կրեատիվությունը, աշխատանքին ստեղծագործաբար մոտենալու կարողությունը, 
• միջազգային փորձի իմացությունը, 
• աշխատանքային փորձը, հմտությունները, 
• առողջությունը, 
• սոցիալական կապերը, 
• բանակցելու, ելույթ ունենալու կարողությունները, հռետորական արվեստը, մարդ-

կանց վրա ներգործելու կարողությունը, էներգետիկան, աուրան, 
• առաջնորդությունը, բախումները լուծելու կարողությունը, ինքնաքննադատությու-

նը, իրեն կողքից նայելու կարողությունը (հայացք` պատշգամբից), բուժիչ հատկու-
թյունները, ձգողական ուժը, 

• խարիզման: 
Գիտական տեսանկյունից պակաս հետաքրքրություն չի ներկայացնում մարդկային 

կապիտալի արժեքի հետազոտությունը: Ի տարբերություն կապիտալի մյուս տեսակների. 
մարդկային կապիտալի օգտագործումը ենթադրում է նրա արժեքի շարունակական աճ, 
այլ ոչ թե մաշվածություն, քանի որ տարիների ընթացքում գիտելիքներն ու աշխատան-
քային հմտություններն ավելանում են: 

Այնուհանդերձ, անհրաժեշտ է տարբերակել մարդկային կապիտալի արժեքի մի քա-
նի տեսակներ. արժեք, շուկայական արժեք, ներկա արժեք: 

Մարդկային կապիտալի արժեքն իրենից ներկայացնում է բոլոր այն ծախսերի հան-
րագումարը, որ իրականացվում են ամբողջական կապիտալի ձևավորման նպատակով: 
Միանշանակ է, որ մարդկային կապիտալի տարբեր արժեքները խիստ տարբեր են՝ կախ-
ված ինչպես կրթության, այնպես էլ այլ տարաբնույթ ծախսերի մեծությունից: Սակայն 
հարկ է նշել, որ մարդկային կապիտալի արժեքը կարող է էապես տարբերվել նրա 
շուկայական արժեքից: Ընդ որում ամենևին պարտադիր չէ, որ այդ կապիտալի բարձր 
արժեքը միևնույն ժամանակ ունենա բարձր շուկայական արժեք, քանի որ շուկայական 
արժեքը ձևավորվում է շուկայական կանոններին համապատասխան: Մարդկային կա-
պիտալի շուկայական արժեքը հաճախ նույնացնում են աշխատավարձի, հոնորարի մե-
ծությանը:  

Մարդկային կապիտալի ներկա արժեքը, այսպես կոչված, ապագայի զեղչված գինն 
է կամ այն գումարը, որը կբերի այդ կապիտալն ապագայում:  

Մարդկային կապիտալի արժեքը դրամական արտահայտությամբ անընդհատ կարող 
է աճել, սակայն նրա շուկայական արժեքը լինել շատ ցածր: 

Քանի որ ՀՀ-ում փոքր ու միջին բիզնեսը զարգացած չէ, ինչպես նաև բիզնեսի զգալի 
հատվածը քաղաքականացված է, ուստի բարձրորակ մարդկային կապիտալի արդյունա-
վետ դրսևորման համար կարևոր նշանակություն ունի կազմակերպության մենեջմենթը: 
Հենց կառավարման լավագույն տարբերակներից է կախված մարդկային կապիտալի 
բոլոր հնարավորությունների բացահայտումը: Նշենք, որ կառավարման ցուցանիշով 
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Հայաստանը տարածաշրջանում վերջին տեղն է զբաղեցնում, որ լուրջ խոչընդոտ է 
մարդկային կապիտալի բացահայտումներին1: 

Պերմանենտ բարձր գործազրկության, ինչպես նաև գործարար ցածր ակտիվության 
ու ներդրումային դաշտի անհրապուրության պայմաններում մարդկային կապիտալի 
քաղաքականացվածության սինդրոմն ուժեղանում է («տանիք» ունեցողները հեշտությամբ 
տեղավորվում են աշխատանքի՝ զբաղեցնելով պետության կողմից բարձր վճարվող սահ-
մանափակ քանակությամբ աշխատատեղերը): Արդյունքում իրական բարձրաժեք մարդ-
կային կապիտալն իր տեղը չի գտնում: 

Ներկայում առավել հրատապ և հետաքրքրություն ներկայացնող հարց է մարդկային 
կապիտալի ձևավորումը: Աշխատողների կրթական մակարդակի մշտական բարձրացու-
մը դարձել է տնտեսության զարգացման հիմնական և անհրաժեշտ գործոն, հետևաբար 
բարձրագույն կրթությունը կարելի է համարել աշխատուժի ընդլայնված վերարտադրու-
թյան կարևորագույն պայմաններից մեկը: Կրթության համար կատարվող ծախսերն ունեն 
առաջնային նշանակություն աշխատանքային ռեսուրսների ձևավորման նպատակով 
կատարվող այլ ծախսերի նկատմամբ: Դրանք կարելի է դիտարկել որպես ծախսերի ամ-
բողջություն, որ իրականացվում են յուրահատուկ` մարդկային կապիտալի ձևավորման 
համար: Այս համատեքստում նոր բովանդակություն և կարևորություն է ստանում նաև 
մարդկային կապիտալի տեսությունը, որը կարող է դիտարկվել բարձրագույն կրթության 
մեջ կատարվող ներդրումների` որպես մարդկային կապիտալի ձևավորման հիմնական 
եղանակի, տեսանկյունից: Հետևաբար կրթական ծախսերը ներդրումների յուրահատուկ 
տեսակ են, որ ունեն երկարաժամկետ բնույթ և իրականացվում են որոշակի արդյունքի 
ստացման նպատակով: Այս առումով առաջնային են համարվում կրթական ծախսերի 
արդյունավետության, դրանց տնտեսական գնահատման հարցերը: Մարդկային կապի-
տալում ներդրումների գնահատումը կարող է իրականացվել տարբեր չափանիշներով: 

Առավել հետաքրքրություն է ներկայացնում կրթության համար կատարվող ծախսերի 
ուսումնասիրությունը` որպես ներդրումների իրականացման տեսակի: Միջոցների սահ-
մանափակության պայմաններում հատկապես կարևորվում են կրթության շահութաբե-
րության, կատարվող ծախսերի և ստացվող եկամուտների համադրելիության հետ կապ-
ված ուսումնասիրությունները, հատուցման ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանու-
թյան մշակումը, որ, կարծում ենք, կարող են դիտարկվել որպես ներդրումների կարգա-
վորման գործիք կրթության տարբեր մակարդակների և տեսակների, կրթական համա-
կարգի և այլ ոլորտների միջև: Կրթության համար կատարվող ներդրումներն իրենց 
ծավալով և նշանակությամբ մարդկային կապիտալի ձևավորման հիմնական գործոնն են 
և առաջնայինը աշխատանքային ռեսուրսների մեջ` այլ ներդրումների համեմատ: Ըստ 
էության, դրանք միջոցներ են, որ ծախսվում են ներկայում` ապագա եկամուտների ստաց-
ման կամ դրանց աճի նպատակով: Այստեղ ելակետային են կրթության մեջ ներդրումների 
բարձր արդյունավետությունը և շահութաբերությունը: Ընդ որում այս դեպքում, դրամա-

                                             
1 Հայաստանի ազգային մրցունակության վերաբերյալ զեկույց, 2011– 2012, էջ 7: 
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կան եկամուտներից բացի, կան այլ արդյունքներ, որոնք հնարավոր չէ գնահատել զուտ 
հաշվարկների միջոցով, ուստի ներդրումների արդյունավետությունը շատ ավելի բարձր է: 

Մարդկային կապիտալում ներդրումներն ընդգրկում են.  
• ուղղակի ծախսեր` ուսման վարձի, ուսումնական գործընթացի համար անհրաժեշտ 

պարագաների ձեռք բերման, պայմանների ապահովման և այլ նպատակներով, 
• կորցրած եկամուտներ, որոնք այլընտրանքային ծախսերի տարր են, քանի որ 

կրթության ստացումը կապված է որոշակի եկամուտների կորստի հետ, որ առա-
ջանում է կրթություն ստանալու ժամանակահատվածում,  

• բարոյական կորուստներ, կրթության ստացումը բարդ և աշխատատար գործ-
ընթաց է, որը պահանջում է ակտիվ ջանքերի գործադրում կրթություն ստացողի 
կողմից: 

Բացի դրանից, որքան մեծ լինի եկամուտների տարբերությունը` կախված կրթական 
մակարդակից, այնքան ավելի գրավիչ կլինի մասնագիտական կրթության ստացումը և 
անհրաժեշտ` այդ ուղղությամբ ներդրումների իրականացումը: Այս դեպքում նաև ֆինան-
սապես հիմնավորված կլինի միջոցների ներգրավման անհրաժեշտությունը:  

Կրթական ծախսերի ֆինանսավորման ժամանակ նույնպես կարևորվում է ներդրու-
մային ճիշտ որոշումների ընդունումը: Կախված տնտեսական նպատակահարմարությու-
նից` ընդունվում է կրթություն ստանալու և կրթական կազմակերպություն ընտրելու վերա-
բերյալ որոշում: Կարծում ենք` ներկայում առավել արդիական է կրթության կոնկրետ տե-
սակի ստացման ֆինանսական նպատակահարմարության հիմնավորումը: Նման մոտեց-
մամբ առաջանում է ոլորտին ուղղվող դրամական միջոցների տնտեսական գնահատման 
անհրաժեշտություն: Որոշումների ընդունման հիմքում առաջին հերթին ենթադրվող ներ-
դրումների ծավալի, այսինքն` պահանջվող ծախսերի և ապագա դրամական մուտքերի 
գնահատումն ու համադրումն են: Ցուցանիշների համադրումը տարբեր ժամանակահատ-
վածների համար է, ուստի ժամանակի գործոնը հաշվի է առնվում ծախսերի և եկամուտ-
ների դիսկոնտավորման միջոցով: Այս գործողության ընթացքում, բացահայտելով կապը 
ներդրումների կամ կրթության համար ծախսերի և ներդրումային նախագծի իրականա-
ցումից ստացվող դրամական մուտքերի կամ եկամուտների միջև, հնարավոր է որոշել 
կատարվող ծախսերի փոխհատուցման ժամկետը` հաշվի առնելով ժամանակի ընթաց-
քում եկամուտների ստացման ոչ գծային բնույթը: Ժամանակի գործոնը խիստ էական է 
ֆինանսական միջոցների սահմանափակությամբ կրթական ծառայությունների շուկայում 
կողմնորոշվելու և որոշումներ կայացնելու համար: Նման մոտեցումն առավել կարևորվում 
է ներկայում, ռեսուրսների սահմանափակության պայմաններում, մանավանդ եթե մաս-
նագիտական կրթությունը դիտարկում ենք որպես սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
որոշիչ ներդրումային ռեսուրս: 
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Ներկայում աշխատողների կրթական մակարդակի մշտական բարձրացումը դարձել է տնտե-
սության զարգացման հիմնական և անհրաժեշտ գործոն: Այս առումով հոդվածում բարձրագույն 
կրթությունը դիտվում է աշխատուժի ընդլայնված վերարտադրության կարևորագույն պայման-
ներից մեկը: Կարևորվում է կրթության համար կատարվող ծախսերի` որպես ներդրումների տեսա-
կի, ուսումնասիրությունը: Կրթական ծախսերի ֆինանսավորման ժամանակ էական են համարվում 
ներդրումային ճիշտ որոշումների ընդունումը, կրթության կոնկրետ տեսակի ստացման ֆինան-
սական նպատակահարմարության հիմնավորումը և ոլորտին ուղղվող դրամական միջոցների 
տնտեսական գնահատումը: 

 
АННА АСЛАНЯН 
АРЕВИК ОГАНЕСЯН 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И РАСХОДЫ НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 
Постоянное повышение образовательного уровня работников в настоящее время является 

основным и необходимым фактором развития экономики. С этой точки зрения в статье высшее 
образование считается важнейшим условием расширенного воспроизводства рабочей силы. 
Подчеркивается важность изучения расходов на образование как одной из форм инвестиционной 
деятельности, принятия при финансировании образовательных затрат правильных инвести-
ционных решений и обосновании финансовой целесообразности получения конкретного вида 
образования, а также экономической оценки направляемых в данную сферу денежных средств. 

 
ANNA ASLANYAN 
AREVIK HOVHANNISYAN 

 
EXPENSES FOR PROFESSIONAL EDUCATION AND HUMAN CAPITAL FORMATION 

 
Human capital and investments into human capital are the most actual problems of modern 

economical science. Constant increase of worker's level of education is main and necessary factor in 
economical development. Thus higher education can be considered as one of the most important 
condition for extended workforce production. 

Research of expenses for education presents the most interest, as it is one of the forms of 
investment. While financing of educational expenses the most important is the correct investment 
related decision making and the most actual problem is deciding about the type of the education and 
also the necessity of financial investments into that particular professional area. 
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ԳԵՎՈՒՇ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ  
ԱՆԱՀԻՏ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
 

ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԵՎ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՐԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. գին, գործոն, մեթոդ, մրցակցային տնտեսու-
թյուն, ուղղակի ծախսեր, անուղղակի ծախսեր, 
հաստատուն ծախսեր, փոփոխուն ծախսեր 

 
Գնագոյացման ուսումնասիրության շրջանակներից դուրս չի մնում ոչ մի բնագավառ: 

Եվ տնտեսության մեջ, մրցակցային իրադրության պահանջներից ելնելով, գների վրա 
ազդող գործոնները և գների գործառույթները փոխադարձ կապով ու միմյանց լրացնելով 
ստեղծում են այնպիսի իրավիճակ, որը պետք է կարգավորվի տվյալ երկրի զարգացման 
մակարդակին համապատասխան մշակված նորմերով ու նորմատիվներով: Իսկ այդ 
նորմերի ու նորմատիվների հիմքում ընկած են այն բոլոր ծախսային նորմերն ու նորմա-
տիվները, որոնք հաշվի առնելով՝ սահմանվում են ապրանքների, ինչու ոչ, նաև՝ մատուց-
վող ծառայությունների գները: Նշված հանգամանքներից և ՀՀ տնտեսական զարգաց-
ման քաղաքականության արդի հիմնախնդիրներից ու դրանց լուծման կարևորությունից 
ելնելով՝ էլ ավելի պետք է մեծացնել գնագոյացման մեթոդների և տնտեսության նոր-
մատիվային կարգավորման դերն ու նշանակությունը: 

ՀՀ մրցակցային շուկայի կարգավորման յուրաքանչյուր կառուցակարգում գործում են 
գնային քաղաքականության իրականացման որոշակի առանձնահատկություններ, որոնց 
հիմքում դրվում են տվյալ մրցակցային շուկայի յուրահատուկ գծերը: Ընդ որում նշենք, որ 
բոլոր կառուցակարգերում գների վրա ազդող գործոններն ու գների կատարած գործա-
ռույթները և գնագոյացման կազմակերպման մեթոդները միաժամանակ են ու փոխա-
դարձ կապի մեջ: Այսպես, օրինակ. եթե կատարյալ մրցակցային շուկայում գների նկատ-
մամբ վերահսկողությունը բացակայում է, ապա ոչ կատարյալում պարտադիր է: Գների 
վրա բազմաթիվ գործոնների ազդեցությամբ՝ գնի մակարդակը պայմանավորող գործոն-
ներ, գինն արժեքից շեղող գործոններ և տնտեսական քաղաքականության հետ կապված 
գործոններ, կատարված ծախսերով ձևավորված գներն իրենց գործառույթները տարա-
ծում են գնագոյացման կազմակերպման բոլոր մեթոդների կիրառման ժամանակ: Դա 
նշանակում է, որ գնագոյացման գործընթացի ուսումնասիրության եղանակներից, ձևերից 
յուրաքանչյուրը՝ ծախսային մեթոդը, նորմատիվային մեթոդը, ինդուկտիվ և դեդուկտիվ 
մեթոդները և այլն, կիրառելիս պահանջվում է հաշվի առնել գների վրա ազդող բոլոր 
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գործոններն ու գների գործառույթները: Այսինքն՝ եթե սահմանված յուրաքանչյուր գին 
չկատարի կամ թերի կատարի հաշվառման և կարգավորման, խթանման, բաշխման ու 
վերաբաշխման, առաջարկի և պահանջարկի հարաբերակցության կարգավորման գոր-
ծառույթներից նույնիսկ մեկը, ապա կայուն զարգացման հնարավորությունը նվազում է ոչ 
միայն առանձին արտադրողի կամ ծառայություն մատուցողի, այլև ամբողջ տնտեսության 
համար: Հատկապես մրցակցային շուկայի յուրաքանչյուր կառուցակարգի բնորոշ գծերն 
ու գների վրա ունեցած ազդեցության առանձնահատկությունները, անկախ պետական 
միջամտության շրջանակներից, էլ ավելի են մեծացնում գնագոյացման կարգավորման և 
տնտեսության նորմատիվային կարգավորման փոխադարձ կապի անհրաժեշտությունը: 
Դրա վառ ապացույցն են մրցակցային յուրաքանչյուր կառուցակարգում գործող ֆիր-
մաների քանակը և դրանցից յուրաքանչյուրի կողմից իրականացվող գնային քաղաքա-
կանության առանձնահատուկ կողմերը: Կառուցակարգերից յուրաքանչյուրում գների վրա 
ազդեցության լծակները փոփոխվում են ֆիրմաների  վերահսկողության շրջանակների 
փոփոխությանը համապատասխան: Այսպես, օրինակ. կատարյալ մրցակցային շուկայում 
բացակայում է գների նկատմամբ վերահսկողությունը, քանի որ միջճյուղային և ներ-
ճյուղային հոսքերի սահմանափակումների բացակայության պայմաններում գործող մեծ 
քանակությամբ ֆիրմաները շուկայում հանդես են գալիս միևնույն արտադրանքներով՝ 
միաժամանակ աչքի ընկնելով արտադրանքի լրիվ միատարրությամբ: Այնինչ ոչ կա-
տարյալ մրցակցային շուկաների համար նույնը չենք կարող ասել, քանի որ դրանցից 
յուրաքանչյուրի առանձնահատուկ տարբերության հիմքում դրվում են գործող սահ-
մանափակ թվով ֆիրմաների քանակը և գների նկատմամբ նրանցից յուրաքանչյուրում 
վերահսկողության սահմանման աստիճանը՝ խիստ բարձրից մինչև խիստ ցածրը: 

Շուկայական տնտեսությանն անցման ժամանակաշրջանից մինչև օրս Հայաստանի 
Հանրապետության տնտեսության համակարգում տնտեսական զարգացման հիմնա-
խնդիրների լուծման պահանջներից բխող, գնագոյացման նոր քաղաքականությունը 
համարվում է ամենաբարդ բարեփոխումներից մեկը, քանի որ պետական և մասնավոր 
հատվածների տեսակարար կշիռների հարաբերակցության փոփոխության արդյունքում 
փոփոխվեց նաև վերջիններից յուրաքանչյուրում թե՛ առանձին-առանձին, թե՛ միասին 
վերցրած՝ ծախսային նորմերի ու նորմատիվների մշակման միասնական համակարգը: 
Ինչպես գիտենք, գնագոյացման գործընթացի հետ կապված բոլոր ուսումնասիրություն-
ների, մոտեցման եղանակների ու ձևերի մեջ առանձնահատուկ տեղ են հատկացնում 
ծախսային մեթոդին, նորմատիվային մեթոդին, ինդուկտիվ, դեդուկտիվ մեթոդներին, 
վերլուծության մեթոդին և այլն: Այս բոլոր և բազմաթիվ այլ մեթոդների ամբողջությունը 
օգտագործվում է նաև տնտեսության պետական կարգավորման գործընթացում, և գնա-
գոյացման հետ կապված ամեն մի բարեփոխում կարող է հանգեցնել ինչպես գների փո-
փոխությամբ ուղեկցվող գնողունակության մակարդակի նվազմանը կամ կրճատմանը, 
այնպես էլ տնտեսությունում հաստատագրված գների տեսակարար կշիռների փոփոխու-
թյանը: 
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Անցման ժամանակաշրջանից ի վեր սկսեցին գործել ազատ շուկայական գները, սա-
կագները, հաստատագրված գները, և միաժամանակ իրականացվեց գնագոյացման նոր 
քաղաքականություն: Տնտեսական զարգացման քաղաքականության արդի հիմնախնդիր-
ների ամբողջության հետազոտությունների վրա հենվելով՝ կարող ենք հետևություն անել, 
որ գնագոյացման կարգավորման նոր քաղաքականությամբ հնարավոր կլինի տնտե-
սության զարգացմամբ ուղեկցվող հասարակության և պետության շահերը զուգակցել 
միայն այն դեպքում, եթե, հաշվի առնելով գների գործառույթներն ու վերջիններիս վրա 
ազդող գործոնները, շատ մանրակրկիտ ուսումնասիրվեն տնտեսության թե՛ պետական 
հատվածի, թե՛ մասնավոր հատվածի մաս կազմող ընկերություններում գործող, փոփո-
խության ենթարկվող բոլոր տեսակի ծախսային նորմերն ու նորմատիվները: Ինչպես 
փաստում են հետազոտությունները, շուկայական կառուցակարգով զարգացող երկրնե-
րում ազատ ձեռնարկատիրության, ազատ գնագոյացման և մրցակցային միջավայրի 
պայմաններում, ինչից անմասն չի մնացել նաև մեր հանրապետությունը, պետությունը, 
բացի գնագոյացման կարգավորման գործառույթի իրականացումից, ստեղծել է հատուկ 
վարչատնտեսական և իրավական կառուցակարգեր: Ընդ որում շատ ավելի լավ կլինի, 
եթե այդ կառուցակարգերի օգնությամբ գնագոյացման կարգավորումը իրականացվի 
հետևյալ ուղղություններով. 

1. ընդունվում են համապատասխան օրենքներ և իրավական նորմատիվ ակտեր` 
ազատ մրցակցության գործընթացի կարգավորումը խթանելու նպատակով 
/հարկային, մաքսային օրենսդրություն և այլն/, 

2. որոշվում են այն ապրանքների ու ծառայությունների շրջանակները, որոնց գները 
և սակագները սահմանվում են պետության կողմից /կենցաղային ծառայություն-
ների գներ, ջրի, էլեկտրաէներգիայի, գազի սակագներ և այլն/, 

3. առանձին նախարարությունների ու գերատեսչությունների կողմից ապահովվում է 
սահմանված գների փոփոխությունների հնարավորություն, 

4. Կառավարության կողմից համապատասխան տեսչությունների միջոցով հսկողու-
թյուն է սահմանվում կարգավորվող գների նկատմամբ: 

Այսպիսով՝ գնագոյացման գործընթացի կարգավորման հաջողությունը կատարյալ և 
ոչ կատարյալ մրցակցային շուկաներում պայմանավորված է ոչ միայն դրանցից յուրա-
քանչյուրի առանձնահատկություններով, այլև գների գործառույթների ու գնագոյացման 
մեթոդների ճիշտ տեղում և ժամանակին իրականացմանը զուգահեռ ծախսային նորմերի 
ու նորմատիվների պետական կարգավորմամբ: Գնագոյացման մեթոդներն ու գների վրա 
ազդող գործոնները միաժամանակ են և գործառույթների իրականացմամբ ենթարկվում 
են նորմատիվային կարգավորման: Պետական կարգավորման այդ գործընթացը պետք է 
ուղեկցվի գիտականորեն հիմնավորված ծախսային նորմերի ու նորմատիվների ուսում-
նասիրությամբ, բացթողումների բացահայտմամբ, պետական և մասնավոր հատվածնե-
րում առանձնահատուկ տարբերությունների գրանցմամբ: Շատ կարևոր է, որ այդ 
ուսումնասիրությունների ընթացքում գնագոյացման գործընթացի գնահատումը իրակա-
նացվի ոչ միայն ծախսերն ըստ տնտեսական տարրերի դասակարգման, այլև ըստ հաշ-
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վարկման հոդվածների (կալկուլյացիայի)՝ ներառյալ վերջիններիս բաղկացուցիչ մասը 
կազմող ուղղակի և անուղղակի, հաստատուն և փոփոխուն ծախսերը: Գնագոյացման 
կարգավորման ծախսային նորմերն ու նորմատիվները տնտեսության բոլոր ճյուղերում 
նույնպես այդ սկզբունքով կարող ենք դասակարգել, և ՀՀ տնտեսական զարգացման 
քաղաքականության արդի հիմնախնդիրների լուծման գործընթացում այդպես կարող են 
ավելի լավ արդյունքներ գրանցվել՝ չանտեսելով ազգային անվտանգությունն ու արտա-
քին տնտեսական կապերի ընդլայնման հնարավոր և արդյունավետ տարբերակները: 

 
Գնագոյացման մեթոդներն ու գների վրա ազդող գործոնները միաժամանակ են և ենթարկ-

վում են նորմատիվային կարգավորման: Այդ հանգամանքի կարևորությամբ հոդվածում հիմնա-
վորվել են գնագոյացման նոր քաղաքականության դերն ու նշանակությունը արդի հիմնախնդիր-
ների լուծման գործում: 

 
 
ГЕВУШ БАГДАСАРЯН  
АНАИТ БАГДАСАРЯН  

 
РОЛЬ МЕТОДОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
Методы ценообразования и факторы, влияющие на цены, действуют одновременно и 

подвергаются нормативному регулированию. В связи с важностью этого обстоятельства в статье 
обоснованы роль и значение новой ценовой политики в решении современных актуальных 
вопросов.  

 
GEVUSH BAGHDASARYAN  
ANAHIT BAGHDASARYAN 
 

THE ROLE OF THE PRICE FORMATION METHODS AND THE NORMATIVE REGULATION 
OF THE ECONOMY OF RA IN THE RESOLUTION OF THE CURRENT ISSUES OF THE 

ECONOMY DEVELOPMENT 
 
Pricing methods and factors affecting prices are synchronized and are subjected to normative 

regulation. Due to the importance of the fact in the presented article we have justified the role 
importance of the new pricing policy in the resolution of the current issues. 
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ԳԵՎՈՒՇ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ  
ԳԱՅԱՆԵ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
գլ. մասնագետ, ՀՀ ՖՆ 

 
ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՆՈՐՄԵՐՆ ՈՒ 

ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ 
 
Հիմնաբառեր.  հաշվարկային հոդված, տնտեսական տարր, 

հաշվեկշիռ, ազատ շուկայական գին, սակագին, 
հաստատագրված գին, ծախս, պետական ծախս, 
գանձապետարան 

 

Բազմաթիվ երկրների տնտեսությունների զարգացման ընթացքը, լինելով չափա-
զանց դինամիկ, առավել փոփոխական ու ծախսատար է, բայց և միաժամանակ անհա-
սանելի չէ շարունակական տնտեսական աճի ձգտող ոչ մի երկրի, ինչպես նաև տնտեսա-
կան զարգացման քաղաքականության կարևոր հիմնախնդիրների լուծման նպատակով 
նոր գաղափարների հայտնագործման համար, հատկապես տարածաշրջանային ին-
տեգրման վերահսկողության գործընթացների առումով: Որքան էլ որ մենք ցանկանանք 
համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը Հայաստանի Հանրապետության համար դի-
տարկել որպես լուրջ մարտահրավեր և գլոբալ տնտեսակարգի մասնակից տնտեսության 
հնարավորությունների ու սահմանափակումների վերագնահատման կարևոր դաս, այնու-
ամենայնիվ շատ կարևոր է, թե ՀՀ լուրջ վերափոխումների համակարգում ինչ չափով ենք 
ուշադրություն դարձնում գնագոյացման կարգավորման ծախսային նորմերին ու նորմա-
տիվներին, դրանց ներկայացվող պահանջներին և գանձապետական համակարգի միջո-
ցով պետական եկամուտների արդյունավետ բաշխմանը: Մենք ձգտում ենք մեր երկրի 
տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները լուծել առաջընթացի շարժիչներ 
համարվող գիտելիքահենք գաղափարներով, վերջիններիս յուրացման մրցավազքում մեր 
հնարավորությունների օգտագործման արդյունավետության ձգտումով, իսկ դա կարող 
իրականացվել ծախսային նորմերի ու նորմատիվների ճիշտ գնահատմամբ ուղեկցվող 
գնագոյացման կարգավորմամբ: Այս փաստն էլ ավելի է հիմնավորվում, հատկապես եթե 
պետական ծախսերը ցանկանում ենք կատարել հավաքագրված եկամուտների օգտա-
գործման արդյունավետության բարձրացման ճանապարհով:  

Անկախության ուղին ընտրած մեր հանրապետությունում բազմաթիվ փոփոխություն-
ներ կատարվեցին, որոնց արդյունքում 1992 թ. հունվարի 3-ին ՀՀ Գերագույն խորհրդի 
արտահերթ նստաշրջանը որոշում կայացրեց ազատ արձակել գները և հրաժարվել նախ-
կին կարգից: Նախկինում գները սահմանվում էին կենտրոնացված կարգով, և դա պար-
տադիր էր բոլորի համար: Գոյություն ունեին այնպիսի բնագավառներ (գյուղատնտեսու-
թյուն, առևտուր, կենցաղսպասարկում և այլն), որտեղ արտադրված ապրանքների կամ 
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մատուցված ծառայությունների գները բավականին ցածր էին սահմանվում, երբեմն 
նույնիսկ՝ ինքնարժեքից էլ ցածր: Գյուղատնտեսական արտադրանքների համար, տարբե-
րության չափով, պետությունը դոտացիա էր վճարում, որի հետևանքով պետական 
պարտքը բավականին աճեց: Անցման ժամանակաշրջանից ի վեր սկսեցին գործել ազատ 
շուկայական գները, սակագները, հաստատագրված գները. միաժամանակ իրականաց-
վում էր գնագոյացման նոր քաղաքականություն: Այդ նոր քաղաքականությամբ տարիներ 
անց ձևավորվեց գանձապետական նոր համակարգը, որի միջոցով կատարվող եկա-
մուտների վերաբաշխման մեջ գնագոյացման կարգավորման քաղաքականության հիմք 
կազմող ծախսերի համակարգից ուշադրություն է դարձվում միայն պետական ծախսերի 
կառուցվածքին և ըստ այդ կառուցվածքի՝ տրամադրված ֆինանսական միջոցների նպա-
տակային օգտագործման վերահսկողությանը: Եվ նորություն չէ, որ տնտեսության մեջ 
գործող յուրաքանչյուր ընկերություն կամ կազմակերպություն իր կողմից արտադրված 
ապրանքների կամ մատուցված ծառայությունների գները սահմանում է տիրող իրավի-
ճակի պահանջներից ելնելով: Ուստի տնտեսական զարգացման քաղաքականության 
արդի հիմնախնդիրների լուծման համար կարևոր դեր և նշանակություն ունի ծախսերի 
ճիշտ դասակարգումը: 

Գնագոյացման նոր քաղաքականության պայմաններում ծախսերը դասակարգվում 
են ըստ տնտեսական տարրերի՝ ընդհանուր պատկերացում է կազմվում ձեռնարկություն-
ներից յուրաքանչյուրի կամ բոլոր ձեռնարկությունների՝ ըստ առանձին ուղղությունների 
կատարած այնպիսի ծախսերի մասին, ինչպիսիք են հումքի և հիմնական նյութերի, 
օժանդակ նյութերի, գնովի կիսաֆաբրիկատների, վառելիքի և էներգիայի /դրսից/, աշ-
խատավարձի ֆոնդի, կենսաթոշակային ֆոնդի, ամորտիզացիայի ծախսերը և այլն: Այս 
ձևով ծախսերի դասակարգումը թույլ է տալիս պարզելու, թե երկրում գոյություն ունեցող 
հնարավորությունները քանի ընկերության կողմից է օգտագործվել, ամբողջի որ մասը 
կկարողանան օգտագործել կամ հաջորդ տարում, կամ մեկ այլ նոր արտադրատեսակի 
արտադրության ժամանակ:  

Ծախսերն ըստ հաշվարկային հոդվածների (կալկուլյացիայի) ներկայացնելու դեպքում 
գրեթե ամբողջական պատկերացում է կազմվում այն մասին, թե սեփականության տար-
բեր ձևերով գործող ընկերություններից յուրաքանչյուրում միավոր արտադրանքի ար-
տադրության կամ ծառայության որևէ տեսակի մատուցման համար որքան են պահանջ-
վում: Դա հատկապես վերաբերում է այն ծախսերի ամբողջությանը, որոնց մեջ ներառ-
վում են հումքի, հիմնական նյութերի, օժանդակ նյութերի, գնովի կիսաֆաբրիկատների, 
տեխնոլոգիական նպատակներով օգտագործվող վառելիքի և էլեկտրաէներգիայի, բան-
վորների հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի, կենսաթոշակային ֆոնդի, սարքա-
վորումների պահպանման ու արտադրության կազմակերպման, հիմնական արտադրա-
կան ֆոնդերի պետապահովության ու կարճաժամկետ վարկերի դիմաց կատարվող վճա-
րումների, արտադրամասային, արտաարտադրամասային, ձեռնարկության, արտադրու-
թյան և արտաարտադրական բոլոր ծախսերը: Այսպիսի դասակարգումը հնարավո-
րություն է տալիս նաև կազմելու ձեռնարկության, ֆիրմայի արտադրության ծախսերի 
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նախահաշիվը, որի միջոցով հաշվարկվում են ապրանքային արտադրանքի ինքնարժեքը 
և ապա՝ 1 դրամ արժողությամբ ապրանքային արտադրանքին բաժին ընկնող ծախսերը: 
Ծախսերն ըստ հաշվարկման հոդվածների դասակարգման հիմնական նպատակը միա-
վոր արտադրանքի արտադրության ծախսերի հաշվարկն է: Անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր 
արտադրանքի համար կազմել կալկուլյացիա կամ հաշվարկային հաշիվների ցուցակ և 
պարզել, թե սեփականության տարբեր ձևերի վրա հիմնված ձեռնարկություններում, ֆիր-
մաներում ի՞նչ արժե միավոր արտադրանքի արտադրությունը: 

Ըստ հաշվարկման հոդվածների՝ ծախսերը դասակարգվում են. 
1. հումքի և հիմնական նյութերի, 
2. օժանդակ նյութերի, 
3. գնովի կիսաֆաբրիկատների, 
4. վառելիքի և էներգիայի՝ տեխնոլոգիական նպատակների համար, 
5. արտադրական բանվորների հիմնական աշխատավարձ, 
6. արտադրական բանվորների լրացուցիչ աշխատավարձ, 
7. կենսաթոշակային ֆոնդ, 
8. սարքավորումների պահպանման, 
9. արտադրության կազմակերպման, 
10. հիմնական ֆոնդերի պետապահովության, 
11. կարճաժամկետ վարկերի դիմաց վճարներ, 
12.  արտադրամասային ինքնարժեք, 
13. ձեռնարկության ընդհանուր տնտեսական,  
14. արտադրական ինքնարժեք, 
15. արտաարտադրական, 
16. լրիվ ինքնարժեք: 
Ծախսերի դասակարգումն ըստ կալկուլյացիայի հոդվածների միաժամանակ հնարա-

վորություն է տալիս դրանք դասակարգելու ուղղակի և անուղղակի ծախսերի: Ուղղակի են 
համարվում այն ծախսերը, որոնք ուղղակիորեն հաշվարկվում և վերագրվում են արտա-
դրանքի առանձին տեսակին (հումքի և նյութերի, օժանդակ նյութերի, վառելիքի և 
էլեկտրաէներգիայի, արտադրական բանվորների աշխատավարձի ծախսեր, կենսաթոշա-
կային ֆոնդին հատկացումներ և այլն): Անուղղակի են այն ծախսերը, որոնք միավոր ար-
տադրանքի ինքնարժեքին վերագրվում են անուղղակիորեն (սարքավորումների պահ-
պանման և շահագործման, արտադրամասային, ընդհանուր գործարանային, արտաար-
տադրական ծախսեր): Անուղղակի ծախսերը միավոր արտադրանքի ինքնարժեքին վե-
րագրվում են՝ հիմք ընդունելով աշխատավարձի ծախսումները յուրաքանչյուր արտադրա-
տեսակի վրա: 

Հաճախ պահանջարկի և առաջարկի հարաբերակցության կարգավորման, այս կամ 
այն արտադրանքի նկատմամբ պահանջարկի ավելացման պատճառով ընդլայնվում են 
արտադրության մասշտաբները. թողարկվում է ավելի մեծ քանակությամբ արտադրանք՝ 
նպաստելով տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրների պահանջներից բխող՝ 
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մասնավոր և պետական հատվածում կատարված ծախսերի ճիշտ գնահատմանը, ավելա-
ցած խնայողությունների արդյունավետ օգտագործմանը: Նման դեպքերում էլ ակնհայտ է 
դառնում, որ արտադրանքի ինքնարժեքին վերագրվող ծախսերի մի մասը փոփոխվում է 
արտադրության աճին համապատասխան, իսկ մյուս մասը մնում է անփոփոխ կամ 
փոփոխվում է շատ աննշան: 

Եվ ճիշտ գնահատման արդյունքից ելնելով՝ ՀՀ-ում միջնաժամկետ ծախսերի ծրա-
գրերը և համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությամբ հրատապ 
դարձած միջնաժամկետ քաղաքականության օրակարգի մարտավարական շեշտադրում-
ները, ներդաշնակեցնելով մինչճգնաժամային շրջանում հռչակված զարգացման գերա-
կայություններին, արդյունավետ կարող են համարվել միայն այն դեպքում, եթե մեծ 
ուշադրություն դարձվի բոլոր մարզերի զարգացման համահարթեցմանը: Իսկ համահար-
թեցման գործընթացում, չանտեսելով տնտեսության բոլոր սուբյեկտների իրական եկա-
մուտների և գների չհիմնավորված աճի տարբերության մեծությունը, էլ ավելի կատա-
րելագործվի ՀՀ գանձապետական համակարգի օգնությամբ լուծվող խնդիրների ծիրում 
ազգային արժեքներ ստեղծող, աշխատատեղեր ապահովող և բնակչության զբաղվածու-
թյան մակարդակի բարձրացմանը նպաստող ընկերությունների ֆինանսավորման կա-
ռուցակարգը: 

 
Հոդվածում ներկայացվել են տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրների լուծման 

համար գնագոյացման կարգավորման ծախսային նորմերի և նորմատիվների դերի կարևորու-
թյունն ու անհրաժեշտությունը: Նշվել են մարզերի զարգացման համահարթեցմանն ուղղված 
գլխավոր քայլերը: 

 
ГЕВУШ БАГДАСАРЯН 
ГАЯНЭ БАГДАСАРЯН 

 

НОРМАТИВЫ И НОРМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
 

В статье представлены необходимость регулирования ценообразования и важность роли 
расходных норм и нормативов в решении актуальных вопросов экономического развития. Наме-
чены наиболее важные шаги, направленные на согласованность развития всех областей. 

 
GEVUSH BAGHDASARYAN 
GAYANE BAGHDASARYAN 

 

PRICE FORMATION REGULATION COST NORMS AND  STANDARDS  AND THE 
CURRENT ISSUES OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT POLICY 

 

In the article we have presented the importance and the necessity of the role in the resolution of 
the current issues of the economical development of the pricing norms and standards. We have shown 
the most important steps concerning the alignment of the development of all regions. 
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ԱՐԱՐԱՏ ԶԱՔԱՐՅԱՆ Տնտեսագիտության 
դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 
ԿԱՐԱՊԵՏ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Տնտեսագիտության 
թեկնածու, ասիստենտ, ՀՊՏՀ 
ԱՐՄԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Տնտեսագիտության 
թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
ՆԱՐԵԿ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ, ՀՊՏՀ 
ՎԱԴԻՄ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Տնտեսագիտության 
թեկնածու, ասիստենտ, ՀՊՏՀ 
  

ՄՄԱԱՍՍՆՆԱԱԳԳԻԻՏՏԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅԱԱՆՆ  ՄՄԱԱՐՐՔՔԵԵԹԹԻԻՆՆԳԳԱԱՅՅԻԻՆՆ  ՀՀԱԱՄՄԱԱԼԼԻԻՐՐԻԻ  
ԿԿԱԱՌՌԱԱՎՎԱԱՐՐՄՄԱԱՆՆ  ԲԲԱԱՐՐԵԵԼԼԱԱՎՎՄՄԱԱՆՆ  ԽԽՆՆԴԴԻԻՐՐՆՆԵԵՐՐԸԸ  

 
Հիմնաբառեր. կրթություն, բուհ, կրթական ծառայությունների շուկա, 

կրթության գին, կրթավճար, մասնագիտական որա-
կավորում  

 

Տնտեսական իրավունքն ու ազատությունը, որոնք շուկայական տնտեսության և, ընդ-
հանրապես, շուկայական հարաբերությունների գոյության պատճառն ու հետևանքն են, առավել 
բարձր պահանջներ են ներկայացնում կազմակերպությունների ու առևտրային կառույցների 
տնտեսավարման մակարդակին ու տնտեսական գործունեությանը։  

Համապատասխանաբար՝ նոր պահանջներ են ներկայացվում նաև տնտեսագիտական և 
արտադրական գործունեությամբ զբաղվող մասնագետների պատրաստման որակին և նրանց 
կողմից կազմակերպության մրցունակության բարձրացման հնարավորություններին։ 

Այս տեսանկյունից մեծ կարևորություն են ստանում կրթական բնույթի ծառայություն մա-
տուցող կառույցները, որոնք ունեն մի շատ նշանակալի առանձնահատկություն. ուսանողներն 
ակտիվ մասնակցում են ծառայության մատուցմանը և, ըստ էության, այդ ծառայության վերջ-
նական արդյունքը կրողներն են։  

Կրթական ծառայությունների գլխավոր առանձնահատկություններից է նրա կախվածու-
թյունը սպառողի իրազեկությունից, որ մարքեթինգային գրականության մեջ հասկացվում է 
գիտելիքների գումար, ինչպես նաև հաճախորդի ֆիզիկական և սոցիալական նախապատ-
րաստվածություն` ապրանքի օգտագործման հետվաճառքային ժամանակահատվածում։ 

Իրազեկության բնագավառների պարամետրերի ուսումնասիրությունը (մասնավորապես 
դրանց դինամիկան) կարող է հիմք լինել ծառայության և հարաբերությունների որակով հաճա-
խորդների բավարարվածության մարքեթինգային ինդիկատորների համակարգի կառուցման 
համար, որը, իր հերթին, կօգնի կրթական հաստատությանը՝ ներմուծելու անհրաժեշտ 
ճշգրտումներ բովանդակային դասախոսական գործունեության, ինչպես նաև կրթական ծա-
ռայությունների մատուցման ձևի մեջ։ 
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Դիտարկվող հատկության բազմասպեկտայնությունը, երկարաժամկետությունը, նաև իրա-
զեկության արտահայտման անհատական ձևը պայմանավորում են հատուկ մարքեթինգային 
միջոցների օգտագործումը կրթական բնագավառի սպառողների հետ փոխհարաբերություննե-
րում։  

Այսպիսով՝ բուհի արտադրանքը կամ այլ կերպ՝ կրթական ծառայությունները, իրականում 
բազմաթիվ ապրանքների և ծառայությունների համալիր է, որը ներառում է ուղղակի կրթական 
ծառայություններ և ուղեկցող ծառայություններ (հյուրընկալության, տուրիզմի և կոնֆերենց-
տուրիզմի, խորհդատվական, կազմակերպակառավարչական, ռեկրուտինգային)։ 

Ուղեկցող ծառայությունների մի մասն անմիջականորեն կապված է ուսումնական գործ-
ընթացի հետ և ապահովում, աջակցում ու լրացնում է կրթական ծառայություններին: 

Մյուս ծառայություններն անուղղակիորեն են կապված կրթական ծառայությունների հետ։ 
Օրինակ՝ հետազոտական ծրագրերը, որ իրականացվում են բուհի ուսանողների և դասա-
խոսների կողմից կազմակերպությունների և ձեռնարկությունների հիման վրա, թույլ են տալիս 
կատարողներին ձեռք բերելու լրացուցիչ գիտելիքներ և հմտություններ, ինչպես նաև փորձ, 
ինչն ահրաժեշտ է նրանց պրոֆեսիոնալ գործունեության համար. այսպիսով` նրանք լրացնում 
և ամրապնդում են կրթությունը։ Նույնիսկ այն ծառայությունները, որոնք անուղղակիորեն են 
կապված կրթության գործընթացի հետ, բուհին ապահովում են լրացուցիչ եկամուտ, որը կարող 
է օգտագործվել նյութական բազայի լավացման և մատուցվող կրթական ծառայությունների 
որակի բարձրացման համար1։ 

Բուհի զարգացման ռազմավարության մշակման անհրաժեշտության հարցը հետազոտող-
ների կողմից ընդունվում է ոչ այնքան միանշանակ, ինչպես թվում է։ Մի շարք հետազոտողներ, 
այդ թվում՝ Լորդ Դարենֆորդը, որը երկար տարիներ գլխավորել է Լոնդոնի հայտնի տնտեսա-
գիտության դպրոցը, դեմ էին արտահայտվում բուհի ռազմավարական պլանավորմանը` դա 
համարելով միայն արտակարգ իրավիճակներում օգտագործվող գործիք։ Նրանց փաստարկը 
արտաքին իրավիճակի զարգացմանը բուհի կողմից վերահսկողության բացակայությունն էր։ 
Եվ քանի որ այդպիսի վերահսկողություն գոյություն չունի, ապա բուհը կարող է օգտագործել 
միայն օպերատիվ ռազմավարությունը, որ կիրառում է տարեկան բյուջեն կազմելով կամ 
նախապատրաստվելով գալիք ատեստավորմանը։ 

Հետազոտողների մեկ այլ խումբ կարծում է, թե բուհը ռազմավարական պլանավորման 
անհրաժեշտության կարիք ունի, այսպես կոչված, «պատմական ուժերի» ազդեցության սահ-
մաններում։ Քելերը, Բլաու Դուդերշտադտը և ուրիշներ իրենց աշխատություններում ոչ միայն 
հիմնավորել են ռազմավարական պլանավորման անհրաժեշտությունը բուհերի համար2, այլև 
առանձնացրել են այդ գործընթացի կարևոր բաղադրիչները։ Քելերը նրանց թվին դասեց 3 
ներքին (ավանդույթները և արժեքները, ուժեղ և թույլ կողմերը, ղեկավարության հնարավորութ-
յունները և առավելությունները) և 3 արտաքին (արտաքին միջավայրի միտումները, շուկայի 

                                             
1 Филипов В.М., Несколько слов о состоянии и перспективах развития образования, “Вестник высшей 
школы”, 2000, N 4, c.17. 
2 Егоршин А.П., Стратегия развития образования в XXI веке: научный доклад, Н.Новгород, НИМБ, 2000. 
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զարգացման ուղղությունները, մրցակցային վիճակը) միտումներ։ 
Բլաուն առանձնացրել է բուհի մշակութային գործունեության համար կառուցվածքային 

կազմակերպման անհրաժեշտությունը՝ նույն ժամանակ նշելով հնարավոր կոնֆլիկտը բուհի 
մշակութային պոտենցիալի և ակադեմիական բյուրոկրատիայի միջև։ 

Շվեյցարական հայտնի բիզնես-դպրոցի նախագահ Փիտեր Լորանժն իր «Մենեջմենթի 
բնագավառում կրթության համար նոր մոտեցում» գրքում, որպես հիմնական ուղղություն, 
առանձնացնում է բուհի կողմից ստեղծվող նշանակալի, հասարակական արժեք ունեցող գի-
տական հետազոտությունները, այսինքն՝ նոր գիտելիքի ստեղծումը և ուսուցումը, այն է  ̀ գի-
տելիքների տարածումն ու պատասխանատու քաղաքացու ձևավորման դերի կատարումը1, և 
բերում է 4 դրդապատճառներ (խթանիչ ուժեր) բուհական ռազմավարության մշակման համար. 

• սեփական զարգացման ռազմավարական ուղղությունների հարմարեցում սպառողների 
նպատակային հատվածների պահանջմունքների փոփոխությանը, 

• իր մրցակիցներից շուտ զարգացմանը նպաստող նոր ուղղություններ ընտրող առաջ-
նորդի ռազմավարություն, 

• աշխատողների նախաձեռնողական պոտենցիալի ազատում, անհատական նախաձեռ-
նության ակտիվացում, 

• ռացիոնալ ղեկավարում՝ մեկ միասնական ռազմավարության մեջ մի քանի մոտե-
ցումների մշակման համար2։ 

Հաշվի առնելով վերը նշվածը` ինչ մոդել էլ օգտագործի բուհը ռազմավարական իր գործու-
նեության մշակման համար, պիտի հստակ որոշի, թե ինչպես է տեսնում սպառողական 
արժեքների ստեղծման գործընթացը կրթական ծրագրերի միջոցով, և ինչ դեր է այդ արժեքի 
ստեղծման ժամանակ խաղում միջազգային գործունեությունը։  

Բուհն իր ռազմավարական պլանավորման ընթացքում պետք է հաշվի առնի այն կազմա-
կերպական կառուցվածքները և տեղեկատվական ռեսուրսները, որոնք նրան կապահովեն 
երկարաժամկետ աճ և կատարելագործում` նոր գիտելիքների և տեղեկատվության հավելաճի 
պայմաններում3։ 

Սակայն այստեղ պետք է նկատենք, որ ցանկացած կազմակերպության աճը և կատարե-
լագործումն ունեն 3 հիմնական աղբյուր՝ մարդիկ, համակարգեր, կազմակերպական ընթացա-
կարգեր։ 

Բուհի ռազմավարական նպատակների բաժինները չպետք է գոյատևեն առանձին և 
իրարից անկախ, պետք է պատճառահետևանքային կապերով կապված և միավորված լինեն 
մեկ միասնական ռազմավարության մեջ։  

Այս տեսանկյունից ցանկացած շուկայի, այդ թվում` կրթական ծառայությունների շուկայի 
առանցքային հիմնախնդիրներից մեկը գնագոյացումն է։ Սա բարդ և բազմագործոն գործըն-

                                             
1 Лоранж П., Новый подход в сфере менеджмента услуг, 1999, 3-ое издание, с. 54. 
2 Նույն տեղում, էջ 85: 
3 Тенденции развития высшего образования в современном мире (социально-экономический аспект), М., 
Педагогика, 1991. 
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թաց է, որ պետք է բավարարի և՛ ծառայությունը մատուցողին, և՛ գնողին։ 
Կրթական ծառայությունների մատուցման գնային քաղաքականությունը վերաբերում է բու-

հի գոյատևման և հետագա զարգացման կենսական կարևորության ասպեկտին։ Գնագոյա-
ցումը բուհի ռազմավարության նպատակների կոնցեպտուալ արտահայտություն է և արտա-
ցոլում է ինչպես թողարկվող ծառայությունների, այնպես էլ համապատասխան կրթական 
շուկայի առանձնահատկությունները։  

Կարևոր է նկատել, որ կրթական ծառայությունների համար հնարավոր չէ հստակ կանխ-
որոշել պահանջարկը։ Դա միանգամայն ճշմարիտ է հատկապես նոր կրթական ծառայության 
համար։ Այս ծառայությունների պահանջարկի կանխորոշումը ոչ միայն գործնականում հնա-
րավոր չէ, այլև միշտ կապված է չարդարացված ռիսկի հետ1։ 

Բացի դրանից, կրթական ծառայությունների պահանջարկը անհատական է, նախորդում է 
դրանց թողարկմանը և գործնականում անփոխարինելի է։ Այլ կերպ ասած՝ նախապես նախա-
պատրաստել ծառայությունը, թողարկել այն ձևով, որով նրա համար պահանջարկ կա` ան-
հնար է։ 

Կրթական ծառայությունների սպառումը, ինչպես և ապրանքներինը, չունի սահմանափա-
կումներ։ Առաջարկի և պահանջարկի անբաժանելիությունը սահմանում է ծառայությունների 
շուկայի տեղային բնութագիրը։ Այսպես՝ Երևանի բուհերն ավելի են հագեցած անհրաժեշտ 
սարքավորումներով, քան մարզերում գտնվողները։ Սակայն հենց Երևանի բուհերն են 
սահմանում կրթավճարների վերին սահմանը։ 

Բացի դրանից, գնի ձևավորման գործընթացը պայմանավորված է նրա բարձր հասարա-
կական կարևորությամբ։ Այդ պատճառով պետությունը շատ հաճախ սուբսիդավորում է մի 
շարք բուհերի, ինչն էլ հիմք է տալիս, որ նրանք ձգտեն բյուջեին ավելի մոտիկ լինել։ 

Կրթական ծառայությունները, դրա հետ մեկտեղ, վերաբերում են բացառապես հասարա-
րակական բարքերին, ինչը բերում է վճարովի և անվճար ծառայությունների համադրության 
անհրաժեշտության, և պահպանվում է սպառողների առանձին խմբերի նկատմամբ ձևական 
խտրականության միտում։ 

Այս առումով մարքեթինգային կառավարումը կարող է իրականացվել կամ առևտրային 
կառուցվածքում, կամ ոչ առևտրային կառուցվածքում։ 

Ոչ առևտրային կառուցվածքի դեպքում կրթական ծառայությունների բնագավառի համար 
հատկանշական է տեղեկատվության ասիմետրիան։ Սպառողը, որ չունի վստահելի տեղեկատ-
վություն մատուցվող ծառայության մասին, նրա գինը դիտարկում է որպես որակի և վստահու-
թյան ցուցանիշ։ 

Կոնկրետ բուհի ապրանքանիշը, որն ունի վստահելի և բարձր վարկանիշ որակյալ պրոֆե-
սիոնալ կրթություն երկարաժամկետ հեռանկարում իրականացնելու առումով, սպառողի հա-
մար դառնում է որոշիչ, երբ նա վճռում է բաժանվել իր փողերից. և այստեղ կարելի է պնդել, որ 
ձևավորված բրենդը իրենից ներկայացնում է ավելացված արժեք, ու դրա աճով պայմանավոր-
ված` բուհի կրթական ծառայության վերջնական գինը կարող է անընդհատ աճել։ Սա վկայում է 

                                             
1 Озина А.М., Петров Ю.Н., Финансовый механизм управления образовательным учреждением, СПб., 1996, с. 44. 
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կրթական շուկայում մրցակցության և բուհի մարքեթինգային կոմունիկացիաների դերի մեծաց-
ման, նրա ծառայությունների դիրքորոշման, ձևավորման և հազվագյուտ բրենդի հաստատման 
մասին։ 

Ապագա պահանջարկի գնահատման համար կարելի է օգտագործել կանխորոշման այլ 
մեթոդներ. 

• փորձագիտական գնահատում, 
• շուկայի թեստավորում, 
• միջնորդների օգնությամբ պահանջարկի գնահատում: 
Այս և այլ մեթոդների ընդհանուր սահմանափակումներն այն են, որ կրթական ծառայու-

թյունների գնագոյացման մենեջերները չեն կարող շուկայում առկա վերջնական գները վերա-
հսկել։ Գները դժվար են փոփոխվում, տվյալ ծառայությունը ձեռք բերելու մասին վկայող պայ-
մանագրի ստորագրումից հետո սպառողներին չի կարելի օպերատիվ կերպով ուղղորդել։ 

Այսպիսով` կրթական ծառայությունների ռազմավարությունը սահմանում է երկարաժամ-
կետ կառուցվածքայնությունը, իսկ մարտավարությունը՝ գների օպերատիվ փոփոխությունը 
(գնային զեղչեր)։ Օրինակ՝ ռազմավարական գնագոյացումը նպատակ կունենա ավելացնելու 
վաճառքի ընդհանուր ծավալը երկարաժամկետ հեռանկարում (եթե լսարանային ֆոնդը թույլ է 
տալիս, կարելի է ձգտել ընդունել ինչքան հնարավոր է շատ ուսանողների ուսուցման վճարովի 
հիմունքներով), այն ժամանակ, երբ գնային զեղչերը, որոնք վաճառքի կարգավորմանն 
ուղղված միջոցառումներն են, վերաբերեն գնագոյացման մարտավարությանը։ 

Ամենաարժեքավորն այստեղ գների կարգավորող իջեցումից արդյունքի միանգամից 
ստացումն է։ Կարգավորվող միջոցառումներին դրական ռեակցիան ավելի շատ է, քան 
գովազդին, իսկ ծախսերը ոչինչ չարժեն։ Այդպիսի կարգավորման ժամանակաշրջանում վա-
ճառքի մեծացումն առաջանում է սպառողների մի մասի ուշադրության շեղման արդյունքում՝ 
հարաբերական միանման կրթական ծառայությունների մեկ բրենդից մյուսի միջոցով։ 

 Կրթական ծառայությունների համար ևս գոյություն ունեն պահանջարկի գին (առավելա-
գույն գին, որը սպառողը կհամաձայնի վճարել) և առաջարկի գին (նվազագույն գին, որի դի-
մաց արտադրողը կհամաձայնի վաճառել իր ծառայությունները)։ 

Տեսականորեն այս 2 գները կկարողանային բավարարել երկու կողմին էլ, բայց գործ-
նականում, հատկապես շուկայական հարաբերություններում, որպես կանոն, այդպես չէ։ 
Չգտնելով օպտիմալ հավասարակշռություն` արտադրողն ավելի շատ է կորցնում, քան գնորդը։ 
Չկարողանալով հետագայում անհրաժեշտ միջոցառումներ մշակել ծախսերի իրացման և 
ռեսուրսների տնտեսման համար` նա ի վերջո պետք է կանգնեցնի արտադրությունը կամ հրա-
ժարվի այս տիպի ծառայություններ թողարկելուց։ 

Շուկայական պայմաններում բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատու-
թյան գործառույթներից մեկը վճարովի կրթական ծառայության առևտրային գնի հիմնա-
վորումն է1։ «Մարքեթինգում գին որոշելու համար կան բազմաթիվ մոտեցումներ՝ արտադրու-
թյան ծախքերի հիման վրա, պահանջարկի հիման վրա, մրցակցության հիման վրա, ծախքերի 

                                             
1 Дихтль У.В., Практический маркетинг, М., 2005 г. 
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և շուկայի միջև հավասարակշռվածության հիման վրա»1։ Սակայն, ամեն դեպքում, ուսումնա-
կան հաստատության վճարովի ծառայությունների գինը պետք է իրենից ներկայացնի այդ 
ծառայությունների իրականացման ժամանակ առաջացած նյութական, աշխատանքային և այլ 
ծախսերի արժեքային գնահատականը։ Այսպիսով` կրթական ծառայությունների գինը ներա-
ռում է կրթական ծառայության ծախսերը, որոնք լինում են ուղղակի (սարքավորումների, նյու-
թերի ծախսեր, ուսուցիչների և այլ աշխատակիցների աշխատանքի վարձատրում, կողմնակի 
կազմակերպությունների կողմից իրականացվող աշխատանքների ծախսեր, որ ամբողջովին 
վերաբերում են տվյալ ծառայությանը) և վրադիր (անուղղակի) ծառայության կառավարման և 
կազմակերպման ծախսեր (ղեկավար մարմինների վարձատրման ծախսեր, ընդհանուր տեխ-
նիկական և ընդհանուր տնտեսական սպասարկման աշխատանքների համար ծախսեր), 
ինչպես նաև այլ ծախսեր, որոնք ծառայության հետ ուղղակի կապ չունեն)։ 

Վերը նշվածից կարող է թվալ, թե սպառողների նպատակային խումբը լավ տեղեկացված է 
մրցակիցիների, մի շարք բուհերի (նույնպիսի կրթական ծառայություններ մատուցող) գնի 
մասին և ռացիոնալ որոշում է ընդունում ավելի արդյունավետ գնով ծառայություն ձեռք բերելու։ 
Շատ հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ սպառողները գինն ընդունում են որպես որակի 
ինդիկատոր։ Դա բացատրվում է սպառողների` կրթական ծառայությունների որակի մասին 
տեղեկացվածության անհամաչափությամբ։ Այստեղ բացառիկ դեր կարող են խաղալ գովազդը 
և ապրանքային բրենդի առաջխաղացումը։ 

Այս իմաստով բուհերում ներկայիս սահմանված կրթավճարները կարիք ունեն վերա-
նայման։ Մի կողմից` որակյալ կրթական ծառայության մատուցումը պահանջում է նաև բարձր 
կրթավճար, այնպիսին, որը չուղղվի միայն բուհերի գոյատևմանը (ինչպես կատարվում է հի-
մա), այլև ծառայի ուսանողի շահերին և էապես խթանի բարձրագույն կրթության որակի բարձ-
րացումը։ Սակայն մյուս կողմից` բնակչության անվճարունակության խնդիրն է ծառանում, և 
մասշտաբից տնտեսման է ֆ եկտը չեզոքանում է։ 

Դժվարությամբ հայթայթվող կրթավճարների գործող պրակտիկան ուսանողի համար 
խիստ ռիսկային է, քանի որ ներկայում հանրապետությունում հնարավոր չէ գնահատել ուսման 
վարձի հիմնավորվածությունն ըստ մատուցվող կրթական ծառայության որակի։  

Հետևաբար կրթական ոլորտում հրատապ են համարվում. 
 աշխատուժի շուկայի պահանջներին համապատասխան բարձրագույն կրթությամբ 

մասնագետների որակի իրատեսական գնահատումը, 
 կրթական ծառայությունների մատուցման արժեքի հիմնավորման մեթոդաբանության 

մշակումը։  
Բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների պատրաստման իրատեսական արժևորումը 

մի կողմից հնարավորություն կտա հիմնավոր սահմանելու ուսման վարձերը, մյուս կողմից՝ 
շրջանավարտներին կկողմնորոշի «կրթավճար - կրթության որակ - աշխատատեղ» շղթայում 
ճիշտ դիրքորոշվելու և կրթության ոլորտ (բուհ) ընտրելու հարցում։ 

Ստացվում է այնպես, որ կրթության որակի բարելավման նպատակով գործող կրթավճար-

                                             
1 Лебедев О. Т., Филиппов Т. Ю., Основы Маркетинга, СПб., Изд֊во "МиМ", 1997., с. 121. 



 43

ների պարբերաբար բարձրացումները առօրյա ֆինանսական ծանր իրավիճակում ընդհան-
րապես բարձրագույն մասնագիտական կրթությունը կդարձնեն անհասանելի ազգաբնակ-
չության համար, և կարծես պետք է մերժվի նման գաղափարը։ Ամենապարզ հաշվարկները 
հավաստում են, որ նույնիսկ բարձր կրթավճար հայթայթելու պարագայում էլ ուսանողը չի ձգտի 
ստանալ բարձրագույն կրթություն, որովհետև առանց այն էլ գերհագեցած ներկայիս որակա-
վորված աշխատուժի շուկան, պահանջարկ չունենալուց բացի, բուհի շրջանավարտին լավա-
գույն դեպքում կարող է առաջարկել կրթավճարի հետագա փոխհատուցման ոչ համարժեք 
վարձատրություն։ Ուրեմն, միայն բարձրագույն կրթության ծախսերի փոխհատուցման համար 
ներկայիս բուհի շրջանավարտը առնվազն պետք է անընդմեջ աշխատի 10 տարի, ինչը 
կասկածի տակ կդնի մասնագիտական կրթություն ստանալու ձգտումը։ 

Այս առումով այսօրվա սոցիալական լարվածության մեջ գտնվող և որակավորված աշխա-
տուժն ըստ էության չգնահատող հանրապետությունում (ինչի մասին վկայում են բարձրագույն 
կրթություն ունեցողների բարձր տեսակարար կշիռն ու գործազրկության մակարդակը) որակի 
բարձրացման նպատակով կրթավճարների աճը անիմաստ կհամարվի։ Սակայն եթե հարցը 
քննարկենք Բոլոնիայի գործընթացին անդամակցող հանրապետության շահերից, և կրթության 
հիմնախնդիրը դիտարկենք միջազգայնացման ու ինտեգրման գործընթացներին մասնակցու-
թյան տեսանկյունից, ապա պարզ կդառնա, որ կրթության որակը չի համապատասխանում 
միջազգային չափանիշներին։ Այլ կերպ ասած` սրանից է կախված, թե մինչև երբ պետք է 
հանդուրժենք այն իրավիճակը, երբ բարձրագույն կրթությամբ շրջանավարտը ավանդաբար իր 
մասնագիտական հմտությունները առավելապես ձեռք է բերում բուհն ավարտելուց հետո` 
գործնական աշխատանքի ընթացքում, և ոչ թե բուհում ուսանելու տարիներին։ 

Տնտեսական աճի բարձր տեմպեր ակնկալող Հայաստանում, որտեղ շարունակական 
աճում է որակավորված աշխատուժի շուկան, փոխվում են պահանջները։ Ուրեմն, ժամանակն է 
արդեն լրջորեն մտահոգվելու կրթական ծառայությունների որակի բարձրացման և այդ 
նպատակով միջոցներ հայթայթելու ուղղությամբ։ 

Այս առումով` կրթական ծառայությունների շուկայի ձևավորումն ու զարգացումը, ինչպես 
նաև մրցակցային ոլորտում գործունեության իրականացումը բուհերից պահանջում են. 

• կառուցել գործունեությունը՝ ելնելով շուկայական հարաբերությունների պահանջներից, 
որոնք ակտիվորեն ներթափանցելով բարձրագույն մասնագիտական կրթության ոլորտ, 
ստանում են դրսևորման հատուկ ձևեր, 

• կրթական մարքեթինգի զարգացում և կիրառում, 
• գործունեության իրականացում՝ ելնելով կրթական ծառայությունների առանձնահատ-

կություններից, մասնավորապես նրանից, որ դրանք և΄ մատուցվող ծառայության 
տեսակ են, և΄ մտավոր ծառայություն, բուհը իրականացնում է նաև իր պահանջների 
բավարարման համար, և անհրաժեշտ է ճկուն գնային քաղաքականության մշակում ու 
իրականացում, ինչը պահանջում է նոր մոտեցումներ կրթական ոլորտում գնագոյաց-
ման մեթոդաբանությանը։ 
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21-րդ դարում, երբ երկրները թևակոխում են տեղեկատվական ու տեխնոլոգիական զարգացման 
նոր մակարդակ, որտեղ երկրի միջազգային մրցունակությունն ու աստիճանական զարգացումը պայմա-
նավորված են մարդկային կապիտալի զարգացմամբ, որպես այդ կապիտալի հիմնական օղակ առավել 
մեծ նշանակություն են ձեռք բերում կրթությունը և կրթական համակարգերը: 

Սույն հոդվածում, նպատակ ունենալով բացահայտելու մասնագիտացված աշխատողների շուկայի 
առաջարկի ու պահանջարկի համապատասխանեցման հնարավորությունները, դիտարկված են մաս-
նագիտական կրթության մարքեթինգի և գնագոյացման ու կրթության որակի բարելավման հիմնական 
խնդիրները:  
 

АРАРАТ ЗАКАРЯН 
КАРАПЕТ АРАКЕЛЯН 
АРМЕН ГРИГОРЯН 
НАРЕК ГУКАСЯН 
ВАДИМ ГРИГОРЯН 

 
ПРОБЛЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫМ КОМПЛЕКСОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В XXI веке, когда страны переступают на новый уровень информационного и технологического 

развития, где международная конкурентоспособность каждой из них и постепенное развитие обуслов-
лены развитием человеческого капитала, все большее значение приобретают образование и система 
образования как основное звено развития этого капитала. 

В данной статье рассмотрены основные проблемы и возможности улучшения маркетинга профес-
сионального образования, вопросы ценообразования и повышения качества образования - с целью 
соответствия спроса и предложения на рынке труда и профессиональных работников. 
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PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF A MARKETING COMPLEX OF 

PROFESSIONAL EDUCATION 
 

In the XXI century when the countries cross on new level of information and technological development 
where the international competitiveness of the country and gradual development are caused by development of 
the human capital, the increasing value is gained by education and education system - as the main link of 
development of the human capital. 

In this article the main problems and possibilities of improvement of marketing of professional education, 
questions of pricing and improvement of quality of education - for the purpose of compliance of supply and 
demand on a labor market and professional workers are considered. 
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Существуют две конкурирующие стратегии, формирующие соответствующие систе-

мы взглядов на экономико-ментальный механизм воздействия рекламы на потребителя. 
Согласно одной из них, принятой условно называть “теорией рыночного могущества”, 
реклама – это прежде всего убедительное средство давления на мнение аудитории, значи-
тельно усиливающее и абсолютизирующее ощущение различий между представленными 
на рынке товарами и, тем самым, максимально снижающее готовность потребителя к 
проведению “эксперимента”, то есть к приобретению товаров нетрадиционных или не-
знакомых для потребления марок1. Результатом такого воздействия является существен-
ное уменьшение гибкости спроса по цене, свидетельствуя о том, что цена, скидки и дру-
гие экономические категории товара утрачивают свою доминирующую роль для покупа-
теля. Одновременно, другая теория, именуемая “теорией экономического детерминизма”, 
наоборот, утверждает, что только экономическая осведомленность потребителя о качест-
вах близких по параметрам товаров является основным “двигателем” увеличения ценовой 
эластичности, при которой изменение цены приводит к изменению спроса. Как показали 
наши исследования, каждая из теорий справедлива в “чистом виде” только для отдель-
ных и небольших групп товаров, например: особенности продвижения и продаж техни-
чески сложных товаров длительного пользования, предназначенных для облегчения 
выполнения повседневных работ (кухонное оборудование), вполне отвечают принципам 
рыночной теории, в то время как рынок отдельных товаров частого и чуть ли не еже-
дневного использования (хлеб, молочные, кондитерские, мясные продукции) вполне 
отвечает представлениям “экономической” теории. Поэтому чаще всего и для подав-
ляющего большинства рынков только применение комбинированного подхода, соеди-
няющего элементы обеих теорий, поможет получить достаточно объективную картину 
эффективного рекламного влияния. Реклама всегда нацелена на определенную часть 

                                             
1 Виктор Ян, Проведение рекламных кампаний: стратегия, структура, носители, ООО “Вершина”, 2004, с. 17, 
240 ст. 
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населения. Если реклама не привлекает внимания, то это может происходить по причине 
того, что она не адресна и не нацелена именно на ту потребительскую группу, для 
которой представляет интерес. В данном случае можно говорить о том, что разработанная 
стратегия рекламной деятельности компании неэффективна, поскольку в ней не учтены 
интересы и потребности пользователей выпускаемого им товара или услуг, которые нами 
(как и в профессиональной литературе) определены термином “целевая аудитория”. 

Рекламная деятельность, как и любая иная, не может осуществляться, если не имеет 
прочной, четко проработанной и комплексно сформулированной цели, охватывающей не 
только тактические задачи, но и стратегию развития компании. Часто стратегию характе-
ризуют как общее направление усилий компании, конечный пункт которого - “как сде-
лать”, т.е. с точки зрения маркетинга если цели – это то, чего хочется добиться, тогда как 
стратегия есть методы достижения этих целей. Применительно к рекламе это означает 
разработку стратегии рекламной деятельности (рекламной кампании), реализация которой 
требует принятия соответствующих решений. Рекламная стратегия описывает, каким 
образом рекламодатель достигнет поставленных целей. Стратегия отражает определен-
ный курс действий, которые следует предпринять. Ключевое стратегическое решение 
относится к широте рекламного плана, что определяется местоположением и содержа-
нием нужной аудитории. Обычно реклама ограничивается рамками тех регионов, в преде-
лах которых можно приобрести данный товар. Например, можно использовать локальный 
план, если товар имеется в продаже только в одном городе или если данный регион был 
выбран для изучения покупательского спроса. С другой стороны, региональный план, в 
отличие от локального, может охватить несколько прилегающих регионов, областей, даже 
всю территорию страны. Региональные рекламные цели могут быть достигнуты с по-
мощью местных средств информации, региональных изданий, национальных СМИ и т.д. 
Региональные планы используются также для адаптации к различиям во вкусах и прис-
трастиях, влияющих на сбыт изделия. Рекламодатели, которые желают охватить нацио-
нальную аудиторию, обычно разрабатывают национальный план. Средства информации, 
используемые в национальном плане - это телевидение и радиостанции, национальные 
журналы и газеты, транслируемые и распространяемые по всей стране. Широта реклам-
ного плана также должна опираться и на другие географические соображения, например, 
соотношение городского и сельского населения, регионов с влажным климатом против 
засушливых регионов, жаркие географические зоны против прохладных и т.д. В этой 
связи следует отметить, что биоклиматические условия в разных регионах Армении 
отличаются своим своеобразием: от жаркого и засушливого в Араратской долине до 
довольно сурового и влажного в Гегаркунике, Шираке, причем они довольно расхожи 
даже на территории одной и той же административной единицы, например, в 
Арагацотне, Тавуше, Котайке и т.д. Что касается соотношения городского и сельского 
населения, то с точки зрения разработки национального плана трудности для рекламо-
дателей представляются более явными. В Армении на начало 2013 года почти в половине 



 47

всего 49 городов численность населения не превышает 15000 человек, а средний 
уровень населенности в селах - 1350 человек. Естественно, что в таких условиях не прихо-
дится говорить о целесообразности проведения рекламных кампаний какой-либо единой 
модели, приемлемой для республики в целом, если учесть высокую степень сконцент-
рированности не только населения, но и потребительского потенциала в столице.  

Важным определяющим фактором в рекламной стратегии является характер самих 
информационных средств. Некоторые средства более органично подходят под опреде-
ленные типы сообщений или творческих находок рекламы, чем другие. Зачастую 
комбинация средств информации – так называемый информационный симбиоз, может 
послужить залогом высокой эффективности рекламного сообщения. Если догматические 
призывы могут потребовать основного акцента на начало кампании, чтобы довести 
мысль до аудитории, то в дальнейшем целесообразно установить низкую частотность и 
следить только за охватом аудитории. Пояснительные призывы могут быть сначала слож-
ны в качестве идеи восприятия, однако после того, как объяснение будет усвоено, наибо-
лее целесообразным будет установить пульсирующий график подачи рекламы через 
неравные промежутки времени, чтобы не терять связь с аудиторией. При разработке 
рекламной стратегии учет циклов покупательского спроса настолько же важен, насколько 
и выбор рекламного средства и самого рекламного текста. Изделия сезонного спроса 
требуют концентрированной подачи рекламы до наступления пика сезонных распродаж. 
Некоторые изделия (например, продуктовые полуфабрикаты или бумажные полотенца) 
приобретаются через определенные регулярные промежутки времени, и реклама 
призвана влиять на потребительский выбор сорта или производителя. В этом случае зада-
чей является регулярная подача рекламы, причем особенно важно охватить аудиторию 
перед тем, как покупатель остановит свой выбор на том или ином изделии. Ситуации 
такого рода требуют сравнительно высокой частотности и высокого уровня непре-
рывности, в зависимости от продолжительности покупательского цикла. По мере того, 
как цикл удлиняется, целесообразнее переключиться на импульсный режим в подаче 
рекламы. В некоторых случаях, цикл носит нестабильный характер, однако хорошо 
поддается влиянию рекламных средств. В такой ситуации подача рекламы должна быть 
разделена с чередованием периодов высокой и низкой частотности. Целью в этом случае 
является сокращение интервалов между приобретением таких товаров. Товары, приобре-
таемые на основании импульса, требуют стабильной рекламы с высокой частотностью, в 
то время как те, что приобретаются после долгих размышлений, должны рекламиро-
ваться в пульсирующем режиме поочередно, с высокой и низкой частотностью в зависи-
мости от ситуации на рынке и активности конкурентов. Изделия, завоевавшие своей мар-
кой высокую степень доверия аудитории, к примеру, бренды, обычно не требуют высо-
кой частотности, позволяя рекламодателю более тщательно проработать сам рекламный 
текст для достижения наибольшей непрерывности и охвата аудитории. Соображения по 
использованию того или иного средства рекламы могут значительно повлиять на всю 
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разработку рекламной стратегии. Например, многоцветная реклама, как правило, 
привлекает больше внимания, чем черно-белая. Точно так же имеют значение и размеры 
рекламы. Но при ограниченном рекламном бюджете использование больших печатных 
объемов или радио- и телеэфира заставит жертвовать такими факторами, как охват 
аудитории, частота и непрерывность. Поэтому при разработке технических возможностей 
рекламодатель должен тщательно продумать целесообразность дополнительных затрат 
ввиду потенциального сбыта и возможного снижения частоты и непрерывности. 

Задача стратегического планирования рекламной деятельности заключается в том, 
чтобы подобрать необходимые рекламные инструменты к нужной аудитории с учетом 
времени, в наилучшем окружении и на самом логичном месте, чтобы рекламное 
сообщение не только достигло наиболее обширной аудитории, но также привлекло ее 
внимание и побудило покупателей к определенным действиям. Среди основных вопросов 
при формировании стратегии рекламной деятельности является обеспечение общности 
цели и стратегии рекламной кампании. Поэтому в начале процесса подбора проводится 
обзор по характеру изделия или услуги, планируемым целям и разработанной стратегии, а 
также намеченным рынкам и аудитории. Характер самого изделия может предположить 
использование того или иного средства. Когда товар типа дорогой парфюмерии имеет 
четкий имидж и отличительные свойства, рекламная кампания может вестись в тех СМИ, 
которые имеют высокий уровень персонализации, что может подчеркнуть такой имидж. 
Некоторые журналы имеют репутацию женских или мужских, интеллектуальных или 
рассчитанных на непритязательный вкус, серьезных или фривольных и легкомысленных. 
Если одной из целей маркетинговой и рекламной кампании является расширение рынка 
сбыта товара, то выбранное рекламное средство должно представлять интерес как для 
покупателей, так и потенциальных дилеров. К примеру, если в задачи входит стимули-
рование сбыта изделия, продаваемого по всей стране, на одном из изолированных 
рынков, то реклама должна концентрироваться прежде всего в местных и региональных 
СМИ. С другой стороны, если целью является повышение репутации фирмы, рекламо-
датель может пожертвовать сбытовым потенциалом местных потенциальных программ в 
пользу престижа высококачественных программ национальных телеканалов. Цена изде-
лия и ценовая стратегия также могут оказать влияние на выбор СМИ в качестве средства 
рекламы. Ценовое обоснование зачастую является ключевым соображением при опреде-
лении места товара на рынке. Например, изделия с высокой установленной ценой могут 
потребовать привлечения престижных средств рекламы для поддержания рыночного 
имиджа. Еще одним важным этапом при подборе рекламных средств считается анализ 
рынка и аудитории, намеченных для данного товара, т.к. чем больше известно о рынке, 
тем выше вероятность, что выбор рекламного средства будет удачным. Данные о наме-
ченном рынке должны включать в себя его размеры, расположение и географический 
профиль, а также доминирующий возраст, пол, уровень образования, профессию, доход 
и религию аудитории.  
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Также необходимо учитывать такие психографические характеристики, как стиль 
жизни, личностные качества и главенствующие тенденции в отношении к рекламе, такие 
поведенческие характеристики, как потребительские циклы, планируемые преимущества 
от использования данного изделия и прочее. 

Таким образом, разработка стратегии рекламной деятельности должна сопровождать-
ся: 

 выбором из имеющейся информации тех характеристик, которые больше всего 
подходят к принятию, приобретению и использованию данного вида товара; 

 соотнесением этих данных с характеристиками аудитории, получившей рекламное 
объявление с помощью выбранных рекламных средств. 

Такой процесс может иногда заставить даже отказаться от привычных средств рек-
ламы и прибегнуть к нетрадиционным формам для достижения намеченной аудитории. К 
примеру, можно организовать представление продукции (товара, услуги) на местах прове-
дения массовых мероприятий, где концентрируется большая аудитория потребителей. 
Кроме того, требуется информация по охвату аудитории конкретной формой СМИ для 
расчета потенциальной эффективности рекламы. В дополнение к отмеченному необходи-
мо знать уровень интереса, проявляемый аудиторией к той или иной форме СМИ, а также 
насколько тесно данная аудитория пересекается с характеристиками намеченного рынка. 
Особое место при разработке стратегии рекламной деятельности отводится вопросам 
рекламного присутствия, внимания и мотивации. Как уже отмечалось, одна из главных 
стратегических целей - увязать необходимое рекламное средство с намеченной аудито-
рией так, чтобы реклама не только присутствовала в данном географическом регионе или 
в рамках определенной социальной группы, но также привлекала внимание и мотиви-
ровала потенциальных покупателей на ответные действия. Сложность задачи состоит в 
том, что не имеется достаточного количества достоверной информации для точного 
измерения преимущества одного рекламного средства над другим в отношении 
рекламного присутствия, внимания и мотивации. Тем не менее, эти аспекты по-прежнему 
сохраняют свою важность и должны приниматься во внимание постоянно. Чтобы понять 
концепцию рекламного присутствия, необходимо рассмотреть проблему с точки зрения 
количества людей, которые увидят рекламу. Если рекламное объявление доступно боль-
шой аудитории, то сколько человек фактически воспримут данный рекламный призыв? 
Обычно эти величины значительно ниже, чем общее число аудитории или тех, кому они 
представлены. Многие зрители смотрят телевизор до рекламной паузы, а затем 
перестраиваются на другой канал или отходят от телевизора. Следовательно, оценка 
рекламного присутствия для конкретного СМИ является очень важной задачей, а без 
статистической информации рекламодателю приходится полагаться только на свой опыт. 
Согласно исследованиям центра "Д Арки Масиус Бентон энд Боулз" существуют 5 
основных факторов, которые могут повлиять на расширение присутствия:  
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  чувства, необходимые для восприятия идеи, предлагаемой тем или иным средст-
вом информации; 

 объем и тип внимания, требуемый тем или иным СМИ; 
 используется ли данное средство рекламы в качестве информационного источника 
или как развлечение? 

 рассчитана ли данная реклама или программа на всю аудиторию или отдельные ее 
группы? 

 Место размещения рекламы (на протяжении или в промежутках между трансли-
руемыми программами, по соседству с материалами редакции или в пределах рек-
ламной вставки в печатных средствах информации)1. 

Внимание является еще одним аспектом задач, уделяемой рекламным объявлениям. 
Если потребителя не интересует конкретно какой-либо товар, то по всей вероятности, он 
даже не заметит его рекламу, если даже будет на нее смотреть. С другой стороны, если 
потребитель намерен приобрести конкретный товар, то не пропустит ни одну рекламу. В 
то время, как уровень рекламного присутствия относится только к самому средству 
рекламы, степень внимания относится к рекламному сообщению и к качеству продукции 
в неменьшей степени, чем к рекламному средству. Было обнаружено, что на повышение 
внимания в рамках того или иного СМИ положительно влияют следующие факторы: 

 вовлечение аудитории в подачу материалов редакции или программы; 
 специализация интересов или наклонностей аудитории; 
 количество рекламодателей-конкурентов (чем меньше, тем лучше) 
 осведомленность аудитории о рекламной кампании рекламодателя; 
 качество рекламной продукции; 
 фактор времени при демонстрации рекламы и продолжительность2. 

Те же самые факторы влияют и на степень мотивации . Однако в некоторых случаях 
они имеют большее значение для внимания, чем для мотивации, и наоборот. К примеру, 
осведомленность аудитории о рекламной кампании может значительно повысить внима-
ние, но почти не затронуть мотивацию. С другой стороны, высококачественная реклам-
ная продукция и продолжительность демонстрации могут создать значительную мотива-
ционную базу для тех, кто заинтересован в данном изделии. Поэтому степень внимания и 
мотивация должны рассматриваться отдельно при оценке альтернативного рекламного 
средства. Для анализа этих степеней нередко используется метод присвоения конкретных 
цифровых значений для своих субъективных оценок переменных силы и слабости опре-
деленных СМИ. При анализе эффективности тех или иных средств информации можно 

                                             
1 Richard L. Erickson, "Marketing Planning: There Is No Magic. "Journal of Business & Industrial Marketing, Fall 
1986, pp. 61-67. 
2 Баканова М., Как работать со средствами массовой информации, Рекламные идеи - YES! 1999, № 3, с. 45-
47.  
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обнаружить, что сразу несколько СМИ выглядят привлекательно, так как каждое из них 
обладает положительными свойствами для рекламируемого товара. Другими словами, 
наилучшей стратегией является смешение различных средств информации. Причины та-
кого смешения объясняется следующим: 

• необходимо донести свою рекламу до тех людей, которые не были охвачены 
одним лишь средством информации; 

• обеспечить дополнительное повторное рекламное присутствие с помощью менее 
дорогостоящего средства информации после того, как оптимальный охват был 
обеспечен первым средством рекламы; 

• использовать некоторые внутренние возможности СМИ для расширения творчес-
кой эффективности рекламной кампании (например, музыка по радио или длин-
ный текст в печатном средстве рекламы); 

• предлагать вместе с рекламным объявлением специальные купоны в печатных 
средствах информации при публикации в том или ином печатном органе; 

• создать синергический эффект, который достигается, когда полученная сумма 
выше, чем ожидалось от сложения отдельных частей. 

 
В статье рассмотрены основные стратегические решения, которые необходимо прини-

мать при разработке эффективной рекламной деятельности, а также существенные факто-
ры, влияюшие на принятие этих решений. Изучены и представлены особенности разработки 
эффективных рекламных стратегий в РА. 

 
ԱՐԱՐԱՏ ԶԱՔԱՐՅԱՆ 
ՆԱԻՐԱ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 

ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

 

Հոդվածում քննարկվել են արդյունավետ գովազդային գործունեության ապահովման համար 
ընդունվող հիմնական ռազմավարական որոշումները, ինչպես նաև այն գործոնները, որոնք էակա-
նորեն ազդում են այդ որոշումների կայացման վրա: Հետազոտվել և ներկայացվել են գովազդային 
ռազմավարությունների ծրագրման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում: 

 
ARARAT ZAKARYAN 
NAIRA HAYRAPETYAN 

 

DEVELOPMENT OF THE ADVERTISING STRATEGY FOR ENSURING COMPANY 
EFFECTIVE MANAGEMENT 

 

This article presents the main strategic decisions to be taken for the development of effective 
promotional activities, as well as the main factors influencing the adoption of these solutions. Features 
of effective promotional strategies are also researched and presented. 
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ԱՆԱՀԻՏ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր,  
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ  
 

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ  
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 
Հիմնաբառեր.  գործազրկություն, աշխատանքի շուկա, մարզեր, 

զբաղվածություն 
 

ՀՀ աշխատանքի շուկայի զարգացմանը խոչընդոտում են մի շարք խնդիրներ, այդ 
թվում` տնտեսության զարգացման կառուցվածքային և տարածաշրջանային անհամա-
մասնությունները, աշխատուժի առաջարկի որակական անհամապատասխանությունը 
արդիական տնտեսության պահանջներին, նրա ցածր գինը և դեպոպուլյացիայի վտանգը: 
Կարևորագույն խնդիրներից են նաև համեմատաբար բարձր գործազրկությունը և «ուղեղ-
ների արտահոսքը»:  

Հայաստանի տնտեսության և աշխատաշուկայի վրա բացասաբար է անդրադարձել 
2008-2009 թթ. գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, այնուհետև, հատկապես զար-
գացած երկրներում, աշխատաշուկայի ճգնաժամը և գործազրկության շեշտակի աճը: 

ՀՀ-ում 1995-2012 թթ. ընթացքում զբաղվածության մակարդակը շեշտակիորեն նվա-
զել է` 72 տոկոսից իջնելով 51.9 տոկոսի, իսկ աշխատուժի մասնակցության աստիճանը, 
նվազելով գրեթե 10 տոկոսային կետով, կազմել է 62.7 տոկոս: Ընդ որում 2012 թ. տվյալ-
ները համապատասխանում են ԱՎԾ կողմից աշխատուժի ընտրանքային հետազոտու-
թյան տվյալներին: Ըստ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության տվյալների`  
2012 թ. ամբողջ աշխարհում աշխատուժի մասնակցության աստիճանը և զբաղվածության 
մակարդակը կազմել են շուրջ 60 տոկոս: 

Համապատասխանաբար` ՀՀ-ում աճել է գործազրկության ցուցանիշը, որը 1992-2012 
թթ. բնութագրվում էր հետևյալ տվյալներով.  

 
Աղյուսակ 1 

Գործազրկության մակարդակի շարժը ՀՀ-ում 1992-2012 թթ. 
 

Տարեթիվ  1992 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012* 

Ընդամենը, ՀՀ 1.8 6.7 10.7 8.2 16.4 18.7 19.0 18.4 17.3 
 

 
*2008−2012 թթ. գործազրկության տվյալները ՀՀ ԱՎԾ կողմից տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների արդյունքում ստացված տվյալներն են: 
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Հայաստանի աշխատանքի շուկայում իրավիճակը մեծապես պայմանավորված էր 
դեռևս 1990-ական թթ. գործազրկության ներհոսքի բարձր և գործազրկությունից արտա-
հոսքի ցածր գործակիցներով, ինչը հանգեցրել էր նրա միջին տևողության աճին:  

2011 թ. գործազրկության միջին տարեկան պաշտոնական ցուցանիշը ՀՀ-ում նվազել 
է մինչև 6.2, իսկ 2013 թ. մարտի վերջի դրությամբ` մինչև 4.3 տոկոս: Սակայն գրանցված 
տվյալները չեն արտացոլում տնտեսության մեջ իրական գործազրկության մակարդակը, 
ինչը պետք է ընդգրկի նաև չգրանցված ու թաքնված գործազրկությունը: Ըստ Ազգային 
վիճակագրական ծառայության կողմից տնային տնտեսություններում աշխատուժի ընտ-
րանքային հետազոտության տվյալների` գործազրկության իրական մակարդակը ՀՀ-ում, 
հաշվարկված Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության մեթոդաբանության հիման 
վրա, 2011 թ. կազմել է 18.4, իսկ 2012 թ.` 17.3 տոկոս, որը նախորդ տարիների ցուցանիշ-
ների համեմատ զգալիորեն ցածր է (աղյուսակ 1)1: 2013 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 
«Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալությունում գրանցված էին 62.4 
հազար գործազուրկներ, սակայն ըստ ընտրանքային հետազոտության տվյալների` նրանց 
միջին տարեկան թիվը գրեթե չորս անգամ ավելի էր` կազմելով 245.5 հազար: 

Հանրապետության մարզերի գործազրկության համեմատական վերլուծության ար-
դյունքները վկայում են 2008-2012 թթ. նրանց միջև դրա մակարդակի զգալի տարբերու-
թյունների մասին: Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ից` գործազրկության մակարդակը  
2012 թ. հատկապես բարձր է եղել Երևանում (25.8%), Շիրակի (22.4%), Լոռու (20.1%) և 
Կոտայքի (20.4%) մարզերում: Այդտեղ գործազրկության ցուցանիշը գերազանցում է հան-
րապետական միջինը: Գործազրկության կայուն աճի միտումներ են գրանցվել նաև Սյու-
նիքի և Գեղարքունիքի մարզերում:  

Ակնհայտ է, որ զբաղվածության մարզային ձևավորված կառուցվածքը արդյունավետ 
չէ, քանի որ մարզերի և մայրաքաղաքի միջև կենսամակարդակի զգալի տարբերություն-
ների պայմաններում ռեզերվներ են ստեղծվում սեզոնային գործազրկության, երիտա-
սարդ աշխատուժի մայրաքաղաքին վերաբաշխման համար: 2011 թ. Երևանում էր կենտ-
րոնացված երկրի մանրածախ առևտրի 84, մատուցվող ծառայությունների ավելի քան 86, 
շինարարության ծավալների 55 տոկոսը: Տրամաբանական է, որ այստեղ էր կենտրոնաց-
ված նաև ստեղծվող աշխատատեղերի 80 տոկոսը:  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
1 ՀՀ ԱՎԾ տվյալներ, www.employment.am: 
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Աղյուսակ 2 
Գործազրկության մակարդակը ըստ ՀՀ մարզերի (ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ) 

 

 Գործազրկության մակարդակը (տոկոսներով) 
 2008 2010 2012 
Ընդամենը, ՀՀ 16,4 19,0 17,3 
Երևան  23,7 29,9 25,8 
Արագածոտն 9,2 8,1 4,1 
Արարատ  8,8 6,6 4,9 
Արմավիր  4,5 10,4 6,7 
Գեղարքունիք 5,5 8,9 11,1 
Լոռի   17,2 19,7 20,1 
Կոտայք  21,3 19,2 20,4 
Շիրակ  24,4 22,0 22,4 
Սյունիք  11,3 12,2 14,8 
Վայոց ձոր 17,6 13,7 8,7 
Տավուշ  12,0 10,9 11,0 

Աղբյուր` ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների հետազոտության տվյալներ:  
 
Երևանի և մարզերի աշխատաշուկայի ոչ համաչափ զարգացման բացասական հե-

տևանքների վերացման, զբաղվածության կառուցվածքի արդյունավետության բարձրաց-
ման, գյուղերից աշխատուժի արտագաղթի կանխման նպատակով առաջարկվում է. 

1. Մշակել Վերականգնման և առաջընթացի ազգային ծրագիր (3-5 տարիների հա-
մար), որը համագործակցության ծրագիր դառնա գործատուների, աշխատողների, 
արհմիությունների, գյուղացիական տնտեսությունների և Կառավարության միջև 
ՀՀ առաջիկա սոցիալ-տնտեսական զարգացման մի շարք հիմնախնդիրների լուծ-
ման առումով, այդ թվում` եկամուտների քաղաքականության, ներառյալ` հարկա-
յին դաշտի բարելավումը, հարկային դրույքաչափերի իջեցումը` ցածր եկամուտներ 
ունեցողների համար, աշխատավարձի քաղաքականության` մասնավոր և հանրա-
յին հատվածներում, աշխատուժի մասնագիտական մակարդակի բարձրացման, 
արտահանման ընդլայնման ռազմավարության և նոր աշխատատեղերի ստեղծ-
ման:  

2. Որոշ չափով բեռնաթափել Երևանը` մարզերում տեղակայելով նոր ստեղծվող ար-
տադրությունները, մայրաքաղաքում բարձրորակ աշխատուժի գերառաջարկի 
հաշվին այնտեղ լրացնել նրա պակասը, հատկապես առողջապահության և կրթու-
թյան ոլորտներում: Այդ նպատակով մշակել ազգային ծրագիր, որը նախատեսի 
լուրջ խթաններ մարզերում աշխատել ցանկացող մասնագետների համար:  

3. Գյուղատնտեսության սեզոնայնությունը, ստվերայնությունը և ցածր արտադրողա-
կանությունը հաղթահարելու համար մարզերում ստեղծել տարածաշրջանային 
կամ մարզային քլասթերներ` հատկապես գյուղատնտեսական մթերքների արտա-
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դրության, դրանց վերամշակման, ինչպես նաև զբոսաշրջության, մեծածախ և 
մանրածախ առևտրի զարգացման ուղղությամբ: Նման քլասթերները, օգտագոր-
ծելով տեղական բնական ռեսուրսները, կխթանեն ենթակառուցվածքների զարգա-
ցումը մարզերում, կներգրավեն տեղական աշխատուժը, կնպաստեն աշխատա-
վարձի բարձրացմանը: Գյուղատնտեսության մեջ թերզբաղված աշխատուժի 
զգալի մասը կարճ ժամանակահատվածում կարող է ներգրավվել նման քլասթեր-
ներում, վերամշակող արդյունաբերության փոքր կամ քաղաք-գյուղ ձեռնարկու-
թյուններում (town-village enterprises): Դա թույլ կտա հաղթահարելու գյուղատնտե-
սության սեզոնայնությունը:  

4. Նպաստել երկրում աշխատատար արտադրությունների զարգացմանը, այդ թվում` 
տրիկոտաժի, մետաքսի և բրդի արտադրությունների, որոնք կարող են հիմնվել 
տեղական հումքի օգտագործման վրա և կլանել հատկապես գործազուրկ կանանց 
աշխատուժը: 

5. Զգալի ռեզերվներ կան ծառայությունների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտների զարգացման համար` հաշվի առնելով մեր աշխատուժի մրցունակու-
թյունը: Բնակչության ծերացման ընթացքին զուգահեռ (ծերացման ժողովրդագրա-
կան գործակիցը հատկապես բարձր է Տավուշի, Սյունիքի և Լոռու մարզերում), 
կանխատեսվում է անհատական և սոցիալական ծառայությունների պահանջարկի 
աճ, մասնավորապես` ծերերի խնամքի, տնային աշխատանքների իրականացման, 
տրանսպորտային ծառայությունների մատուցման, հանգստի կազմակերպման և 
այլն: Կոմունալ աշխատանքների բնագավառում հավելյալ աշխատատեղերի ստեղ-
ծումը հնարավոր է ինչպես մասնակի սեփականաշնորհման, այնպես էլ կանաչ 
աշխատատեղերի ստեղծման միջոցով, այդ թվում` թափոնների արդյունավետ օգ-
տագործման կառավարմամբ, էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների օգտա-
գործմամբ:  

6. Անհրաժեշտ է նաև բուհ-գիտություն-արտադրություն քլասթերային համագոր-
ծակցության զարգացումը, քանի որ, մասնավորապես բուհ-արտադրություն գի-
տական համագործակցության մակարդակն ըստ World Economic Forum-ի ընտ-
րանքային հետազոտության արդյունքների` ԱՊՀ այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք 
են Մոլդովան, Հայաստանը և Վրաստանը, ցածր է գնահատված (141 երկրներից 
մենք 119-րդ տեղում ենք)1:  

7. Ինչպես վկայում են մեր կողմից կատարված ընտրանքային հետազոտության 
նախնական արդյունքները, Երևանում երկարաժամկետ և զբաղվածության ծառա-
յությունում չգրանցված գործազուրկների թվում բավականին մեծ տեսակարար 
կշիռ ունեն աշխատանքային տարիքի բարձրագույն կրթությամբ  մասնագետներ, 
այդ թվում` ճարտարագետներ, տնտեսագետներ, որոնց ներուժը դեռ կարելի է 
օգտագործել վերապատրաստման հատուկ պետական ծրագրերի մշակման և 
իրականացման դեպքում:  

                                             
1 World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2010–2011. 
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Հոդվածում քննարկվում են ՀՀ աշխատանքի շուկայի և տնտեսության զարգացմանը 
խոչընդոտող հիմնախնդիրները, այդ թվում` տարածաշրջանային գործազրկությունը: Մայրաքա-
ղաքի և մարզերի միջև աշխատաշուկայի ոչ համաչափ զարգացման հետևանքների վերացման, 
գործազրկության կրճատման, աշխատուժի արտագաղթի կանխման նպատակով արվում են մի 
շարք առաջարկություններ` ուղղված առաջընթացի ազգային ծրագրի մշակմանը, Երևանի բեռնա-
թափմանը, մարզերում գյուղատնտեսական քլասթերների ստեղծմանը, աշխատատար արտադրու-
թյունների զարգացմանը: 

 
АНАИТ МЕЛКУМЯН 

 
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются основные проблемы развития экономики и рынка труда Армении, в 

том числе проблема региональной безработицы. С целью преодоления последствий 
неравномерного развития рынка труда между столицей и регионами разработан ряд предложений, 
направленных на выработку национальной программы развития, разгрузку Еревана, создание 
сельскохозяйственных кластеров в регионах, развитие трудоемких производств.  

 
ANAHIT MELKUMYAN 

 
REGIONAL UNEMPLOYMENT PROBLEMS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 
The main problems hindering the development of economics and labour market of the Republic of 

Armenia are considered in the article including the problems of the regional unemployment. A number 
of recoomendations is carried out to overcome the consequences of unequal development of labour 
market in the capital and regions including elaboration of the national development program, creation 
of agricultural clusters in the regions and development of labour-intensive production.  
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ՍԵՐԳԵՅ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ 
Աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԵԼՔԻ 

ԵՐԱՇԽԻՔԸ ՄԻԱՅՆ ՀԶՈՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ Է 
  

Հիմնաբառեր.  արդյունաբերություն, հումքային ռեսուրսներ, 
գործազրկություն, աշխատատեղեր, գունավոր 
մետաղներ, արտահանում, ներմուծում խտա-
նյութ, թափոն, պաշարներ, քարանյութեր 

 
Արդեն ավելի քան քսան տարի է, ինչ մենք ապրում ենք անկախության պայմաննե-

րում: Այդքան ժամանակ է նաև, որ համայն հայության աջակցությամբ ադրբեջանական 
գաղութային լծից ազատագրվել, անկախացել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-
թյունը: Անկասկած, ղարաբաղյան ազատագրական պատերազմի տարիներին մեծապես 
տուժել են և՛ ՀՀ, և՛ ԼՂՀ տնտեսությունները: 

Սակայն մենք արդեն 18 տարուց ավելի է` հարաբերական խաղաղ պայմաններում 
ենք: Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին ԽՍՀՄ եվրոպական մասի ու Եվրոպայի` 
այդ աշխարհամարտին մասնակցած բոլոր երկրների տնտեսությունները հիմնահատակ 
ավերվել էին: Բայց դրանք համեմատաբար կարճ ժամանակում (1945-ից մինչև 1950-
ական թթ. սկզբները) հիմնականում վերականգնվեցին: Ինչո՞վ բացատրել այն հանգա-
մանքը, որ հետխորհրդային շուրջ երկու տասնամյակների ընթացքում մենք չկարողա-
ցանք ոչ միայն պահպանել բարձր զարգացած ինդուստրիա ունեցող մեր հանրապե-
տության տնտեսության պոտենցիալը, այլև գրեթե ի չիք դարձնել: 

Մինչև խորհրդային կարգերի փլուզումը, Հայաստանը, ինչպես նշեցինք, դարձել էր 
բարձր զարգացած ինդուստրիալ երկիր, և 1970-1990 թթ. արդյունաբերության տեսակա-
րար կշիռը հանրապետության ամբողջ տնտեսության համախառն արտադրանքի մեջ 
կազմում էր 56-68 տոկոս1: Արդյունաբերության զարգացման շնորհիվ լուծվել էր հանրա-
պետության աշխատանքային ռեսուրսների լրիվ ու նպատակային օգտագործման կենսա-
կան հիմնահարցը: 1988 թ. տվյալներով` տնտեսության մեջ աշխատողների թիվը կազմել 
է 1430,5 հզ մարդ, այդ թվում` բանվորների ու ծառայողների թիվը` 1363,2 հզ: Նույն տար-
վա տվյալներով արդյունաբերության մեջ աշխատողների թիվը 459,9 հզ էր (համեմա-
տության համար նշենք, որ 2010 թ. մեր արդյունաբերության համակարգում աշխատողնե-
րի ընդհանուր թիվն ընդամենը 81.4 հզ էր): Հանրապետությունում գործում էին ԽՍՀՄ-ում 
շատ հանրահայտ արդյունաբերական 713 խոշոր ձեռնարկություն, ինչպես նաև հազարա-
վոր միջին ու փոքր ձեռնարկություններ: Արդյունաբերության զարգացումամբ հնարա-

                                             
1 Տե՛ս Ս.Մելքումյան, ՀՀ և ԼՂՀ տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն, Ե., 2009, էջ 13: 
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վորություն ստեղծեց ինդուստրացման ենթարկել նաև հանրապետության գյուղատնտե-
սությունը, շինարարությունն ու մյուս բնագավառները: Այսպիսով` արդյունաբերության 
զարգացումը վճռական դեր խաղաց հանրապետության աշխատանքային ռեսուրսների 
օգտագործման շատ կարևոր խնդիրը լուծելիս: 

Այն հնարավորություն տվեց նաև միջազգային շուկայում Հայկական հանրապետու-
թյան մի շարք ճյուղեր, այդ թվում` հատկապես ճշգրիտ մեքենաշինության, լեռնահան-
քային, թեթև, սննդի արդյունաբերությունների ճյուղերը, ճանաչել և հաշվի նստել դրանց 
հետ: Այդ տարիներին Հայաստանից աշխարհի 80 երկիր էր արտահանվում արդյունա-
բերական շուրջ 200 տեսակի կարևոր արտադրանք, որի զգալի մասը միջազգային ցու-
ցահանդեսներում և տոնավաճառներում արժանացել էր ոսկե մեդալների ու պատվո-
գրերի: 

Շատ կարևոր էր այն հանգամանքը, որ Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառու-
թյան հաշվեկշիռը ակտիվ էր, արտահանումը 1,5 անգամ գերազանցում էր ներմուծումը: 

Ինչպիսի՞ն է այժմ մեր հանրապետության երբեմնի հզոր արդյունաբերության վիճա-
կը: Մի փոքր առաջ անցնելով` ասենք, որ աննախանձելի է. ձեռնարկությունների մեծ 
մասը անհեռատես ձևով, առանց տնտեսագիտական լուրջ հիմնավորումների, սեփակա-
նաշնորհվել և կազմալուծվել է, բնականաբար չի գործում, չնչին մասը գործում է կիսատ-
պռատ: Դրա հետևանքով ունենք մեր փոքր հանրապետության համար գործազուրկների 
բավականին խոշոր բանակ, դրա հետ կապված` նաև բնակչության արտահոսք է: Հան-
րապետությունում պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների թիվը 2007 թ. կազմել է 
82,8 հզ 2008 թ.` 74.9, 2009 թ.` 81.4, 2010 թ.` 83.3, 2011 թ.` 73,9 հզ մարդ1: Սա, ինչպես 
նշվեց, պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների թիվն է: Իրականում հանրապետու-
թյունում այն ավելի մեծ է: Մասնավորապես` 2010 թ. կազմել է 278.2, իսկ 2011 թ.` 260,7 
հզ2: Խնդիրն այն է, որ զգալի թվով գործազուրկներ գիտակցաբար չեն հաշվառվում 
պետական մարմիններում, քանի որ հաշվառվելու դեպքում կզրկվեն չնչին քանակու-
թյամբ իրենց տրվող այս կամ այն նպաստներից, եկամուտներից: 

Գործազրկության հետ կապված, մեր կարծիքով, դեռևս զգալի է արտագաղթողների 
թիվը (թեև վերջին տարիներին նկատելիորեն կրճատվել է): 

Մասնավորապես 2004 թ. ՀՀ-ից արտագաղթողների թիվը կազմել է 9.2, 2008 թ. 
6.7, 2010 թ. 2,6 հզ3: Ներգաղթողների թիվը 2011 թ. եղել է 1,3 հզ մարդ: Այսինքն` արտա-
հոսքը դեռևս, մեր կարծիքով, զգալի է: Կասկածից վեր է, որ հանրապետության բնակ-
չության միգրացիայի բացասական ցուցանիշների հիմնական պատճառը աշխատատեղե-
րի բացակայությունն է: Հատկապես երբեմնի հզոր արդյունաբերության անմխիթար վի-
ճակն է: 

Նշենք, որ այժմ բնակչության արտահոսքը բավականին մեծ է գյուղական բնակա-
վայրերից, քանի որ, հիմնականում սուբյեկտիվ պատճառներով, մեր սակավահող հան-
                                             
1 Տե՛ս ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, Ե., 2012, էջ 75: 
2 Նույն տեղում, էջ 72: 
3 Նույն տեղում, էջ 45: 
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րապետությունում սեփականաշնորհված հողատարածքների 45-50%-ը չի օգտագործվում: 
Իսկ հանրապետության հատկապես ցածրադիր վայրերի կլիմայական պայմանները 
այնպիսին են, որ եթե հողատարածքները թեկուզ 1-2 տարի չօգտագործվեն` նորից անա-
պատանում են: Տնտեսության, նյութական արտադրության մեջ վճռական դեր խաղացող 
բնագավառների (արդյունաբերության և գյուղատնտեսության) անմխիթար վիճակի հետ 
կապված` բնակչության զգալի մասը (ավելի ճիշտ` հանրապետությունը) արտադրողից 
դարձել է սպառող: Դրա վառ ապացույցը արտահանման (2011 թ.` 1,33 մլրդ ԱՄՆ դոլար) 
և ներմուծման (2011 թ.` 4,14 մլրդ ԱՄՆ դոլար) ցուցանիշների միջև խիստ բացասական 
ճեղքվածքն է1: 

Այսպիսով` ՀՀ արտաքին առևտրաշրջանառության կառուցվածքում ներմուծումը 
գերազանցում է արտահանումը շուրջ չորս անգամ: 

Իսկ յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական զարգացման պատկերը, բնութագիրը արտա-
հանման և ներմուծման հիմնական ցուցանիշներն են: Մեր տնտեսության անմխիթար 
վիճակի ապացույցներից է նաև արտաքին պարտքի աճող մակարդակը: 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության արդի վիճակը շատ մասնագետներ 
փորձում են հիմնավորել նրանով, որ մենք չունենք բավարար քանակությամբ հումքային 
ռեսուրսներ, որ հանրապետությունը տրանսպորտային շրջափակման մեջ է. բերում են և 
այլ պատճառաբանություններ: Մեր կարծիքով` սրանք հիմնավոր պատճառներ չեն: Հան-
րապետության տարածքի ու բնակչության թվի համադրությամբ մենք այնքան բազմազան 
ու մեծ քանակությամբ հումքային պաշարներ ունենք, որ դրանք խնայողաբար, նպատա-
կային, համալիր օգտագործելու դեպքում կարող ենք հասնել տնտեսապես զարգացած 
այնպիսի երկրի, ինչպիսին Շվեյցարիան է: Տրանսպորտային, այսպես կոչված, մեկուսաց-
վածությունն էլ վճռական գործոն չէ, քանի որ այդ պայմաններում մենք չորս անգամ ավե-
լի շատ կարողանում ենք ներմուծել: Հետևաբար արտադրություն լինելու դեպքում կարելի 
է առնվազն նույն չափով արտահանել: 

Այդուհանդերձ, ինչո՞վ բացատրել այն հանգամանքը, որ արդեն շուրջ երկու տասն-
ամյակ խաղաղ պայմաններում ապրելու պարագայում հանրապետությունը տնտեսապես 
դժվար է ոտքի կանգնում: Մեր համոզմամբ` դրա պատճառը մարդկային գործոնի ոչ 
ճիշտ և ոչ նպատակասլաց օգտագործումն է: 

Մենք` հայերս, թեև աշխարհի հնագույն ժողովուրդներից ենք, համաշխարհային 
պատմության, մշակույթի, գիտության, կրթության բնագավառներում ունենք խոշոր ներ-
դրումներ, սակայն շատ հարցերում (հատկապես տնտեսական, քաղաքական) անհե-
ռատես ենք: 

Խնդիրն այն է, որ մենք մեր երկիրը, նրա բնական պայմանները, ռեսուրսները լավ 
չենք ճանաչում և գնահատում, չենք «կարողանում» տնտեսապես ճիշտ գնահատել մեր 
եղած տարածքի բարդ կառուցվածքը, բնական պաշարների և դրանց նպատակային, 
խնայողաբար, համալիր օգտագործումը դնել արդյունավետ հիմքերի վրա: 

                                             
1 ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, Ե., 2012, էջ 440: 
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Գարեգին Նժդեհը մեր ժողովրդին ուղղված «Մենք պետք է փնտրենք և գտնենք մեր 
անհաջողությունների իրական պատճառները» հոդվածում նշում է. «…. ինչո՞ւ հայ ժո-
ղովուրդը պարտություն կրեց, և ընկերները լքեցին նրան: Ո՞րն է դրա պատճառը: Երկրի 
աշխարհագրական դի՞րքը, քրիստոնյա Եվրոպա՞ն, մուսուլման Ասիա՞ն, ճակատագի՞րը: 
Բողոքում են, դժգոհում, անիծում ճակատագիրը և անվերջ կրկնում, որ մենք գտնվում 
ենք Երկրի մեծ խաչմերուկներում, որ վատն են այդ խաչմերուկները: Այստեղ կա մի 
խղճուկ ճշմարտություն, բայց որքա՛ն առավելություններ հաշվի չեն առնվում: Չէ՞ որ մեր 
լեռնաշխարհը անառիկ է, մեր լեռներից յուրաքանչյուրն անխոցելի բնական արգելք է 
թշնամու համար: Չտեսնել դա և ողբալ ճակատագիրը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ թույլի ու վախ-
կոտի ինքնաարդարացում: Թույլի ինքնաարդարացում, տկարի հոգեբանություն: Սա ոչ 
թե նախապաշարմունք է, այլ առաքինության բացակայություն»: 

Մեծ զորավարի, փիլիսոփայի այս միտքը պետք է հասկանալ ոչ միայն ռազմական 
առումով, այլև տնտեսական նշանակությամբ: 

Այսպիսով՝ մեր լեռնաշխարհի բնության ամեն մի բաղադրիչ յուրահատուկ կարևոր 
դեր կարող է խաղալ ինչպես պաշտպանական, այնպես էլ սոցիալ-տնտեսական խնդիր-
ներ լուծելու համար: 

Մեր բարդ տարածքի յուրաքանչյուր հողակտորի, ջրային, մետաղային ռեսուրսի 
տնտեսական գնահատումը, օգտագործումը պետք է իրականացվեն հեռանկարային 
մտածելակերպով և ոչ թե այսօր ստացվող եկամուտով, շահույթով: 

Մեր կարծիքով՝ բոլոր դեպքերում չէ, որ մենք ազգային սեփականություն համարվող 
բնական պաշարների օգտագործման տնօրինությունը պետք է հանձնեք օտար ներդրող-
ներին, որոնց, բնականաբար, առաջին հերթին հետաքրքրում է, թե այսօր որքան շահույթ 
կարող են ստանալ, այսինքն՝ մեր տարածքի ու ռեսուրսների հեռանկարային ճակատա-
գիրը նրանց քիչ կարող է հետաքրքրել կամ բնավ չհետաքրքրել: 

Երկրաբանական մոտավոր տվյալներով` Հայաստանի Հանրապետության տարած-
քում է գտնվում աշխարհի պղնձի հետազոտված պաշարների 5-7 և մոլիբդենի 7-9%-ը: 
Հանրապետությունը բավականին հարուստ է նաև ոսկու, բազմամետաղների, ալյումինի 
հումքի պաշարներով: Եզակի տեղ ունենք նաև քարանյութերի շատ խոշոր պաշարներով: 
Գիտությանը հայտնի բոլոր քարանյութերը առկա են հանրապետությունում: Ճշմարտու-
թյունն այն է, որ քարը մեր ազգային հիմնական հարստություններից է: Ըստ որում, քարը 
ոչ միայն սոսկ հումք է՝ շինանյութ արտադրելու համար, այլև կոմպլեքսային հումքատե-
սակ, որից հնարավոր է ստանալ հարյուրավոր այնպիսի արտադրատեսակներ, որոնք 
մենք խոշոր գումարներով և մեծ դժվարություններով ներմուծում ենք հեռավոր երկրնե-
րից: Հիշենք, որ դեռ անհիշելի ժամանակներից հայը քարանյութերը օգտագործել է իր 
կյանքի շատ բնագավառներում: Այդ առումով շատ դիպուկ է ժողովրդական ճարտարա-
պետ Ռաֆայել Իսրայելյանի հետևյալ միտքը. «Քարի վրա է ծնվել հայը, քարի վրա ապ-
րել, քարը քարին դրել, քարերի վրա բարձրացել, քարեր բարձրացրել: Քարերի մեջ է 
աճել մանուկը, քարով խաղ արել, քարը քարին դրել. քարի պես ամուր ամրացել»1: Սա-
                                             
1 Ռ.Իսրայելյան, Հոդվածներ, ուսումնասիրություններ, ակնարկներ, Ե., 1982 թ., էջ 213: 
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կայն կարևորը բնական պաշարներ ունենալը չէ, այլ այն, թե ինչպես ենք մենք օգտա-
գործում դրանք: Ցավոք, այժմ էլ շարունակում ենք անհեռատես ձևով օգտագործել մեր 
բնական պաշարների մեծ մասը: Մասնավորապես դեռ շարունակում ենք ոչ լիարժեք 
օգտագործել մեր առավել կարևորագույն մետաղային հանքային հանածոները, հատկա-
պես պղինձն ու մոլիբդենը: 

Թեև մոլիբդենի արդյունահանման բնագավառում դրական որոշ տեղաշարժ է կա-
տարվել, սակայն հույժ կարևոր այդ մետաղի հումքային պաշարների համալիր օգտա-
գործման խնդիրը հիմնականում լուծված չէ: 

Մինչև վերջին ժամանակներս, սկսած 1950-ական թթ., երբ շահագործման հանձնվեց 
Քաջարանի կոմբինատը, այստեղ արդյունահանված մոլիբդենի հումքի հարստացված 
խտանյութը (կիսաֆաբրիկատը) արտահանվում էր սկզբից Ռուսաստան, իսկ անկա-
խություն ստանալուց հետո՝ Իրան, և այս ճանապարհով՝ այլ երկրներ: Բնականաբար, 
այս թանկարժեք հումքը կիսաֆաբրիկատի ձևով արտահանելը մեր տնտեսության հա-
մար նվազ եկամտաբեր էր, քանի որ վաճառվում էր համեմատաբար ցածր գնով: Վերջին 
տարիներին, տեխնոլոգիական փոփոխությունների հետ կապված, Քաջարանի կոմբի-
նատի համակարգում, ինչպես նաև Երևանի նախկին «Մաքուր երկաթ» փորձնական ձեռ-
նարկությունում ներ է դրվել հանրապետությունում արդյունահանվող մոլիբդենի հումքից 
վերջնական արտադրանքի` ֆերրոմոլիբդենի արտադրության տեխնոլոգիան: Այսպիսով՝ 
այժմ մենք արտահանում ենք ոչ թե մոլիբդենի կիսաֆաբրիկատը, խտանյութը, այլ պատ-
րաստի արտադրանքը` ֆերրոմոլիբդենը, որի արժեքը միջազգային շուկայում անհամե-
մատ բարձր է: Նշենք, որ Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը վերջին տվյալնե-
րով տարեկան արտադրում է 7 հզ տոննա մոլիբդենի խտանյութ, որի մեջ մաքուր մոլիբ-
դենի տեսակարար կշիռը կազմում է 51%: Իսկ պղնձի խտանյութի արտադրությունը այս 
կոմբինատում տարեկան կազմում է 43 հզ տոննա, որում մաքուր պղնձի պարունա-
կությունը 27,5% է: Այս ցուցանիշներով կարելի է մոտավորապես պատկերացնել, թե Քա-
ջարանի կոմբինատը միայն պղնձի ու մոլիբդենի վաճառքից ինչպիսի եկամուտ կարող է 
ապահովել: Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ այսպիսի կոմպլեքսային հումք է արդյունահա-
նում նաև Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը և կարդյունահանի նաև նոր կա-
ռուցվող Թեղուտի (Լոռու մարզում) նմանատիպ կոմբինատը, ապա դժվար չէ պատկե-
րացնել այս ձեռնարկությունների արդյունավետ գործունեության դերը մեր այսօրվա ան-
մխիթար վիճակում գտնվող արդյունաբերության հետագա ճակատագրի առումով: 

Խոսքը հատկապես պղնձամոլիբդենային հումքի համալիր օգտագործման մասին է: 
Թեև արդեն Քաջարանի կոմբինատում զգալի աշխատանք է կատարվում պղնձից ու 
մոլիբդենից բացի արդյունահանված հումքից այլ թանկարժեք մետաղատեսակներ կոր-
զելու համար (ռենիում և այլն), սակայն դա դեռևս բավարար չի կարելի համարել: 
Խնդիրն այն է, որ մեր հանրապետության պղնձամոլիբդենային հանքավայրերի հումքը 
պղնձից ու մոլիբդենից բացի պարունակում է 10-ից ավելի մետաղային այլ տարրեր (սե-
լեն, թելուր, ռենիում, ոսկի, գերմանիում և այլն): Դրանցից հիմնականում կորզվում են 
պղինձն ու մոլիբդենը (մասնակիորեն՝ ռենիումը), մնացածները պոչանքի հետ նետվում են 
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շրջակա միջավայր: 
Վերջին տվյալներով` մեր պղնձամոլիբդենային հանքավայրերից արդյունահանվող 

խտանյութի մեջ եղած հիմնական մետաղներից պղնձի 65-66%-ն է կորզվում, մոլիբդենի 
շուրջ 70%-ը, իսկ բազմամետաղների հանքավայրերում՝ միայն 50%-ը: Ցածր է նաև ոսկու 
կորզման տեսակարար կշիռը: 

Միայն Սյունիքի մարզում լեռնահանքային ձեռնարկությունների թափոնապահեստնե-
րում (պոչանքի պահեստներում) կուտակված է 200 մլն տոննայից ավելի այդպիսի 
պոչանք (թափոն): Փաստորեն այս հսկայական զանգվածը նույնպես հումք է, քանի որ 
դրա բաղադրության մեջ կան զգալի քանակությամբ պղինձ, մոլիբդեն և հազվագյուտ 
շատ թանկարժեք մետաղատեսակներ: Հատկապես Ողջի գետի կիրճի պոչանքի այդ 
հսկայական զանգվածները, անկասկած, բացասաբար են անդրադառնում բնական հա-
մակարգի (ջրային, հողային ռեսուրսների, մթնոլորտի) վրա: Այդպիսին է վիճակը նաև 
Մեղրու կիրճում, Դեբեդի ավազանում, Սոթքի, Մեղրաձորի ոսկու հանքավայրերին, 
Արարատի ոսկու կորզման ֆաբրիկային հարակից վայրերում:  

Միայն Քաջարանի կոմբինատում տարեկան 20 մլն տոննա հանքաքար արդյունա-
հանելու և մշակելու դեպքում պոչամբար թափվող պղնձի քանակը կարող է կազմել 9,3 
հզ տոննա մոլիբդենի քանակը` 1,77 հզ: Բացի դրանից, պոչամբար են թափվում ավելի 
քան տասը տեսակի թանկարժեք այլ մետաղներ, որոնց արժեքը շատ մեծ է1: 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությանը և շրջակա միջավայրին խորհրդա-
յին իշխանության ամբողջ ժամանակաշրջանում մեծ վնասներ է հասցրել, այժմ էլ շարու-
նակում է հասցնել բնական շինանյութերի` տուֆաքարի, բազալտի, գրանիտի, կրաքարի, 
պեմզայի, պեռլիտների արդյունահանման և մշակման ոչ արդյունավետ կազմակերպումը: 
Բերենք միայն մեկ օրինակ: Մեր հանրապետության քարանյութերի զարդը տուֆաքարն 
է, որն իր ճարտարապետաշինարարական, դեկորատիվ հատկանիշներով, որպես որմ-
նանյութ, երեսպատման նյութ, աշխարհում շատ ճանաչված է: Հանրապետության շատ 
քաղաքներ, գյուղական բնակավայրեր կառուցապատված են հիմնականում տուֆաքա-
րով: Այս առումով առանձնահատուկ նշանակություն ունի Արթիկի վարդագույն տուֆը: 
Անհանդուրժելի է, որ ԽՍՀՄ ամբողջ ժամանակաշրջանում, այսօր էլ, այդ չվերա-
կանգնվող անզուգական բնական ռեսուրսը օգտագործում ենք անհեռատես մեթոդներով: 

Հանրապետության տուֆաքար արդյունահանող խոշորագույն ձեռնարկությունը միշտ 
եղել է «Արթիկտուֆ» կոմբինատը, որը հումք է արդյունահանում Արթիկ քաղաքի շրջա-
կայքում գտնվող տուֆի բազմաթիվ հանքավայրերից: 1928 թ.-ից մինչև այժմ այդ կոմբի-
նատը արդյունահանել է 55 մլն տոննա տուֆի զանգված, որից 25 մլն-ը օգտագործվել է 
որպես որմնանյութ, մնացածի մեծ մասը հիմնականում նետվել է շրջակա միջավայր՝ 
որպես «թափոն»: 

Իրականում ի՞նչ է այդ «թափոն« կոչվածը և տնտեսաէկոլոգիական ի՞նչ հետևանք-
ներ է ունենում: 

                                             
1 Տե՛ս Հ.Ավագյան, Հայոց աշխարհ, 30/19, 2012: 
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Տուֆաքարի թափոնը ընդերքից արդյունահանված մանրուք է՝ ավազի ու խճի տես-
քով, կամ էլ որպես որմնանյութ ստանդարտին չի համապատասխանում: Սակայն ի՞նչ է 
նշանակում քարի թափոն. դա ամբողջապես հնարավոր է օգտագործել որպես բնական 
թեթև լցանյութեր` ավազ, խիճ, որոնց պահանջը շատ մեծ է շինարարական ինդուստրիա-
յում: Դրանցից կարելի է արտադրել նաև արհեստական տուֆաբլոկներ, որոնք իրենց 
ֆիզիկամեխանիկական հատկանիշներով չեն զիջում բնական որմնանյութերին: Հայտնի 
է, որ Ռուսաստանում, Ուկրաինայում և շատ այլ երկրներում կավից արտադրում են 
արհեստական լցանյութեր (կերամզիտ, ագլոպորիտ և այլն) և օգտագործում շինարա-
րության մեջ: Իսկ մեր բնական այդ բարձրորակ լցանյութերը (տուֆի մանրուքը) հիմնա-
կանում միշտ նետել և նետում ենք շրջակա միջավայր: Այսպիսով՝ հսկայական աշխա-
տանք կատարելով, ֆինանսական միջոցներ ծախսելով՝ արդյունահանում ենք տուֆի ու 
բնական այլ քարանյութերի վիթխարի զանգված և դրա կեսից ավելին նետում շրջակա 
միջավայր: Մինչդեռ այս ամբողջ հումքը օգտագործելու դեպքում հնարավորություն 
կստեղծվի արտադրվող շինանյութերի ծավալը ավելի քան 1,5 անգամ մեծացնել, իսկ 
ինքնարժեքն էլ իջեցնել այդքան անգամ: Բացի դրանից, արդյունահանված ամբողջ հում-
քի անմնացորդ օգտագործմամբ հնարավոր է բնական ռեսուրսները խնայել հետագա սե-
րունդների համար: Հանրապետության քարհանքերում ամեն տարի առաջացող հսկայա-
կան քանակությամբ թափոնների լրիվ օգտագործումը կլուծի նաև էկոլոգիական կարևոր 
հիմնահարց: Միայն Արթիկ քաղաքի շրջակայքում 1928 թ.-ից մինչև այժմ տուֆաքարի 
թափոններով և լքված քարհանքերով զբաղեցված է ավելի քան հազար հեկտար սևա-
հողային տարածք: Իսկ ընդհանուր առմամբ հանրապետության ամբողջ տարածքում այդ-
պես շարքից հանվել է շուրջ 7 հզ հեկտար գյուղատնտեսական հողահանդակ: 

Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհի ամենասակավահող երկրներից է, իսկ 
7,0 հզ հեկտար սևահողային տարածությունը մեզ համար մեծ հարստություն է: Հետևա-
բար քարանյութերի թափոնների օգտագործումը, հողատարածքները աղտոտումից փրկե-
լուց բացի, մեծ դեր կխաղա շրջակա միջավայրի օդային զանգվածի, ջրային ավազան-
ների մաքրությունը վերականգնելու համար: 

Տնտեսաէկոլոգիական առումով շարունակում է անհանգստացել մեր բնական պա-
շարների անխնա, անընդունելի մեթոդներով օգտագործումը, որի հետևանքով շրջակա 
միջավայր են արտանետվում մեծ քանակությամբ, տարեցտարի հսկայական ծավալներով 
ավելացող թափոններ, ինչպես նաև վնասակար նյութեր: 

Եթե 2003 թ. մեր հանրապետությունում մթնոլորտ են արտանետվել 28,2 հզ տ վնա-
սակար նյութեր, 2007 թ.՝ 34 հզ տ (այդ թվում՝ ծծմբային անհիդրիդ, ազոտի օքսիդներ և 
այլն), ապա 2010 թ.՝ 97,5 հզ տ: Իսկ ընդհանուր առմամբ 2010 թ. հանրապետությունում 
թափոնների ծավալը կազմել է 17,3 մլն տ, որից օգտագործվել է ընդամենը 159,9 հզ տ, 
վնասազերծվել` 0,3 հզ տ: (Նշենք, որ 2005 թ. առաջացած թափոնների ծավալը կազմել է 
11,23 մլն տ): 

Այսպիսով՝ ինչպես ցույց են տալիս փաստերը, Հայաստանի Հանրապետությունում 
բնական պաշարների համալիր, խնայողաբար օգտագործման, շրջակա միջավայրի պահ-
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պանության բնագավառներում դեռևս նկատելի դրական տեղաշարժեր չեն կատարվում: 
Կարծում ենք՝ մեր բնական պայմանների, պաշարների, շրջակա միջավայրի ճանաչ-

ման, գնահատման, պահպանման խնդիրների վերաբերյալ պահանջները հարկ է սեր-
մանել մատաղ սերնդի մեջ հենց հանրակրթական դպրոցից, լայնորեն արմատավորել 
բուհում, որի շրջանավարտները պետք է դառնան այս երկրի տերերը: Ինչ վերաբերում է 
մեր եղած բոլոր տեսակի բնական պաշարների տնտեսական համակողմանի գնահատ-
ման, խնայողաբար, համալիր, անթափոն օգտագործման, շրջակա միջավայրի պահպա-
նության հիմնախնդիրներին, ապա դրանց հաղթահարման պայմանը պարտադիր, 
խստագույնս պետական մակարդակով պետք է դրվի այդ պաշարները տնօրինող, շահա-
գործող ձեռներեցների առջև, շրջանցելու դեպքում ոչ միայն պահանջելով համապատաս-
խան փոխհատուցում, այլև զրկելով հետագա գործունեությունից տվյալ բնագավառում: 
Պետական մակարդակով այս պահանջի հետևողական կիրառումը միայն կարող է 
վճռական դեր խաղալ մեր բնական բոլոր պաշարների խնայողաբար օգտագործմամբ 
հանրապետության երբեմնի հզոր արդյունաբերությունը վերակենդանացնելու, աշխա-
տանքային ռեսուրսների ներգրավման բավարար պայմաններ ստեղծելու, գործազրկու-
թյունը և բնակչության արտահոսքը մեծապես կրճատելու գործում: Ըստ որում ստեղծվե-
լիք արդյունաբերությունը պետք է համապատասխանի գիտատեխնիկական առաջընթա-
ցի արդի պահանջներին, մրցունակ լինի համաշխարհային շուկայում: 

 
Հոդվածում դիտարկվում է Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերության ներկա 

իրավիճակը: Քննարկվում և հիմնավորվում են այդ գերակա ոլորտի զարգացման հիմնական 
ուղիները և նախադրյալները, որոնք կարող են լայն հնարավորություններ ընձեռել տնտեսության 
հետագա զարգացման հարցում` կրճատելով գործազրկության և արտագաղթի մաշտաբները: 

 
СЕРГЕЙ МЕЛКУМЯН 

 

ГАРАНТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  
ТОЛЬКО В РАЗВИТИИ МОЩНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

В статье рассматривается нынешнее состояние промышленности Республики Армения. 
Обсуждаются и обосновываются основные пути и предпосылки к новому подъему этой важнейшей 
отрасли, что даст возможность для развития экономики республики в целом, сократив объем 
безработицы и миграции. 

 
SERGEY MELKUMYAN 

 

THE ONLY GNARANTEE OF THE ECONOMIC GRANTH OF THEREPUBLIC OF ARMENIA IS 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

 

The currents situation in the industry of the Republic of Armenia is considered in the article. The 
main derisions and prerequisites’ of this most important branch are discussed and founded. It will 
poodle an opportunity for the whole economic development, unemployment and emigration reduction. 
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ՎԱԼԵՐԻ ՄԻՐԶՈՅԱՆ  
Փիլիսոփայական գիտությունների  
դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ  

 
ՆՈՐԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ 

 
Հիմնաբառեր.  նորաստեղծություն, մշակույթ, կայունություն, 

առաջընթաց 
 
Անցած դարի վերջին արձանագրվում էր, որ ինչպես ազգային, այնպես էլ միջազ-

գային մակարդակում նորամուծության հին մոդելները չեն համապատասխանում նոր 
իրողություններին, ուստի կարևորվում էր «նոր մոտեցումների անհրաժեշտությունը»1: Մեր 
օրերում դա ավելի է շեշտադրվում. «Անհետաձգելի փոփոխությունները պահանջում են 
համարձակ, ստեղծագործական թռիչքներ՝ նոր մտածողություն, նոր տեխնոլոգիա, հա-
մագործակցության նոր եղանակներ, նորաստեղծական ազատ մոտեցում հիմնախնդիր-
ների լուծմանը»2: Իսկապես, ներկայում նորաստեղծության երևույթն արդեն համընդհա-
նուր ուշադրության առարկա է: Եվ տեղին է ասված, թե ««նորաստեղծությունը» դարձել է 
առավել հաճախ կրկնվող բառ (buzzword), թեպետ երբեմն բուն իմաստով չի գործածվում. 
բոլոր կազմակերպություններն իրենք իրենց հռչակում են նորաստեղծական»3:  

Գրականության մեջ կայունացել է հետևյալ ըմբռնումը4. «նորաստեղծությունը» («նո-
րարարությունը», «նորամուծությունը», «innovation», «нововведение», «инновация») «նո-
րույթի» («նորության», «invention», «новшество»), այսինքն՝ գիտական կամ տեխնիկական 
նոր գաղափարի վերածումն է որոշակի հոգևոր կամ նյութական բարիքի կամ ծառայու-
թյան, որը բավարարում է սպառողի որոշակի պահանջմունքը և այդքանով տնտեսական 
արժեք ունի5:  

                                             
1 K.R. Harrigan, Strategic Flexibility. A Management  Guide for Changing Times. Lexington: Lexington Books, 1985, p. 49. 
2 B. Verwaayen, The World Needs Open Innovation // http://www.ipeg.eu/wp-content/uploads/Insead-The-Global-Innovation-
Index-2011.pdf 
3 J. Wade, The Ten Types of Innovation  // http://www.rmmagazine.com/2013/06/28/the-ten-types-of-innovation/ 
4 Փ.Դրաքեր, Ձեռնարկիչը և նորի ստեղծումը, Եր., 1993, Գ.Ի.Վարդանյան, Գիտելիքահենք տնտեսություն. 
հնարավորություններ և մարտահրավերներ, Եր., Գիտություն, 2008, Инновационный менеджмент / Под ред. 
В.А. Швандара, В.Я. Горфинкеля, М., 2004; Г.Я.Гольдштейн, Стратегический  инновационный  менеджмент, 
Таганрог, 2004; И.А.Борисенко, Инновационный менеджмент: управление интеллектуальной собственностью. 
Воронеж, 2003; И.Г.Балабанов, Инновационный менеджмент, СПб., 2000; В.В.Жариков и др., Управление 
инновационными процессами, Тамбов, 2009; Oxford Handbook of Innovation. OUP, 2005; www.businessdictio-
nary.com 
5 Ժամանակակից բառագործածության առումով ակնհայտորեն հնացել է «ինովացիա» եզրի գործածությունը, 
այնպես որ, կարծում ենք, հասունացել է «Ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (23.05.2006) վերախմբագրման անհրաժեշտությունը (դա վերաբե-
րում է նաև որոշ դրույթների բովանդակությանը):  
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Ամեն մի նորություն դեռ նորաստեղծություն չէ, ոչ էլ այդպիսին է համարվում որևէ 
առանձին, մեկուսի վերցված փոփոխությունը: «Նորաստեղծությունները պլանավորված 
փոփոխություններ են՝ մտահղացված իբրև բարելավում՝ համաձայն ձեռնարկիչների ար-
ժեքների»1: Այսպես հիմնավորվում է նորաստեղծությունների կառավարման գաղափարը, 
այլ կերպ ասած՝ թեպետ երևույթն ինքը, որպես հայտնագործություն, մարդու ինտելեկտի 
արգասիք, կառավարելի չէ սկզբունքորեն2, բայց կառավարելի է դառնում արդեն որպես 
նորաստեղծական շղթայի օղակ, տեխնիկական նորույթ, զանգվածային արտադրության 
առարկա, շուկայական ապրանք: 

Եվ քանի որ նորաստեղծությունները հանրայնորեն հույժ նշանակալից են դարձել, 
հարկավոր է խոսել հատկապես դրանց համակարգված կարգավորման մասին: Այստեղ 
կարևոր է ըմբռնել, որ նորաստեղծությունների կառավարման համակարգի իրավական, 
տնտեսական և կազմակերպական գործոններից պակաս վճռորոշ չէ մշակութային գործո-
նը: Օբյեկտիվորեն հավասար պայմաններում գտնվող կազմակերպությունների՝ նորարա-
րական տարբեր մակարդակի զարգացման պատճառներից մեկը ներկազմակերպական 
իրողության, ամենից առաջ՝ կազմակերպության մշակույթի էական տարբերություններն 
են: Պարզվում է, որ հաջողակ ղեկավարների համար կազմակերպության մշակույթը ոչ 
թե սոսկ հիմնարկի ներսույթի պատշաճ ձևավորումն է, այլ ինքնին կառավարման միջոց:  

«Նորաստեղծության մշակույթը» կարելի է սահմանել որպես մարդկանց համակեցու-
թյան և համատեղ գործունեության այնպիսի եղանակների ամբողջություն, որն առավել 
նպաստավոր է նորաստեղծության համար: Առավել էականը համապատասխան արժե-
քային համակարգի ապահովումն է, որի կենտրոնում լինի նորարարության հարատև 
ձգտումը: Ինչպես անհատական, այնպես էլ թիմային ստեղծագործության համար կա-
րևոր են բազում գործոններ՝ ֆինանսական, կազմակերպական և այլն, բայց վերջիվերջո 
վճռորոշը մարդ արարածին էութենապես բնորոշ արարման անհագ ծարավն է: Նորա-
ստեղծության մշակույթի ձևավորման խնդիրը երբեմն առաջարկվում է բավական հիմ-

                                                                                                                                          
«Innovation» բառը հայերենում դեռ գործածվում է նաև «նորամուծություն» ձևով (տե՛ս Նորամուծական 
գործունեություն / Ծ.Ջ.Կարապետյանի ընդ. խմբ., Եր., Լուսակն, 2013), ինչը ոչ միայն անհարկի զուգաձևու-
թյուն է գոյացնում, այլև իմաստային շփոթմունք:  
Մեր տեսակետից՝ «նորամուծությունը» կարող է գործածվել որպես նորաստեղծության ավելի ընդգրկուն 
շղթայի մի օղակի անվանում, նեղ և ստույգ իմաստով՝ «նորույթի» ներդրման, «նորը մուծելու» առումով: «Նո-
րաստեղծությունը» ենթադրում է նոր գիտելիքի ստեղծում (դրանից է սկսվում նորաստեղծական գործունեու-
թյունը), մինչդեռ «նորամուծվել» կարող է արդեն եղած, հայտնի տեղեկությունը (ապրանքը, տեխնոլոգիան, 
մեթոդը):      
1 Managing Change in the Public Services / Ed. by M. Wallace, M. Fertig, E. Schneller, Malden (MA): Blackwell 
Publishing, 2007, p. 19. 
2 Այդպես է, եթե ելնենք «կառավարում» երևույթի ստույգ սահմանումից որպես «աշխատանքի կատարում 
այլոց միջոցով»: Այստեղ ոչ թե կառավարիչը, այլ հենց կառավարվողն է նորաստեղծության սուբյեկտը: Հի-
շենք սոկրատեսյան «մայևտիկան». ոչ թե մանկաբարձուհին, այլ հղի կինն է ծնում, ուստի առաջինի դերը 
երկրորդին օգնելն է (ինչպես Սոկրատեսի դերն էր դիմացինին օգնելը, որ սեփական հոգուց ճշմարտություն 
ծնի): 
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նավոր կանոնների ձևով1, բայց որքան էլ դրանք հաջող ձևակերպված լինեն, չպետք է 
ընկալվեն զուտ որպես տեխնոլոգիա, գործողությունների քայլաշար (ալգորիթմ):  

«Նորաստեղծության մշակույթի» ձևավորման հիմնախնդիրները կարելի է քննարկել 
երկու մակարդակով՝ առանձին կազմակերպության և ամբողջ հասարակության: Առաջին 
դեպքում առավել կարևորը կորպորատիվ մշակույթի շրջանակներում նորաստեղծությամբ 
զբաղվողների համար արտոնյալ պայմանների ստեղծումն է: Ամեն մի կազմակերպության 
ներսում, լինի գիտական թե կրթական, արդյունաբերական թե սպասարկող, խորհրդատ-
վական թե կառավարման, նորարարները միշտ էլ համեմատաբար փոքր թիվ են կազ-
մում. «քչերը երկնողներ, մնացածը՝ կրկնողներ» (Պարույր Սևակ): Կարծում ենք, այստեղ 
ևս գործում է Պարետոյի նշանավոր օրենքը՝ 20:80 հարաբերակցության մասին. կազմա-
կերպության անդամների 20 տոկոսն է «երկնող», 80-ը՝ «կրկնող»: Թեև վերջիններիս 
դերն էլ պակաս կարևոր չէ նորաստեղծության հետագա բարեհաջող ընթացքի համար 
(«երկնողները» հազվադեպ են լինում նաև նորույթը «իրացնող», «տարածող» և 
«առևտրայնացնող»), բայց հատկապես 20 տոկոսի գործունեության համար պետք է 
ստեղծել բարենպաստ պայմաններ՝ տնտեսական, կազմակերպական, բարոյահոգեբա-
նական: Միևնույն ժամանակ չպետք է մոռանալ, որ կազմակերպությունը մեկուսացված չէ 
հանրությունից, ուստի արտաքին միջավայրի մշակութային առանձնահատկությունները 
միշտ էլ անդրադառնում են ներկազմակերպական վիճակի վրա: 

Համահանրային (սոցիետալ) մակարդակով նորաստեղծության մշակույթի ձևավոր-
ման և դրա՝ որպես նորաստեղծությունները խթանող բարենպաստ միջավայրի գործա-
ռության համար առաջնահերթ են հետևյալ խնդիրները.  

 նորաստեղծության երևույթի հանրային բարձր վարկի ապահովումը, 
 նորաստեղծական ավանդույթների ամրապնդումը,  
 նորաստեղծական մտածելակերպի ձևավորումը,  
 նորաստեղծության մարդկային կապիտալի համալիր օգտագործումը,  
 նորաստեղծության շղթայի (նորաստեղծական նախագծի) բոլոր օղակներում (նոր 
գաղափարի հղացում – դրա հրապարակում – տեխնիկական նորույթ – առևտրայ-
նացում) հիմնական դերակատարների միջև երկխոսային համագործակցության 
գործելակերպի արմատավորումը, 

 նորաստեղծության առաջնորդումը:  
Նորաստեղծության հանրային բարձր վարկի ապահովումը բնավ էլ միայն քարոզ-

չության առարկա չէ, այլ մտածողության և արժեքային համակարգի խորքային փոփոխու-
թյան խնդիր: Եթե, օրինակ, պետության տնտեսական քաղաքականության հիմքում, բա-
ցահայտ կամ ներակա, դրված է առավելապես հումքային երկիր լինելու փիլիսոփայու-
թյունը (ինչպիսին Հայաստանն է կամ Ռուսաստանը), ապա դժվար է ակնկալել նորա-
ստեղծական խանդավառություն՝ որպես զանգվածային երևույթ: «Գիտելիքահենք» 

                                             
1 Տե՛ս S. Kaplan, 6 Ways To Create A Culture Of Innovation // http://www.fastcodesign.com/1672718/6-ways-to-
create-a-culture-of-innovation 
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տնտեսություն (նաև՝ կառավարում) չի կարող ձևավորվել, ոչ էլ «գիտելիքամետ» կրթահա-
մակարգ կամ էլ «գիտելիքակենտրոն» արժեքային համակարգ լինել, քանի դեռ գիտելիքի 
և գիտելիք արարողների ու սերմանողների հանրային վարկը շատ ավելի ցածր է, քան 
օլիգարխ-պատգամավորների, շոուբիզնեսի «աստղերի», քրեական հեղինակությունների 
և կուսակցական դուրսպրծուկների հեղինակությունը: Եթե հասարակության ամեն անդա-
մի ընձեռված չէ ստեղծագործական ինքնիրագործման լիարժեք հնարավորություն, ապա 
հանրությունը ոչ միայն չի կարող լիածավալ գործադրել իր անդամների նորաստեղծական 
ներուժը, այլև հարկադրված է հաշտվելու դրա շարունակական կորստյան հետ: 

Նորաստեղծության կարևոր պայմաններից մեկը մրցակցության ապահովումն է հան-
րային կյանքի բոլոր ոլորտներում: Եթե տնտեսության մեջ բացակայում է լիարժեք մրցակ-
ցային պայքարը, ապա դժվար է ակնկալել գաղափարների, առաջարկների, կարծիքների, 
ծրագրերի ազատ պայքար, առանց որի թերի է նորաստեղծությանն անհրաժեշտ միջա-
վայրը:  

Բացառիկ կարևոր է կազմակերպության առաջնորդի դերը: Զուտ կառավարչից 
առաջնորդը տարբերվում է հատկապես նրանով, որ ոչ թե ձգտում է սոսկ ապահովել 
կազմակերպության խնդիրների բնականոն իրականացումը, այլ միտված է նաև ապա-
գային՝ բարեփոխումների, նորամուծությունների: «Առաջնորդը որպես արարիչ» հարցա-
դրումը նոր չէ1, ավելին՝ քսան տարի առաջ արդեն հստակ ձևակերպվել է «մշակույթն 
սկսվում է առաջնորդից» սկզբունքը2: Կազմակերպության ղեկավարը հենց իրեն պետք է 
մատուցի որպես նորարարի, բարեփոխումների իրական ջատագովի: Ամերիկացի տեսա-
բան Ուորեն Բենիսը հորդորում է առաջնորդներին որակական անցում կատարել պահ-
պանողական ուսուցումից նորաստեղծականը. եթե առաջինը ենթադրում է իրերի վիճակի 
արդարացում, երկրորդը մղում է դրա վերափոխմանը3: 

Ոչ միայն նորաստեղծության մթնոլորտի, այլև առհասարակ հանրային առողջ կյան-
քի, անցնցում առաջադիմության համար կարևոր է կազմակերպության և ամբողջ հան-
րության ղեկավարների գործելակերպում կայունության և փոփոխականության հարաբե-
րակցության ճիշտ ապահովումը: Նորաստեղծությունն ինքնին փոփոխություն է, որպես 
այդպիսին՝ հարափոփոխ կյանքի, տնտեսական մրցակցության պայմաններում հաջողու-
թյան հասնելու (երբեմն պարզապես գոյատևման) գրավական: Հատկապես փոխակեր-
պումային բնույթի հասարակության համար նորաստեղծությունը կենսական անհրաժեշ-
տություն է, հանրային զարգացման հիմնական շարժիչը. բուն փոխակերպումը պահան-
ջում է շարունակական նորաստեղծություն, և վերջինիս որակով էլ պայմանավորված է 
հասարակության իրական փոխակերպումը: Իհարկե, ամեն փոփոխություն բնավ էլ չի 
կարելի ընկալել և ողջունել որպես նորաստեղծություն, իսկ հաճախադեպ ու անհիմն 
փոփոխությունների քանակն այնքան մեծ է, որ դրանց հեղինակներին անգամ հարկ է 

                                             
1 R. Fritz, The Leader as Creator // Transforming Leadership. Alexandria (Virginia), 1986, pp. 159-182. 
2 E.H. Schein, Organizational Culture and Leadership. San Francisco, 1997, p. 1–2. 
3 W. Bennis. On Becoming a Leader. New York: Basic Books, 2009, p. 70–73. 
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լինում հիշեցնել իրենց հիմնական դերակատարումը. «Կառավարիչների և առաջնորդ-
ների մեծ մասը քիչ է հետաքրքրված իրենց գործունեության բուն էությամբ, այն է՝ կայու-
նության կառավարմամբ»1: Այդուհանդերձ, նորաստեղծության մշակույթի արմատավոր-
մանը խանգարողը հակառակ երևույթն է՝ կայունության շեշտադրումը, երբ տարբեր մա-
կարդակի ղեկավարներ, հանուն «հանրային կայունության» ապահովման (իսկ իրակա-
նում սեփական իշխանության ամրապնդման), խեղում են նորաստեղծության ընթացքը:  

Իսկ չէ՞ որ ներկայում «փոխակերպումային» կամ «անցումային» անվանվող հասարա-
կությունները փոխակերպվում, անցում են կատարում «ազատ ձեռներեցության», հին լեզ-
վով ասած՝ «կապիտալիստական» տնտեսության, ուստի և կայունության ու փոփոխա-
կանության հարաբերակցությունը, այլ կերպ ասած՝ նորաստեղծության համակարգված 
կառավարումը պիտի որոշվի ոչ թե պետական սոցիալիզմին բնորոշ վարչահրամայական 
մեթոդներով, այլ նոր կացութաձևի հրամայականով: Իսկ թե ինչ է ընկած կապիտալիզմին 
ներքնապես հատուկ նորաստեղծությանը մղման, հարատև «ստեղծագործական կործան-
ման» (creative destruction) հիմքում սպառիչ պարզաբանել է Յոզեֆ Շումպետերը «Կապի-
տալիզմը, սոցիալիզմը և ժողովրդավարությունը» գրքում. «Կապիտալիզմն իր իսկ բնույ-
թով տնտեսական փոփոխության ձև է կամ մեթոդ, որը ոչ միայն երբեք չի դադարում, 
այլև չի կարող դադարել»2: Փոփոխությունները կարող են լինել տարբեր պատճառներով՝ 
պատերազմ, հեղափոխություն և այլն, բայց «դրանք չեն փոփոխությունների գլխավոր 
շարժիչը.... Հիմնական ազդակը, որը կապիտալիզմի շարժիչը մշտապես գործողության 
մեջ է պահում, գալիս է սպառողների համար նոր բարիքներից, արտադրության կամ 
փոխադրանու նոր մեթոդներից, նոր շուկաներից, արտադրության կազմակերպման նոր 
ձևերից, որ կապիտալիստական ձեռնարկությունը ստեղծում է»3: 

Այս դիտարկման լույսով հիմք ունենք եզրակացնելու, որ փոխակերպումային հասա-
րակություններում շիտակ առաջընթացին միտված հանրային ուժերի համար ամենամեծ 
բարդությունն այն է, որ բյուրոկրատական վերնախավը միշտ էլ հնարավորություն ունի 
նմանակելու «բարեփոխումներ», որոնք ընդհանուր ոչինչ չունեն իրական նորաստեղծու-
թյան հետ, այլ լոկ դրա թվացողությունն են:  

Նորաստեղծական գործունեության բարեհաջող ընթացքի հիմնական պայմաններից 
մեկը նորաստեղծության մշակույթի ձևավորումն է, և դրա հիմնախնդիրների համալիրը 
կարոտ է հետագա խորազնին վերլուծության: 

 

Հոդվածում քննարկվում է նորաստեղծության մշակույթի ձևավորումը՝ որպես նորաստեղ-
ծության կառավարման համակարգի կարևոր բաղադրիչ, իր նշանակությամբ տեխնոլոգիական, 
տնտեսական և կազմակերպական գործոններին չզիջող: Ինչպես առանձին կազմակերպության 
շրջանակներում, այնպես էլ ամբողջ հասարակության մակարդակում գլխավորն այնպիսի պայ-
մաններ ստեղծելն է, որ մարդիկ ցանկանան արարել նոր գաղափարներ, նոր տեխնոլոգիաներ, 
գործարարության և հանրային կյանքի կազմակերպման նոր մեթոդներ: 

                                             
1 C. Grey, The folly of change // World Business, 28 March 2006. 
2 J.A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy. London: Routledge, 2003, p. 82. 
3 Ibid., p. 83. 
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ВАЛЕРИЙ МИРЗОЯН 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

В статье рассматривается культурный аспект системы управления инновациями. Адекватная 
культурная среда не менее важна для успешной инновационной деятельности, чем экономические, 
технологические и организационные факторы. Проблемы формирования инновационной культуры 
рассматриваются как в рамках отдельной организации, так и на социетальном уровне. Главное – 
создание мотивации как у членов организации, так и у граждан общества к созданию новых идей, 
новых продуктов и технологий, новых методов ведения бизнеса и организации социальной жизни. 

 
VALERI MIRZOYAN 

 

PROBLEMS OF FORMATION OF INNOVATION CULTURE  
 

In this article, some problems of innovation management are discussed. According to author, 
cultural factors are as important for effective innovation process as economical, technological and 
organizational factors. Both on organizational and societal levels, there must be an adequate cultural 
climate, which motivates people to desire to seek out new creative ideas, new ways to improve products 
and technologies, new methods for business and for organization of whole social life.  

 

 
 

ՌՈՒԲԵՆ ԱԼՈՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ  
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՊՈՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ  

 

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  
ՀՀ-ՈՒՄ 

 
Հիմնաբառեր. լոգիստիկ համակարգեր, առևտրամիջնորդային 

օղակ, տեղեկատվական համակարգ, օպերատիվ 
և կոորդինացիոն գործառույթներ, նպատակային 
շուկա 

 
Փոփոխվող իրավիճակին արագ արձագանքումը` համապատասխան միջոցառում-

ների ձեռնարկումը, սպառողների պահանջմունքների և ցանկությունների առավել լրիվ 
բավարարման ուղղությամբ ապրանքային շուկայի զարգացման կարևոր նախադրյալ-
ներից է: Դրա լուծումը շատ երկրներում հնարավոր դարձավ լոգիստիկական համա-
կարգեր ձևավորելու շնորհիվ, որոնց օղակներ համարվող արտադրական և առևտրական 
կազմակերպությունները, առևտրամիջնորդ և այլ միավորներ համատեղ գործունեությամբ 



 71

նպաստեցին շուկայի իրավիճակի զգալի բարելավմանը: Լոգիստիկայի ժամանակակից 
խնդիրներին համապատասխան՝ մեծ ուշադրություն է հատկացվում դրա երկու հիմնա-
կան` օպերատիվ և կոորդինացիոն գործառույթների իրականացմանը: Օպերատիվ գոր-
ծառույթներն անմիջականորեն կապված են նյութական արժեքների շարժի կառավարման 
հետ` մատակարարման, արտադրության և բաշխման ոլորտներում, իսկ կոորդինացիոն 
գործառույթների թվին են դասվում նյութական ռեսուրսների վերաբերյալ արտադրական 
կազմակերպության պահանջմունքների որոշումը, նպատակային շուկաների վերլուծու-
թյունը, պոտենցիալ շուկաների իրավիճակի կանխատեսումը, ինչպես նաև ստացված 
պատվերներին և հաճախորդների պահանջմունքներին առնչվող տվյալների մշակումը: 
Ակնհայտ է, որ նշված գործառույթները վերաբերում են ապրանքների պահանջարկի և 
առաջարկի հավասարակշռության ապահովմանը: Կոորդինացիոն գործառույթների 
շրջանակներում առանձնացվում է օպերատիվ պլանավորումը, որի հիմնական նպատակը 
պաշարների կրճատումն ու դրանց օպտիմալ չափի սահմանումն է` չնվազեցնելով գործու-
նեության արդյունավետությունը: 

Մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնների ազդեցությամբ մեր հանրապետու-
թյունում դեռևս չեն ձևավորվել լոգիստիկական համակարգեր, որոնց օղակ համարվող 
կազմակերպությունները կարող են զգալիորեն բարելավել իրենց գործունեության արդյու-
նավետությունը: Խոսքը, բնականաբար, չի վերաբերում այն արտադրական և առևտրա-
կան կազմակերպություններին, որոնք մենաշնորհային դիրք ունեն շուկայում կամ աշխա-
տում են ստվերում և ստանում գերշահույթ: Լոգիստիկայի ձևավորման և զարգացման 
առաջին փուլի համար ՀՀ-ում ստեղծված են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, սակայն 
շղթայի պոտենցիալ օղակ համարվող կազմակերպությունները պետք է նախաձեռնու-
թյուն ցուցաբերեն և բանակցություններով շահերի ներդաշնակեցման, հսկողության 
իրականացման, կառավարման և բազմաթիվ այլ խնդիրների լուծմամբ փոխհահամա-
ձայնություն ձեռք բերեն: 

Ապրանքային շուկայի զարգացման, այնուհետև ձևավորվող լոգիստիկական համա-
կարգերի գործունեության արդյունավետության բարձրացման կարևոր նախադրյալ է 
շուկայի իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության հայթայթումը բոլոր հնարավոր մե-
թոդներով, միջոցներով և աղբյուրներով: Դիտարկումները և զարգացած երկրների փոր-
ձը ցույց են տալիս, որ նշված խնդիրը մեծ հաջողությամբ կարող է լուծել առևտրամիջ-
նորդ օղակը, որը գործունեություն է ծավալում ամբողջ շուկայում կամ դրա հիմնական 
հատվածներում (սեգմենտներում): 

Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում լոգիստիկայի զարգացումը շատ երկրնե-
րում բնութագրվում է նրանով, որ արտադրող ֆիրմաները մասնագիտացված կազմակեր-
պություններին (առևտրամիջնորդներին) են փոխանցում պատրաստի արտադրանքի 
բաշխման հսկողության գործառույթը: Այդ միտումը սկզբում ի հայտ եկավ Արևմտյան 
Եվրոպայում և Ճապոնիայում, իսկ այնուհետև՝ ԱՄՆ-ում: Մասնագիտացված կազմակեր-
պությունները, բացի նշված գործառույթից, իրենց վրա են վերցնում նաև փոխադրվող 
ապրանքի պահպանումը, պաշարների կառավարումը, պատվիրատուի սպասարկումը և 
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գործընկերների (լոգիստիկական շղթայի օղակ համարվող կազմակերպությունների) հա-
մար տեղեկատվական համակարգերի ստեղծումը: 

Տեղեկատվական համակարգի ձևավորումը բարդ և բազմապլան գործընթաց է, 
որում օգտագործվում են ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 
նվաճումները, նորագույն համակարգչային համակարգերը, որոնք հնարավոր են դարձ-
նում արտադրական և իրացման գործընթացների կառավարումը: Ինչ վերաբերում է 
տեղեկատվական լոգիստիկային՝ ապա այն կազմակերպում է տվյալների հոսքը, որոնք 
առնչվում են մատակարարմանը, արտադրությանը և իրացմանը՝ միասնականության 
մեջ: Նշված ոլորտները, իրենց հերթին, ներառում են նաև բազմաթիվ այլ գործընթաց-
ներ, որոնց փոխկապվածությունն ապահովում է տեղեկատվական լոգիստիկան: Վերջինս 
այդ ընդհանուր համակարգի մի տարրն է, ուստի դրա արդյունավետ գործունեությունը 
հնարավոր է միայն ամբողջ արտադրության լոգիստիկական սկզբունքներին անցնելու 
պայմաններում:  

Լոգիստիկայի տեղեկատվական ապահովումը պահանջում է նաև համապատասխան 
ծրագրային ապահովում, որի օգնությամբ ամբողջ համակարգը կգործի որպես մեկ ամ-
բողջություն: Տվյալ պարագայում գլխավոր խնդիր է բոլոր ստորաբաժանումների միավո-
րումը ստեղծվող ենթակառույցի միջոցով: Դա հնավարություն կընձեռի հուսալի կապ 
ապահովելու կառավարման գործընթացի մասնակիցների միջև: 

Տեղեկատվական լոգիստիկայի կիրառման լայն ոլորտ է առևտուրը: Համապատաս-
խան տեխնիկայի ներդրումը կոմերցիոն խնդիրներ լուծող ստանդարտ համակարգերում 
կարող է բարձրացնել տեղեկատվական համակարգերի մատչելիությունը և օգտակարու-
թյունը: Այդպիսիք կարող են լինել համակարգիչները, դրամարկղային տերմինալները, 
հաշվիչ դրամարկղային մեքենաները և այլն: Նշված միջոցները հնարավորություն են 
ընձեռում ստանալու մեծ ծավալի տեղեկատվություն առևտրական գործունեության տար-
բեր ոլորտների ցուցանիշների վերաբերյալ և հսկողություն իրականացնելու կազմակեր-
պության ամենօրյա գործունեության վրա: 

Մեր կարծիքով՝ առևտրամիջնորդ օղակի գործառույթները ՀՀ-ում լոգիստիկական 
շղթայի ձևավորման պարագայում պետք է լինեն. 

1. Այդ շղթայի օղակ համարվող արտադրական ձեռնարկություններից առաքվող 
ապրանքների տեսակավորումը, փաթեթավորումը, չափածրարավորումը, պահ-
պանման կազմակերպումը, արտադրական տեսականու վերափոխումը առևտրա-
կանի և համապատասխան առաքումների կազմակերպումը մանրածախ առևտրա-
կան ցանցին` վերջինիս ներկայացրած պատվերների հիան վրա: 

2. Մանրածախ առևտրականների կողմից շուկայի առանձին հատվածների պահանջ-
ների, կենսապարբերաշրջանի անկման փուլում հայտնված ապրանքների, սպա-
ռողների նոր պահանջմունքերի, սեփական դիտարկումների արդյունքների վերա-
բերյալ ստացված և նմանատիպ այլ տեղեկատվության ժամանակին ներկա-
յացումը արտադրական ձեռնարկություններին՝ նրանց գործունեությունը առավել 
մեծ չափով համապատասխանեցնելով շուկայական փոփոխվող պայմաններին: 
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3. Իրացման գործառնությունների կազմակերպումը, վաճառողների անունից գոր-
ծարքների կնքումը այն մանրածախ առևտրական կազմակերպությունների հետ, 
որոնք լոգիստիկական շղթայի օղակ չեն: Տվյալ դեպքում միջնորդ առևտրական 
կազմակերպությունը երաշխիքներ պետք է ներկայացնի համակարգի այլ օղակ-
ներին վճարման հարցում: 

4. Ապրանքաշարժի ռացիոնալ ուղիների մշակման խնդիրը այդ շղթայում պետք է 
ամբողջությամբ դրվի միջնորդ առևտրական կազմակերպության վրա, որը համա-
պատասխան վայրերում ստեղծված պահեստային տնտեսություններից կիրակա-
նացնի առաքումներ շղթայի օղակ համարվող մանրածախ առևտրական կազմա-
կերպություններին: 

5. Գովազդային միջոցառումների կազմակերպումը և իրականացումը` ելնելով առա-
ջադրված խնդիրների լուծման շահերից: 

6. Տեխնիկական ծառայությունների մատուցումը, հետվաճառքյա տեխնիկական 
ապասարկումը և այլն: 

Արտերկրի գործընկերների հետ արտաքին առևտրային գործառնություններ իրակա-
նացնելու պարագայում միջնորդ առևտրականների վրա կարելի է դնել նաև այլ գործա-
ռույթներ, հատկապես՝ ապահովագրումը, ապրանքների մաքսազերծումը, փոխադրումը և 
այլն: 

Ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին շուկաներում մեծ կարևորություն է ձեռք բերում 
սպառողների սպասարկման պատշաճ մակարդակի ապահովումը՝ համալիր ծառայու-
թյունների ցուցաբերման միջոցով: Նախորդ տնտեսական համակարգում գործող խոշոր 
առևտրական կազմակերպությունները գնորդներին մատուցում էին ավելի քան չորս 
տասնյակ ծառայություններ, իսկ ներկայում ՀՀ-ում գործող խոշոր առևտրական կազմա-
կերպություններում մատուցվող ծառայությունների անվանացանկը անհամեմատ ավելի 
փոքր է: 

Շուկայի զարգացման և հանրապետության բնակչության պահանջմունքների բավա-
րարման մակարդակի բարձրացման գործում մեծ է տնտեսության պետական կարգավոր-
ման դերը: Դա հատկապես կարևորվում է առևտրի ոլորտում, որի կառավարման հա-
մակարգում տնտեսական վերափոխումներն իրենց բացասական ազդեցությունն ունեցան 
սպառողական շուկայի վրա՝ զգալիորեն նվազեցնելով նրա հագեցման և ապրանքային 
հոսքերի կարգավորման հնարավորությունները: 

Շուկայական հարաբերությունների զարգացման ներկա փուլում պետությունը պատ-
շաճ մակարդակով պետք է լուծի առևտրի ոլորտին առնչվող մի շարք խնդիրներ. 

- առաջին անհրաժեշտության ապրանքների և պահանջարկի միջև հավասարա-
կշռության ապահովումը, 

- բանկային համակարգի, առևտրային կառույցների, տրանսպորտի, հաղորդակցու-
թյան, կապի ոլորտրների գործունեության արդյունավետ ձևերի միջոցով զար-
գացման առաջնահերթության առանձնացումը և անհրաժեշտ համամասնություն-
ների ապահովումը առևտրում, 
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- արտահանման և ներմուծման քվոտաների սահմանումը և լիցենզավորումը (ար-
տոնագրումը), որ հնարավորություն կընձեռի պահպանելու, հայրենական սպա-
ռողների և արտադրողների շահերը, 

- արտաքին առևտրատնտեսական գործունեության խթանումը՝ նպատակ ուենալով 
ավելացնելու արտահանման ծավալները ո՛չ այն ապրանքների հաշվին, որոնց 
արտադրության ծավալները դեռս փոքր են, և որոնք հիմնականում սպառվում են 
տեղերում, 

- օրենսդրորեն շուկա դուրս բերվող ապրանքների պատշաճ որակ ապահովումը, 
սպառման համար անվտանգությունը, գների չհիմնավորված աճի կանխումը և 
այլն: 

Առևտրային հարաբերությունների հետագա զարգացման գործընթացում էական են 
սպառողների շահերի պաշտպանությունը, դրա ապահովման եղանակներն ու մակար-
դակը: 

Սպառողների շահերի և իրավունքների պաշտպանության գործում կարևոր դեր ունեն 
նաև հասարակական շարժումներն ու կազմակերպությունները: Վերջիններս օժտված են 
իրենց կանոնադրություններով նախատեսված մի շարք իրավունքներով, որոնց մի մասը 
գործնական կիրառություն չի ստանում: Ներկայում քաղաքացու՝ որպես սպառողի, իրա-
վունքների պաշտպանության հիմնական եղանակներն են՝ իրավունքի ճանաչումը, մինչև 
իրավունքի խախտումը եղած դրության վերականգնումը, իրավունքը խախտող կամ 
խախտման վտանգ ներկայացնող գործողությունների կանխումը: Դրանք դեռևս բավա-
րար համարել չի կարելի, քանի որ, մեր կարծիքով, բացակայում է սպառողի իրավունքը 
խախտող կազմակերպության կողմից որոշակի տույժի վճարումը նրան, ինչը ներկա 
պայմաններում կբարձրացներ արտադրական և առևտրական կազմակերպությունների 
զգոնությունը սպառողների շահերի պաշտպանության առումով, ինչպես նաև կնպաստեր 
շուկայի հետագա զարգացմանը: 

 
 Ապրանքային շուկայի իրավիճակի ուսումնասիրումը և համապատասխան միջոցների ձեռ-

նարկումը բնակչության պահանջմունքների առավել լրիվ բավարարաման նպատակով հոդվածում 
դիտվում է նրա զարգացման հիմք: Ձեռնարկվող միջոցառումների շարքում մեծ տեղ է հատկացվել 
լոգիստիկական համակարգերի ձևավորմանը, առևտրամիջնորդային գործառնությունների զար-
գացմանը, որոնք էական դեր ունեն նաև լոգիստիկական շղթայում, առևտրի պետական կարգա-
վորման արդյունավետությանը և սպառողների իրավունքների ու շահերի պաշտպանությանը: 
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АРУТЮН ПАПОЯН 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ 
 

 В статье исследование конъюнктуры товарного рынка и принятие соответствующих мер для 
полного удовлетворения потребностей населения считаются основой для его развития. В числе 
предпринимаемых мер особое место уделяется образованию логистических систем, развитию торг-
овопосреднеческих операций, которые имеют также существенную роль в логистической цепочке, 
повышению эффективности государственного контроля и защите прав и интересов потребителей.  

 
RUBEN ALOYAN  
HARUTYUN PAPOYAN 

 
THE ISSUES OF DEVELOPMENT OF GOOD MARQET IN RA 

 
 Research of the product market position and acceptance of the suitable methods for the full 

satisfaction of the population needs are the basis for the market development. In the undertakes 
methods special place is paid to the organization of the logistic systems, to the development of 
intermediary operations, which have also important place in logistic chain, in the increase of 
effectiveness in governmental control over the trade and in the protection of the rights and interests of 
the customers. 

 
 
 
ԳԱՅԱՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 
ՀՀՀՀ  ՏՏՆՆՏՏԵԵՍՍՈՈՒՒԹԹՅՅԱԱՆՆ  ՄՄՐՐՑՑՈՈՒՒՆՆԱԱԿԿՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ  ԵԵՎՎ  ԱԱՐՐՏՏԱԱՀՀԱԱՆՆԵԵԼԼԻԻ  ՈՈՒՒ  ՈՈՉՉ  

ԱԱՐՐՏՏԱԱՀՀԱԱՆՆԵԵԼԼԻԻ  ՀՀԱԱՏՏՎՎԱԱԾԾՆՆԵԵՐՐԻԻ  ԱԱՐՐՏՏԱԱԴԴՐՐՈՈՂՂԱԱԿԿԱԱՆՆՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ  
 

Հիմնաբառեր. արտահանելի հատված, ոչ արտահանելի հատ-
ված, մրցունակություն, արտադրողականություն, 
անվանական աշխատավարձ, իրական աշխա-
տավարձ 

 
Ցանկացած տնտեսության արտահանելի հատված, բացի արտաքին աշխարհի ար-

տահանելի հատվածի հետ մրցելուց, որոշակի մրցակցության մեջ է ներքին ոչ արտա-
հանելի հատվածի հետ՝ ռեսուրսների ձեռքբերման համար: ՀՀ տնտեսության այս երկու 
հատվածների վերլուծությունը թույլ կտա բացահայտելու ներքին մրցակցության, ինչպես 
նաև ներքին իրական փոխարժեքի միտումները: Ընդհանրապես այն ապրանքները, 



 76

որոնք ներառված են կամ կարող են ներառվել միջազգային առևտրում որպես արտա-
հանում կամ ներմուծում՝ դասակարգվում են իբրև արտահանելի ապրանքներ: Փաստո-
րեն այն ապրանքները, որոնք ժամանակավորապես առևտրի առարկա չեն՝ կապված 
որևէ սահմանափակման հետ, իրականում համարվում են ներուժային արտահանելի 
ապրանքներ: Բացի դրանից, արտահանելիության բնույթը կամ աստիճանը կախված է 
նաև իրական փոխարժեքից: Իրականում թվով շատ քիչ ապրանքներ և ծառայություններ 
կարող են համարվել լիովին ոչ արտահանելի՝ անկախ իրական փոխարժեքի փոփոխու-
թյուններից: Արտահանելի և ոչ արտահանելի ապրանքների տարանջատումը առանց-
քային կարևորություն ունի ներքին գների կառուցվածքը և իրական փոխարժեքի շարժերը 
ճիշտ հասկանալու համար: Այնուամենայնիվ, որոշ ապրանքների ներքին հատկություն-
ներ որոշում են վերջիններիս արտահանելիության աստիճանը: Բալասայի և Սամուելսոնի 
կողմից առաջարկվում է արդյունաբերությունը դիտարկել որպես արտահանելի ճյուղ, իսկ 
ծառայությունները` ոչ արտահանելի: Հիմնական տարաձայնությունները կապված են 
գյուղատնտեսության և շինարարության ճյուղերի դասակարգման հետ: 

Տնտեսագիտական հետազոտություններում գյուղատնտեսությունն ուղղակի բացառ-
վում է վերլուծություններից: Պատճառը պետության ակտիվ միջամտության հետևանքով 
գների ձևավորման ոչ շուկայական մեխանիզմներն են: Բացի դրանից, գյուղատնտե-
սությունը արտահանելի ճյուղ է համարվում այն դեպքում, երբ նրա արտադրանքի ավելի 
քան 10%-ն արտահանվում է: Նման մոտեցման թերությունը ներմուծված գյուղատնտե-
սական ապրանքների ծավալների անտեսումն է: ՀՀ-ում վերջին 12 տարիներին գյուղա-
տնտեսական ապրանքների արտահանումը չի գերազանցել ողջ գյուղատնտեսական ար-
տադրանքի 3%-ը՝ կազմելով միջինը 1.79%:  

Ինչ վերաբերում է շինարարության ճյուղի դասակարգմանը, ապա եթե այստեղ դի-
տարկում ենք արտադրողականության և գների շարժերը՝ ճյուղը կարելի է համարել ար-
տահանելի, քանի որ ոչ արտահանելի ճյուղում արտադրողականության աճը սահմանա-
փակված է: Մյուս կողմից` եթե այս ճյուղը դիտարկում ենք վերջնական ապրանքի արտա-
հանելիության տեսանկյունից, ապա ոչ արտահանելի է: Ծառայությունների ճյուղը բոլոր 
վերլուծական նյութերում համարվում է ոչ արտահանելի: Ելնելով վերոնշյալ դատողու-
թյուններից՝ ՀՀ տնտեսության վերլուծությունների համար արտահանելի հատված դի-
տարկվել է արդյունաբերության ճյուղը, իսկ ոչ արտահանելի հատված՝ մյուս երեք 
ճյուղերը: 

Համաշխարհային ճգնաժամը բացահայտեց տնտեսական աճի անկայուն հիմքերը: 
Մինչև ճգնաժամը աճի շարժիչ ուժը շինարարության ճյուղն էր: Այս ժամանակահատվածը 
առանձնանում էր արտարժութային ներհոսքի և ներքին պահանջարկի աճի բարձր 
տեմպերով, ինչն էլ նպաստեց տնտեսության ոչ արտահանելի հատված համարվող շինա-
րարության դերի կտրուկ մեծացմանը: Շինարարության ճյուղի զարգացման առաջանցիկ 
տեմպերը կարճ ժամկետում կարևոր բազմարկչային ազդեցություն ունեցան երկրի 
տնտեսական աճի վրա, սակայն երկարաժամկետում ճյուղը չկարողացավ առաջատար 
դիրքերում մնալ, քանի որ տեղական շուկան բավական փոքր էր, և արդյունքն էլ արտա-
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հանելի չէր: Ճգնաժամի ազդեցությամբ շինարարության մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում կրճատ-
վեց, աճեցին ծառայությունների և արդյունաբերության մասնաբաժինները: 

Դիտարկելով ՀՀ զբաղվածության ճյուղային կառուցվածքը՝ կարելի է տեսնել տնտե-
սական ակտիվության բաշխվածության անհամաչափություն տնտեսության տարբեր ճյու-
ղերում: Չնայած մինչև ճգնաժամը աչքի ընկնող շինարարության բումին` այնուամենայնիվ 
այս հատվածում դիտարկվող տարիներին զբաղվածները կազմել են ընդհանուր զբաղ-
վածների ամենափոքր մասը՝ 2012 թ. դրությամբ 4.9%: Ծառայությունների ոլորտի աճի 
բարձր տեմպերը արտացոլվում են նաև զբաղվածության կառուցվածքում, իսկ համեմա-
տաբար փոքր ավելացված արժեք ստեղծող գյուղատնտեսությունում զբաղվածների թիվը 
ընդհանուր զբաղվածների մեջ ամենամեծ մասն է կազմում՝ 2012 թ. դրությամբ 39.7%:  

 
 

 
 

Գծապատկեր 1. ՀՀ ՀՆԱ և զբաղվածության կառուցվածքի դինամիկան 2003-2012 թթ.1 
 
Տնտեսության տարբեր ոլորտներում արտադրողականության ցուցանիշներն էակա-

նորեն տարբերվում են միմյանցից: ՀՀ-ում արտադրողականության ամենաբարձր մա-
կարդակը գրանցվել է արտահանման ուղղվածության ճյուղերում, ինչպես նաև այն ոլորտ-
ներում, որտեղ զգալի է օտարերկրյա սեփականության առկայությունը:  

Աշխատաշուկայի կառուցվածքն ուրվագծում է աշխատուժի խիստ անարդյունավետ 
բաշխում տնտեսության ճյուղերի միջև: Ներկայում ՀՀ երեք ամենաարտադրողական 
ոլորտներին (ֆինանսական միջնորդություն, հանքարդյունաբերություն և շինարարու-
թյուն) բաժին է ընկնում երկրում ընդհանուր զբաղվածության ընդամենը 9%-ը: Միևնույն 
ժամանակ աշխատուժի գրեթե կեսը կենտրոնացած է արտադրողականության ամենա-
ցածր մակարդակ ունեցող երեք ոլորտներում (կացության և հանրային սննդի կազմակեր-
պում, գյուղատնտեսություն, կրթություն): 

 

                                             
1 Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ տարեգրքեր և հեղինակի հաշվարկներ: 
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Գծապատկեր 2. Աշխատանքի արտադրողականությունը (մեկ աշխատողի հաշվով 
ավելացված արժեք, ՀՀ դրամ) 2011 թ.1 

 
Տնտեսության այսպիսի անհավասարաչափ զարգացումը փաստում է նրա ցածր 

բազմազանեցման և եկամուտների անհավասարաչափ բաշխվածության մասին: Իսկ այս 
միտումը երկարաժամկետում կարող է բացասաբար անդրադառնալ մրցունակության 
վրա: ՀՀ տնտեսության բազմազանեցման մակարդակի գնահատման նպատակով կի-
րառվել են 2 հիմնական՝ արտադրության կազմակերպման և տնտեսության տեսակի վրա 
հիմնված տեսություններն իրենց համապատասխան ցուցանիշներով՝ համեմատականներ 
անցկացնելով հարևան Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ: 

Արտադրության կազմակերպման տեսությանը համապատասխան` գնահատվել են 
Հայաստանի և հարևան երկրների տնտեսությունների կենտրոնացման աստիճանը բնու-
թագրող Օգիվայի, անորոշության և Հերֆինդալի ինդեքսները: Այս 3 ինդեքսների հաշ-
վարկները ցույց են տալիս, որ ՀՀ տնտեսությունը հարևան երկրների համեմատ առավել 
բազմազանեցված է: Սակայն ՀՀ-ում այդ ինդեքսների աճի տեմպերը բավական տատա-
նողական են, և ճգնաժամը ավելի մեծ չափով հարվածել է հենց մեր երկրի տնտե-
սությանը: 

Երկրորդ տեսությամբ համեմատվել է Հայաստանի տարբեր մարզերի տնտեսական 
ակտիվությունը մինչև ճգնաժամը և ճգնաժամից հետո: Ստացված արդյունքները փաս-
տում են, որ արդյունաբերությունը հիմնական ճյուղ է համարվում Լոռու, Կոտայքի և Սյու-
նիքի մարզերի ու Երևան քաղաքի համար, գյուղատնտեսությունը՝ Արագածոտնի, Արա-
րատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Շիրակի, Վայոց ձորի և Տավուշի, ծառայությունները 

                                             
1 Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ տարեգրքեր և տարբեր հրապարակումներ, հեղինակի հաշվարկներ: 
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համատարած բաշխված են ՀՀ ողջ տարածքում, իսկ շինարարությունը աչքի է ընկնում 
կենտրոնացվածության բարձր ցուցանիշով Երևան քաղաքում և Կոտայքի մարզում: Ընդ 
որում առավել բազմազանեցված տնտեսություններ ունեն Լոռու, Սյունիքի, Տավուշի մար-
զերը և Երևան քաղաքը:  

Դիտարկվող ողջ ժամանակահատվածում տնտեսության և՛ արտահանելի, և՛ ոչ ար-
տահանելի հատվածների աշխատավարձերը աճի միտում են ունեցել: Ընդ որում պահ-
պանվել է ըստ աշխատավարձերի մակարդակների ճյուղերի հերթականությունը: Այսպես` 
դիտարկվող տարիներին աշխատավարձի ամենաբարձր մակարդակն ունեցել է շինարա-
րությունը, այնուհետև՝ արդյունաբերությունը, ծառայությունները, և ամենացածր մակար-
դակը՝ գյուղատնտեսությունը: Նույնն է միտումը նաև իրական աշխատավարձերի մասով, 
որոնք 2012 թ. համապատասխանաբար կազմել են 160660, 146086, 112238 և 86632 
դրամ:  

 

 
 

Գծապատկեր 3. Իրական և անվանական աշխատավարձերի դինամիկան 2002-2012 թթ.1 
 
Արդյունաբերության և ծառայությունների ճյուղերում աշխատավարձի աճը ուղեկցվել 

է արտադրողականության բարձրացմամբ: Իսկ շինարարության ճյուղում նրա բարձր 
մակարդակը հիմնականում պայմանավորված է զբաղվածների թվի կրճատմամբ: 

ՀՀ իրական արդյունավետ փոխարժեքի դինամիկայի և մրցակից ու գործընկեր 
երկրների համապատասխան ցուցանիշների վերլուծությունը փաստում է, որ դրանք 
հիմնականում համահունչ են վերոնշյալ զարգացումներին և 2000-2011 թթ. միտված են 
եղել արժևորմանը: Քանի որ դիտարկվող երկրները զարգացող երկրներ են, ապա 
կարելի է եզրակացնել, որ այսպիսի միտումը արտացոլում է համաշխարհային շուկայում 
վերջին տարիներին նկատված կառուցվածքային տեղաշարժերը և զարգացող երկրների 
աճի առաջանցիկ տեմպերը զարգացած երկրների նկատմամբ:  

                                             
1 Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ տարեգրքեր և հեղինակի հաշվարկներ: 
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Գծապատկեր 4. ՀՀ և մրցակից ու գործընկեր երկրների իրական արդյունավետ 
փոխարժեքների (2000=100) դինամիկան 2000-2011 թթ. 1 

 
 

Հայաստանը գնային մրցունակության տեսանկյունից մրցակից երկրների համեմատ 
միջին կատարողական ունի՝ զիջելով հարևաններ Վրաստանին և Ադրբեջանին, գերա-
զանցելով Արևելյան Եվրոպայի այնպիսի երկրների, ինչպիսիք են Հունգարիան, Բուլղա-
րիան, Չեխիան, Սլովակիան, Մոլդովան: ԱՊՀ երկրներից Ռուսաստանը դիտարկվող 
տարիներին աչքի է ընկել արժևորման ամենամեծ տեմպերով: 

 

  
Գծապատկեր 5.  ՀՀ տնտեսության արտահանելի և ոչ արտահանելի հատվածների և ներքին 

իրական փոխարժեքի դինամիկան 2001-2012 թթ. (2001=100)1 

                                             
1 Աղբյուր՝ ՀՀ ԿԲ և Համաշխարհային բանկ՝ «Համաշխարհային զարգացման ցուցանիշներ» (WDI),  հեղի-
նակի հաշվարկներ: 

Իսրայել 
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Այսպիսով՝ անցման շրջանի քաղաքական և տնտեսական բարդությունները, ներկա 
փուլում ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքները և նոր ալիքի սպասումները 
իրենց ազդեցությունն են թողել ՀՀ տնտեսության հիմնարար փոփոխականների վրա: 
Հայաստանի տնտեսությունը, դեռևս չունենալով համակողմանի զարգացած ֆինանսա-
կան շուկա, որը կկարողանար ամբողջությամբ կլանել ներքին և արտաքին ցնցումները, 
դրանց արձագանքում է փոխարժեքի տատանումներով, որոնք առաջացնում են արտա-
հանման և ներմուծման, տրանսֆերտների, եկամուտների ու կապիտալի հոսքերի տատա-
նումներ և ազդում երկրի վճարային հաշվեկշռի վրա:  

Կատարված վերլուծությունից երևում է, որ մինչև 2005 թ. արտահանելի հատվածը 
ընդգծված մրցակցային առավելություն է ունեցել ոչ արտահանելի հատվածի համեմատ: 
Սակայն հակառակ միտում է նկատվել մինչև ճգնաժամը: Ճգնաժամից հետո արտա-
հանելի հատվածի մրցունակությունը շարունակում է վերականգնել իր դիրքերը: 

Վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ հստակ կապ գոյություն ունի հաշ-
վարկված ներքին իրական փոխարժեքի և արտադրողականության միջև, ինչը փաստում 
է իրական փոխարժեքի՝ որպես մրցունակության ապահովման գործիքի, կարևորությունը: 

 
Հոդվածը նվիրված է ՀՀ տնտեսության արտահանելի և ոչ արտահանելի հատվածների 

արտադրողականության վերլուծությանը և տնտեսական աճի անկայուն հիմքերի բացահայտմանը: 
Դիտարկվել է նաև գնային մրցունակության շարժընթացը ներքին իրական փոխարժեքի միտում-
ների վերլուծությամբ՝ հաշվի առնելով իրական փոխարժեքի՝ որպես մրցունակության ապահովման 
գործիքի, կարևորությունը: 

 
 
ГАЯНЕ АВАГЯН  

 

KОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ РА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ЭКСПОРТИРУЕМЫХ И НЕЭКСПОРТИРУЕМЫХ ОТРАСЛЕЙ 

 

Статья посвящена анализу производительности экспортируемых и неэкспртируемых отраслей 
экономики РА и выявлению нестабильных основ экономического роста. Рассмотрена также дина-
мика ценовой конкурентоспособности с помощью анализа тенденций внутреннего реального 
обменного курса, учитывая важность последнего, как инструмента обеспечения конкурентоспособ-
ности. 

 

                                                                                                                                          
1 Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ տարեգրքեր և տարբեր հրապարակումներ, ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայք՝ www.cba.am,  
հեղինակի հաշվարկներ: Ներքին իրական փոխարժեքի հաշվարկման համար հիմք են տնտեսության ճյուղե-
րի տարեկան դեֆլյատորները և իրական ՀՆԱ-ում ճյուղերի տեսակարար կշիռները: Վերջիններս թույլ են 
տվել նախ ստանալ արտահանելի և ոչ արտահանելի հատվածների տարեկան դեֆլյատորներ, իսկ այնու-
հետև երկու տարբերակով հաշվարկել ներքին իրական փոխարժեք: Առաջին տարբերակում ոչ արտահանելի 
հատվածում ներառվում է գյուղատնտեսության ճյուղը, իսկ երկրորդում՝ ոչ: Դիտարկվող տարիներին այս 
երկու տարբերակով հաշվարկված ներքին իրական փոխարժեքների ընդհանուր միտումը համընկնում է: 
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GAYANE AVAGYAN  
 

THE COMPETITIVENESS OF ECONOMY RA AND THE EXPORT PERFORMANCE OF 
INDUSTRIES AND NON-EXPORTED 

 
This article devoted to analyses the performance of the exported and non-exported sectors of 

economy RA and identify unstable foundations of economic growth. We considered also the dynamics of 
price competitiveness by analyzing trends of internal real exchange rate , considering the importance of 
the real exchange rate as a tool of ensuring competitiveness. 

 
 
 
 

ՎԱՀԱՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
ԱՆԱՀԻՏ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
 

ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Հիմնաբառեր.  նորմա, նորմատիվային կարգավորում, մրցակ-

ցային տնտեսություն, պարբերաշրջանային տա-
տանում 

 
 Հայաստանի Հանրապետությունն իր անկախությունը կերտել է իրավիճակներից 

բխող այնպիսի հիմնախնդիրների լուծման ճանապարհով, ինչպիսիք են մրցակցային 
միջավայրի բարելավմամբ ու պաշտպանությամբ տնտեսության բոլոր օղակների համար 
հավասար պայմանների ապահովումը, արդյունաբերական քաղաքականության արդյու-
նավետ իրականացումը, գիտելիքահենք տնտեսության նախադրյալների ստեղծումը, 
համաշխարհային տնտեսությանն ինտեգրման ընդլայնման և խորացման գործընթացում 
միջազգային չափանիշներին համարժեք որակի ու մակարդակի ձեռքբերումը: Այս դա-
սակարգված հիմնախնդիրները տնտեսության զարգացման յուրաքանչյուր փուլում իրենց 
արդիականության երանգն են փոխում` կապված տրված լուծումների շրջանակների ար-
դյունքների տարբերությունների հետ, բայց ոչ` կարևորությունը, քանի որ տնտեսական 
քաղաքականության տարբեր ուղղություններով մշակված բազմաթիվ ծրագրերի հիմքում 
դրվել են կյանքի որակի բարձրացմանը նպաստող առանցքային դրույթներ: Դրանց կեն-
սագործման հիմքը կազմող նորմատիվային կարգավորումը, որպես հիմնական մակրո-
տնտեսական կարգավորման լծակ, նոր իրավիճակի պահանջներին համահունչ, հանրա-
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պետության հիմնական գերակայությունների վրա հենվելով, կարող է ապահովել պետա-
կան պարտքի արդյունավետ օգտագործումը՝ լուսավոր երանգ տալով տնտեսական զար-
գացման քաղաքականության արդի խնդիրների լուծման նոր եղանակներին:  

Ժամանակակից շուկայական տնտեսությունը ՀՀ-ում հանդես է գալիս որպես խառը 
տնտեսական համակարգ, և այդ համակարգում պետության հիմնական խնդիրը երկրի 
տնտեսական ու սոցիալական կայունության ապահովումն է: Տնտեսության զարգացման 
ծրագրերի մշակման, հաստատման և կատարման համար պատասխանատու են տնտե-
սավարող սուբյեկտներն ու պետությունը, սակայն շուկայական հարաբերությունների ան-
կատարությամբ ու թերություններով դրսևորվող բազմաթիվ խնդիրների լուծումը հնա-
րավոր չէ պատկերացնել նորմատիվային կարգավորումից դուրս: Տնտեսական հարա-
բերությունները (և դրանք կարգավորող լծակները` վարչական, տնտեսական, բարոյա-
կան) այնքան բազմազան են, որ զարգացման բոլոր փուլերում նորմատիվային կարգա-
վորման են ենթարկվում թե΄ պետության, թե΄ առանձին ընկերության, թե՛ հասարակու-
թյան յուրաքանչյուր անդամի մասնակցությամբ կամ միջամտությամբ: Որքան էլ անիրա-
կան թվա շուկայական հարաբերություններում նորմեր ու նորմատիվներ կիրառելու գա-
ղափարը, այնուամենայնիվ միջազգային փորձը և անցումային տնտեսությունների զար-
գացման առանձնահատկությունները փաստում են, որ նույնիսկ մրցակցային շուկայական 
տնտեսության կառուցակարգերում նորմերի ու նորմատիվների համակարգի կիրառումը 
ոչ միայն ցանկալի է, կարևոր ու արդիական, այլև հաճախ` պարտադիր, և բխում է պե-
տական լծակների կարգավորման պահանջներից: Թեև գիտնականների հետազոտու-
թյուններից մեզ հայտնի է, որ շուկան է թելադրում տնտեսավարող սուբյեկտների գործու-
նեության օպտիմալ պայմանները և առաջադրում անհրաժեշտ մրցակցությունը, այդու-
հանդերձ, քանի դեռ կան արդյունավետ պետական կառավարում, պետական կար-
գավորում, տնտեսությանը պետության միջամտություն, մակրոտնտեսական կարգա-
վորում և նմանատիպ այլ հասկացություններ, ինչպես նաև այն խնդիրների համակարգը, 
որոնց լուծման համար շուկան անկատար ու անկարող է, նորմերով ու նորմատիվներով 
տնտեսության կարգավորումը ոչ միայն անհրաժեշտ է, այլև շատ կարևոր: Ճիշտ է, 
տնտեսավարման պլանային համակարգը խիստ քննադատվել է և մերժվել ժամանակա-
կից տնտեսագիտության կողմից, բայց տնտեսական համակարգի յուրաքանչյուր տիպի 
պայմաններում, անկախ պետական ու մասնավոր սեփականության հարաբերակցության 
փոփոխությունից, տնտեսավարող սուբյեկտներն իրենց գործունեությունը քայլ առ քայլ 
ենթարկում են կանխատեսման, պլանավորման, որոնք հնարավոր չէ իրականացնել 
առանց գիտականորեն հիմնավորված ծախսային նորմերի ու նորմատիվների օգտա-
գործման: Այլապես կանխատեսումը և պլանավորումը իրատեսական լինել չեն կարող ու 
միաժամանակ հիմնված կլինեն ոչ ճիշտ հաշվարկներով սահմանված գների կարգավոր-
ման վրա:  

Անկախ սեփականության ձևից և գործունեության կոորդինացման եղանակից` ա-
ռանց նորմերի, նորմատիվների կիրառման ու նորմատիվային կարգավորման հնարավոր 
չէ իրական տնտեսություն (մակրոհամակարգ, միկրոհամակարգ, իրական հատված, ծա-
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ռայությունների համակարգ և այլն): Շուկայական տնտեսության պայմաններում նորմերի 
և նորմատիվների դերը որակապես փոխվել է, դրանք դիտվում են պետական ու մասնա-
վոր հատվածների կարգավորման և տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության գնա-
հատման հիմք: Որքան էլ որ տնտեսության յուրաքանչյուր սուբյեկտ ձգտի նոր նորմերի ու 
նորմատիվների կիրառմանը` չպետք է խուսափի գիտականորեն հիմնավորված կարծիք-
ներից, հատկապես այն կարծիքներից, որոնք բխում են հասարակության շահերից: Ուս-
տի շատ կարևոր է տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրների լուծման հիմք 
համարվող նորմերի ու նորմատիվների համակարգի դասակարգմանն անդրադառնալը:  

Մեր իրականության մեջ գործող բոլոր տեսակի նորմերն ու նորմատիվները կարելի է 
բաժանել հիմնականում ֆիզիկաքիմիականի, ֆիզիոլոգիականի, օդերևութաբանականի, 
սոցիալ-քաղաքականի, սոցիալ- տնտեսականի, տեղեկատվականի: Նշված բոլոր խմբերը 
փոխադարձաբար կապված են ու լրացնում են մեկը մյուսին, և ոչ մի խումբ կամ դրանցից 
յուրաքանչյուրի ներսի առանձին տարատեսակ չի կարող գործել ու գոյություն ունենալ 
բոլորից կամ որևէ տարատեսակից անկախ: Այսպես օրինակ` սոցիալ-տնտեսական 
նորմերի ու նորմատիվների խումբը, նշված դասակարգման առանձնահատկություններին 
համապատասխան, իր հերթին կարելի է բաժանել երեք ենթախմբերի. 

ա. անհատական և ընդհանուր նորմեր ու նորմատիվներ, 
բ. գնագոյացման կարգավորման նորմեր ու նորմատիվներ, 
գ. մրցակցային տնտեսության պետական կարգավորման նորմեր ու նորմատիվներ: 
Այս երեք հիմնական ենթախմբերն իրենց մեջ ներառում են ֆիզիկաքիմիական, 

ֆիզիոլոգիական, օդերևութաբանական, սոցիալ-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և 
տեղեկատվական նորմերի ու նորմատիվների բոլոր տարատեսակները, որոնցից յուրա-
քանչյուրը, ժամանակի և իրավիճակի պահանջներից ելնելով, փոխադարձ կապ են ստեղ-
ծում մակրոմակարդակի և միկրոմակարդակի միջև: 

Տնտեսական զարգացման քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները, անբաժան 
լինելով վերարտադրության փուլերից (արտադրություն, բաշխում, փոխանակություն, 
սպառում) և պարբերաշրջանային տատանումների (անկում, լճացում, աշխուժացում, վե-
րելք) ենթարկվելու հնարավոր հետևանքներից, տիրող իրավիճակում գոյություն ունեցող 
գործոնների ազդեցությամբ շատ խնդիրների են բախվում ու վերջիններիս պատճառով 
միշտ փոփոխվում: Իսկ այդ հիմնախնդիրների լուծման հետ կապված` զարգացման կամ 
առաջընթացի ապահովման միտումով բարեփոխումները տեղի են ունենում տնտեսական 
երևույթների և գործընթացների միջև պատճառահետևանքային կապերի ու կախվածու-
թյան պայմաններում: Անհատական այս կամ այն երևույթի գործողությունը կարող է 
պատճառ դառնալ այլ երևույթների, որոնք իրենց ծավալներով հանգեցնում են ցանկալի և 
անցանկալի հետևանքների՝ առաջացնելով նոր, ինչպես նաև կարճաժամկետ, միջնա-
ժամկետ, երկարաժամկետ տնտեսական զարգացման քաղաքականության հիմնա-
խնդիրների լուծմամբ ուղեկցվող իրավիճակ: Օրինակ` եթե տնտեսությունում կտրուկ 
պարբերաշրջանային տատանումներն ու ճգնաժամային երևույթները ուղեկցվում են գոր-
ծազրկության աճով, արտադրանքի թողարկման ծավալի կրճատմամբ, գների բարձ-
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րացմամբ, ապա այս բոլորն իրենց հերթին իջեցնում են բնակչության կենսամակար-
դակը, բայց, միևնույն ժամանակ, առաջացնում են երկրի տնտեսության մեջ այնպիսի 
կառուցվածքային փոփոխությունների կատարման անհրաժեշտություն, որոնք կարող են 
ապահովել նորամուծություններով և գիտելիքահենք գնագոյացման նորմատիվային կար-
գավորմամբ ուղեկցվող համեմատաբար ավելի կայուն զարգացում: Ընդ որում դա կարելի 
է իրականացնել մակրոմակարդակի և միկրոմակարդակի հիմնախնդիրների լուծման 
զուգակցմամբ՝ հիմքում դնելով տնտեսության նորմատիվային կարգավորումը: Այսպես` 
ցանկացած երկրում մասնավոր, պետական և ազգային խնայողություններից յուրաքան-
չյուրի փոփոխությունը սերտորեն կապված է ամբողջ տնտեսության զարգացման քա-
ղաքականությամբ լուծվող հիմնախնդիրների, առանձին տնտեսավարող սուբյեկտների 
գործունեության իրականացմամբ պայմանավորված ներդրումների ծավալի, ինչպես նաև 
գների փոփոխությամբ թողարկման ծավալի փոփոխությունների հետ: Դրանք կարող են 
լինել բոլոր նորմերի ու նորմատիվների տարատեսակների փոխադարձաբար լրացնող 
ներքին չերևացող կապեր, սակայն մշտապես գործում են և տնտեսական երևույթին հա-
ղորդում միտումների ձև, իսկ իրականում այդ երևույթների միջև եղած փոխադարձ կա-
պերի բացահայտումն անհրաժեշտ է վերջիններիս զարգացման հետագա վարքագիծը 
ճշգրտելու, դրանց ազդեցության բացասական հետևանքները կանխելու, ինչպես նաև 
նորմերի ու նորմատիվների կարգավորմամբ, տնտեսական վերլուծություններով հիմնա-
վորված կանխատեսումներ կատարելու համար: Տնտեսական և սոցիալական խնդիրների 
լուծման գործընթացների քանակական կապերը կայուն չեն, ուստի ճշգրիտ եզրահան-
գումներ կատարելու համար անհրաժեշտ է բոլոր երևույթների ու գործընթացների միջև 
գոյություն ունեցող կապերն ուսումնասիրել ըստ դասակարգված նորմերի ու նորմա-
տիվների խմբերի և ըստ ենթախմբերի մեջ մտնող տարատեսակների քանակական մե-
ծությունների, այն էլ ընթացիկ, կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարատև ժամանակա-
հատվածներում: Արդյունքում, ուշադրություն դարձնելով այդ բոլոր ժամանակահատված-
ներում բազմաթիվ գործոնների ազդեցությանը նորմերի ու նորմատիվների և դրանց 
հնարավոր փոփոխությունների վրա, կարող ենք տնտեսության առաջընթաց զարգաց-
ման հիմքում ընկած նորմատիվային կարգավորման կանխատեսումների իրական պատ-
կերն ավելի ճիշտ ներկայացնել :  

Նորմերի ու նորմատիվների կարգավորիչ առանձնահատկություններն ուսումնասիր-
վել են դեռ անտիկ դարաշրջանի մտածողների կողմից: Մինչև մեր օրերը, գիտության 
տարբեր ուղղությունների (բնագիտական, ֆիզիկաքիմիական, կենսաբանական, տնտե-
սագիտական և այլն) ուսումնասիրության շրջանակների ընդլայնմանը համապատաս-
խան, օգտագործվել են նորմերին ու նորմատիվներին համանիշ այնպիսի հասկացողու-
թյուններ, ինչպիսիք են՝ չափ, չափի միավոր, կշիռ, աստիճան, չափանիշ, կատարելու-
թյուն, կարգ, կանոն, ներդաշնակություն, համաչափություն, ընթացք, առաջնորդող 
սկզբունք, նմուշ և այլն: 

Ուսումնասիրությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ մրցակցային շուկայի 
կառուցակարգերից յուրաքանչյուրի և դրանց միջև հարաբերությունների բոլոր մակար-
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դակները ենթարկվում են նորմատիվային կարգավորման և փոփոխությունների: Այդ 
հարաբերությունները կարող են ծագել ու գործել անօրգանական բնության մեջ, կենդա-
նական աշխարհում և պայմանավորված լինել մարդկային հասարակության հարաբերու-
թյունների բոլոր դրսևորումներով՝ ներառյալ տնտեսական զարգացման քաղաքականու-
թյան միտումները: Այսպիսով` առկա հիմնախնդիրների լուծման հաջողության գրավա-
կանը տնտեսության նորմատիվային կարգավորումն է: 

 
ՀՀ տնտեսական զարգացման քաղաքականության արդի հիմնախնդիրների ուսումնասիրու-

թյամբ հոդվածում հիմնավորվել են տնտեսության նորմատիվային կարգավորման կարևորությունն 
ու անհրաժեշտությունը: Ցույց է տրվել դրանց դերը մրցակցային միջավայրի բարելավման, գիտե-
լիքահենք տնտեսության ստեղծման և համաշխարհային տնտեսությանն ինտեգրման ընդլայնման 
ու խորացման նպատակով միջազգային չափանիշներին համարժեք որակի ձեռքբերման գործըն-
թացում: 

 
ВАГАН БАГДАСАРЯН 
АНАИТ БАГДАСАРЯН 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 
Изучением актуальных проблем политики экономического развития Республики Армения в 

статье обоснованы важность и необходимость нормативного регулирования её экономики. 
Показана его роль в улучшении конкурентоспособной среды, в создании экономики, основанной 
на знаниях, в приобретении качеств по международным стандартам в процессе расширения и 
углубления интеграции в глобальную экономику.  

 
VAHAN BAGHDASARYAN  
ANAHIT BAGHDASARYAN 

 
THE NECESSITY OF NORMATIV REGULATION OF THE ECONOMY OF RA 

 
Studying the current economic development policy issues of the Republic of Armenia, we have 

tried to show the importance, and necessity of the normative regulation of the economy in this article. 
We have also shown its role in the improvement of the competitive environment, in the creation of 
knowledge-based economy and in the acquisition of the quality equal to the international standards in 
the process of the expansion and deepening of the global economy.  
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ԵՎԳԵՆՅԱ ԲԱԶԻՆՅԱՆ 
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 
ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՀՆԱ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՂ ԻՆԴԻԿԱՏՈՐՆԵՐ 
 

Հիմնաբառեր. գործարար հարցումներ,  առաջնորդող ինդիկա-
տորներ, գործարար ակտիվության ցուցանիշ, 
գործարար միջավայրի ցուցանիշ, ՀՆԱ կանխա-
տեսում 

 
Ապագան կանխատեսելու ցանկությունը մարդկանց ստիպել է դիմելու զանազան 

միջոցների` սկսած ամենապարզ էքստրապոլյացիայից մինչև ամենաբարդ էկոնոմետրի-
կական մոդելների կիրառումը և տվյալների տեխնիկական վերլուծության իրականա-
ցումը, ինչպես նաև շարքային սպառողների ու գործարարների հարցումներից մինչև փոր-
ձագիտական գնահատականները: Այս ամենի նպատակը եղել է ցուցանիշների մի այն-
պիսի համակարգի ստեղծումը, որը լավագույնս կկարողանա կանխատեսել տնտեսու-
թյան ապագա զարգացումները և նախազգուշացնել նրան սպասվող անկումների ու վեր-
ելքների մասին: Միջազգային պրակտիկայում լայն կիրառություն է ստացել տարբեր 
տնտեսական ցուցանիշների փոփոխություններ բնութագրելու և կարճաժամկետ կան-
խատեսումներ իրականացնելու նպատակով համընկնող և առաջնորդող ցուցանիշներ 
կառուցելը: Գրեթե բոլոր երկրներում տնտեսագետները որոնել են այնպիսի տնտեսական 
ցուցանիշներ, որոնք սահմանված ժամանակահատվածում իրենց առավելագույն կամ 
նվազագույն արժեքները (շրջադարձային կետերը (ՇԿ) (turning points - TP)) ստանում են 
ավելի շուտ, քան տնտեսությունն ամբողջությամբ: Այլ կերպ ասած` անհրաժեշտ էր ստեղ-
ծել վաղ նախազգուշացման համակարգ` կանխատեսելու տնտեսական ակտիվության 
վերելքներն ու անկումները:  

Մակրոտնտեսական քաղաքականության իրականացման ժամանակ խիստ էական է 
տնտեսության տարբեր ճյուղերից եկող ազդակների ճշգրիտ գնահատումը: Այս իմաստով 
չափազանց կարևորվում է գործարար միտումների վերաբերյալ հարցումների միջոցով 
տնտեսության տարբեր ճյուղերից ժամանակին և հուսալի տեղեկատվության հավաքա-
գրումը: Որպես անհրաժեշտ տեղեկատվության կարևոր աղբյուր են համարվում գործա-
րար միտումների վերաբերյալ այն հարցումները, որոնց հիման վրա հաշվարկվում են 
տնտեսության տարբեր ոլորտների զարգացումներն արտահայտող տարբեր բաղադրյալ 
ինդիկատորներ: Հարցումների արդյունքները լայնորեն կիրառվում են տնտեսական վեր-
լուծությունում, քանի որ մինչև պաշտոնական հրապարակումները դրանք ներկա տնտե-
սական զարգացումների արագ արձագանքն են, ինչն էլ օգտակար է դարձնում կանխա-
տեսում իրականացնելիս: Գործարար հարցումները կիրառվում են որպես գործարար 
ակտիվության փոփոխության և ապագայում սպասվող տնտեսական գործընթացների, 
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դրանց բնույթի վերաբերյալ տեղեկույթի հավաքագրման ստանդարտ միջոց: Կարևոր է 
այն հանգամանքը, որ, արտացոլելով սպառողների և գործարարների սպասումները, 
դրանք կարող են կիրառվել ապագա տնտեսական զարգացումները գնահատելու համար: 
Սպասումների դերն էական է տնտեսագիտության տեսության տեսանկյունից, քանի որ 
ապագայի առումով պայմանավորում են ներկա վարքագիծը և կարող են ազդեցություն 
ունենալ տնտեսական քաղաքականության նկատմամբ մարդկանց արձագանքի վրա:  

Գործարար հարցումներին առնչվող բազմաթիվ գիտահետազոտական աշխատանք-
ների արդյունքները փաստում են քանակական փոփոխականների վերլուծության և կան-
խատեսման նպատակով որակական ինդիկատորների կիրառման արդյունավետությունը: 
Ժամանակային շարքերի վերաբերյալ վերլուծական տվյալների և հարցման արդյունքների 
համակցությունը լրացուցիչ տեղեկատվությամբ թույլ կտա իրականացնելու սխալներին 
պակաս հակվածության կանխատեսումներ, քան բացառապես ժամանակային շարքերի 
վրա հիմնված մոդելներով կանխատեսման պարագայում:  

Այս ցուցանիշներին մեծ ուշադրությունը պայմանավորված է տնտեսական գործակալ-
ների, որոշում կայացնողների և քաղաքականություն մշակողների` տնտեսությունում 
ծավալվող իրադարձությունների մասին ժամանակին տեղեկույթ ստանալու օրեցօր աճող 
պահանջարկով: 

Կարևորագույն մակրոտնտեսական ինդիկատորի և, հետևաբար, հասարակության ու 
հետազոտողների հետաքրքրության գլխավոր առարկայի` ՀՆԱ կանխատեսման հիմնա-
խնդիրը էկոնոմետրիկ գրականության մեջ ամենաքննարկվածներից է: ՀՆԱ եռամսյա-
կային տվյալներն անչափ կարևոր են տնտեսական վերլուծության համար, որովհետև 
պատկերացում են տալիս հիմնական տնտեսական գործունեության, գործարար միջա-
վայրում տատանումների և տնտեսության շրջադարձերի մասին: Նրա վերաբերյալ տվյալ-
ները հրապարակվում են ԱՎԾ կողմից հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտից հետո` 
տարբեր ժամանակային խզումներով: Որոշումների կայացման գործընթացում շատ 
կարևոր է ՀՆԱ նախնական գնահատման կարողությունը (թեկուզև` կարճաժամկետ): Ինչ 
վերաբերում է գործարար հարցումների տվյալների կիրառմանը նրա աճի կանխատես-
ման գործընթացում, ապա կարևոր դեր է խաղում այն փաստը, որ գործարար հետա-
զոտությունների շրջանակն անընդհատ ընդլայնվում է` ընդգրկելով տնտեսության նորա-
նոր հատվածներ, բաժիններ: Թեև հարցումների ցուցանիշները սերտորեն կապված չեն 
ՀՆԱ բաղադրիչների հետ, սակայն արժեքավոր տեղեկություն են պարունակում դրանց 
վարքագծի վերաբերյալ, այնպես, ինչպես պաշտոնական ցուցանիշները: Առաջնորդող 
ինդիկատորների կառուցման առաջին քայլը գործարար ցիկլերի պարբերաշրջանային 
տատանումները բնութագրող մակրոփոփոխականների ընտրությունն է: Տեսության մեջ, 
ինչպես նաև գործնականում ամբողջ տնտեսության համար այդպիսի մակրոփոփոխա-
կան է ՀՆԱ-ն:  

ՀՀ կենտրոնական բանկը 2005 թ. 2-րդ եռամսյակից սկսած` իրականացնում է 
գործարար ակտիվության և գործարար միջավայրի եռամսյակային հարցումներ, որոնց 
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հիման վրա կառուցվում են գործարար ակտիվության (ԳԱՑ) և գործարար միջավայրի 
(ԳՄՑ) բաղադրյալ ցուցանիշներ: 

Սույն վերլուծության նպատակը ԳԱՑ-ի և ԳՄՑ-ի՝ ՀՆԱ համար առաջնորդող ինդիկա-
տոր լինելու ունակության բացահայտումն է: 

Որպես վիճակագրական գործիքներ կիրառվել են ժամանակային շարքերի սեզո-
նային հարթեցման EViews 7.1 էկոնոմետրիկական փաթեթի X12 ARIMA մեթոդը, շարքե-
րից տրենդի բացառման Հոդրիկ-Պրեսկոտի գործիքը (Hodrick-Prescot filter (HP)), ինչպես 
նաև կոռելյացիոն վերլուծության, ժամանակային շարքերի պարբերաշրջանային տատա-
նումների (շրջադարձային կետերի) բացահայտման Բռայ-Բոշանի պարզեցված ալգորիթ-
մը (Bry-Boschan algorithm) և Գրենջերի պատճառահետևանքային կապի երևակման թես-
տը (Granger-Causality test):  

Ուսումնասիրվող ժամանակային շարքերի պարբերաշրջանային տատանումների 
բացահայտման նպատակով նախ այդ շարքերի դինամիկայից պետք է բացառել սեզո-
նային և տրենդային գործոնները: Առաջին փուլում կատարվել է շարքերի սեզոնային 
հարթեցում` EViews 7.1 էկոնոմետրիկական փաթեթի X12 ARIMA մեթոդի օգնությամբ: 
Այնուհետև սեզոնային հարթեցված շարքերից հեռացվել է տրենդի գործոնը Հոդրիկ-
Պրեսկոտի ֆիլտրի միջոցով:  

Հաջորդ փուլում իրականացվել է ԳԱՑ ու ԳՄՑ բաղադրյալ ինդիկատորների ցիկլերի 
(շրջադարձային կետերի) բացահայտում միջազգային պրակտիկայում մեծ կիրառություն 
ստացած Բռայ-Բոշանի ձևափոխված ալգորիթմով: 

Բռայ-Բոշանի ձևափոխված ալգորիթմ 
Բռայ-Բոշանի ալգորիթմը ենթադրում է ուսումնասիրվող ժամանակային շարքում 

ցիկլերի առանձնացում` շրջադարձային կետերի բացահայտման միջոցով: Վերլուծությու-
նում կիրառվել է տվյալ ալգորիթմի ձևափոխված տարբերակը, որը կարելի է ներկայաց-
նել հետևյալ կերպ. 

 
Այս մոտեցման կիրառմամբ հետազոտվող բոլոր ժամանակային շարքերում բացա-

հայտվել են շրջադարձային կետեր: 
Վերլուծության հաջորդ փուլում առաջնորդող ինդիկատորների բացահայտման 

նպատակով կիրառվել են հետևյալ երեք մոտեցումները. 
1. Շրջադարձային կետերի մոտեցում: ԳԱՑ, ԳՄՑ շրջադարձային կետերի` ՀՆԱ 

շրջադարձային կետերին նախորդելու (առաջնորդելու) վարկածների ստուգում. առաջ-
նորդող շրջադարձային կետերի բացահայտման դեպքում հաշվարկվել են առաջնորդելու 
միջին տևողությունները: 

2. Առավելագույն կոռելյացիայի մոտեցում: Այս մոտեցման շրջանակներում հաշ-
վարկվել են ՀՆԱ հետ ԳԱՑ-ի և ԳՄՑ-ի` 
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• զրոյական լագով կոռելյացիայի գործակիցները (նախնական կոռելյացիա), 
• առաջնորդելու միջին տևողություններին համապատասխան լագերի համար կոռե-

լյացիայի գործակիցները (ճշգրտված կոռելյացիա), 
• տարբեր լագերի համար կոռելյացիայի գործակիցները՝ բացահայտելու կոռելյա-

ցիաների առավելագույն գործակիցները և համապատասխան լագերը:  
3. Գրենջերի պատճառահետևանքային թեստերի մոտեցում:  ՀՆԱ և ԳԱՑ-ի, 

ԳՄՑ-ի միջև պատճառահետևանքային կապերի բացահայտման նպատակով Գրենջերի 
թեստերի ստուգում:  

Այս մոտեցումների համար սահմանվում են բաղադրյալ ցուցանիշին համապատաս-
խան մակրոցուցանիշին առաջնորդող ինդիկատոր լինելու հետևյալ չափանիշները. 

Մոտեցում 1. Բաղադրյալ ցուցանիշի շրջադարձային կետերը նախորդում են համա-
պատասխան մակրոցուցանիշի շրջադարձային կետերին:  

Մոտեցում 2. Կոնկրետ բաղադրյալ ցուցանիշի և համապատասխան մակրոցուցա-
նիշի միջև առավելագույն կոռելյացիայի գործակիցը (եթե նույնիսկ այն համընկնում է 
նախնական կոռելյացիային (0 լագի համար) ≥0.4 (որ վիճակագրորեն նշանակալի է 0.05 
նշանակալիության մակարդակի համար): 

Մոտեցում 3. Գրենջերի պատճառահետևանքային թեստի միջոցով հիմնավորվում է 
կոնկրետ բաղադրյալ ցուցանիշի՝ համապատասխան մակրոցուցանիշի համար պատճառ 
լինելու վարկածը (1 կամ ավելի եռամսյակ լագով): 

 Անհրաժեշտ է ամբողջ տնտեսության մակարդակով ուսումնասիրել ընդհանուր ԳԱՑ 
և ԳՄՑ ցուցանիշների՝ ՀՆԱ-ին առաջնորդող ինդիկատորներ լինելու վարկածները:  

Բռայ-Բոշանի ձևափոխված ալգորիթմի միջոցով ՀՆԱ եռամսյակային շարքում բա-
ցահայտվել են 7 շրջադարձային կետեր, ԳԱՑ-ի շարքում՝ 5 և ԳՄՑ-ի շարքում` 3: 
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ԳԱՑ-ի 5 շրջադարձային կետերից 3-ը նախորդել են ՀՆԱ շրջադարձային կետերին` 
մեկ եռամսյակ լագով, իսկ ԳՄՑ-ի 3 շրջադարձային կետերից 2-ն են նախորդել` միջինը 
կես եռամսյակ լագով:  

 
Աղյուսակ 1 

Առաջնորդող շրջադարձային կետերը ՀՆԱ, ԳԱՑ-ի և ԳՄՑ-ի ժամանակային շարքերում 
(մոտեցում 1) 

  
 Շրջադարձային 

կետեր 
Առաջնորդող շրջադարձային 

կետեր 
Առաջնորդելու միջին 

տևողություն  
ՀՆԱ 7   
ԳԱՑ 5 3 1.0 
ԳՄՑ 3 2 0.5 

  

Կոռելյացիոն վերլուծությունը վկայում է, որ առաջնորդելու միջին տևողությունը 
հաշվի առնելու դեպքում ճշգրտված կոռելյացիայի գործակիցները (ԳԱՑ՝ 0.655, ԳՄՑ՝ 
0.427) նշանակալիորեն գերազանցում են նախնական կոռելյացիայի գործակիցները 
(ԳԱՑ՝ 0.384, ԳՄՑ՝ 0.294):  

 
Աղյուսակ 2 

Առաջնորդող շրջադարձային կետերը ՀՆԱ, ԳԱՑ-ի և ԳՄՑ-ի ժամանակային շարքերում 
(մոտեցում 2) 

 

 Նախնական 
կոռելյացիա 

Ճշգրտված 
կոռելյացիա 

Առավելագույն 
կոռելյացիա  

Առավելագույն 
կոռելյացիայի լագ 

ԳԱՑ 0.384 0.655 0.655 1 

ԳՄՑ 0.294 0.427 0.546 2 
 
Առավելագույն կոռելյացիայի գործակիցը ԳԱՑ-ի համար համընկել է ճշգրտված 

կոռելյացիայի գործակցին (1 եռամսյակ լագով), իսկ ԳՄՑ-ի համար առավելագույն կոռե-
լյացիա ստացվում է 2 եռամսյակ լագի դեպքում (0.546)` տարբերություն 1 լագի համար 
հաշվարկված ճշգրտված կոռելյացիայի՝ 0.427:  

Գրենջերի պատճառահետևանքային թեստի արդյունքներով` ԳԱՑ-ը և ԳՄՑ-ն նույն-
պես առաջնորդող ինդիկատորներ են ՀՆԱ համար` առնվազն մեկ եռամսյակ լագով: 

ՀՆԱ համար ԳԱՑ-ի և ԳՄՑ-ի` առաջնորդող ինդիկատորներ լինելու 3 մոտեցումների 
արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 3-ում:  
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Աղյուսակ 3  
ՀՆԱ համար ԳԱՑ-ի և ԳՄՑ-ի` Գրենջերի պատճառահետևանքային թեստի արդյունքները 

(2005.3-2013.2) (մոտեցում 3) 
 

Lags: 1 Lags: 2 Lags: 3 Զրոյական վարկածներ 
F-Statistic Prob. F-Statistic Prob. F-tatistic Prob. 

 ԳԱՑ does not Granger Cause ՀՆԱ 14.008 0.001 7.248 0.003 4.828 0.010 
 ՀՆԱ does not Granger Cause ԳԱՑ 2.647 0.115 0.626 0.543 1.076 0.380
 ԳՄՑ does not Granger Cause ՀՆԱ 3.206 0.084 2.568 0.097 1.743 0.188 
 ՀՆԱ does not Granger Cause ԳՄՑ 2.220 0.147 6.793 0.004 4.638 0.012 

 
Աղյուսակ 4  

ԳԱՑ-ը և ԳՄՑ-ն որպես ՀՆԱ-ն առաջնորդող ինդիկատորներ   

 Մոտեցում 1 Մոտեցում 2 Մոտեցում 3 
ԳԱՑ  Առաջնորդում է 1 

եռամսյակ լագով 
Առաջնորդում է 1 
եռամսյակ լագով 

Առաջնորդում է 1, 2 և 3 
եռամսյակ լագով 

ԳՄՑ   Առաջնորդում է 2 
եռամսյակ լագով  

Առաջնորդում է 1 
եռամսյակ լագով 

 
Ամփոփելով նշված մոտեցումների շրջանակներում ստացված արդյունքները՝ կարող 

ենք կատարել հետևյալ եզրակացությունը. գործարար միտումների վերաբերյալ հարցում-
ներով ձևավորված գործարար ակտիվության ցուցանիշը (ԳԱՑ) ՀՆԱ համար առաջնոր-
դող ինդիկատոր է (առնվազն` մեկ եռամսյակ լագով), իսկ գործարար միջավայրի 
ցուցանիշը (ԳՄՑ)` առաջնորդող ինդիկատոր՝ ըստ մոտեցումներ 2-ի և 3-ի: 

 
Վերջին համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը ստվեր նետեց առկա էկոնոմետրիկ 

մոդելների երկարաժամկետ և կարճաժամկետ կանխատեսումներ իրականացնելու ունակության 
վրա: Այդ մոդելներն անկարող եղան ճշգրիտ կանխատեսումներ ապահովելու հատկապես ճգնա-
ժամի սկսման պահին, երբ գործարար ցիկլի գագաթնակետի մասին տեղեկույթը առանձնակի 
կարևորություն ուներ: Հոդվածում նպատակ է դրվել պարզելու՝ արդյո՞ք ինդեքսները, որոնք ստաց-
վել են գործարար հարցումների տվյալների հիման վրա (գործարար ակտիվության և գործարար 
միջավայրի ցուցանիշները), կարող են ՀՆԱ համար ծառայել որպես առաջնորդող ինդիկատորներ, 
այսինքն` օգնել նրա կանխատեսման գործում: 

 
ЕВГЕНИЯ БАЗИНЯН 

 

ИНДЕКСЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ КАК ВЕДУЩИЕ 
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ВВП 

 

Последний глобальный экономический кризис поставил под сомнение возможности создания 
надежных краткосрочных и среднесрочных прогнозов с использованием обычных прикладных 
эконометрических моделей в структурной или авторегрессионной форме. Эти модели не сумели 
производить точные прогнозы особенно в начале кризиса, когда информация относительно пред-
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стоящего пика в деловом цикле имела особую важность. Статья посвящена выявлению факта - 
могут ли индексы, полученные на базе данных деловых опросов (индекс деловой активности и 
индекс экономической среды), служить опережающими индикаторами для ВВП, т.е. помочь в его  
прогнозировании. 

 
YEVGENYA BAZINYAN 
 

INDEXES OF BUSINESS ACTIVITY AND BUSINESS CLIMATE - AS LEADING  
INDICATORS FOR GDP 

 

The latest global economic crisis has shed some dark light on the possibilities of making valuable 
and reliable short- and medium-term forecasts with the use of the most commonly applied econometric 
models in the structural or autoregressive form as well as general equilibrium models. These models 
failed to produce accurate forecasts, especially at the start of the crisis when information on the 
upcoming peak in the business cycle would have been of the highest value. This article is devoted to 
identify the fact-whether indices obtained from the business surveys data (business activity index and 
businessclimateindex) can be usedas leading indicators for GDP, i.e. to help predict GDP. 

 
 
 

ՍԱՄՎԵԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
Դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. ֆիզիկական կապիտալ, մարդկային կապիտալ, 
մարդկային ռեսուրսներ, սոցիալական կապիտալ, 
կապիտալային ծախսեր, կապիտալային եկա-
մուտներ, ներդրումներ մարդկային կապիտալում 

 

Մարդկային կապիտալը, որպես մարդու մեջ մարմնացած և կուտակված գիտելիք-
ների, աշխատանքային ընդունակությունների ու հմտությունների պաշար, տնտեսագի-
տական հետազոտությունների օբյեկտ դարձավ դեռևս 20-րդ դարի 50-60-ական թթ.: 
Ներկայում գոյություն ունեն մարդկային կապիտալի հետազոտման վերաբերյալ բազմա-
թիվ աշխատություններ, որոնք հիմնականում ստեղծվել են Արևմտյան տնտեսագիտա-
կան մտքի ներկայացուցիչների կողմից: Սակայն վերջին շրջանում մարդկային կապի-
տալի հիմնախնդիրը դարձել է նաև հայ տնտեսագետների հետազոտական գործու-
նեության օբյեկտ1: Կարևոր ենք համարում նշել, որ ներկայում ՀՀ Կառավարության 
                                             
1 Տե՛ս Վարդանյան Գ., Գիտելիքահենք տնտեսություն, Եր., 2008: Եղիազարյան Բ. և ուրիշներ, Մարդկային կապիտալը 
հասարակության զարգացման հիմնական գործոն, Եր., 2007: Սուվարյան Յու. և ուրիշներ, Գիտության և կրթության ազ-
դեցությունը ՀՀ տնտեսական աճի վրա, «Բանբեր», 2010 թ., N 1: Ղարիբյան Գ., Իսահակյան Ռ., Մարդկային կապիտալի 
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կողմից հանրապետության տնտեսության զարգացման ռազմավարական երեք ուղղու-
թյուններից մեկը համարվում է մարդկային կապիտալի զարգացումը: Սա նշանակում է, 
որ տեսական հարցադրումներից անցում է կատարվում կիրառական տնտեսագիտական 
մշակումներին և տնտեսական զարգացման մեջ մարդկային կապիտալի դերի գնահատ-
մանը: Մարդկային կապիտալին նվիրված հետազոտություններում տրված են բազմաթիվ 
բնորոշումներ ու ձևակերպումներ, որոնք հիմնականում նպատակ են հետապնդում 
դրանք համահունչ դարձնելու կապիտալի վերաբերյալ որևէ տեսության հիմնադրույթնե-
րին: Դրա հետ կապված՝ բերվում են կապիտալի և մասնավորապես մարդկային կապի-
տալի վերաբերյալ բազմաթիվ հեղինակների ձևակերպումներ: Դրանք գնահատելու և 
մարդկային կապիտալի տեսության հիմնադրույթները ներկայացնելու համար անհրա-
ժեշտ ենք համարում մարդկային կապիտալը դիտարկել կապիտալի վերաբերյալ տեսու-
թյունների համատեքստում: 

Մարդկային կապիտալի բնութագրման հարցում ճիշտ կողմնորոշվելու համար, 
կարծում ենք, նպատակահարմար է ներկայացնել ոչ թե կապիտալին առնչվող տարբեր 
հեղինակների բնորոշումները, այլ տնտեսագիտության տարբեր ուղղությունների մոտե-
ցումները, որտեղ տրված են ոչ միայն կապիտալի ընդհանուր բնութագրումները, այլև 
նկատելի են մարդկային կապիտալի ավելի հստակ ձևակերպումները: Մասնավորապես 
անհրաժեշտ ենք համարում անդրադառնալ կապիտալի մոնետարիստական, նատուրա-
լիստական, սոցիալական և ժամանակակից տեսություններին. 

1. Կապիտալի մոնետարիստական մոտեցմամբ (առաջադրվել է դեռևս մերկանտի-
լիստների կողմից) կապիտալը հանդես է գալիս փողի (այն էլ` զնգուն փողի) տեսքով, 
որով գնահատվում է երկրի հարստությունը: Այլ կեպ ասած` մերկանտիլիստները կապի-
տալը նույնացրել են փողի հետ, որը 17-րդ դարում հիմնավորված գաղափար կարելի է 
համարել, քանզի մերկանտիլիզմը առևտրային բուրժուազիայի գաղափարախոսությունն 
էր: 

Ի տարբերություն արևմտաեվրոպական մերկանտիլիզմի` ռուս մերկանտիլիստները 
պարզապես միայն փողը չէին ընդունում հարստության չափանիշ. համարում էին, որ 
արհեստների և գյուղատնտեսության զարգացման ու դրանց արդյունքների արտահան-
ման շնորհիվ է, որ հարստանում է պետության գանձարանը: Դեռ ավելին` ռուս մերկան-
տիլիստ Իվան Պոսաշկովն իր «Գիրք աղքատության և հարստության մասին» աշխատու-
թյան մեջ արտահայտել է այն միտքը, որ բարիքները և փողը նյութական հարստություն 
են, իսկ ոչ նյութական հարստության դրսևորումներից են մարդու գիտելիքները, ունակու-
թյուններն ու շնորքը, որոնք, ըստ էության, մարդկային կապիտալի հատկանիշներն են 
համարվում1: Վերջին շրջանի մի շարք տնտեսագետներ նույնպես (Ջ.Ռոբինսոն, 
Ռ.Դորնբուշ) կապիտալ համարում են փողը` որպես գործարար աշխարհի ունիվերսալ 
                                                                                                                                          
տեսության և մեթոդաբանության հարցեր, ԵՊՀ «Տարեգիրք», 2012 թ.: Յու.Սուվարյան և ուրիշներ, Գիտակրթական հա-
մակարգը և տնտեսական զարգացումը, Եր., 2011 թ.: 
1 Տե’ս Կիրակոսյան Գ., Թավադյան Մ., Գրիգորյան Ս., Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն, Եր., 
2004, էջ 89: 
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ապրանք, թե հարկավոր է բոլորին1: Անվիճելի է, որ կապիտալը հարկավոր է բոլորին, 
սակայն եզրակացնել, թե փողն է կապիտալ համարվում` այնքան էլ հիմնավոր չէ 
առնվազն հետևյալ հանգամանքներից ելնելով. 

ա) ճիշտ է, ամեն մի կապիտալ սկսվում է փողից, սակայն փողն ինքնին դեռ կապի-
տալ չէ և կարող է կապիտալ դառնալ որոշակի սոցիալ-տնտեսական հարաբերություն-
ների պայմաններում, երբ գործադրվում է շահ, եկամուտ ստանալու նպատակով: Այլա-
պես կստացվի, որ բոլոր նրանք, ովքեր փող ունեն, պետք է կապիտալիստ համարվեն, 

բ) այն, որ միշտ չէ, որ փողը կապիտալ է, ակնհայտ է դառնում պակասուրդի պայ-
մաններում, երբ փողի առկայությունը կապիտալային ապրանքների բացակայության պա-
րագայում հնարավորություն չի տալիս այն կապիտալի վերածելու, քանզի եկամուտ չի բե-
րում` արտադրություն կազմակերպելու և արտադրողաբար կիրառվելու նախադրյալ չու-
նենալով: 

Այսպիսով` կապիտալի մոնետարիստական բնորոշումներում ոչ միայն խոցելի կողմեր 
կան, այլև հստակ անդրադարձ չկա մարդկային կապիտալի էությանն ու դերին, բացի 
ներկայացված մասնակի դեպքից: 

2. Կապիտալի նատուրալիստական մոտեցումը առաջադրվել է դասական տնտե-
սագիտության կողմից, որը կապիտալը համարում է արտադրության միջոցների կուտակ-
ված պաշար` արտադրական հետագա գործընթաց իրականացնելու համար: Այս ընդհա-
նուր բնորոշմամբ հանդերձ, դասական տնտեսագետները, մասնավորապես Վ.Պետտին 
և Ա.Սմիթը, անդրադարձել են նաև մարդկային կապիտալի գաղափարին: Վ.Պետտին իր 
«Քաղաքական թվաբանություն» (1676 թ.) աշխատության մեջ մարդկային կապիտալը 
բարձր է գնահատել իրային կամ ֆիզիկական կապիտալից: Անգլիայի բնակչության 
արժեքը նա գնահատել է 417 մլն ֆունտ ստեռլինգ, իսկ իրային կապիտալինը` 250 մլն2: 
Այս կապակցությամբ անհրաժեշտ ենք համարում նշել հետևյալ հետաքրքիր հանգա-
մանքը. Համաշխարհային բանկի նախաձեռնությամբ հաշվարկվել է (2000 թ.) ԱՄՆ-ի 
ազգային հարստությունը, և ըստ դրա բաղադրամասերի` ստացվել է հետևյալ պատկերը. 
մարդկային կապիտալ` 76,8%, բնական ռեսուրսներ` 4,2, սոցիալ-արտադրական կառուց-
վածքներ` 19: Հետագայում դա հաշվարկվել է նաև արտահանման առավել հումքային 
կողմնորոշում ունեցող տնտեսությունների կտրվածքով, որտեղ մարդկային կապիտալի 
բաժինը կազմել է 59%, բնական ռեսուրսներինը` 20, սոցիալ-արտադրական կառուց-
վածքներինը` 213:   

Անդրադառնալով Վ.Պետտիի այս գնահատումներին` Կ.Մարքսը իրավացիորեն նշել 
է, որ նա, փաստորեն բացահայտել է, որ «Բնակչությունը նույնպես հարստություն է»4:  

                                             
1 Экономическая теория, Под ред. В.Д.Камаева, М., 1998, с.217. 
2 Нуреев Р.М., Экономика развития: модели становления рыночной экономики, М., 2008, с. 214. 
3 ԵՊՀ «Տարեգիրք», 2011, էջ 187-188: 
4 Маркс К., Энгельс Ф., Соч. т. 26, ч. 1, с. 357.  
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Զարգացնելով Վ.Պետտիի գաղափարները` Ա.Սմիթն իր «Ժողովուրդների հարստու-
թյուն» (1776 թ.) աշխատության մեջ, ըստ էության, տվել է մարդկային կապիտալի բնու-
թագիրը, նշելով, որ հիմնական կապիտալին են դասվում աշխատանքի միջոցները, մեքե-
նաները, առևտրաարտադրական նշանակության շենքերն ու կառույցները, հողերի բարե-
լավումը, ինչը դրանք օգտագործելի է դարձնում, ինչպես նաև հասարակության անդամ-
ների ձեռք բերած աշխատանքային հմտություններն ու օգտակար ընդունակությունները1: 
Ըստ Սմիթի` վերջինս կապիտալ է համարվում, քանի որ նպաստում է ինչպես հասարա-
կության, այնպես էլ անհատի հարստության ավելացմանը: Ճիշտ է, Սմիթը չի օգտա-
գործել մարդկային կապիտալ արտահայտությունը, բայց և այնպես հասկացել է դրա 
բովանդակությունը:  

3. Կապիտալի սոցիալական բնորոշումը տրվել է մարքսյան տնտեսագիտության 
կողմից, ըստ որի` կապիտալը վարձու աշխատանքի շահագործման միջոցով հավելյալ 
արժեք կամ շահույթ բերող և դրանով իսկ ինքնամեծացող արժեք է: Հատկանշական է 
այն հանգամանքը, որ Մարքսը ժխտել է մարդու աշխատանքային ընդունակությունները 
կամ աշխատուժը կապիտալ համարելու մոտեցումները, քանի որ, ըստ նրա, այդ դեպքում 
ստացվում է, որ աշխատուժի տերը կամ վարձու բանվորը նույնպես կապիտալիստ է, ինչն 
էլ անհեթեթություն է. չէ՞ որ նա տոկոսային եկամուտ չի ստանում և կապիտալային ար-
ժեքի եկամուտը ստանում է իր իսկ աշխատանքային ջանքերը գործադրելու շնորհիվ: 
Այնուհանդերձ, Մարքսը բանվորին դիտարկել է որպես արտադրողական կապիտալի 
բաղադրամաս:  

4. Կապիտալի ժամանակակից բնորոշումը հիմնված է նորդասական տնտեսագի-
տության (Հ.Ֆիշեր, Ջ.Հիքս, Դ.Դյուի և ուրիշներ) այն դրույթի վրա, որ կապիտալը առա-
վել լայն իմաստով արժողություն, ակտիվ է, ինչը եկամուտների հոսք է ապահովում2: 
Մասնավորապես Հ.Ֆիշերի կարծիքով` կապիտալը ծառայությունների հոսք է ապահո-
վում, որոնք շրջանառվում են եկամուտների ներհոսքով: Որքան բարձր է գնահատվում 
այս կամ այն կապիտալի ծառայությունը, այնքան բարձր են եկամուտները: Այլ կերպ 
ասած` կապիտալի մեծությունը պետք է գնահատվի դրանից ստացվող եկամտի մեծու-
թյամբ: Ֆիշերը համարում է, որ կապիտալը ցանկացած հարստություն կամ բարիք է, որը 
նրա տիրոջը եկամուտ է բերում, անգամ եթե դա նրա տաղանդը լինի:  

Կապիտալի ժամանակակից տեսություններից է նաև զոհաբերության տեսությունը, 
որը ավելի շատ բնութագրում է փոխատվական կապիտալի և տոկոսի բովանդակությու-
նը: Այս տեսության գաղափարական հիմքերը տվել է անգլիացի տնտեսագետ Ն.Սենիո-
րը, որը դա համարել է ժուժկալություն, ըստ որի` կապիտալը ձեռք է բերվում, կուտակ-
վում առանձին մարդկանց աշխատասիրության, խնայողականության, ասկետական 
կյանքի, այսինքն` իրենց անձնական սպառումը զոհաբերելու շնորհիվ: Վարձու բանվորն 
էլ, իր հերթին, զոհաբերում է իր ազատ ժամանակը հանուն աշխատանքի: Այսպիսի 

                                             
1 Всемирная история экономической мысли, М., 1988, т. 2, с. 37. 
2 Курс экономической теории. Под ред., М.Н.Чепурина, Киров, 2010, с. 282.  
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զոհաբերության դիմաց կապիտալիստը հատուցվում է շահույթ ստանալով, իսկ բանվորը` 
աշխատավարձ: Շահույթի, կապիտալի` որպես զոհաբերության արդյունքի, տեսությունը 
որոշակի ձևով արտահայտվում է նաև ժամանակակից տնտեսագիտության մեջ: Օրինակ` 
փոխատվական տոկոսը ներկայացվում է որպես զոհաբերության փոխհատուցում, քանի 
որ կապիտալի տերը ընթացիկ սպառումը ստորադասում է ապագա սպառմանը, հրա-
ժարվում է իր կապիտալը առձեռն, իրացվելի ձևով ունենալու և այլընտրանքային, շահա-
վետ կիրառության հնարավորությունից ու բավականությունից: Նույն կերպ կարելի է բա-
ցատրել այն, որ աշխատողն իր աշխատանքային ընդունակությունները տրամադրելով, 
վարձակալության տալով գործարարին` նույնպես իր ազատ ժամանակն է զոհաբերում, 
որի փոխհատուցումն էլ համարվում է աշխատավարձը: Ահա այս իմաստով մարդկային 
կապիտալը համահունչ է կապիտալի ժամանակակից բնորոշմանը, քանի որ մարդու 
գիտելիքների, աշխատանքային հմտությունների ձեռքբերման համար կատարված ներ-
դրումները հետագայում նրան լրացուցիչ եկամտային հոսք են ապահովում, ինչպես նաև 
բարձրացնում են հասարակական աշխատանքի արտադրողականությունը: Մյուս կողմից` 
այնպես, ինչպես ֆիզիկական կապիտալի տերն է իր ընթացիկ սպառումը զոհաբերում 
հանուն խնայողության և կապիտալի կուտակման, նույնպես և մարդկային կապիտալն է 
ձևավորվում նրա տիրոջ` մարդու զոհաբերումների շնորհիվ, որովհետև նա ֆինանսական 
միջոցների և ժամանակի ծախսումներ է կատարում կրթություն ստանալու, աշխատան-
քային փորձ և ընդունակություններ ձեռք բերելու համար` դրանով իսկ հրաժարվելով 
ֆինանսական միջոցներն ու ժամանակը մեկ այլ այլընտրանքային ձևով օգտագործելուց: 
Ներկայում առավել ընդունված է կապիտալը բաժանել ֆիզիկական և ոչ ֆիզիկական կա-
պիտալների` ֆիզիկական կապիտալին դասելով արտադրական և ոչ արտադրական 
կառույցները, մեքենաները և սարքավորումները, հումքը և նյութերը կամ լայն իմաստով` 
արտադրության միջոցները, իսկ ոչ ֆիզիկական կապիտալին` ոչ միայն մարդկային կա-
պիտալը, այլև ֆիրմայի բարի անունը, գիտական ներուժը1:  

Մարդկային կապիտալը, այսպես կոչված` նախորդ «արտադրության», այսինքն` 
կրթության, դաստիարակության, աշխատանքային փորձ ստանալու արդյունք է, որոնց 
ձեռք բերման ծախսերը գնահատվում են որպես ներդրումներ, որոնք, ըստ էության, կա-
պիտալ են ձևավորում, ինչը հետագայում նրա տիրոջը կայուն եկամուտ է ապահովում 
բարձր վարձատրությամբ, հետաքրքիր և հեղինակավոր աշխատանքով, սոցիալական 
կարգավիճակի բարձրացմամբ և այլն: 

Ֆիրմայի բարի համբավը կապիտալ է համարվում, քանի որ նրա և թողարկվող 
արտադրանքի դրական վարկանիշի, համբավի ստեղծման համար պահանջվում են գո-
վազդի, հասարակության հետ հարաբերությունների հաստատման և բարեգործական 
ծախսեր: Բարի անունը, հեղինակությունը, գործարար աշխարհում տեղն ու դիրքը պայ-
մանավորված են նաև ֆիրմայի կադրերի որակով, նրանց անձնական ընդունակություն-
ներով, գիտելիքներով ու տաղանդով: Բացառիկ կադրեր, «ուղեղներ» ձեռք բերելու հա-

                                             
1 Экономичекская теория. Под ред. В.Видяпина, М., 2000, с. 317-318. 
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մար ֆիրման նույնպես միջոցներ չի խնայում և զգալի ծախսեր է կատարում, որ ոչ միայն 
բարի անուն ձեռք բերելու, այլև բարձր արտադրողականություն և մրցունակություն ապա-
հովելու գրավական է: Սրանք, փաստորեն, ոչ թե պարզապես ծախսումներ են, այլ ներ-
դրումներ, որոնք ձևավորում են ֆիրմայի բարի անունը, ինչն էլ նրա յուրահատուկ կապի-
տալն է, երկար տարիներ կարող է հատույց բերել արտադրանքի բարձր պահանջարկով, 
ապրանքաշրջանառության ավելացմամբ, հեշտությամբ վարկեր ձեռք բերելով և այլն: 

Ֆիրմայի գիտական ներուժը նույնպես ոչ ֆիզիկական կապիտալ է դիտարկվում, 
որովհետև ձևավորվելով գիտահետազոտական և փորձարարակոնստրուկտորական 
մշակումների մեջ ներդրումների արդյունքում, հետագայում հատույց է ապահովում բարձր 
արտադրողականության և շահույթի աճի, մրցակիցներին գերազանցելու և որևէ տեխնո-
լոգիական արտադրանք մենաշնորհելու հաշվին, որ ի վերջո, մենաշնորհային շահույթ է 
երաշխավորում: Պետք է նշել, որ ֆիրմայի գիտական ներուժը, պոտենցիալը բնութա-
գրում են հենց նրա մարդկային կապիտալի որակը, գիտահետազոտական մշակումներ 
կատարելու և դրանք արտադրության մեջ ներդնելու հնարավորությունները: Ֆիրմայի 
գիտական ներուժը պայմանավորված է կադրերի կրթական մակարդակով, պրոֆեսիոնալ 
պատրաստվածությամբ, հետազոտական աշխատանքներ, հայտնագործություններ, գյու-
տեր կատարելու ունակություններով, ինչը նպաստում է գիտատեխնիկական կամ տեխնո-
լոգիական գործոնի դերի բարձրացմանը և տնտեսական աճի մեջ նրա ունեցած ներ-
դրումի մեծացմանը: 

Այսպիսով` կապիտալի ժամանակակից ըմբռնումը բավականին լայն է և, ինչպես 
նկատում ենք, կապիտալ է ներկայացվում ցանկացած հարստություն, ակտիվ, ունեց-
վածք, որը երկարատև եկամտային հոսք է ապահովում նրա տիրոջ համար: Մարդկային 
կապիտալը, որպես մարդու մեջ կուտակված գիտելիքների, վարպետության, աշխատան-
քային հմտությունների ամբողջություն` նրա սեփականությունն է, ունեցվածքը, որի ձեռք-
բերման ու կայացման համար մարդը (ինչպես և ֆիրման ու հասարակությունը) կատա-
րում են նյութական, ֆինանսական ու ժամանակային ծախսեր, և որը նրան տևական 
եկամտային հոսք է ապահովում լրացուցիչ վարձատրությամբ: Ինչպես տեսնում ենք` 
մարդկային կապիտալի այսպիսի բնորոշման մեջ կարևորվել են երկու հիմնական տեսա-
կետներ կամ մոտեցումներ. մի կողմից մարդկային կապիտալը դիտվում է որպես պաշար, 
ազգային հարստության մաս և մյուս կողմից` որպես եկամուտների հոսք ապահովող 
ակտիվ: Ըստ տարբեր հեղինակների հաշվարկների` մարդկային կապիտալը գնահատ-
վում է երկրների մեծ մասի ազգային հարստության կեսից ավելին, մասնավորապես` 
Եվրամիության երկրներում` 78%, ԱՄՆ-ում` 77%, Ռուսաստանում` 50%1: ԱՄՆ-ում բարձ-
րագույն կրթությամբ մասնագետի ցմահ վարձատրությունը 2,3 անգամ գերազանցում է 
տարրական կրթություն ունեցողի վաստակը2: Սա էլ հենց մարդկային կապիտալի ձևա-

                                             
1 Нестеров Л., Ащирова Г., Национальное богатство и человеческий капитал. “Вопросы экономики”, 2003, 
Н. 2, с. 109.  
2 Տե՛ս Нуреев Р., Экономика развития, М., 2008, с. 221. 
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վորման ծախսերի հատուցման ու լրացուցիչ եկամտային հոսքի արտահայտությունն է: 
Ահա այս համատեքստում է, որ կրթության, առողջապահության վրա կատարված ծախ-
սերը կապիտալ ներդումներ են համարվում, քանի որ ոչ միայն ինքնահատուցում, այլև 
եկամտային հոսք են ապահովում:  

 
Հոդվածում վերլուծվել են կապիտալի վերաբերյալ տեսությունները և դրանցում մարդկային 

կապիտալին առնչվող հարցերը: Ներկայացվել են կապիտալի մոնետարիստական, նատուրալիս-
տական, սոցիալական և ժամանակակից տեսությունները և այդ համատեքստում` մարդկային 
կապիտալի մեկնաբանությունները: Մարդկային կապիտալը դիտարկվել է կապիտալի ժամանա-
կակից տեսությունների տեսանկյունից: 

 

САМВЕЛ ГРИГОРЯН 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ КАПИТАЛА 
 

В статье анализированы теории капитала и вопросы, связанные с человеческим капиталом. 
Представлены монетаристические, натуралистические, социальные и современные теории капи-
тала и в этом контексте - трактовка человеческого капитала. Человеческий капитал рассматривался 
с точки зрения современных теорий капитала. 

 
SAMVEL GRIGORYAN 

 

HUMAN CAPITAL IN THE CONTEXT OF CAPITAL’S THEORIES 
 

The paper analyzes theories of capital and issues coniernins to human capital. monetarist, 
naturalist, social, as well as contemporary theories of capital and treatments of human capital in this 
context are presented. Human capital is viewed from the standpoint of capital’s modern theories.  

 
 
 

ԱՇՈՏ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ  
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  գյուղատնտեսություն, բնակչություն, տնտեսու-
թյուն, զարգացում, ինդեքս 

 

Ժողովուրդների բաժանումը մեծաթվի, փոքրաթվի և ծերացողի հաճախ փաստացի 
նշանակում է նրանց բաժանում տնտեսապես առաջադիմականի ու տնտեսապես հետա-
դիմականի: 17-րդ և 18-րդ դարերում իմիգրացիան թուլացրեց Իսպանիան, 19-րդ դարում 
Իռլանդիայի տնտեսական անկումը համընկավ բնակչության թվի մոտ կրկնակի փոքրաց-
մանը: Պատմությանը հայտնի է նաև, թե ինչպես է Ֆրանսիան տառապել ծնելիության 
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անկումից` սկսած 1840 թ.: Իսկ ահա Հոլանդիան օգուտ է ստանում նրանից, որ բնակ-
չության խտությունը կազմում է 300 մարդ մեկ քառ. կմ վրա: Նույն` բնակչության մեծ 
խտության գործոնով պայմանավորված` հետպատերազմյան Գերմանիան կարողացավ 
արագ վերականգնել իր փլուզված տնտեսությունը1:  

Ըստ Ռ.Բարի` ժողովրդագրական դինամիզմի ազդեցությունը դրսևորվում է չորս 
եղանակներով2. 

1. Պահանջարկի աճ, որը դրդում է ավելացնել արտադրության ծավալները: Գերմա-
նացի ժողովրդագրագետ Ա.Լյոշի հաստատմամբ` ժողովրդագրական էքսպան-
սիան առավել ինտենսիվորեն է ազդում արտադրության միջոցների պահանջարկի 
վրա3: Ճիշտ է, այդ թեզը կարելի է քննադատել այն տեսանկյունից, որ իրականում 
սպառման առարկաների նկատմամբ պահանջարկի աճը որոշվում է ոչ այնքան 
մարդկանց թվով, որքան նրանց սպառողական ընդունակությամբ: Սակայն, մյուս 
կողմից, իրավացի է Ա.Լյոշը, երբ պնդում է, որ աշխատանքային տարիքի հասնող 
անհատների աճը խթանում է արտադրության միջոցներ արտադրող ճյուղերի 
զարգացումը: 

2. Արտադրության ավելի արդյունավետ կազմակերպում` շնորհիվ աշխատանքի մեծ 
բաժանման և արտադրության մեծ համակենտրոնացման4: 

3. Հասարակության ընդհանուր ծախքերի բեռի փոքրացում, քանի որ այն բաշխվում 
է ավելի մեծաթիվ ակտիվ բնակչության միջև: 

4. Տնտեսական գործոնների միջև անհամապատասխանությունների և անհամա-
ձայնեցվածությունների մեղմացում` տնտեսության աճի միջոցով: Ա.Սովին այդ 
շարժումը համեմատում է տեղատվության հետ, որն անընդհատ ձևավորում է 
եզրային անհարթություններ ծովը ցամաքից սահմանազատող գծի վրա, սակայն 
անընդհատ էլ վերացնում է դրանք` շարժվելով ավելի հեռու, չնայած այդ շարժ-
մանն էլ խանգարում են ալիքները: Այդպիսի ճշգրտումների և ուղղումների գաղտ-
նիքը թաքնված է ընդհանուր առաջխաղացման մեջ: Տնտեսությունը, ինչպես իրեն 
վստահ զորքը, կարող է շարժվել առաջ արագ, քանի որ հավասարեցման հոսքը 
մղվում է երկրորդ պլան: 

Կասկած չկա, որ ժողովրդագրական խնդիրը սերտորեն կապված է տնտեսության 
գյուղատնտեսական հատվածի զարգացման և հնարավորությունների հետ: Երբ խոսքը 
վերաբերում է մարդկանց անհրաժեշտ գոյության միջոցներով և, առաջին հերթին, պարե-
նով ապահովման հարցին, ինչպես ժողովրդագրագետների և սոցիոլոգների, այնպես էլ 

                                             
1 Сови А., Общая теория населения, т. 1, Экономика и рост населения: пер. с франц., М., «Прогресс», 1977. 
2 Барр Р., Политическая экономия: в 2 т., М., Международные отношения, 1995, т. 1, с. 99-100. 
3 Մանրամասն տե՛ս, Август Лёш, Географическое размещение хозяйства, Перевод с английского,  М., Изда-
тельство иностранной литературы, 1959, 456 с. 
4 Մանրամասն տե՛ս, Смит А., Исследование о природе и причинах богатства народов,  М., Эксмо, 
2007, 960с. 
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տնտեսագետների հայացքները տարբերվում են` բաժանելով նրանց տարբեր հոսանք-
ների: 

Այսպես կոչված` հոռետեսական հոսանքը ներկայացնում են անգլիացի տնտեսագետ 
Թ.Մալթուսը և նրա հետևորդները: Գերբնակեցվածության վտանգի մասին մալթուսյան 
թեզի համաձայն` եթե բնակչությունը ոչ մի արգելքի չի հանդիպում իր աճի ճանա-
պարհին, ապա ավելանում է երկրաչափական պրոգրեսիայով (աճում է երկու անգամ` 
յուրաքանչյուր 25 տարին մեկ), սակայն գոյության միջոցները երբեք չեն կարող ավելանալ 
ավելի արագ, քան մաթեմատիկական պրոգրեսիան է: Արդյունքում ազգաբնակչության 
այդպիսի աճի միտումին հակադրվում են իրենց բնույթով ավերիչ երևույթները (աղքա-
տություն, պատերազմ, ժանտախտ, սով) և սահմանափակող արգելքները` ինքնազսպման 
բարոյականությունը, ամուսնանալու մտքից հրաժարվելը և այլն1: Թ.Մալթուսից մոտա-
վորապես մեկուկես դար անց, զարգացնելով նրա հաստատումները, Վ.Ֆոգտը փորձեց 
ապացուցել, որ աշխարհը շատ քիչ հնարավորություններ ունի մեծ սովից խուսանավելու 
համար, հետևաբար անհրաժեշտ է համընդհանուր վերահսկողություն սահմանել ծնելիու-
թյան վրա: Վ.Ֆոգտի գլխավոր փաստարկն այն էր, որ հողերի քայքայման պատճառով 
առաջանում է գոյության միջոցների անբավարարություն: Ըստ նրա գնահատականների` 
ԱՄՆ-ում քայքայված է մշակվող հողերի մեկ երրորդը, իսկ Ասիայում կուլտիվացվող հո-
ղերի 25 տոկոսն ընդմիշտ կորցրել է իր բերքատվությունը2:  

Այս հիմնախնդրի առումով լավատեսական կամ, այսպես կոչված` պոպուլյացիոն 
հոսանքը 18-րդ դարում ներկայացնում էին մերկանտիլիստները և ֆիզիոկրատները 
(Դ.Յում, մարքիզ Միրաբո, Ֆ.Քենե և ուրիշներ): Նրանք համոզված էին, որ երկրի բնակ-
չության մեծ թիվը ազգային հզորության աղբյուրներից մեկն է, այսինքն` բնակչության և 
գոյության միջոցների աճը ուղիղ կապի մեջ են: Լավատեսական հոսանքը ներկայաց-
նողները կարծում են, որ գոյության միջոցներ համաշխարհային բնակչությանը մատա-
կարարելու հիմնախնդիրը կարող է լուծվել արտադրողականության աճի և սննդամթերքի 
բաշխման համակարգի բարելավման շնորհիվ: 19-րդ դարի մալթուսականների դեմ 
հանդես եկան նաև Պ.Ժ.Պրուդոնը և Կ.Մարքսը: Վերջինս իր աշխատանքներում բազմա-
թիվ անգամ կտրուկ քննադատության է ենթարկել Մալթուսի գաղափարները, «նրա հա-
յացքների բացարձակ գռեհկությունը» և հաստատել, որ ժողովրդագրական աճը կարող է 
հաջողությամբ կլանվել, եթե փոփոխվի եկամուտների բաշխման համակարգը3: Մալթուս-
յան հաստատումները հատկապես խիստ քննադատության է ենթարկել ֆրանսիացի 
սոցիոլոգ Ա.Սովին (երրորդ աշխարհ հասկացության հեղինակը): Նրա հակահիմնա-
վորումը մենք բերեցինք հոդվածի սկզբում: 

                                             
1 Malthus T. An Essay on the Principle of Population, London Printed for J. Johnson, in St. Paul’s Church-Yard 
1798, 1998, Electronic Scholarly Publishing Project, http://www.esp.org 
2 William Vogt, Road to survival. W. Sloane Associates, New York. 335 Pages. 1948. 
3 Marx and Engels on Malthus. Edited by R. L. Meek, London: Lawrence & Wishart, 1953. 190 P. 
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Ժողովրդագրական և տնտեսական էվոլյուցիաների միջև գոյություն ունեցող կապերի 
բացահայտման առումով հետաքրքիր է Ֆոլկե Հիլգերդտի 1945 թ. հրապարակված 
«Ինդուստրիալիզացիա և արտաքին առևտուր» աշխատանքը, որտեղ հեղինակը մի քանի 
երկրների օրինակով ցույց է տալիս արդյունաբերական արտադրության, բնակչության 
թվի, մեկ շնչի հաշվով արդյունաբերական արտադրանքի և միջին տարեկան աճի (կամ 
նվազման) միջև գոյություն ունեցող կապերը1:  

Պոպուլյացիոն հոսանքի հետաքրքիր մեկնաբանություն է տրվում Ա.Հանսենի ղեկա-
վարությամբ ամերիկյան տնտեսագետների խմբի կողմից ձևակերպված տնտեսական 
հասունացման տեսությամբ: Այդ գաղափարն իր արտացոլումն է գտել Ջ.Քեյնսի 
«Բնակչության նվազման տնտեսական հետևանքները» աշխատանքում2: Ա.Հանսենը և իր 
խումբը ժամանակակից կապիտալիստական համակարգի ստագնացիան բացատրում են` 
դիմելով երեք գործոնների. «վերջնական աշխարհի» ի հայտ գալով պայմանավորված` 
աշխարհագրական էքսպանսիայի սահմանափակում, մեծ նորամուծությունների անհե-
տացում և բնակչության աճի տեմպերի նվազում: Հանսենը բնակչության աճի տեմպերի 
նվազման գործոնին այնպիսի նշանակություն է տալիս, ինչպիսին արդյունաբերական 
հեղափոխությանը, քանի որ այն կարծիքին էր, որ մինչև 1914 թ. ԱՄՆ-ն 60%-ով, իսկ 
Եվրոպան 40%-ով իրենց համախառն կապիտալի ձևավորման հարցում պարտական էին 
բնակչության աճին: Հատկանշական է, որ 20-րդ դարի երկրորդ կեսում ԱՄՆ-ն և եվրո-
պական շատ երկրներ (որոնք տառապում էին բնակչության ծնելիության ցածր մակար-
դակից) ժողովրդագրական հիմնախնդիրը փորձել են լուծել իմիգրացիայի ակտիվ 
քաղաքականության իրականացման միջոցով: 

Այս երկու հիմնական հոսանքներից բացի գոյություն ունի նաև երրորդը, որի 
կողմնակիցները փորձում են ընտրել ինչ որ միջին ճանապարհ թերբնակեցվածության և 
գերբնակեցվածության միջև, այսինքն` գտնել բնակչության օպտիմալ թիվը: Տնտեսական 
տեսանկյունից բնակչության օպտիմումի չափանիշ է ծառայում արտադրանքի առավելա-
գույն իրացումը (կամ եկամուտը) բնակչության մեկ շնչի հաշվով, ինչը պայմանավորված է 
ժամանակի տվյալ պահին տեխնիկայի վիճակով, կանխիկ և շրջանառու ռեսուրսների 
առկայությամբ, արտաքին առևտրի հնարավորություններով, բնակչության տարիքային և 
պրոֆեսիոնալ կառուցվածքով (առաջնային, երկրորդային և երրորդային հատվածների 
հարաբերական կշիռը), աշխարհագրական բաշխմամբ (օպտիմումը երկրի և տարածա-
շրջանի մասշտաբով) և այլ գործոններով:  

Այսպիսով` թե՛ պոպուլյացիոն և թե՛ ազգաբնակչության օպտիմալ թվի որոշմանը 
հակված միջանկյալ ու չափավոր հոսանքների կողմնակիցների համար անվիճելի է 
տնտեսական աճի, տնտեսության կառուցվածքի և ժողովրդագրական դինամիզմի ուղ-
ղակի կապը: Նրանց հետազոտություններում ժողովրդագրական դինամիզմի ազդեցու-
թյունը ընդհանուր առմամբ դրսևորվում է հետևյալ ձևերով. 

                                             
1 Folke Hilgerdt, Industrialization an Foreign Trade, Garland Publishing Inc (31 Mar 1983). 171 p. 
2 Keynes J., Some Economic Consequences of a Declining Population (1937), The Eugenics Review XXIX, 13 - 17. 
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1. պահանջարկի աճ, որը դրդում է ավելացնել արտադրության միջոցների թողար-
կումը,  

2. արտադրության ավելի արդյունավետ կազմակերպում` շնորհիվ աշխատանքի 
ավելի լայն բաժանման և արտադրության ավելի մեծ համակենտրոնացման, 

3. հասարակության ընդհանուր ծախքերի բեռի փոքրացում` ավելի մեծաքանակ 
ակտիվ բնակչության միջև դրա բաշխմաբ: 

Իհարկե, գլոբալ առումով ներկայում գոյություն ունի բնակչության աճի և գոյության 
միջոցների անհամապատասխանության հիմնախնդիր: Դա պայմանավորված է մի կող-
մից զարգացած երկրների տնտեսությունների դիվերսիֆիկացիայի և աշխատանքի ար-
տադրողականության բարձր մակարդակով ու դրան համապատասխանող բնակչության 
աճի տեմպերով, և մյուս կողմից` զարգացող երկրներում բնակչության աճի բարձր տեմ-
պերով, բայց դրանց չհամապատասխանող տնտեսության պարզունակ կառուցվածքով և 
աշխատանքի արտադրողականության ցածր աստիճանով: Այսինքն` ազգաբնակչության 
օպտիմալ թիվը որոշվում է կառուցվածքային քաղաքականության արդյունքներով: 

Եթե տվյալ հիմնախնդրին մոտենանք աշխարհահամակարգային մոտեցման դիր-
քերից, կարող ենք արձանագրել հետևյալը. 

- ներկայում զարգացման բարձր մակարդակի հասած երկրներում տնտեսության 
նոր ճյուղերի առաջացումը, դրանցում աշխատանքի արտադրողականության 
բարձրացումը զուգակցվել են բնակչության միաժամանակյա աճով,  

- զարգացման ցածր մակարդակ ունեցող երկրներում, որոնցում բնակչության աճը 
չի զուգորդվել տնտեսության նոր ճյուղերի ստեղծմամբ և գյուղատնտեսությունում 
աշխատանքի արտադրողականության բարձրացմամբ, առաջացել է գոյության 
միջոցների և բնակչության թվի անհամապատասխանություն կամ, այլ կերպ 
ասած` բնակչության ավելցուկ: 

Կարճ ասած` առանձին կոնկրետ երկրների տնտեսությունների և հասարակություն-
ների զարգացման վրա ժողովրդագրական աճն ունի դրական ազդեցություն, եթե այդ 
երկիրը փորձում է միաժամանակ բարելավել իր դիրքերն աշխատանքի միջազգային 
համակարգում: Ինչքան բարձր դիրքեր է գրավում նա այդ համակարգում, ինչքան մեծ է 
նրա ներուժը տնտեսության բազմազանեցման և համաշխարհային շուկայում արտահան-
ման հնարավորությունների առումով, այնքան բնակչության աճը (որը, վերջին հաշվով, 
ուղղված է օպտիմալ թվի ձևավորմանը) կրում է ժողովրդագրական դինամիզմի գործոնի 
դրական ազդեցությունը: Եվ ընդհակառակն` որքան ցածր դիրքեր է տվյալ երկիրը 
զբաղեցնում աշխատանքի միջազգային բաժանման համակարգում, այնքան մեծ է նրա 
հակվածությունը բնակչության աճի զսպման քաղաքականության իրականացմանը: Այդ-
պիսի հակվածությունը բացատրվում է նրանով, որ երկիրն ընդունակ չէ աճող բնակ-
չությանն ապահովելու անհրաժեշտ աշխատատեղերով, հետևաբար չի կարող խուսափել 
աղքատության խորացումից: Իհարկե, արդյունավետ սոցիալական պաշտպանության հա-
մակարգը և եկամուտների արդար բաշխումը կարող են մեղմել հիմնախնդիրը, բայց այն 
սովորաբար լուծվում է ավելցուկային բնակչության արտագաղթի ճանապարհով: 
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Ինչպես արդեն նկատել ենք «Գյուղատնտեսության զարգացումն որպես տնտեսու-
թյան կառուցվածքային փոփոխությունների նախադրյալ» հոդվածում` «Իր պարենային 
անվտանգությունն ապահովող հասարակության գործունեության մնացած բոլոր ոլորտ-
ներում կարող է զբաղված լինել այնքան մարդ, որքան կարող է կերակրել ագրարային 
հատվածը արտադրողական ուժերի զարգացման տվյալ պայմաններում: Այսինքն` գյուղա-
տնտեսության զարգացումը կառուցվածքային քաղաքականության հաջող իրականաց-
ման հիմնական նախադրյալ է»1: 

Այս իմաստով նպատակահարմար ենք համարում սահմանել և գիտական շրջանա-
ռության մեջ դնել ժողովրդագրական ներուժի (demographic potential) ինդեքսը` Dp: Dp-ն 
ցույց է տալիս տվյալ երկրում, ագրարային հատվածի ներուժից կախված, բնակչության 
հնարավոր առավելագույն թվի` Pmax և տվյալ պահին առկա (ընթացիկ) թվի` Pc հարա-
բերակցությունը. Dp = Pmax/Pc: Հետևաբար երկրի բնակչությունը օպտիմալ թվի է հասնում 
այն դեպքում, երբ Dp = 1 կամ Pmax = Pc = 100*n: 

Ենթադրենք` տվյալ ժամանակաշրջանում առաջադիմական համարվող տեխնիկայի և 
տեխնոլոգիայի (աշխատանքի արտադրողականության) պայմաններում 100 մարդու 
կարող է կերակրել հողային և ջրային ռեսուրսների որոշակի ամբողջություն (մեկ միավոր 
ռեսուրս), իսկ երկիրը տիրապետում է n թվով միավոր ռեսուրսների. այս դեպքում Pmax = 
=100*n: Եթե ընդունենք, որ ներկայում գյուղատնտեսական արտադրանքի առումով ինք-
նաբավ երկրներում տնտեսության այդ ոլորտին բաժին է ընկնում բնակչության ընդա-
մենը 3 տոկոսը, ապա աշխատանքի տվյալ արտադրողականության պայմաններում 
գյուղատնտեության ոլորտում Pa

max = 3*n, ինչը նշանակում է, որ բնակչության 97*n 
քանակությունն ազատվում է` արդյունաբերության և ծառայությունների ոլորտներ տեղա-
փոխվելու համար (Pis

max = Pmax - Pa
max): Բնական է` որքան մեծ է գյուղատնտեսության ոլոր-

տից ազատված բնակչության թիվը, այնքան ավելի շատ աշխատանքային ռեսուրսներ 
կարող են ներգրավվել տնտեսության այլ ոլորտներում` ավելացնելով երկրում ստեղծվող 
հավելյալ արժեքի ծավալները: 

 
Հոդվածում ցույց է տրվել, թե ինչպես է երկրի բնակչության օպտիմալ թիվը դրական ազդե-

ցություն ունենում նրա տնտեսական զարգացման մակարդակի վրա: Այդ համատեքստում բացա-
հայտվել է տնտեսության գյուղատնտեսական հատվածի և ժողովրդագրական հիմնախնդրի սերտ 
փոխկապվածությունը: Սահմանվել և առաջարկվել է գիտական շրջանառության մեջ դնել ժո-
ղովրդագրական ներուժի ինդեքսը: 

 

                                             
1 Եղիազարյան Ա., Գյուղատնտեսության զարգացումն որպես տնտեսության կառուցվածքային փոփոխու-
թյունների նախադրյալ, «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, 3/2012, էջ 61: 
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АШОТ ЕГИАЗАРЯН  
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В КОНТЕКСТЕ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

В статье показана взаимосвязь положительного влияния оптимального числа населения 
страны на уровень ее экономического развития. В этом контексте выявлены особенности взаимо-
связей сельскохозяйственного сектора экономики и демографической проблемы. Определен и 
предложен ввести в научный оборот индекс демографического потенциала. 

 
ASHOT YEGHIAZARYAN  

 
AGRICULTURE AND THE DEMOGRAPHIC PROBLEM IN THE CONTEXT OF ECONOMIC 

DEVELOPMENT 
 

The article shows the relationship of the positive impact of the optimal number of the population 
on the level of its economic development. In this context revealed the peculiarities the interactions 
agricultural sector of the economy and demographic problems. Was defined and asked to enter into the 
scientific circulation Index of demographic potential. 

 
 
 
 

ԴԱՎԻԹ ԹԱՎԱԴՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 
Հիմնաբառեր.  էլեկտրոնային մարքեթինգ, տեղեկատվություն, 

համացանց, հեռակառավարում, տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաներ 

  
ՀՀ տնտեսական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկը տեղեկատվա-

կան տեխնոլոգիաների զարգացումն է, որով նպաստավոր պայմաններ կստեղծվեն նաև 
էլեկտրոնային մարքեթինգի ծավալման համար: Ընդհանրապես էլեկտրոնային մարքե-
թինգը ներառում է ինչպես ապրանքների (ծառայությունների) առք ու վաճառքի հիմնա-
կան գործարքները, այնպես էլ տվյալ գործընթացների կառավարումը. 

• պոտենցիալ պատվիրատուների և մատակարարի միջև կապի հաստատում, 
• տեղեկատվության փոխանակություն, 
• մարքեթինգ, նախա- և ետվաճառքի աջակցում և սպասարկում, 
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• վաճառք, 
• ֆինանսավորում և ապահովագրում, 
• վճարում, 
• էլեկտրոնային կամ ֆիզիկական առաքում, 
• կառավարում (հաշվապահական հաշվառում, վարչարարություն, հարկագանձում, 

մաքսային կարգավորում, վիճակահարույց հարցերի լուծում և այլն): 
Ներկայում համացանցի միջոցով կարելի է գնել (վաճառել) փաստորեն ցանկացած 

ապրանք կամ ծառայություն: Էլեկտրոնային վաճառքին այսօրվա դրությամբ առավել 
հարմարեցված ապրանքներն ու ծառայություններն են. 

1. ձևական հատկանիշներով ընտրվող ապրանքները (գրքեր, աուդիո և տեսաերիզ-
ներ և այլն), 

2. ոչ մեծ խմբաքանակով արտադրվող ապրանքները, 
3. համացանցի միջոցով առաքվող ծառայությունները (տեղեկատվություն, մուլտիմե-

դիա): 
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ համացանցային տեխնոլոգիաները 

դառնում են տարբեր շուկաներում հեռակառավարման համակարգի հիմքը: Ավելին` 
դրանք հաջողությամբ օգտագործվում են կոմերցիոն նպատակներով: 20-րդ դարի 90-
ական թթ. սկսած` համացանցը տեխնոլոգիական նորույթից վեր է ածվել համատարած 
գործարար միջավայրի: 

Համացանցային մարքեթինգի հիմնական խնդիրը սպառողների պահանջմունքների 
բավարարումն է, ինչպես նաև պահանջարկի կառավարումը` ցանցային տեխնոլոգիանե-
րի օգտագործմամբ: Դրա լուծման համար կարևոր գործիք է համալիր մարքեթինգի 
մոդելը: Այս առումով պետք է նշել, որ էլեկտրոնային տնտեսության ձևավորումը էական 
փոփոխություններ է առաջ բերում գործարարության և մարքեթինգի գործընթացներում: 
Շուկայական մրցակցության խորացման պայմաններում տնտեսավարողները չեն կարող 
բավարարվել միայն կառավարման դասական մեթոդներով, այլապես ի զորու չեն լինի 
դիմակայելու մրցապայքարին: Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների օգտագործումը հրատապ է դառնում: 

Համացանցային մարքեթինգը տնտեսավարողներին հնարավորություն է ընձեռում 
սերտորեն համագործակցելու մատակարարների հետ և արձագանքելու պատվիրատու-
ների պահանջներին: 

Էլեկտրոնային գործարարությունն իր մեջ ներառում է շուկայական սուբյեկտների 
միջև փոխհարաբերությունների ցանկացած ձև` թվային տեխնոլոգիաների միջոցով. 
տեղեկատվության փոխանակում, մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացում, 
ապրանքների առք ու վաճառք, էլեկտրոնային վճարումներ և այլն:  

Էլեկտրոնային կոմերցիայի իրականացման համար անհրաժեշտ է ունենալ արագ 
գործող թվային կապի միջոցներ: Այս իմաստով իրավիճակը ՀՀ-ում այնքան էլ բարե-
նպաստ չէ: Հանրապետության խոշոր քաղաքներն ունեն քիչ թե շատ ժամանակակից 
կապի հուսալի միջոցներ: Էլեկտրոնային կապի զարգացման խոչընդոտները պայմա-
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նավորված են տնտեսության ընդհանուր վիճակով: Համացանցը նորարարություն է, որ 
ցանկացած նորարարության նման հսկայական կապիտալ ներդրումներ է պահանջում: 
Էլեկտրոնային կոմերցիայի ենթակառուցվածքների և տեղեկատվական հասարակության 
ձևավորման ու զարգացման միջոցները պետք է պայմանավորվեն հայրենական նորա-
րարական քաղաքականության գերակա ուղղություններից մեկի նպատակամիտությամբ: 
Խոսքը վերաբերում է պետության մասնակցությամբ համացանցային խոշոր նախագծերի 
ֆինանսավորմանը: Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային կոմերցիայի զար-
գացման նպատակով կիրառվող համացանցը ձևավորման փուլում է, այսինքն` տնտեսա-
վարողները ստեղծում են վեբ-ներկայացուցչություն, տեղեկություն տալիս իրենց ապ-
րանքների ու ծառայությունների վերաբերյալ, և կայքի մարքեթինգային գործառույթներին 
հաջորդում են իրացման գործառույթները: Այլ կերպ ասած` հայաստանյան տնտեսա-
վարողները էլեկտրոնային մարքեթինգով հետաքրքրված են այնքանով, ինչքանով այն 
նպաստում է գործարարության կազմակերպման նոր եղանակների ձևավորմանը: Համա-
ցանցը ոչ միայն իրացման կամ մարքեթինգային հաղորդակցությունների նոր կապուղի է, 
այլև` նոր շուկա, որտեղ իրական, ֆիզիկապես գոյություն ունեցող ապրանքների հետ 
ներկայացված են էլեկտրոնային ապրանքներ (տեղեկատվություն) և տեղեկատվության 
մշակման էլեկտրոնային ծառայություններ: ՀՀ-ում էլեկտրոնային կոմերցիայի զարգա-
ցումը, ինչպես պարզվում է, ուղղակի կախվածություն ունի համացանցի զարգացումից և 
տարածումից:  

Այսպիսով` էլեկտրոնային կոմերցիան գնալով կամրապնդի իր տեղը տնտեսական 
հարաբերությունների համակարգում, ընդ որում` միջազգային մասշտաբով: Այժմ Հայաս-
տանի Հանրապետության մի շարք ձեռնարկություններ, մասնավորապես` ՏՏ ոլորտին 
պատկանող, իրենց մարքեթինգային ռազմավարության մեջ են ընդգրկում համացան-
ցային մարքեթինգի օգտագործման միջոցառումների պլաններ. էլկոմերցիան, համացան-
ցում իրենց էջերի բացումը, կապի էլեկտրոնային միջոցների համընդհանուր ներդրումը 
արտադրական, կոմերցիոն, իրացման և այլ տեսակի գործունեություններում: Համացան-
ցի արագ զարգացմամբ հանրապետության տնտեսավարողները կունենան ծառայություն-
ների լայն շրջանակներ, որոնք հնարավորություն կընձեռեն անցնելու գործարարության 
վարման որակապես նոր մակարդակի: Շուկայի արտաքին պայմանների փոփոխությանն 
արագ արձագանքումը ֆիրմաներին թույլ կտա բավականին կարճ ժամանակահատվա-
ծում հաղթահարելու ճգնաժամային իրավիճակները: 

ՀՀ-ում համացանցային մարքեթինգի զարգացումը պայմանավորված է տվյալ ոլոր-
տում ՏՏ կիրառմամբ: Ընդհանրապես ՏՏ-ներն ազդում են ոչ միայն առանձին ընկերու-
թյան գործունեության, այլև հանրապետության ամբողջ գործարարության վրա: Ամենից 
առաջ դա դրսևորվում է շուկայական մրցակցության կերպափոխման միջոցով, երբ որոշ 
շուկաներում հաղթահարվում է փոխգործակցությունների տարերային բնույթը: Վերջին 
հաշվով, շրջանառության ոլորտը պարզեցվում է: Դա էլ նպաստում է մրցակցության 
հիմքերի ամրապնդմանը և մենատիրության առաջացման կանխմանը:  
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Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային գործարարության վերաբերյալ 
ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մոտակա տարիներին դրա զարգացման 
հիմնական ուղղությունը պետք է լինի ընկերություններում մասնակի ավտոմատացումից 
անցումը համալիր ավտոմատացված գործարար գործընթացներին, ինչն էլ հնարավորու-
թյուն կտա հետագայում իրականացնելու ձեռնարկությունների ընդգրկումը գնումների և 
վաճառքի օնլայնային համակարգում: Ընդ որում հայաստանյան ձեռներեցները պետք է 
ընդօրինակեն արևմտյան իրենց գործընկերների փորձը, ովքեր կիրառում են ձեռնարկու-
թյունների ռեսուրսների կառավարման ավտոմատացված և փաստաթղթաշրջանառու-
թյան էլեկտրոնային համակարգերը: Դա նրանց հնարավորություն է տվել անցնելու 
էլեկտրոնային կոմերցիայի իրականացմանը` առանց որևէ հիմնախնդրի: 

Այսպիսով` համացանցը սկսում է կարևոր դեր խաղալ երկրի տնտեսա-քաղաքական 
կյանքում:  

Հաշվարկները վկայում են, որ ՏՏ ոլորտը որոշակի զարգացման միտում է դրսևորում, 
մասնավորապես արձանագրվել է համացանցային ծրագրերի և ծառայությունների էլեկ-
տրոնային առևտրի շրջանառության աճ: Իսկ աճի ոչ բարձր մակարդակը բացատրվում է 
ինչպես ոլորտի գոյության կարճ ժամկետով, այնպես էլ ներքին շուկայի սահմանափա-
կությամբ: Ինչ վերաբերում է էլեկտրոնային առևտրին` ապա դրան խոչընդոտող պատ-
ճառներից են ենթակառուցվածքների բացակայությունը, համացանցային կապի ցածր-
որակ հասանելիությունը: 

ՀՀ-ում համացանցային մարքեթինգի կիրառման սահմանափակությունը պայմանա-
վորված է նաև նրանով, որ սպառողները լավ իրազեկված չեն հայաստանյան բոլոր հա-
մացանցային խանութների մասին: Հիմնախնդիրը կարելի է լուծել այդ խանութների կա-
տալոգ ստեղծելով: Համացանցային մարքեթինգի հետագա զարգացումը պայմանավոր-
ված է մի շարք խոչընդոտների հաղթահարմամբ: Ընդհանրապես տնտեսավարող սուբ-
յեկտները օգտագործում են հաղորդակցությունների տարբեր միջոցներ` առկա և են-
թադրյալ հաճախորդների համար:  

ՀՀ Կառավարությունը պետք է մեծ ուշադրություն դարձնի համացանցային կապի 
քաղաքական-իրավական դաշտին և համապատասխան ենթակառուցվածքներին: Ամե-
նամեծ բացթողումը համապատասխան օրենսդրական դաշտի բացակայությունն է:  

Մեր հանրապետությունում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմամբ պայ-
մանավորված` համացանցային կապ ունենալը խնդիր չէ, խնդիրը դրանից օգտվելու դի-
մաց վճարելն է, իսկ խանգարողը բնակչության ցածր կենսամակարդակն է: Այս առումով 
անհրաժեշտ է ստեղծել տարածքային համացանցային համայնքներ, որտեղ բնակչությու-
նը կստանա անվճար ծառայություններ: Նշենք նաև, որ համացանցի տարածմանը խան-
գարող հանգամանք է մայրենի լեզվով ցանցի բացակայությունը: Ուստի պետական մար-
մինները պետք է իրենց ուշադրության կենտրոնում պահեն այդ հիմնախնդրի լուծումը:  

ՀՀ-ում էլեկտրոնային գործարարության զարգացումը միաժամանակ պայմաններ է 
ստեղծում երկրի բոլոր տարածաշրջանները մեկ միասնական տեղեկատվատնտեսական 
և քաղաքական տարածության մեջ միավորելու համար: Դրանով կընդլայնվի աշխատան-
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քի շուկան, ինչը դրական ներգործություն կունենա նրա կառուցվածքի վրա` մեծացնելով 
արտահանման ներուժը (հատկապես` ծառայությունների ոլորտում) մարքեթինգային 
միջոցառումների իրականացման պարզեցման և արտաքին շուկաներում վաճառքի կազ-
մակերպման հաշվին, կաճի փոքր և միջին գործարարության մրցունակությունը: Էլեկտրո-
նային գործարարության զարգացումը հանգեցնում է գործարարության մի շարք տարա-
տեսակների` համակարգիչների առևտրի, փոստային ծառայությունների և այլն, փոխ-
կապվածությանը: Արդյունքում կաճեն հայրենական տնտեսավարողների եկամուտները, 
հետևաբար կմեծանա հարկային բազան, իսկ դա էլ կնպաստի պետության եկամուտների 
աճին: 

 

Հայաստանում համացանցային մարքեթինգի ձևավորման ու զարգացման ոլորտում առկա են 
մի շարք հիմնախնդիրներ: Հոդվածը նվիրված է դրանց լուծմանը: Նրանում ընդգծվում է, որ երկրի 
տնտեսության մրցունակության բարձրացումն անմիջականորեն պայմանավորված է համացան-
ցային մարքեթինգով, որը տնտեսավարողներին հնարավորություն է տալիս սերտ համագործակ-
ցության մեջ մտնելու մատակարարների հետ: Արդյունքում ՀՀ տարածաշրջանները տեղեկատվա-
տնտեսական և քաղաքական առումով կարող են դառնալ միասնական համալիր: 

 
ДАВИД ТАВАДЯН 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО МАРКЕТИНГА В РА 
 

В Армении существует целый ряд проблем в сфере формирования и развития интернет 
маркетинга. Статья посвящена решению этих проблем. В ней подчеркивается, что в современных 
условиях повышение конкурентоспособности экономики страны непосредственно связано с интер-
нет маркетингом, который предоставляет хозяйствующим субъектам возможность более тесного 
сотрудничества с поставщиками. В результате этого регионы Армении, в информационно-эконо-
мическом и политическом смысле, станут единым комплексом.  

 
DAVIT TAVADYAN 

 
MODERN PROBLEMS OF E-MARKETING IN RA 

 
In Armenia thera is a number of problems in the field of forming and development of e-marketing. 

The article is sanctified to the decision exactly of these problems. In modern terms increase of 
competitiveness of economy of Armenia is directly related to e-marketing. E-marketing gives managing 
subjects possibility of more close collaboration with suppliers. As a result of it, in informatively-
economic and political sense, the regions of Armenia will become a single complex.  
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ՆԱՐԻՆԵ ԽԱԼԱԹՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 
ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  կուտակային բաղադրիչ, կենսաթոշակային հա-
մակարգ, ժողովրդագրական գործոններ, ֆի-
նանսական շուկա, սոցիալական ապահովու-
թյուն 

 
ՀՀ-ում կենսաթոշակային համակարգի աճող ֆինանսական պակասուրդի հիմնա-

խնդիրը ստիպում է գտնել նրա անհավասարակշռվածությունը նվազեցնող ուղիներ: 
Միևնույն ժամանակ ռազմավարական և կառուցվածքային խնդիրները մղվում են հետին 
պլան, հաճախ չեն էլ դիտարկվում: Ակնհայտ է, որ նույնիսկ միջնաժամկետ և երկարա-
ժամկետ հեռանկարում հասնել կենսաթոշակային համակարգի հավասարակշռվածու-
թյան` բացառապես հարկային և վերաբաշխողական միջոցառումների հաշվին, հնարա-
վոր չէ: Նման մոտեցումը ոչ միայն հաշվի չի առնում կենսաթոշակային համակարգի 
երկարաժամկետ սպառնալիքները, այլ նաև կառուցվածքային տարրերը, այսինքն` կեն-
սաթոշակային ապահովման պահանջմունքների փոփոխվող կառուցվածքը: Չնայած վեր-
ջին տարիներին կենսաթոշակային համակարգը վերակազմակերպվել է, այնուամենայ-
նիվ շարունակում է մնալ խորհրդային համակարգի փոխակերպված տարբերակը: 

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը փոխեց սոցիալական ապահով-
ման քաղաքականության բնույթը և սոցիալական ապահովման համակարգի դերը` սո-
ցիալ-տնտեսական կայունացուցիչների տեսանկյունից: Գլոբալացման ինտենսիվ իրողու-
թյունը փաստում է, որ եթե սոցիալական պաշտպանության ծրագրերը մանրակրկիտ 
մշակվեն, ապա աղքատության մասշտաբների կրճատման վրա կունենան ոչ միայն 
ուղղակի ստատիկ, այլ նաև անուղղակի դինամիկ ազդեցություն` սոցիալական մեկուսաց-
ման կրճատմամբ կամ նվազեցմամբ, մարդկային կապիտալի ամրապնդմամբ և աշխա-
տանքի ապահովմամբ: 

ՀՀ-ում եկամուտների ոչ համամասնական բաշխվածությունը կարող է խոչընդոտել 
տնտեսական աճին, իսկ հավասարակշռված վերաբաշխողական քաղաքականությունն 
անհրաժեշտ է տնտեսական աճի ամրապնդման համար: 

Կենսաթոշակային համակարգը կոչված է ապահովելու տնտեսական անվտանգու-
թյան անհրաժեշտ մակարդակը: Մինչդեռ բաշխողական կենսաթոշակային համակարգը 
չէր կարողանում ապահովել բազմաթիվ կենսաթոշակառուների համար սոցիալապես 
ընդունելի կենսաթոշակի մակարդակ: Հենց սա էր գործող այդ համակարգի գլխավոր 
սպառնալիքը: Այսօր խնդիրը խորանում է նաև ժողովրդագրական գործընթացների 
հետևանքով:  
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Նոր, կենսաթոշակային կուտակային համակարգը կոչված է ապահովելու ժողովրդա-
գրական և ֆինանսական ռիսկերի բազմազանեցում: Միևնույն ժամանակ կուտակային 
բաղադրիչի զարգացումը պահանջում է նկատի ունենալ այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք 
են` տարբեր տարիքային խմբերի կենսաթոշակառուների պահանջմունքները և նախա-
պատվությունները, կենսաթոշակային համակարգի ֆինանսավորման բյուջետային 
տրանսֆերտների կայունացումը, կուտակային բաղադրիչի արդյունավետության, կենսա-
թոշակային կուտակումների պահպանման երաշխիքների, վճարումների փուլում այդ 
կուտակումների ժառանգման հնարավորության, նոր կենսաթոշակային համակարգի 
բենեֆիցիարների և սոցիալական գործընկերների համար ցանկալի միջոցառումների 
ընդունելիության ապահովումը: 

Նոր, կուտակային բաղադրիչը կարևոր նշանակություն ունի երկարաժամկետ հեռա-
նկարում կենսաթոշակային համակարգի կայունության ապահովման տեսանկյունից: Այդ 
բաղադրիչի ռեսուրսները պետք է օգտագործվեն ոչ թե այսօր, այլ երբ կենսաթոշակի 
կանցնեն 1974 թ. հետո ծնված քաղաքացիները: Հասարակությունն իշխանություններից 
հստակ և պարզորոշ երաշխիքներ պետք է ստանա, որ կուտակային բաղադրիչը հաշ-
վարկված է երկարաժամկետ հեռանկարի համար, իսկ կենսաթոշակային համակարգի 
ճարտարապետությունը չի փոխվելու կառուցվածքային բարեփոխումների ազդեցու-
թյամբ: Այդ համակարգից օգտվողները պետք է վստահ լինեն, որ կարող են օգտվել 
կուտակումներից` կենսաթոշակի անցնելիս: Կենսաթոշակային կուտակումների անորոշ 
ճակատագիրը խարխլում է վստահությունը տվյալ համակարգի հանդեպ` բացասաբար 
անդրադառնալով կենսաթոշակային ապահովագրության վճարումների կատարման 
գործընթացին: Միևնույն ժամանակ լիարժեք զարգացման համար պարտադիր կուտա-
կային բաղադրիչը պահանջում է դրա արդյունավետությունն ու հուսալիությունն երաշխա-
վորող միջոցառումների իրականացում:  

Գոյություն ունեն կուտակային բաղադրիչի ոչ նույնական զարգացման մի շարք 
պատճառներ: Հայաստանում, մեր կարծիքով, դրանք առաջին հերթին, կապված կլինեն 
ֆինանսական շուկաների ոչ բավարար զարգացման և վարչարարության, ներդրումային 
ընկերությունների ոչ ճիշտ ընտրության, ներդրումային պորտֆելի սահմանափակումների, 
կենսաթոշակային կուտակումների միջոցների սեփականության և այլ խնդիրների հետ: 

Կենսաթոշակային ապահովագրության համակարգի որակի գնահատման կարևորա-
գույն ցուցանիշներից է բնակչության ընդգրկման աստիճանը: Բացի դրանից, պետք է 
ընտրվեն մի շարք չափանիշներ, որոնցով այն գնահատվի: Միևնույն ժամանակ գոյու-
թյուն ունեն կենսաթոշակային ապահովագրության պարտադիր պահանջներ, մասնա-
վորապես. 

• կենսաթոշակների չափերի համապատասխանություն. ամրագրվում է կենսաթո-
շակների այնպիսի մակարդակ, որը կարող է լուծել ոչ աշխատունակ բնակչության 
աղքատության հիմնախնդիրները. մյուս կողմից` սոցիալապես ընդունելի համա-
մասնությունների ապահովում աշխատանքային գործունեության ընթացքում և 
դրա արդյունքում հավաքագրված եկամուտների միջև, 
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• ֆինանսավորման բեռի խելամիտ մակարդակի սահմանում, որը նախատեսում է 
վճարողների համար ընդունելի հարկային բեռ, 

• երկարաժամկետ կայունություն, ինչը ենթադրում է երկարաժամկետ հեռանկա-
րում, առանց լրացուցիչ ռեսուրսների ներգրավման, կենսաթոշակային համակար-
գի պարտականությունների կատարման ունակություն, ինչպես նաև այնպիսի 
մեխանիզմների առկայություն, որոնք թույլ կտան կանխարգելելու կենսաթոշա-
կային պակասուրդի առաջացումը և մեծացումը, 

• կայունություն ցնցումների ժամանակ. ներառում է համակարգի այնպիսի ունակու-
թյուն, որի դեպքում այն կարող է հարմարվել տնտեսական, ժողովրդագրական և 
քաղաքական պայմանների անսպասելի փոփոխություններին: 

Սոցիալական ապահովման տեսանկյունից կենսաթոշակային վճարումների պատաս-
խանատվության կարևորագույն ցուցանիշներից են կենսաապահովման նվազագույն մե-
ծությունը և կենսաթոշակառուների թվում աղքատների տեսակարար կշիռը: Արդյունա-
վետ կենսաթոշակային համակարգը պետք է համապատասխանի վերոնշյալ բոլոր 
չափանիշներին:  

Իսկ գործող կենսաթոշակային համակարգը չի համապատասխանում դրանց: Եթե 
պետությունը իրականացներ բաշխողական կենսաթոշակային օրենսդրության պահպան-
ման և կենսաթոշակային պարտավորությունների ավելացման քաղաքականություն, ապա 
դա կառաջացներ հետևյալ սոցիալ-տնտեսական հետևանքները. 

- ՀՀ տնտեսության մրցունակության նվազում, գործարար միջավայրի ընդհանուր 
վատթարացում, ՀՆԱ աճի տեմպերի դանդաղում, հետևաբար նաև հարկվող բա-
զայի աճ, տնտեսության բազմազանեցման ճանապարհին խոչընդոտների առա-
ջացում, 

- զբաղվածության ուղղակի կրճատում, եկամուտների «ստվերայնացման նոր ալիք», 
տնտեսության ոչ ֆորմալ մասի աճ, 

- կենսաթոշակների` սոցիալապես ընդունելի մակարդակում պահելու անհնարինու-
թյուն ու կենսաթոշակառուների աղքատության աճ և այլն:  

Ուստի կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումը պետք է շրջանցի վերոնշյալ 
սկզբունքային սպառնալիքները, առկա մակրոտնտեսական պայմաններում լինի համալիր 
և ընդգրկի հետևյալ ուղղությունները. 

1. բաշխողական համակարգի պարամետրային կարգավորում, 
2. պարտադիր կուտակային համակարգի շարունակական արդիականացում, 
3. կամավոր կամ քվազի կամավոր կուտակային համակարգի զարգացում, 
4. կենսաթոշակի ֆինանսական աջակցության այլ գործիքների մշակում` կյանքի 

ապահովագրություն, հետադարձ հիփոթեք և այլն:  
Հաջողության դեպքում կուտակային համակարգի ներդրումը կառավարությանը 

դուրս է հանում խաղաշարքից` վիճակի բարելավման կամ վատթարացման հնարավոր 
արդյունքը փոխանցելով հենց կուտակողներին: 
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Մեր կարծիքով` բաշխողական համակարգի «ապամոնտաժումը» ևս ՀՀ-ում կունենա 
բացասական հետևանքներ, իսկ կենսաթոշակային համակարգի երկարաժամկետ հիմ-
նախնդիրները կգերակշռեն: Չի բացառվում նաև, որ պետական կառավարող ընկերու-
թյան իրական բացասական եկամտաբերության դեպքում, որն անմիջապես կառաջացնի 
բնակչության անվստահության բուռն ալիքը, աշխատողները զանգվածային կերպով հրա-
ժարվեն կուտակային համակարգից: Լուրջ ֆինանսական խնդիրները կարող են վերած-
վել ճգնաժամի: Ուստի պետք է ձևավորել համալիր կենսաթոշակային համակարգ` տար-
բեր եկամուտներով խմբերի առանձնացմամբ: Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է 
բարձրացնել կենսաթոշակային համակարգի թափանցիկությունը` քաղաքացիներին 
հստակ ներկայացնելով (ազդագրերի միջոցով) ներդրումային ռազմավարությունները և 
դրանց արդյունքները: Կարելի է ձևակերպել կենսաթոշակային համակարգի հետագա 
բարեփոխումների հիմնական ուղղությունները. 

• կենսաթոշակային համակարգի ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության 
բարելավում, 

• աշխատողների և կենսաթոշակառուների թվի հարաբերակցության բարձրացում, 
• ինստիտուցիոնալ խոչընդոտների ստեղծում կենսաթոշակային համակարգի պա-

կասուրդի ավելացումը կանխելու համար: 
Խիստ կարևոր է ՀՀ կենսաթոշակային ապահովագրության համակարգի կառավար-

ման արդյունավետության բարձրացումը, որին կնպաստեն հետևյալ միջոցառումները. 
• կենսաթոշակային օրենսդրության զարգացման մասին որոշումներ ընդունելիս 

տրիպարտիզմի սկզբունքի լրիվ իրացում և սոցիալական գործընկերների համա-
գործակցության մեխանիզմների օպտիմալացում, 

• պարտադիր կենսաթոշակային ապահովագրության և սոցիալական ապահովա-
գրության այլ ձևերի գործառութավորում` միասնական սկզբունքների և ընդհանուր 
իրավական ու տեղեկատվական բազայի հիման վրա, 

• էլեկտրոնային տարբերակով կենսաթոշակային ծառայությունների մատուցում: 
Բացի դրանից, սոցիալական երաշխիքների հասցեականությունը բարելավելու և 

աշխատանքի շուկան օրինականացնելու համար անհրաժեշտ է կատարելագործել քաղա-
քացիների անձնավորված հաշվառման համակարգերը: Այս առումով կարևորվում է նաև 
էլեկտրոնային աշխատանքային գրքույկի ներդրման հնարավորությունը: 

Այսպիսով` ի պատասխան «ժողովրդագրական սպառնալիքներին», օտարերկրյա 
կենսաթոշակային համակարգերն իրականացրին պարամետրային բարեփոխումներ: 
Սակայն ՀՀ-ն, մի շարք ժողովրդագրական և մակրոտնտեսական բնույթի օբյեկտիվ 
առանձնահատկությունների և խորհրդային ժամանակաշրջանից կուտակված կենսա-
թոշակային պարտավորությունների մեծ բեռի պատճառով, պետք է իրականացնի միջո-
ցառումների յուրահատուկ համալիր, որոնք դուրս են գալիս կենսաթոշակի տարիքի ավե-
լացման և կուտակային բաղադրիչի ներդրման օտարերկրյա փորձի շրջանակներից: Հա-
յաստանի կենսաթոշակային համակարգի զարգացման միտումները, ինչպես նաև առաջ-
նահերթությունները մեծապես կախված են երկրում առկա մակրոտնտեսական և ընդհա-
նուր սոցիալ-տնտեսական վիճակից: 
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Հոդվածում դիտարկվում են կուտակային կենսաթոշակային համակարգին անցման գործ-
ընթացի հիմնախնդիրները: Այս տեսանկյունից կարևորվում են կենսաթոշակային օրենսդրության 
զարգացման որոշումներում տրիպարտիզմի սկզբունքների իրացումը, պարտադիր կենսաթոշա-
կային և սոցիալական ապահովագրության այլ ձևերի գործառութավորումը: 

 
НАРИНЕ ХАЛАТЯН  

 
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В РА 

 
В статье рассматриваются проблемы перехода от распределительной к накопительной 

пенсионной системе. Насущной необходимостью является повышение эффективности управления 
системой обязательного пенсионного страхования в Республике Армения. Для этого предстоит разра-
ботать меры, направленные на реализацию принципа трипартизма и оптимизацию механизма взаимо-
действия социальных партнеров при принятии решений по развитию пенсионного законодательства, в 
частности на функционирование обязательного пенсионного и иных видов социального страхования на 
базе единых принципов с использованием общей правовой и информационной основы. 

 
NARINE KCHALATYAN  

 
FUNDED PENSION SYSTEM IMPLEMENTATION PROBLEMS  

IN REPUBLIC OF ARMENIA 
 

The article highlights the problem of the transition to a funded pension system. The urgent need is 
to improve management of the obligatory pension insurance in the Republic of Armenia. For this it is 
necessary to develop measures aimed at the full realization of the tripartism principle and streamlining 
the interaction between social partners in decision- making on the development of the pension 
legislation, the functioning of the mandatory pension insurance and other forms of obligatory social 
insurance on the basis of common principles with the use of a common legal framework and 
information, to timing of compulsory pension insurance with other types of compulsory social insurance 
in terms of compliance with the insurance risks and forms of insurance coverage. 
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ԲԵԼԱ ԽԱԼԱՓՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ , ՀՊՏՀ 

 
ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. հանրային կառավարման համակարգ, իրավական 
պետություն, գործադիր իշխանություն, կառավա-
րություն, նախագահ, վարչապետ, կոալիցիոն կա-
ռավարություն  

 
Համաձայն իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի` պետական իշխանության 

ճյուղերից մեկն էլ գործադիր իշխանությունն է, որ բնորոշ է պետության բոլոր տեսակ-
ներին, և նրան է վերապահված պետության կառավարումը:  

Իրավական պետության մեջ գործադիր իշխանությունը գործում է ինքնուրույն: Այն 
ենթաօրենսդրական իշխանություն է, նրա գործունեությունն ու ընդունած ակտերը պետք 
է համապատասխանեն օրենքներին և չեն կարող հակասել դրանց, քանի որ դրանցով է 
իրականացվում պետության իրական կառավարումը1: 

Գործադիր իշխանություն հասկացությունն առաջացել է իշխանության թևերի 
բաժանման գաղափարի շրջանակներում: Գործադիր իշխանության կարևորությունն ընդ-
գծելու համար նշենք, որ պետության գործառույթների գերակշիռ մասը նրա ձեռքին է: 
Դրանք այնպիսի կարևոր լծակներ են, ինչպիսիք են` ֆինանսները, բանակը, ոստիկանու-
թյունը և այլն: Ծառայողների ամենամեծ անձնակազմը, ի համեմատություն իշխանության 
մյուս թևերի, գործադիր իշխանության համակարգում է:  

Գործադիր իշխանությունը տարբեր երկրներում տարբեր կերպ է կազմակերպված: 
Այսպես. 

• Նախագահական հանրապետություններում (ԱՄՆ, Բրազիլիա, Եգիպտոս և այլն) 
այդ իշխանության գլուխը հանրապետության նախագահն է, որը միաժամանակ 
երկրի գլուխն է: Կառավարությունը ձևավորվում է արտախորհրդարանական 
ճանապարհով և խորհրդարանի առջև պատասխանատվություն չի կրում: Նաև 
զուրկ է խորհրդարանի վրա ազդելու լծակներից: Կարելի է ասել, որ նման 
երկրներում կառավարություններն ընդունված օրենքներն իրականացնողներ են: 
Վարչապետը գործում է նախագահի հանձնարարականներով, իսկ փաստացի 
ղեկավարը հանրապետության նախագահն է:  

• Խորհրդարանական հանրապետություններում (Հնդկաստան, Գերմանիա և այլն) 
գործադիր իշխանությունն իրականացնում է կառավարությունը: Այսպիսի երկրնե-
րում նախագահն ավելի շատ ներկայացուցչական դեր է կատարում, և նրա 

                                             
1 Տե՛ս Сравнительное конституционное право, уч. пос. под ред. В.Е.Чиркина, М., 2002, с. 471:  
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ընդունած իրավական ակտերը որևէ իրավաբանական ուժ չունեն, եթե դրանց վրա 
բացակայում է վարչապետի ստորագրությունը: Այլ կերպ ասած` նման երկրներում 
գործում է կոնտրասիգնատուրայի կանոնը:  

• Կիսանախագահական հանրապետություններում գործադիր իշխանությունն իրա-
կանացնում են և´ նախագահը, և' կառավարությունը: Հիմնականում նկատվում է 
առաջինի և երկրորդի համադրում:  

Գործադիր իշխանությունը բավականին ընդգրկուն և լայն հասկացություն է: Ուստի 
մեկ մարմնի միջոցով ամբողջությամբ չի կարող իրականացվել: Փորձը ցույց է տալիս, որ 
գործադիր իշխանությունն ուղղահայաց և հորիզոնական կապերով միմյանց հետ կապ-
ված պետական մարմինների համակարգ է: Այդ համակարգի բարձրագույն մարմինը 
կառավարությունն է, որը, որպես կանոն, ղեկավարվում է վարչապետի կամ երկրի ղեկա-
վարի կողմից:  

Գործադիր իշխանության բարձրագույն մարմինը` կառավարությունը, տարբեր 
երկրներում տարբեր անվանումներ ունի: Հիմնականում այն կոչվում է կառավարություն, 
նախարարների խորհուրդ կամ նախարարների կաբինետ (օրինակ` Ֆրանսիայում, Հու-
նաստանում, Իտալիայում կոչվում է նախարարների խորհուրդ): Անվանում են նաև պե-
տական խորհուրդ (Շվեդիա, Նորվեգիա և այլն), դաշնային (ֆեդերալ) կառավարություն 
(Գերմանիա), կառավարություն (Հայաստան, Ռուսաստանի Դաշնություն), դաշնային 
խորհուրդ (Շվեյցարիա): Որոշ դեպքերում կառավարության շրջանակներում կարող են 
ստեղծվել ավելի նեղ ընդհանուր քաղաքական բնույթի մարմիններ. օրինակ` «Մշտական 
կոմիտեն»` Չինաստանում և այլն1: 

Սակայն ինչպիսի անվանում էլ որ ունենա գործադիր իշխանության բարձրագույն 
մարմինը` նրա էությունը դրանից, միևնույն է, չի փոփոխվում: Կառավարությունն ընդհա-
նուր իրավասությամբ օժտված պետական իշխանության կոլեգիալ մարմին է, որն 
իրականացնում է վարչական և գործադիր գործունեություն ողջ երկրի տարածքում: Այս 
առումով էլ կառավարությունները բաժանվում են ըստ որոշակի հայտանիշերի2: 

Որոշումների ընդունման ձևով կառավարությունները տարբերակվում են կառավա-
րությունների, որտեղ որոշումներն ընդունվում են միասնականության սկզբունքով, 
այսինքն` նրանք կոլեգիալ մարմիններ են (օրինակ` ՀՀ Կառավարությունը կոլեգիալ մար-
մին է) և կառավարությունների, որտեղ որոշումներն ընդունվում են միանձնյա սկզբուն-
քով: Այսպիսիք բնորոշ են նախագահական հանրապետություններին և որոշ միապետու-
թյունների: Նման երկրներում կառավարության մեջ ընդգրկված մարմիններն ուղղակի 
խորհրդատվական գործառույթ են իրականացնում, իսկ որոշումներն ընդունում է 
նախագահը կամ միապետը: 

                                             
1 Տե՛ս Пронкин С.В., Петрунина О.Е., Государственное управление зарубежных стран. Учебное пособие для 
студентов ВУЗов, М., 2001, էջ 36-39: 
2 Խրոպանյուկ Վ.Ն., Պետության և իրավունքի տեսություն. (2-րդ հրատարակություն, լրացումներով, ուղղում-
ներով), Խ.Հարությունյանի թարգմ., Երևանի Գիտակ համալսարան, 1997 թ., էջ 223-228: 
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Երկրի կառավարման կերպով պայմանավորված` գոյություն ունեն կառավարության 
ձևավորման հետևյալ եղանակները. 

• Խորհրդարանական հանրապետություններում կառավարությունը ձևավորվում է 
խորհրդարանական ճանապարհով և ուղղակի պատասխանատվություն է կրում 
խորհրդարանի առջև: Կազմված լինելով տարբեր քաղաքական հոսանքների 
ներկայացուցիչներից, այն ներառում է բոլոր քաղաքական ուժերի առաջնորդնե-
րին, իսկ առաջատար դեմքը ոչ թե երկրի ղեկավարն է, այլ վարչապետը: Այս 
եղանակը կիրառվում է նաև որոշ խառը հանրապետություններում: Այդպես են 
ձևավորվում Իտալիայի, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի և այլ երկրների կառա-
վարությունները: 

• Նախագահական հանրապետություններում նախագահն ինքնուրույն է ձևավորում 
կառավարությունը, որի պատճառով էլ այն ուղղակի պատասխանատվություն է 
կրում նախագահի առջև: Այս դեպքում կառավարությունը գործում է առավել 
անկաշկանդ, առանց խորհրդարանի անմիջական միջամտության:  

• Կիսանախագահական հանրապետություններում կառավարությունը ձևավորվում է 
նախագահի կողմից` հիմնվելով խորհրդարանական մեծամասնության կարծիքի 
վրա, և երկակի պատասխանատվություն է կրում խորհրդարանի ու նախագահի 
առջև: Այստեղ երկրի ղեկավարի և կառավարության հարաբերությունները հավա-
սարակշռված են: Թեև նախագահն իրականացնում է գործադիր իշխանության 
ընդհանուր ղեկավարումը, այնուամենայնիվ կառավարությունը քիչ թե շատ ինք-
նուրույն մարմին է և ինքնուրույն է իրականացնում իր գործառույթները: 

Արտախորհրդարանական եղանակը կիրառվում է նախագահական հանրապետու-
թյուններում, ինչպես նաև որոշ պետություններում: Նման երկրներում, որպես կանոն, 
կառավարության գլուխը ոչ թե վարչապետն է, այլ երկրի նախագահը:  

ԱՄՆ-ում կառավարության գլուխը երկրի նախագահն է, ով անմիջականորեն նշանա-
կում է կառավարության անդամներին և խորհրդարանի առջև ոչ մի պատասխա-
նատվություն չի կրում: 

Ֆրանսիայում վարչապետը նշանակվում է նախագահի կողմից, նախագահն էլ վար-
չապետի առաջարկությամբ ձևավորում է կառավարություն, այսինքն` նշանակում է 
նախարարներին1:  

Ըստ պաշտոնավարման ժամկետի` կառավարությունները լինում են. 
• մշտական. ձևավորվում են սահմանադրական ճանապարհով, սակայն նոր նախա-

գահական կամ խորհրդարանական ընտրություններից հետո դադարում են գոր-
ծել, և ձևավորվում է նոր կառավարություն, 

                                             
1 Տե՛ս Գործադիր և օրենսդիր իշխանությունը Ֆրանսիայում (մեկնաբանությունը` Հայաստանի իրավագետ-
ների և քաղաքագետների միության վարչության անդամ, պրոֆ. Ֆ.Թոխյանի): Եր., «Մխիթար Գոշ», 1997, էջ  
70-75: 
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• ժամանակավոր. ձևավորվում են ոչ սահմանադրական ճանապարհով և կրում են 
ժամանակավոր բնույթ: Դա հաճախ տեղի է ունենում համակարգի փոփոխության 
ժամանակ: 

Ըստ քաղաքական կազմի` նրանք լինում են միակուսակցական, կոալիցիոն և 
անկուսակցական1: 

Միակուսակցական կառավարությունները բնորոշ են խորհրդարանական և կիսանա-
խագահական հանրապետություններին: Նման երկրներում խորհրդարանական ընտրու-
թյունների արդյունքում կուսակցություններից մեկը ստանում է ձայների բացարձակ մեծա-
մասնություն: Կարելի է ասել, որ միակուսակցական կառավարությունը բնորոշ է նաև 
նախագահական երկրներին, որտեղ երկրի նախագահն իր կուսակցության անդամներից 
ձևավորում է կառավարություն: Միակուսակցական կառավարությունները հատուկ են տո-
տալիտար քաղաքական ռեժիմին նույնպես (կոմունիստական կառավարումը ԽՍՀՄ-ում): 

Կոալիցիոն կամ բազմակուսակցական կառավարությունը խորհրդարանական կամ 
խառը հանրապետության իշխանության ձև է: Այն տարբեր քաղաքական ուժերի միջև 
համաձայնության արդյունք է` կառավարության ծրագրի շուրջ: Կոալիցիոն կառավարու-
թյունները բնութագրական են Իտալիային, Իսպանիային և այլ երկրների: 

Երբ խորհրդարանական ընտրություններից հետո կուսակցություններին չի հաջող-
վում կոալիցիա ստեղծելու շուրջ համաձայնության գալ խորհրդարանում, իսկ վերջինիս 
լուծարումն էլ ցանկալի չէ, ապա ստեղծվում են անկուսակցական կառավարություններ, 
որոնք, որպես կանոն, հարատև չեն և գոյատևում են այնքան ժամանակ, մինչև հնարա-
վոր լինի ստեղծել կառավարություն` կուսակցական հիմքերով: Նման կառավարություն-
ները կոչվում են նաև ծառայողական կառավարություններ:  

Ճգնաժամային իրավիճակներում կարող է ստեղծվել, այսպես կոչված` «ազգային 
միասնական կառավարություն», որը ծագած խնդիրները լուծելու համար միավորում է 
բոլոր քաղաքական ուժերին: 

Կառավարությունը հարաբերությունների մեջ է մտնում խորհրդարանի և այլ պետա-
կան մարմինների հետ` կախված երկրի կառավարման ձևից: 

Կառավարության ներքին կառուցվածքը խիստ բազմազան է: Այն կարելի է ներկա-
յացնել երկու հիմնական մոդելի հիման վրա` մայրցամաքային և անգլոսաքսոնական:  

Մայրցամաքայինին հատուկ է այն, որ կառավարության կազմի մեջ մտնում են բոլոր 
կենտրոնական գործադիր մարմինների ղեկավարները: Սա երբեմն հանգեցնում է կառա-
վարության թվաքանակի զգալի մեծացմանը, ինչը հաճախ բերում է աշխատունակության 
անկման: Այդ պատճառով նման համակարգ ունեցող երկրներում ստեղծվում են ավելի 
փոքր գործադիր մարմիններ` կազմված միայն կարևորագույն նախարարությունների և 
գերատեսչությունների ղեկավարներից:  

Անգլոսաքսոնական մոդելում չի նախատեսվում իրական բարձրագույն գործադիր 
մարմնի գոյություն: Մոդելը կիրառող երկրներում գործադիր մարմինների ամբողջությու-

                                             
1 Տե՛ս Сравнительное конституционное право, учеб. пособие под ред. В.Е.Чиркина, М., 2002, էջ 452-455: 
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նը դեռևս չի նշանակում նոր մարմինների գոյություն: Սակայն նախագահը կամ վարչա-
պետը կարևոր որոշումներ ընդունելիս կարող են խորհրդակցել մի շարք նախարարների 
հետ:  

Մայրցամաքային մոդելի վառ օրինակ են Ֆրանսիան, Իտալիան, Գերմանիան, որ-
տեղ կան և' նմանություններ, և' տարբերություններ: Անգլոսաքսոնական մոդելի օրինակ 
են ԱՄՆ-ն և Մեծ Բրիտանիան:  

Կառավարության տեղը պետական իշխանության բարձրագույն մարմինների համա-
կարգում բնութագրվում է նրա գործառույթներով:  

Կառավարությունն իրականացնում է հետևյալ կարևորագույն գործառույթները:  
Որպես քաղաքական ինստիտուտ` այն ուղղորդում և կոորդինացնում է քաղաքական 

ապարատի գործունեությունը նախարարությունների, դեպարտամենտների և այլ կառույց-
ների միջոցով:  

Օրենքների իրագործումը սահմանադրությամբ կառավարությանը վերապահված 
գործառույթներից է: Կառավարությունը պարտավոր է վերահսկել խորհրդարանի կողմից 
ընդունված օրենքների կատարումը: Բրիտանական քաղաքական դաշտն ուսումնասիրող 
Սպենսեր Լոուն դեռևս 21-րդ դարի սկզբին նշում էր. «Քանի դեռ նախարարներն օգտվում 
են պետական ներկայացուցչության վստահությունից, նրանք կարող են իրենց դասել 
ամենակարող և իշխանություն ունեցող անձանց թվին: Եվ քանի դեռ նրանք օժտված են 
այդքան մեծ հեղինակությամբ, նրանց քաղաքական դաշտը կարելի է համարել անսահ-
մանափակ»1: 

Խորհրդարանի օրենսդրական գործունեության վերահսկողությունը դարձել է կառա-
վարության գործառույթներից մեկը: Խորհրդարանական երկրներում կառավարությունը 
օրենսդրական նախաձեռնության միակ սուբյեկտն է: Նախագահական հանրապետու-
թյուններում նրա հնարավորություններն այդ առումով որոշակիորեն սահմանափակված 
են: Oրինակ` ԱՄՆ-ում նախագահը, ով սահմանադրությամբ օրենսդրական նախաձեռ-
նությամբ օժտված չէ, Կոնգրեսին դիմում է ուղերձով, որը ներառում է գործադիր իշխա-
նության ապարատում ձևավորված օրենսդրական առաջարկություններ: Հետագայում 
Կոնգրեսի անդամներից որևէ մեկը իր անունից առաջարկություն է ներկայացնում բիլլի 
ձևով: Սովորաբար բիլլերը կազմում են օրենսդրական նախագծերի մինչև 30%-ը: 

Ցանկացած պետությունում կառավարությունը նաև նորմատիվային ակտերի հեղի-
նակ է: Խորհրդարանական օրենքների հիման վրա կառավարությունը սահմանում է նոր-
մատիվային ակտեր այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք ընդունվում են ոչ խորհրդարանա-
կան նախաձեռնության համակարգով: Նման նորմատիվային ակտերն ունեն օրենսդրա-
կան բնույթ: Կառավարությունը ընդունում է նաև նորմատիվային ակտեր խորհրդարանի 
օգնությամբ` ուղղակի կամ անուղղակի ձևով: Իտալիայում և Ֆրանսիայում այդօրինակ 
ակտերը կոչվում են օրենքներ-շրջանակներ, անգլոսաքսոնական մոդելի երկրներում` 

                                             
1 Տե՛ս А.К.Романов, Правовая система Англии, М., 2000, էջ 72: 
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կմախքային օրենսդրություն, Իտալիայում` դեկրետներ, և ընդունման պահից սկսած` 60 
օրվա ընթացքում չհաստատվելու դեպքում իրենց ուժը կորցնում են:  

Մեծ Բրիտանիայում լայն տարածում են ստացել պատվիրակված օրենսդրական 
ակտերը, որոնք իրենց քանակով գերազանցում են խորհրդարանական օրենքները և 
դժվար վերահսկելի են: Դրանց սուբյեկտներն այն նախարարներն են, որոնք իրավունք 
ունեն պատվիրակել նորմատիվային ակտեր թողարկելու իրենց իրավունքը: Պատվիրակ-
ված օրենսդրության սուբյեկտներ են նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինները: 
ԱՄՆ-ում պատվիրակված օրենսդրությունն իրականացվում է ինչպես նախագահի, այն-
պես էլ գործադիր դեպարտամենտների և դաշնային գործակալությունների կողմից: Այս 
կարգով տրվող հրամանները, հրահանգները, զինվորական հրամանները, ռեգլամենտ-
ներն ունեն նույն ուժը, ինչ որ Կոնգրեսի ընդունած օրենքները: Ֆրանսիայում պատվի-
րակված օրենսդրության սուբյեկտներ են ինչպես նախագահը, վարչապետը, այնպես էլ 
դեկրետներ ընդունող նախարարները: Պատվիրակված օրենսդրության սահմանները 
դեռևս հստակեցված չեն: 

Կառավարությունը վերահսկում և ուղղորդում է բոլոր գործադիր մարմինների և 
ինստիտուտների գործունեությունը, դրանց միջոցով իրականացնում պետության արտա-
քին քաղաքականության գործառույթները: Այն ձևավորում և համալրում է դիվանագի-
տական և հյուպատոսական մարմինները, սահմանում զինված ուժերի թվակազմը, ղեկա-
վարում արտաքին հետախուզական մարմինների գործունեությունը, վարում միջազգային 
բանակցություններ, կնքում միջազգային պայմանագրեր ու համաձայնագրեր և այլն: 

 

Հոդվածում ներառվում են գործադիր իշխանության ձևավորման սկզբունքները: Այն ուղղա-
հայաց և հորիզոնական կապերով պետական կառավարման մարմինների համակարգ է, որը 
ձևավորվում է` ելնելով պետական կառուցվածքից, կառավարման ձևից, քաղաքական ռեժիմից, 
ինչպես նաև կուսակցությունների միջև հարաբերակցությունից: Գործադիր իշխանությունը բնորոշ 
է պետությունների բոլոր տեսակներին: Նրա միջոցով իրականացվում է պետության գործառույթ-
ների մեծ մասը: Այն տնօրինում է երկրի ֆինանսական և նյութական ռեսուրսները, պետության 
սեփականությունը, կազմակերպում դրանց բաշխումը, մշակում և իրականացնում  տնտեսական 
քաղաքականություն:  

 

БЕЛА ХАЛАПЯН 
 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

В статье рассматриваются принципы формирования исполнительной власти. Исполнительная 
власть представляет из себя систему органов государственного управления, связанных горизон-
тальными и вертикальными узами. Она формируется исходя из государственного строя, формы 
управления, политического режима, а также соотношения между политическими партиями. Эта 
власть существует во всех формах государств. С помощью её осуществляются многочисленные 
функции государства. Ей принадлежат финансовые и материальные ресурсы страны, государст-
венная собственность, она организует распределение этих ресурсов, разрабатывает и реализует 
экономическую политику. 
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BELA KHALAPYAN 
 

PECULIARITIES OF ACTIVITY OF EXECUTIVE BODY IN FOREIGN COUNTRIES 
 
In accordance with the principle of separation of powers, executive power is one of the branches of 

state power. Executive power is a sub-legislative power because its activity and adopted acts must 
comply with the laws and cannot contradict them. Executive power has a decision-making right and 
possibility of adopted laws of legislative power including enforcement. Executive power is a system of 
state managerial bodies connected with horizontal and vertical connections, and which is formed on the 
basis of the state structure, the form of the management, and the political regime, as well as the 
connections between the political parties. Executive power is inherent in all types of states. By executive 
power is carried out most functions of the state. Executive power manages the financial and material 
resources of the country, the property of the state, organizes their distribution, develops, and carries 
out the economic policy.  

 
 
 

ԾՈՎԻՆԱՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 
ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 

ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՉԱՓ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. տարածք, համաչափ զարգացում, պլանավորում, 
ռազմավարական ծրագիր, համայնք, տնտեսա-
կան քաղաքականություն 

 
Շուկայական տնտեսությունում առաջին պլան է մղվում վարչատարածքային միավոր-

ների տարածքային ինքնուրույնության ապահովման և տեղական ինքնակառավարման 
համակարգի արդյունավետ իրացման գործընթացը: «Տարածքային կառավարման համա-
կարգը մեր երկրում ստեղծվել է և գործում է համապատասխան բազայի հիման վրա, և 
ներկայում տարածաշրջանների զարգացման ռազմավարության հիմնական ուղղություն-
ները համայնքների իրավական դաշտի շարունակական ընդլայնումն ու ամրապնդումն 
են»1:  

Պետության տնտեսական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից է տարած-
քային քաղաքականությունը: ՀՀ Կառավարության 2011 թ. հունիսի 30-ի նիստի N 25 ար-
ձանագրային որոշման «Տարածքային զարգացման հայեցակարգ» հավելվածում տա-

                                             
1    Հանրային քաղաքականության վերլուծություն. ի.գ.դ., պրոֆ. Ա.Ծ.Հարությունյանի և տ.գ.դ., պրոֆ. 
Յու.Մ.Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Եր. «Պետական ծառայություն», 2005, էջ 160:  
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րածք հասկացությունը համարժեք է մարզին, համայնքին և համայնքների խմբերին1: ՀՀ 
տարածքային քաղաքականությունը պետության կողմից վարչատարածքային միավորնե-
րում սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների կարգավորմանն ու զարգացմանն 
ուղղված միջոցառումների, գործողությունների և քայլերի, ինչպես նաև դրված նպատակ-
ներին հասնելու սկզբունքների, լծակների ու մեթոդների համալիր է: Այս համատեքստում 
խիստ կարևորվում են առանձին վարչատարածքային միավորների արդյունավետ զար-
գացման խնդիրները, որոնց լուծումը ակնհայտորեն էական առաջընթաց կապահովի 
երկրի սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում` ստեղծելով համապատասխան նախադրյալ-
ներ: 

Մշակված քաղաքականությամբ նախատեսվող միջոցառումների կատարման ան-
հետևողականությունը, համապատասխան ռազմավարության, ինչպես նաև հիմնավոր 
սկզբունքների և մոտեցումների բացակայությունը հանգեցրել են հանրապետության 
տարածքային զարգացման խիստ բևեռացման: Այս հանգամանքն ուղղակիորեն և մեծա-
պես նպաստել է ՀՀ տարածքներում բնակչության կենսամակարդակի կտրուկ անկմանը 
և առկա ռեսուրսների ոչ ռացիոնալ օգտագործմանը: Դա, իր հերթին, հետևանք է այն 
բանի, որ տնտեսական նոր հարաբերություններին անցման ամբողջ ժանակահատվա-
ծում իրականացվող բարեփոխումների հիմքում չեն դրվել հիմնավոր և համալիր լուծում-
ներ ենթադրող մոտեցումներ: Իհարկե, զարգացման անհամաչափություններն այս կամ 
այն չափով բնորոշ են բոլոր երկրներին։ Դրանք պայմանավորված են աշխարհագրա-
կան, բնակլիմայական, ժողովրդագրական և տնտեսական զարգացման վրա ազդեցու-
թյուն ունեցող այլ գործոններով։ Այդ անհամաչափությունների խորացումը հատուկ է 
հատկապես զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրներին։ Զարգացման ներկա-
յիս փուլում կարևորվում է այնպիսի քաղաքականության մշակումն ու կիրառումը, որը ոչ 
միայն չի խորացնում անհամաչափությունները, այլև ՀՀ տարածքների համաչափ զար-
գացում է ապահովում։ Երկարաժամկետ ապագայում տարածքային մեծ և առավել ևս 
խորացող անհամաչափությունները կարող են ուղղակիորեն և անուղղակիորեն բացասա-
բար անդրադառնալ երկրի ընդհանուր տնտեսական զարգացման վրա: Մասնավորապես 
անհամաչափ տարածքային զարգացումը նպաստում է տնտեսապես թույլ զարգացած 
տարածքներից բնակչության անցանկալի արտահոսքին: Տարածքային անհամաչափու-
թյունների նվազեցումը իրականացվում է տարածքների մրցունակությունը բարելավելով և 
նոր աշխատատեղեր ստեղծելով, տարածքային տնտեսության կարգավորման նոր եղա-
նակների արդյունավետ կիրառմամբ, ինչը հնարավորություն կտա նաև տարբեր նախա-
գծերով տեղեկատվության հասանելիության ապահովմամբ, նորամուծությունների կի-
րառման արագացմամբ և ներդրումների ներգրավմամբ լուծելու ենթակառուցվածքային 
հիմնախնդիրները: ՀՀ տարածքներում նկատելիորեն խորանում են հասարակական-
                                             
1 Տարածքային զարգացման հայեցակարգ. հավելված  ՀՀ Կառավարության 2011 թ. հունիսի 30-ի նիստի N 25 
արձանագրային որոշման:   
http://www.mta.gov.am/u_files/file/Hayecakarger/MAR2538_1%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%81%D6%84%D5%
A1%D5%AB%D5%B6‐%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%81%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3.pdf 
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քաղաքական, տնտեսական-սոցիալական, գործարար և ֆինանսական շրջանակների 
անհամաչափությունները, որոնք ենթադրում են, որ պետք է արմատապես փոխվեն կա-
ռավարման, կարգավորման, ծրագրավորման ձևերը, մեթոդներն ու օբյեկտները: Հանրա-
պետությունում, իհարկե, իրականացվում է ֆինանսական համահարթեցում, որը տա-
րածքների ներդաշնակ զարգացումն ապահովելու նպատակով տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմինների կողմից օրենքով սահմանված լիազորությունների կատարմամբ 
վարչական շրջանների ֆինանսական հնարավորությունների միջև առկա տարբերության 
նվազեցումն է1: Վերջինիս արդյունավետությունն առայժմ այնքան էլ բարձր չէ, և համա-
չափ զարգացման ապահովմանն ուղղված գործիքների անհրաժեշտությունն ակնհայտ է:  

Տնտեսության կարգավորումը տեղական իշխանության կարևոր գործառույթներից 
մեկն է. նրա հիմնական խնդիրը սոցիալ-տնտեսական գործընթացների կանոնակար-
գումն է, հավասարակշռված զարգացմանն անհրաժեշտ նախադրյալների ձևավորումը, 
բնակչության բնականոն գործունեության ապահովումը, ինչպես նաև տարածքի կենսա-
գործունեության համար կարևոր այլ հարցերի լուծումը: Տեղական մակարդակում պետա-
կան քաղաքականությունն իրենից ներկայացնում է համայնքի զարգացման օբյեկտիվ 
միտումների և դրանում իրենց շահի վերաբերյալ մարդկանց գերակշռող մասի սուբյեկ-
տիվ դատողությունների միախառնուրդ2:  

Միջնաժամկետ և երկարաժամկետ զարգացման ծրագրերի մշակումն ու իրականա-
ցումը տարածքների զարգացմանն ուղղված կարևոր միջոցներ են: Սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման ծրագրերի մշակման արդյունավետությունը, ըստ էության, պայմանավոր-
ված է դրանց հիմքում դրվող սկզբունքներով: Մասնավորապես իբրև այդպիսիք կարելի է 
նշել ծրագրով նախատեսված նպատակների և խնդիրների համապատասխանությունը 
զարգացման ռազմավարական փաստաթղթերում ամրագրված խնդիրներին ու գերա-
կայություններին, ծրագրի իրականացման համար նախատեսվող ռեսուրսների, կատա-
րողների և միջոցառումների ժամկետների հիմնավորվածությունը և ծրագրային արդյունք-
ների ձեռքբերման ժամկետների սահմանումը: 

Տնտեսական զարգացման ներկա փուլում խիստ կարևորվում է առանձին տարածա-
շրջանների զարգացմանը միտված և վերոնշյալ սկզբունքներով մշակված համալիր ու 
ամբողջական ծրագրի իրացումը: Տարածքների զարգացման ծրագրերի մշակման 
կարևորությունն ու պլանավորման ժամանակակից եղանակների օգտագործման անհրա-
ժեշտությունն ակնհայտ են: Զարգացած երկրներում առավել կիրառելի են տարածական, 
ֆինանսական և ռազմավարական պլանավորման տեսակները:  

Տարածական զարգացման պլանավորման և կանխատեսման գործիք է տարածքի 
զարգացման գլխավոր հատակագիծը: Տարածքների զարգացման ծրագրային ապահով-
վածության անհրաժեշտությունը մեծացնում է գլխավոր հատակագծի մշակման և հաս-

                                             
1  «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 3: 
2 Հանրային քաղաքականության վերլուծություն. ի.գ.դ., պորֆ. Ա.Շ.Հարությունյանի և տ.գ.դ., պրոֆ. 
Յու.Մ.Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Եր., «Պետական ծառայություն», 2005, էջ 111: 
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տատման կարևորությունը, որը քաղաքաշինության տարածական պլանավորման հիմնա-
կան փաստաթուղթն է: Վերջինիս հիմնական նպատակներն են` տարածքի կայուն զար-
գացման և կենսագործունեության բարենպաստ միջավայրի ստեղծումը, էկոլոգիական 
անվտանգության ապահովումը և բնության ու մշակութային ժառանգության պահպա-
նումը: Գլխավոր հատակագիծը հիմք է տարածքային ենթակառուցվածքների զարգաց-
ման առաջնահերթ և հեռանկարային ծրագրերի մշակման ու իրականացման համար: 

Ֆինանսական պլանավորման, որի հիմնական օբյեկտը ֆինանսական ռեսուրսներն 
են, և տարածական պլանավորման եղանակներին զուգընթաց բազմաթիվ երկրներում 
լայնորեն կիրառվում է ռազմավարական պլանավորումը: Այն ենթադրում է տարածքի 
զարգացման ռազմավարական ծրագրի կազմում: Ռազմավարական ծրագիրը տարածքի 
ապագայի մասին երկարաժամկետ պատկերացումների ամբողջություն է և պարունակում 
է այն արդյունքները, որնց ձգտում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները: 

Պլանավորման այս տեսակներից յուրաքանչյուրն ունի իր թերությունները: Երկարա-
ժամկետ ֆինանսական պլանավորման ընթացքում ելման կետ է ընդունվում ընթացիկ 
ֆինանսական վիճակը, որի վրա հենվելով` ծրագրվում է ապագա զարգացումը: Այս դեպ-
քում ծրագիրը մշակողների գլխավոր խնդիրն է` զարգացման հնարավոր նախագծերը 
զուգակցել հաշվարկային ֆինանսական հնարավորությունների հետ: Նախագծային 
առաջարկներում տարածական, բնապահպանական և սոցիալական տեսանկյուններին 
հազվադեպ է լուրջ ուշադրություն դարձվում: 

Տարածական պլանավորումը ենթադրում է տարածական զարգացման մանրամասն 
վերլուծություն և գնահատում: Պլանները կազմվում են տարածքային մոտեցման և քաղա-
քաշինական պահանջներին համապատասխան: Այսպիսի պլաններում զարգացման 
ծրագրերի ֆինանսական տեսանկյունները գործնականորեն հաշվի չեն առնվում: Ռազ-
մավարական զարգացման պլաններում, որպես առաջին քայլ, որոշվում է երկարաժամ-
կետ իրավիճակը` առանց ֆինանսական պատկերացումների, հետո միայն սահմանվում 
միջնաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակները, ընդ որում ֆինանսական չափորո-
շիչներն ավելացվում են աստիճանաբար: Այսինքն` ֆինանսական պլանները հենվում են 
գոյություն ունեցող իրողությունների վրա, առանց ապագայի մասին պատկերացումների, 
տարածական պլանները չեն ընդգրկում տարածական պարամետրեր չունեցող սեգ-
մենտները` առողջապահություն, կրթություն, սոցիալական քաղաքականություն: Վերջա-
պես, հեռանկարային պլանները, մեծավ մասամբ, բավականաչափ կոնկրետ չեն տարա-
ծական զարգացման և ֆինանսավորման տեսանկյունից: 

Տարածքների զարգացման պլանավորման փորձը վկայում է այն մասին, որ այդ 
նպատակով մշակվող և իրականացվող ծրագրերը որոշակիորեն տարբերվում են միմյան-
ցից: Մասնավորապես սոցիալ-տնտեսական զարգացման միջնաժամկետ, երկարաժամ-
կետ և ընթացիկ ծրագրերի, տնտեսության կառավարման մասնակի ծրագրերի և զար-
գացման կանխատեսումների միջև ընտրությունը տեղի է ունենում` ելնելով տարածքների 
զարգացման առանձնահատկություններից, կառավարման մարմինների նախընտրությու-
նից, ձևավորված ավանդույթներից, քաղաքական պատկերացումներից և այլ հանգա-
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մանքներից: Մեր կարծիքով` լավագույն տարբերակ կարող է դիտվել պլանավորման այս 
երեք եղանակների զուգակցումը, որտեղ գլխավոր օղակը կդառնա ռազմավարական 
պլանավորումը, որովհետև ռազմավարական պլաններում վերլուծվում են համայնքի կա-
րողությունները, ներքին ու արտաքին միջավայրերը, նշվում են առաջադրված նպատակ-
ներին հասնելու ուղիները, արտացոլվում են շահառուների վրա ունենալիք ազդեցություն-
ները և հանրային կարիքների բավարարման չափորոշիչները: Ռազմավարական պլանա-
վորման միջոցով հնարավոր է պարբերաբար ճշգրտումներ կատարել համայնքների զար-
գացման ուղղությունների, ծրագրերի և բյուջեների մեջ՝ դրանք ավելի հստակորեն փոխ-
կապակցելով միմյանց: Ռազմավարական պլանավորումը մեծ տեղ է հատկացնում կապի-
տալ զարգացման ծրագրերին: Համայնքի ենթակառուցվածքները կարիք ունեն պարբե-
րաբար նորոգման, նորացման և զարգացման: Երկարատև ժամանակահատվածի հա-
մար պլանավորվող ծրագրերը պետք է ներառեն այդ հարցերը: 

Ռազմավարական պլանավորման ուժը վերաիմաստավորման և փոփոխվող ժամա-
նակների պահանջներին համապատասխան մնալու հնարավորության մեջ է: 

 
Հոդվածում ներկայացվել են տարածքային զարգացման առկա անհամաչափություններն ու 

խորացման միտումները: Քննարկվել են տարածքային տնտեսության զարգացման ծրագրերի 
մշակման սկզբունքները: Հիմնավորվել է պլանավորման տարբեր եղանակների կիրառման, դրանց 
որոշ առանձնահատկությունների գնահատման և զուգակցման անհրաժեշտությունը: 

 
ЦОВИНАР КАРАПЕТЯН  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
 

В статье представлены тенденции углубления существующих диспропорций регионального 
развития. Обсуждены принципы разработки региональных программ развития. Обоснована необ-
ходимость использования, оценки особенностей и совмещения различных методов планирования 
регионального развития. 

 
TSOVINAR KARAPETYAN  
 

USING VARIOUS TYPES OF PLANNING TO ENSURE PROPORTIONAL  
DEVELOPMENT OF REGIONS 

 

In the article the presence of regional disproportional development and the deepening trends have 
been presented. The regional economic development projects’ optimization ways and main principles 
and have been discussed. The necessity to parallel the usage various types of regional development 
ways and evaluation of certain characteristics have been proved and justified.  
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ԼԻԼՅԱ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

ԵՎ ՆՐԱ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր. պետություն, շուկա, պետական, մասնավոր, բաժ-
նետիրական սեփականություն, կենտրոնացված 
կառավարում, ինքնակարգավորում, տնտեսա-
կարգ, տնտեսական և վարչական լծակներ 

 
Տնտեսական կյանքին պետության միջամտության հարցը միշտ եղել է տնտեսագի-

տական ուսումնասիրությունների կենտրոնում: Ընդ որում այդ հարցի շուրջ դրսևորվել են 
տրամաբանորեն տարբեր մոտեցումներ, դրանց հիման վրա ձևավորվել են տարբեր 
գիտական դպրոցներ, որոնց կողմից առաջ քաշված դրույթները ներառվել են տնտեսու-
թյան զարգացման տարբեր մոդելներում: 

Պետական միջամտության անհրաժեշտությունը, իբրև կանոն, ամբողջությամբ չի 
մերժվում որևէ հայտնի տնտեսագիտական դպրոցի կողմից: Ավելին` 20-րդ դարի երկ-
րորդ կեսում ամրապնդվեցին տնտեսական կյանքում պետության գործունեության 
մասշտաբների մեծացման, նրա դերի ուժեղացման միտումները: Սակայն պետության 
միջամտության հարցը տարբեր ձևով է մեկնաբանվում տնտեսության պետական կար-
գավորման ոլորտների, մասշտաբների, նպատակների, մեթոդների, ձևերի ընտրության, 
պետություն - շուկա հարաբերակցության, պետական կառավարման գործառույթների 
տարբերությունների տեսանկյունից:  

Պետական միջամտության առանձնահատկությունները բխում են պետական սեփա-
կանության մասշտաբներից, շուկայի մասնակիցների կախվածությունից բյուջետային մի-
ջոցներից և նրանց տնտեսական ազատությունների պաշտպանությունից, երկրի սոցիալ-
տնտեսական իրավիճակից, տնտեսության առջև դրված խնդիրներից ու զարգացման 
նպատակներից: Այդ իմաստով տնտեսական կյանքին պետական միջամտության ձևերն 
ու մասշտաբները տրված չեն և փոփոխվում են երկրի տնտեսության կոնկրետ պայման-
ներին համապատասխան: Յուրաքանչյուր երկրում ձևավորվում է տվյալ պայմանների 
համար օպտիմալ տնտեսության պետական կարգավորման տարբերակ: 

Ճգնաժամի պայմաններում, պատերազմների, աղետների ժամանակ և այլ անբարե-
նպաստ իրավիճակներում անհրաժեշտություն է առաջանում ուժեղացնել պետական 
կարգավորման գործընթացն ու տնտեսությանը պետական միջամտությունը, ինչը նպաս-
տում է տնտեսության կայունության ապահովմանը, կապիտալի կենտրոնացմանը, ար-
տադրության աճին, մակրոտնտեսական պայմանների բարելավմանը:  

Շուկայական տնտեսության պայմաններում պետության նպատակը ոչ թե շուկայա-
կան մեխանիզմների ճշգրտումն է, այլ դրանց ազատ և արդյունավետ գործունեության 
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համար երաշխիքների ստեղծումը: Տնտեսագետները համամիտ են նրան, որ շուկայի 
«անտեսանելի ձեռքը» պետք է լրացվի պետության տեսանելի, ուղղորդող ձեռքով: Պե-
տության դերի թերագնահատումը, ինչպես ցույց տվեց շուկայական տնտեսության անց-
ման առաջին տարիների փորձը, հասցնում է բացասական սոցիալ-տնտեսական հե-
տևանքների: Դրանցից կարողացավ խուսափել, օրինակ, Չինաստանը՝ իրականացնելով 
բարեփոխումներ տնտեսության կարգավորման գործընթացում: Ունենալով շատ ընդհա-
նուր գծեր ԽՍՀՄ տնտեսության հետ` նա տնտեսական բարեփոխումներն իրականացրեց 
պետության կարգավորող դերի առավելագույն օգտագործման պայմաններում, որ 
արտահայտվեց քաղաքական համակարգի պահպանման, ապապետականացման մեղմ 
տեմպերի ապահովման, գյուղի զարգացման առաջնահերթությանը և գործարարության 
ակտիվությանը նպաստելու, բնակչության սոցիալական պաշտպանվածությունն ուժեղաց-
նելու, արտասահմանյան կապիտալը ներգրավելու և այլ գործընթացներում: 

Շուկայական հարաբերությունների կառուցման ճանապարհին առաջ եկող բացասա-
կան հետևանքները կապված են բարեփոխումների էության, շուկայի անցման, պետու-
թյան դերի ոչ լիարժեք ըմբռնման, շուկան տնտեսության արդյունավետությանը կամ մաս-
նավոր սեփականությանը, ինչպես նաև մասնավոր սեփականությունը կապիտալիզմին 
նույնացնելու հետ:  

Այդ տեսակետից իշխանության մարմինների որդեգրած լիբերալ գաղափարախոսու-
թյունը նպաստեց տնտեսական կյանքից պետության «դուրսմղմանը», չնայած դեռ չէր 
ձևավորվել ինքնակարգավորման տարրեր պարունակող շուկայի մոդելը և չէր հաստատ-
վել այն կարծիքը, որ ցանկացած բարեփոխումների հաջողության համար անհրաժեշտ է 
ոչ միայն պարզապես պետության, այլև ուժեղ պետական իշխանության առկայություն: 

Տնտեսակարգը ընդգրկում է արտադրության, բաշխման, փոխանակման, սպառման 
փուլերը, որոնց միջև պետությունն ապահովում է համամասնություններ, կապեր, որպես-
զի դիմակայի սոցիալ-տնտեսական գործընթացների տարերայնությանը: Նա իրականաց-
նում է ներդրումային, արդյունաբերական քաղաքականություն, զարգացնում է ձեռնար-
կատիրությունը, ստեղծում է բարենպաստ պայմաններ ինչպես բիզնեսի, այնպես էլ սպա-
ռողների համար, հաստատում է խաղի ընդհանուր կանոններ: Առանց պետական միջա-
մտության հնարավոր չէ կրթության, գիտության զարգացումը, ազգային շահերի, շրջակա 
միջավայրի, մարդու պաշտպանությունը: Պետությունը հանդես է գալիս իբրև կայունու-
թյան ապահովման, սոցիալական պաշտպանվածության և առաջացող հակասություն-
ների կանխարգելման երաշխավոր: 

Նա իր ազդեցությունը տնտեսության և սոցիալական զարգացման վրա ապահովում է 
նորմատիվային-իրավական ակտերի ստեղծման, հեռանկարային զարգացման ծրագրերի 
մշակման և իրացման, օրենսդրության պահպանման, վերահսկողության և այլ լծակների 
միջոցով: Եթե պետական լծակները չգործեն, ապա տնտեսական զարգացման ոչ մի մո-
դել չի կարող կյանքի կոչվել, և կաթվածահար կլինեն շուկայական տնտեսության մեխա-
նիզմները: 



 128

Բարդ ճգնաժամային իրավիճակներում ուժեղ պետությունները գործնականում կիրա-
ռում են նույն մեթոդները, որոնք, ըստ էության, բավականին հեռու են ազատ շուկայի 
կարգավորման ժամանակ օգտագործվող լծակներից: Նման դեպքերում դրական ար-
դյունքներ գրանցվել են ինչպես տարբեր պայմաններով և առանձնահատկություններով 
երկրներում, այնպես էլ զարգացման հակառակ մոդելներ ունեցող տնտեսական համա-
կարգերում: 

Պետության կողմից կիրառվող մեթոդների մեջ կարևոր տեղ են գրավում հետևյալ 
ուղղությունները. արտադրության պլանավորումը, բյուջետային ծախսերի ավելացումը, 
ներքին շուկայի ընդլայնումը, արտադրողների ամրացումը իրացման շուկաներին, խոշոր 
մենաշնորհների նկատմամբ վերահսկողության սահմանումը, հանրային ծառայություննե-
րի տրամադրումը (էլեկտրակայանների, ռազմանավերի, ճանապարհների, բնակարաննե-
րի կառուցումը և այլն), ֆերմերների վաճառվող արտադրանքի շահավետ գների ապա-
հովումը, ներդրումային բանկերի ստեղծումը, որոնք տարբերվում են առևտրային բանկե-
րից իրենց կարգավիճակով և վարկերի դիմաց պետությամբ կարգավորվող տոկոսա-
դրույքով: 

Բացի տնտեսականից, կարող են օգտագործվել նաև վարչական խիստ միջոցներ, 
որոնցից են` արտակարգ տնտեսական իրավիճակի հայտարարումը, թղթադրամները ոս-
կով փոխարինելու արգելքը, որը կավելացնի սղաճը և կխթանի արտադրությունը, ներքին 
և արտաքին պարտքի սպասարկման պարտավորությունների կասեցումը և այլն: Տնտե-
սության կարգավորման ընթացքում օգտագործվող միջոցները տարբեր երկրներում, 
տարբեր իրավիճակներում, զարգացման տարբեր փուլերում տարբեր են: Այսպես` ետպա-
տերազմյան Գերմանիայի տնտեսական վերկանգնման և հետագա աճի գործում որոշակի 
դեր խաղաց այն հանգամանքը, որ, առանց ուժեղացնելու մասնավոր ձեռնարկատիրու-
թյան անմիջական ազդեցությունը, պետությունն իրականացրեց կայուն, հուսալի տնտե-
սական քաղաքականություն, որը թույլ տվեց լայնորեն մանևրելու միջոցներով, ուղղոր-
դելու ռեսուրսների հոսքերը:  

Ճապոնիայում պետությունը կենտրոնացնում է նյութական և դրամական ռեսուրսնե-
րը արդյունաբերության որոշիչ ոլորտներում. պահում է իր ձեռքին արժութային պահուստ-
ները՝ օգտագործելով դրանք առաջավոր տեխնոլոգիաների ներմուծման նպատակով: 

Պահանջարկի նվազմամբ և բանկերի ֆինանսական անբարենպաստ դրությամբ 
պայմանավորված՝ ֆինանսական ճգնաժամի հաղթահարման գործում կարևոր նշանա-
կություն ունեցան այդ պահուստների առկայությունը, պետության թողարկած արժեթղթե-
րի ձեռքբերումը հիմնականում հայրենական և ոչ թե արտասահմանյան ներդրողների 
կողմից, որոնք հնարավորություն տվեցին մեծացնելու պետական ծախսերը և ուղղելու 
դրանք բանկերի դիրքերի ամրապնդմանը: Տնտեսության կարգավորման անհրաժեշ-
տության վերաբերյալ ժամանակակից փուլում, իբրև կանոն, կասկածներ չկան: Հարցն 
այն է, թե ինչպիսին պետք է լինի դա և ինչպիսին՝ շուկան: Եթե շուկան չի ուղղում կա-
պիտալի հոսքերը դեպի մակրոտնտեսական առումով առավել արդյունավետ ոլորտներ և 
առաջացնում է պարազիտային միջավայր, որտեղ տնտեսական խնդիրները լուծվում են 
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ոչ թե ելնելով ամբողջ հասարակության շահերից, տնտեսության արդյունավետության 
անհրաժեշտությունից, այլ միայն առանձին արտադրողների համար գործունեության 
առավել նպաստավոր պայմանների ստեղծումից ու գերշահույթի ապահովումից` նշանա-
կում է չի համապատասխանում իրեն ներկայացվող պահանջներին: Եվ նույն ձևով` եթե 
տնտեսության պետական կարգավորումը «վարչարարների» շնորհիվ չի բխում հայրենա-
կան արտադրողների շահերից, ապա, իր հերթին, կարիք ունի բարելավման: 

Տնտեսությունը չի կարող գտնվել տարերային ուժերի իշխանության ներքո և կառա-
վարվել միայն պետության կամ միայն շուկայի կողմից: Տնտեսության զարգացման առա-
վել բարենպաստ տարբերակն ընկած է կառավարման այդ երկու սկզբունքների միջև և 
կարող է իրականացվել տնտեսական աճի ռազմավարության մշակման, պետության 
դերի ուժեղացման, օրենքների կատարման, տնտեսական հարաբերությունների թափան-
ցիկության ապահովման, շուկայի սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության, մենա-
շնորհների գործունեության բացասական կողմերի մեղմացման, ազգային շահերը միջազ-
գային կապիտալին ծառայեցնելը բացառելու պայմաններում: 

Մեր հանրապետությունում կառավարման տնտեսական քաղաքականությունն 
ուղղված է հակաճգնաժամային քաղաքականությունից կայուն տնտեսական զարգացմա-
նը: Ընդ որում այդ զարգացումը պետք է ապահովվի որոշակի բարեփոխումների միջո-
ցով, որոնք արտահայտվում են տնտեսության դիվերսիֆիկացման խորացմամբ, արտա-
հանման կողմնորոշմամբ, տնտեսական քաղաքականության սոցիալական ուղղվածու-
թյան ուժեղացմամբ, ենթակառուցվածքների զարգացմամբ, գործարար և ներդրումային 
միջավայրի էական բարելավմամբ, տնտեսական աճի համար լրացուցիչ խթանների 
կիրառմամբ: 

Պետական պլանավորումը ժամանակակից զարգացած երկրներում տնտեսավարման 
անբաժան մասն է: Եվ շուկայական տնտեսության կառուցումն ու բարեփոխումների իրա-
կանացումը ցույց տվեցին համապետական պլանավորման ու կանխատեսման, ծրագրա-
նպատակային կարգավորման, տնտեսավարման կանխատեսելի և հիմնավոր տնտեսա-
կան նորմերի սահմանման անհրաժեշտությունը: 

 
Հոդվածում դիտարկված են պետություն և շուկա հասկացությունները իբրև շուկայական 

տնտեսության որոշիչ կողմեր, որոնց միջև է գտնվում տնտեսության արդյունավետ կառավարման 
և զարգացման տարբերակը: Վերջինը ներկայացված է պետության տնտեսական գործառույթնե-
րով և տնտեսության պետական կարգավորման որոշակի ուղղություններով: Դրանց մեջ նշված են. 
տնտեսական աճի ռազմավարության մշակումը, պետության դերի մեծացումը, օրենքների կատա-
րումը, շուկայի սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանությունը, շուկայական մեխանիզմների և 
շարժիչ ուժերի արդյունավետ գործունեության ապահովումը, ազգային շահերի առաջնահերթու-
թյունը միջազգային կապիտալի նկատմամբ և այլն:  
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ЛИЛЯ КИРАКОСЯН 
 

ГОСУДАРСТВО В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И  
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЕГО ФУНКЦИЙ 

 

В статье рассмотрены понятия государство и рынок как определящющие рыночной эконо-
мики, между которыми - вариант эффективного управления экономикой. Последнее представлено 
в виде определенных направлений экономических функций государства и государственного регу-
лиривания экономики. Среди них отмечены: разработка стратегии экономического роста, усиление 
роли государства, исполнение законов, защита прав субъектов рынка, обеспечение эффективной 
деятельности рыночных механизмов и движущих сил, первоочередность национальных интересов 
по сравнению с международным капиталом и т.п. 

 
LILIA KIRAKOSIN 

 

STATE IN CONDITION OF MARKET ECONOMY AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT 
 

“State and market” concepts in the as determinants characterizing market economy, between 
which is the most sufficient way of market management and development. The latter is represented by a 
number of ways of economic functions of a state and state regulation of the economy. Among them are 
the followings: dewelopment of strategy of economic growth enhancement the role od the state low 
enforcement, protection of the rights of the subjects of the market, ensuring the effective functioning of 
market mechanismas and the driving forces, the priority of national interests towards international 
capital and so on. 

  

 
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՀԱՋՈՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ  

 

ՆՈՐԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. նորաստեղծություն, մրցակցություն, գիտատեխնի-
կական առաջընթաց, ռազմավարություն, հարձա-
կողական ռազմավարություն, կայունացնող ռազ-
մավարություն 

 
Համաշխարհային տնտեսության զարգացման ներկա մակարդակում երկրների ազ-

գային տնտեսությունների արդյունավետության հիմքը, բնական և աշխատանքային ռե-
սուրսների հետ, կազմում է գիտատեխնիկական ներուժը, որի օգտագործումը հնարա-
վորություն է տալիս անցում կատարելու հետինդուստրիալ ժամանակաշրջան: Գիտա-
տեխնիկական ներուժի դերն էլ ավելի է մեծանում հատկապես ՀՀ և նմանատիպ այլ 
երկրների պարագայում, քանի որ համաշխարհային տնտեսության մեջ վերջիններս 
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առանձնանում են բնական ռեսուրսներով թույլ ապահովվածությամբ: Ուստի պատահա-
կան չէ, որ Հայաստանը ևս փորձում է անմասն չմնալ ողջ աշխարհի բուռն գիտատեխ-
նիկական առաջընթացից: Տնտեսության իրական հատվածում գիտության և տեխնիկայի 
ձեռքբերումների ներդրման համար տնտեսավարող սուբյեկտների նորաստեղծական 
գործունեությունը, այսինքն` գիտատեխնիկական, կազմակերպչական, կառավարչական 
և այլ նորամուծությունների ստեղծումը, տարածումը, խիստ կարևորվում է:  

Զարգացող մի շարք այլ երկրների հետ մեկտեղ Հայաստանն էլ է հանդիպում նորա-
ստեղծական լուրջ խոչընդոտների: Դրանք հիմնականում բխում են ձեռնարկատիրության 
սխալ կազմակերպումից, տնտեսական խթանների բացակայությունից և ժամանակակից 
տնտեսությանը դեռևս չհարմարված կրթությունից: Միաժամանակ այլընտրանք գոյու-
թյուն չունի. նորաստեղծությունը պետք է հաղթահարի այդ դժվարին իրավիճակները: 
Հաղթահարման ուղին Հայաստանի պահանջներին հարմարեցված, նրա առանձնահատ-
կություններից բխող նորաստեղծության զարգացումն է: Ինչպես և մյուս զարգացող 
երկրներում, Հայաստանում ևս նորաստեղծությունը կրում է գլոբալացման գործընթացի 
տեխնոլոգիական արագ փոփոխության ազդեցությունը:      

Զարգացող երկրներում տեխնոլոգիական նորաստեղծության առաջմղումը դարձել է 
առանձնակի մշակման առարկա, ինչը նրանց հնարավորություն է տվել մարտահրավեր 
նետելու զարգացած աշխարհին: Թերևս դրանով է պայմանավորված այն փաստը, որ, 
օրինակ, ԱՄՆ-ն նորաստեղծությունը դիտարկում է ազգային անվտանգության համա-
տեքստում: Գիտելիքի տնտեսության ստեղծման նպատակով անհրաժեշտ է ավելացնել 
ազգային ներդրումները բնական և կիրառական գիտությունների հիմնարար հետազո-
տություններում, բարելավել մեր կրթական համակարգի կարողությունը, պահպանել և 
նպատակային օգտագործել երկրի գիտական ներուժը: 

Ցանկացած մակարդակի ռազմավարության մեջ առկա է նորարաստեղծական բա-
ղադրիչ։ Ավելին` այնպիսի բազային ռազմավարություն, ինչպիսին նոր շուկայի ստեղ-
ծումն է, հենց նորարաստեղծական ռազմավարություն է համարվում: Գործառնական 
մակարդակում ռազմավարություններն ունենում են հստակ նորաստեղծական նպատակ-
ներ և նորաստեղծական ռազմավարություններ են: Նորաստեղծական ռազմավարություն-
ները լինում են հարձակվողական և կայունացնող: 

Հարձակվողական ռազմավարության նպատակն է` գրավել առաջատար դիրքեր 
շուկայում։ Այն կապված է առաջինը մուտք գործողի դերի հետ և հիմնված է սեփական 
ստեղծագործական հնարավորությունների վրա: Այս ռազմավարության իրականացման 
կարևոր նախապայմանը նորաստեղծության ներդրումն է շուկայում մրցակիցներից շուտ: 
Դրա համար անհրաժեշտ է ․  

 արդյունավետ նորաստեղծական գործունեություն, 
 նոր գաղափարներին հակված ընկերության ղեկավարություն, 
 շուկայի լավ իմացություն, 
 արդյունավետ մարքեթինգ, 
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 ստեղծագործական խառնվածքով աշխատակիցներ, 
 ռիսկի տեղաբաշխման հնարավորություն։ 

Հարձակվողական ռազմավարության գլխավոր պայմանը, տեխնոլոգիական թռիչ-
քը շուկայական փոփոխություններին արագ հարմարեցնելու համար, ճկուն կազմակեր-
պական կառուցվածք և եզակի ռեսուրսներ ունենալն է: 

Նորաստեղծների գլխավոր մրցակցային առավելությունն այն է, որ շնորհիվ ստեղծ-
ված ու կուտակված յուրահատուկ գիտելիքների և հմտությունների` նրանք կարող են 
նորարարությունն իրականացնել ավելի արդյունավետ, քան մրցակիցները: Հարձակվո-
ղական ռազմավարությունը բնութագրվում է ԳՀՓԿԱ վրա կատարվող բարձր ծախսե-
րով և, որպես կանոն, ապահովում է շահույթի բարձր նորմա: Սակայն օժտված է բարձր 
ռիսկայնությամբ, որը կարող է տեխնիկական անհաջողությունների և արտադրանքի ներ-
դրման պահի սխալ ընտրության հետևանք լինել։ 

Առանձնացվում են հարձակվողական բնույթի մի քանի նորաստեղծական ռազմա-
վարություններ.  

Նոր շուկայի ստեղծման ռազմավարությունը բավականին հազվադեպ կիրառվող 
ռազմավարություն է, երբ նոր գաղափարի հիման վրա արտադրվում է նմանակը չունեցող 
յուրահատուկ ապրանք: Հետազոտությունները ուղղվում են հեռանկարային հիմնարար 
մշակումների իրականացմանը, որը նպաստում է շուկայում մենաշնորհային դիրքեր գրա-
վելուն: Այս դեպքում սահմանափակում է համարվում հակամենաշնորհային օրենսդրու-
թյունը, որն արգելում է գրավել շուկայի 35-55%-ից ավելին: Պետք է նշել, որ իսկապես 
միայն նոր ապրանքն է բերում ամենաբարձր շահույթը, իսկ ապրանքների նմանակումն 
ավելի ռիսկային է, քան նոր ապրանքների մշակումը, քանի որ ցանկացած ոք, ով ընդ-
օրինակում է մյուսներին, անմիջապես բախվում է մրցակցությանը։ 

Ընկերության ձեռքբերման ռազմավարությունը ենթադրում է զգալի ոչ նյութական 
ակտիվների` մշակումների, տեխնոլոգիաների, բիզնեսի վարման մեթոդների և մոդելնե-
րի, ինժեներատեխնիկական աշխատողների, շուկայում` իմիջի, ընկերության կլանումը։ 
Արդյունքում` ձևավորվում է էականորեն նոր կազմակերպություն և ապահովում շուկայա-
կան իր բաժնեմասի զգալի ընդլայնում: 

Ավազակային ռազմավարության դեպքում նոր տեխնոլոգիայի հիման վրա ընկերու-
թյունը շուկայում ներդնում է զգալիորեն բարելաված բնութագրերով հայտնի ապրանք, 
ինչը կրճատում է շուկայի ընդհանուր ծավալը: 

 Անընդհատ կատարելագործման ռազմավարությունը հիմնված է արտադրական 
տեխնոլոգիաների և որակի կատարելագործման վրա` շնորհիվ բարձր կրթական մակար-
դակ ունեցող և պրոֆեսիոնալ անձնակազմի: Սա ճապոնական առաջատար ընկերու-
թյունների ռազմավարությունն է, որոնք օրեցօր, նույնիսկ ամեն ժամ իրականացնում են 
բարելավում այն ամենի, ինչը կապված է արտադրության հետ:  

Համեմատական առավելությունների ռազմավարությունը հիմնված է այնպիսի 
ապրանքի արտադրության վրա, որը համադրում է մի քանի ապրանքների հատկություն-
ներ` առանց բազային արտադրանքի բնութագրերի վատթարացման: Նման ռազմավա-
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րության կիրառումը պայմանավորված է ավանդական շուկաների զբաղվածությամբ և 
չզբաղեցված որմնախորշի փնտրման անհրաժեշտությամբ: Դրա իրականացման համար 
պահանջվում է ակտիվ ԳՀՓԿԱ, տեխնոլոգիաների բարձր մակարդակ: 

Լիցենզիոն կամ իմիտացիոն ռազմավարության դեպքում նոր տեխնոլոգիան կամ 
արտադրանքը ձեռք են բերվում այլ ընկերություններից, օրինակ` լիցենզիայի գնման 
ճանապարհով: Ընկերության համար լիցենզիայի ձեռքբերումն ավելի էժան է, արագ և 
ավելի հուսալի, քան սեփական ԳՀՓԿԱ անցկացումը։ 

Կայունացնող նորաստեղծական ռազմավարություններն օգտագործվում են այն 
ընկերությունների կողմից, որոնք չեն հավակնում նորույթը շուկա դուրս բերելու առաջ-
նայնությանը, բայց որոնք ձգտում են պահպանել առաջատար դիրքերը: Որպես կանոն` 
ընդօրինակում են ընդունված լիդերների նորույթները` դրանցում կատարելով որոշակի 
փոփոխություններ: Այս դեպքում ԳՀՓԿԱ և նորաստեղծության առևտրականացման վրա 
կատարվող ծախսերը ավելի քիչ են, քան առաջատարինը: Սա ցածր նորաստեղծական 
ռիսկի ռազմավարություն է: Առանձնացվում են մի քանի նորաստեղծական ռազմավա-
րություններ, որոնք ուղղված են ճյուղում և շուկայում իրենց դիրքերի կայունացմանը և 
ամրապնդմանը։ 

Պաշտպանվողական ռազմավարությունը ենթադրում է նոր ապրանքի դուրս բեր-
ման գործընթացի գիտակցված ձգձգում` մինչև այդ քայլը չանի լիդերը: Այս դեպքում 
ընկերությունը հրաժարվում է սկզբնական հնարավոր բարձր եկամուտներից: Նա որոշում 
է շուկա ուշ մտնել, որն էլ նպաստում է ապրանքի վաճառքի արդյունքների իմացությանը: 
Բացի դրանից, նվազում են նորույթի մշակման, մարքեթինգի և գովազդի վրա կատար-
վող ծախսերը: Պաշտպանվողական ռազմավարություն է իրականացնում IBM կորպորա-
ցիան, որը համակարգիչների արտադրության ճանաչված առաջատարն է: Ընկերության 
ղեկավարությունը համարում է, որ կարող է լրացնել բաց թողած օգուտը` արտադրելով 
ուժեղացված աճի փուլում, միայն թե ազատվի ապրանքի ներդրման և առաջմղման վրա 
կատարվող ծախսերից։ 

Օպորտունիստական ռազմավարություն. այս դեպքում կազմակերպությունը զբաղ-
ված է այնպիսի արտադրանքի փնտրտուքներով, որը չի պահանջում շատ մեծ ծախսեր 
հետազոտությունների և մշակումների համար, բայց որի շնորհիվ որոշակի ժամանակա-
հատված կարող է միանձնյա մնալ շուկայում: Սեփական որմնախորշի որոնումը և օգտա-
գործումը ենթադրում են շուկայական իրավիճակի խորը իմացություն, տեխնիկատեխնո-
լոգիական զարգացման բարձր մակարդակ և ընկերության ադապտացիայի հնարավո-
րություններ: 

Կախվածության ռազմավարությունը ենթադրում է, որ ընկերությունը կողմնորոշ-
ված է դեպի խոշոր առաջատար ընկերությունների ապրանքների և տեխնոլոգիաների 
մշակումը: Սրա նպատակն է` ինքնապահպանում տվյալ ընկերությունների համար պայ-
մանագրային աշխատանքների իրականացման հիման վրա։ Լայնորեն կիրառվում է 
դետալների արտադրության ժամանակ, երբ դրանք վաճառվում են պատրաստի արտադ-
րանք թողարկող ընկերություններին: 
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Պաշտպանական ռազմավարությունը հիմնված է այն իրողության վրա, որ հետա-
զոտությունները և մշակումները իրականացվում են առանց առաջատար դիրքեր գրավե-
լու հավակնությունների: Այս ընկերությունների նպատակն է` ետ չմնալ մյուսներից տեխ-
նիկատեխնոլոգիական զարգացման ոլորտում և հնարավորության դեպքում բարձրացնել 
արտադրության տեխնիկական մակարդակը: 

Ընտրողական ռազմավարությունը ենթադրում է ռեսուրսների կենտրոնացում որո-
շակի, առավել արդյունավետ ուղղություններում, ինչը պայմաններ է ստեղծում հարձակ-
վողական ռազմավարության անցնելու համար: 

Հայաստանը ներկայում չի տիրապետում նորաստեղծությունների իրագործման և 
ներդրման համապատասխան միջոցների: Դեռևս սպասվելիք արդյունքներ չեն ապահո-
վել արդիականացմանը ուշադրության կենտրոնացումը, ենթակառուցվածքի և ինստի-
տուտների կառուցումը: Այդ կապակցությամբ անհրաժեշտ է նշել, որ երբ իրավիճակը 
հնարավոր չէ բարելավել մոտ ապագայում, ապա հնարավոր է օգտվել առավել մատչելի 
տարբերակներից: Մասնավորապես ոչ պակաս հետհատույց կարող է տալ զարգացած 
երկրներից տեխնոլոգիաների գնումը, որը մեծապես պայմանավորված է այդ գործ-
ընթացին պետության համապատասխան միջամտությամբ: Ընդ որում նշանակություն 
չունի, թե որ երկրին են պատկանում տեխնիկական նորաստեղծությունները: Կարևորն 
այն գործընթացներն են, որոնցով դրանք վերափոխվում են բարձրորակ արտադրանքի 
արտադրության։ 

Հետևաբար ՀՀ-ում նորաստեղծական քաղաքականության հիմնական խնդիրը պետք 
է դառնա բարենպաստ նորաստեղծական միջավայրի ապահովումը` տնտեսության 
իրական հատվածում գիտատեխնիկական զարգացման գերակայությունների նյութակա-
նացման նպատակով: Այն պետք է նպաստի նորաստեղծական ակտիվության աճին` 
նպատակ ունենալով բարելավելու հայրենական արտադրանքի մրցունակությունը: Միա-
ժամանակ անհրաժեշտ է ակտիվ կապեր ստեղծել բարձրագույն գիտակրթական կառույց-
ների, հիմնարար և կիրառական հետազոտություններով զբաղվող գիտահետազոտական 
ինստիտուտների և արտադրական կազմակերպությունների միջև: Ընդ որում նպատակա-
հարմար է, որպեսզի կիրառական հետազոտությունների մի զգալի մասը կատարվի 
արտադրական կազմակերպությունների կառուցվածքում: Այս ճանապարհով հնարավոր է 
էականորեն բարելավել արտադրվող արտադրանքների որակն ու մեծացնել թողարկման 
ծավալները, ինչն էլ, իր հերթին, կնպաստի ներքին ու արտաքին շուկաներում հայրենա-
կան արտադրության ապրանքների մրցունակությանը: 

 
Ժամանակակից պայմաններում տարբեր երկրների ազգային տնտեսությունների արդյունա-

վետ զարգացման հիմքը նրանց գիտատեխնիկական ներուժի լիարժեք օգտագործումն է։ Ցան-
կացած մակարդակի ռազմավարության մեջ առկա է նորաստեղծական բաղադրիչ։ Հոդվածում 
առանձնացվում են հարձակվողական և կայունացնող նորաստեղծական ռազմավարությունները։ 

Ներկայացվում են դրանց էությունը, նշանակությունը ՀՀ համար, տեսակները և գործադրման 
առանձնահատկությունները։ 
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РУЗАННА АДЖОЯН  
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ В РА 
 

В современных условиях основой для эффективного развития национальных экономик 
различных стран является результативное использование их научно-технического потенциала. В 
стратегии любого уровня существует инновационный компонент. В статье различаются иннова-
ционные стратегии нападения и стабилизации.  

Представлены их сущность, роль для РА, разновидности и особенности применения.  
 

RUZANNA HAJOYAN  
 

FEATURES OF THE APPLICATION OF INNOVATIVE STRATEGIES IN RA 
 

In modern conditions, the basis for the efficient development of the national economies of various 
countries is the effective use of the national potential. The strategy of any level there is an innovation 
component. We distinguish innovative strategies of attack and stabilization. 

The article presents the essence of the innovation strategy and its role in RA, their versions and 
features of the application. 

 
 
 

ՀԱՍՄԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. հանրային ծառայություն, հանրային ծառայող, 
սկզբունք, սահմանադրություն, պետություն, լիա-
զորություն 

 

Հանրային ծառայության ինստիտուտը հարյուրամյակների պատմություն ունի: Այն 
մշտապես զարգացել և կատարելագործվել է, ճշտվել են կառավարման օբյեկտները, հա-
մակարգի տարրերը, մեթոդները, կառուցակարգերը, ձևավորվել են տարբեր մոդելներ: 
Մեզանում հանրային ծառայության նոր համակարգի կազմավորման հիմքը դրվեց  
2001 թ.` «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունմամբ, իսկ հետա-
գայում «Համայնքային ծառայության մասին» օրենքի, իրավական այլ ակտերի կիրարկ-
մամբ սկզբնավորվեց բարեփոխումների փուլ: Թեև հանրային ծառայության ենթա-
համակարգերը որոշակի առանձնահատկություններ ունեն, և դրանց առջև ծառացած 
հիմնախնդիրները տարբեր են, անհրաժեշտություն առաջացավ բարեփոխումները միա-
ժամանակ իրականացնել բոլոր ենթահամակարգերում` ընդհանրացնելով իրավական, 
կազմակերպական, սոցիալական, ֆինանսական հիմքերը: Դրանք ուղղված էին հանրա-
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յին ծառայության արդյունավետության ապահովմանը, ծառայողների թվի և պահպանման 
ծախսերի կրճատմանը, նրանց գործունեության բարելավմանը, համակարգում ժո-
ղովրդավարության ընդլայնմանը և այլ հրատապ խնդիրների լուծմանը: 

2011 թ. ընդունված` «Հանրային ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքով հստակեց-
վեցին և ընդհանրացվեցին այն սկզբունքները, որոնցով պետք է գործեն բարձրաստիճան 
պաշտոնատար անձիք, պետական և համայնքային ծառայողները: Հանրային ծառայու-
թյան սկզբունքները հիմնարար դրույթներ են, որոնք ապահովում են ծառայողների 
գործունեության արդյունավետությունը և հստակեցնում ծառայողական հարաբերություն-
ները: Դրանք հանդես են գալիս որպես պահանջներ, որ, պարտադիր լինելով հանրային 
ծառայության բոլոր ենթահամակարգերի համար, ներառում են նրա բովանդակությունը 
կազմող կազմակերպական, իրավական, սոցիալական, նյութական և այլ կողմեր: 

Հանրային ծառայության հիմնական սկզբունքներն են. 
1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության և օրենքների գերակայու-

թյունը 
Այս սկզբունքը պայմանավորված է հանրային ծառայության էությամբ և դերով: 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում է, որ հանրային ծառայությունը 
պետությանը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքներով վերա-
պահված լիազորությունների իրականացումն է, որն ընդգրկում է պետական ծառայու-
թյունը, համայնքային ծառայությունը, պետական և համայնքային պաշտոնները1: Սահ-
մանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ, և նրա նորմերը գործում են 
անմիջականորեն: Այն կարգավորում է քաղաքացու, հասարակության, պետության միջև 
հարաբերությունները, ինչպես նաև սահմանում է պետական իշխանության բաժանման, 
կազմակերպման և հավասարակշռման հիմքերը: Սահմանադրական նորմերի և օրենք-
ների գործողության տարածքը ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունն է: Հանրային 
ծառայողները, լինելով պետության լիազորությունների հիմնական կրողներ, գործում են 
Սահմանադրության և օրենքներին համապատասխան՝ ելնելով ժողովրդավարական 
սկզբունքներից: 

2. Մարդու և քաղաքացու իրավունքների ու ազատությունների առաջնահերթու-
թյունը 

Սա ՀՀ-ում երաշխավորվում է Սահմանադրությամբ, ըստ որի` մարդը, նրա արժանա-
պատվությունը, հիմնական իրավունքները ու ազատությունները բարձրագույն արժեքներ 
են, իսկ պետությունը սահմանփակված է դրանցով2: 

Հանրային ծառայության ինստիտուտը, որպես պետության գործառույթներն իրակա-
նացնող հիմնական սուբյեկտ, ելնելով սամանադրական դրույթներից և ժողովրդավա-
րության սկզբունքներից, միջազգային իրավունքի նորմերից` պետք է ապահովի մարդու 
իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը: ՀՀ Սահմանադրության 2-րդ 
գլխում ամրագրված են մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները. 
                                             
1 «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 3: 
2 ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 3: 
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• մտքի, խղճի, կրոնի ազատություն, 
• աշխատանքի ընտրության ազատություն, 
• ազատ տեղաշարժվելու իրավունք, 
• կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունք, 
• հանգստի իրավունք, 
• կրթության իրավունք և այլն: 
Իրավունքների և ազատությունների այս ցանկը սպառիչ չէ և տարբեր ենթաօրենս-

դրական ակտերով լրացվում է: 
3. Հանրային ծառայության կայունությունը 
Հանրային կառավարման մարմինների բնականոն, արդյունավետ գործունեության 

կարևոր պայմաններից է: Ապահովում է կառավարման ապարատի աշխատանքի հաջոր-
դականությունը, նպաստում կադրերի արհեստավարժությանը: Նախ և առաջ այս 
սկզբունքն իր արտահայտությունն է գտել տարբեր օրենսդրական դրույթներում, ըստ 
որոնց` պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կա-
ռուցվածքային փոփոխությունը ծառայողին պաշտոնից ազատելու հիմք չէ: Հաստիքների 
կրճատմամբ պաշտոնից ազատված անձիք գրանցվում են կադրերի ռեզերվում, և 
անհրաժեշտության դեպքում արտամրցութային կարգով նրանց հնարավորություն է 
տրվում անցնելու հանրային ծառայության: 

4. Օրենքի առջև հանրային ծառայողների իրավահավասարությունը 
Սկզբունքի կիրառումը երաշխավորված է ՀՀ Սահմանադրությամբ, ըստ որի` «Քա-

ղաքացիներն ունեն օրենքով սահմանված ընդհանուր հիմունքներով հանրային ծառայու-
թյան ընդունվելու իրավունք»1: Օրենքը հանրային բոլոր ծառայողներին ներկայացնում է 
միատեսակ պահանջներ, որոնք իրավունքների հստակ հիմքեր ու պայմաններ են ստեղ-
ծում ծառայության կազմակերպման և գործունեության ընթացքում և հավասար հնարա-
վորություններ ապահովում ծառայողական պարտականությունների պատշաճ կատար-
ման համար: 

Այս սկզբունքը տարողունակ է, ապահովվում է իրավական, վարչական և կազմակեր-
պական տարբեր եղանակներով՝ ընդգրկելով հանրային ծառայության կազմակերպման, 
պաշտոնների դասակարգման, դասային աստիճանների շնորհման, կադրերի ռեզերվի, 
պաշտոն զբաղեցնելու, ծառայողների ատեստավորման, վերապատրաստման, իրավա-
կան վիճակի, խրախուսման, կարգապահական տույժերի ենթարկելու, ծառայական պաշ-
տոնից ազատելու, ինչպես նաև ծառայական պաշտոնի անձնագրով համապատասխան 
պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար մյուս իրավական ակտերով սահմանված հարցեր: 

5. Հանրային ծառայության հրապարակայնությունը 
Ընդհանուր առմամբ հանրային ծառայության հրապարակայնությունն ապահովում է 

քաղաքացիների անուղղակի մասնակցությունը հանրային կառավարմանը, պետական և 

                                             
1 ՀՀ Սահմանադրություն, Հոդված 30.2: 
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տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությանը, որ իրականանում է ժո-
ղովրդավարական տարբեր ձևերով, օրենսդրական երաշխիքներով:  

Գոյություն ունեն հրապարակայնության մի շարք ձևեր. թափուր պաշտոնները զբա-
ղեցնելու համար մրցույթ կազմակերպելու մասին հայտարարության հրապարակում մա-
մուլում և զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով, մրցույթի, ատեստավորման անց-
կացման հարցաշարերի ու դրանց պատասխանների, ինչպես նաև արդյունքների հրա-
պարակում, մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների գործունեությանը համա-
պատասխան բնագավառի գիտական հաստատությունների և հասարակական միավո-
րումների ներկայացուցիչների մասնակցություն, հանրային ծառայողի` իր կարգավիճակը 
կարգավորող իրավական փաստաթղթերին, գործունեության գնահատականներին և այլ 
նյութերի ծանոթություն: Մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների որոշմամբ 
հանրային ծառայության մրցույթներին և ատեստավորմանը ներկա լինելու իրավունք 
ունեն մամուլի ու զանգվածային լրատվության այլ միջոցների ներկայացուցիչներ, ինչպես 
նաև հրավիրված դիտորդներ: Հրապարակայնության ապահովման կարևոր եղանակ է 
նաև հանրային ծառայողների եկամուտների և գույքի հայտարարագրումը և դրանց 
վերահսկումը:  

6. Հանրային ծառայողների քաղաքական զսպվածությունը 
Հանրային ծառայության համակարգում կան այնպիսի պաշտոններ, որոնք զբաղեց-

նող անձիք չպետք է լինեն որևէ քաղաքական կուսակցության անդամ, իսկ այն ծառա-
յողները, ովքեր ունեն քաղաքական դիրքորոշում, իրենց ծառայողական դիրքը չեն կարող 
օգտագործել ի նպաստ քաղաքական կուսակցությունների, հասարակական, կրոնական 
միավորումների: Քաղաքական զսպվածության սկզբունքի պահպանումը հանրային ծա-
ռայողներին, քաղաքական ուժերի հարաբերակցության փոփոխությամբ պայմանավոր-
ված, զերծ է պահում քաղաքական ճնշումներից, դրանով իսկ պետության համար պահ-
պանելով ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական, սոցիալական կայունություն :  

7. Քաղաքացիների համար հանրային ծառայության հավասար մատչելիությունը՝ 
իրենց մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին հա-
մապատասխան 

Այս սկզբունքի կիրառումը պետության համար ապահովում է ամենակարևոր խնդիր-
ներից մեկի լուծումը, այն է` արհեստավարժ վարչակազմ ունենալը: Այս նպատակով հան-
րային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք տրվում է այն քաղաքացիներին, 
ովքեր բավարարում են նախատեսված պաշտոնի համար պաշտոնի անձնագրով ներ-
կայացվող պահանջները՝ անկախ ազգությունից, ռասայից, սեռից, դավանանքից, քաղա-
քական կամ այլ հայացքներից, սոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ դրությունից։ 

8. Հանրային ծառայողների արհեստավարժությունը 
Հանրային ծառայողների ընտրության, տեղաբաշխման և առաջխաղացման համար 

արհեստավարժությունն ամենահիմնական չափանիշն է. դա որևէ բնագավառում մասնա-
գիտական գիտելիքների ու աշխատանքային ունակությունների ամբողջությունն է և տի-
րապետման աստիճանը: Արհեստավարժության գնահատման հիմնական մեխանիզմը 
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ատեստավորման գործընթացն է, որով որոշվում է զբաղեցրած պաշտոնին համայնքային 
ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների 
համապատասխանությունը: Հանրային ծառայողները, աշխատանքային պարտականու-
թյունների կատարման արդյունավետության և արհեստավարժության բարելավման նպա-
տակով, երեք տարին մեկ անցնում են պարտադիր վերապատրաստում: Վերապատ-
րաստման հետ կապված ծախսերը կատարվում են պետական, համայնքային բյուջենե-
րից, ինչպես նաև օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցներից։ 

9. Հանրային ծառայողների իրավական և սոցիալական պաշտպանվածությունը 
Հանրային ծառայողների իրավական պաշտպանվածության հիմքը ՀՀ սահմանա-

դրական դրույթներն են, օրենքները, որոնք սահմանում են նրանց գործունեության 
հստակ պահանջները: 

Հանրային ծառայության համակարգը, լինելով սոցիալական ինստիտուտ, ապահո-
վում է իր ծառայողի սոցիալական դերը և նրան տալիս սոցիալական երաշխիքներ: Սահ-
մանվում են հետևյալ երաշխիքները. անվտանգ և պատշաճ աշխատանքային պայման-
ներ, վարձատրություն, ամենամյա վճարովի արձակուրդ, պետական սոցիալական ապա-
հովագրություն, գործուղումների ծախսերի փոխհատուցում, նախատեսված դեպքերում 
հանրային ծառայողի և նրա ընտանիքի անդամների վճարի, ինչպես նաև անվտան-
գության ապահովում և այլն: 

10. Անկողմնակալությունը  
Այս սկզբունքն ապահովվում է սահմանափակումներով, որոնք ծառայողին արգելում են. 
• լինել երրորդ անձանց ներկայացուցիչն այն մարմնի հետ հարաբերություններում, 

որտեղ ինքը գտնվում է ծառայության մեջ, հոնորար ստանալ ծառայողական 
պարտականությունների կատարումից բխող հրապարակումների կամ ելույթների 
համար, 

• որպես պետության ներկայացուցիչ՝ գույքային գործարքներ կնքել մերձավորների 
հետ, եթե նրանց ծառայությունը միմյանց անմիջական ենթակայությամբ կամ 
վերահսկողությամբ է,  

• պաշտոնից ազատվելուց հետո առնվազն մեկ տարվա ընթացքում ընդունվել 
աշխատանքի այն գործատուի մոտ կամ դառնալ այն կազմակերպության աշխա-
տողը, որի նկատմամբ նա անմիջական հսկողություն է իրականացրել իր պաշտո-
նավարման վերջին մեկ տարվա ընթացքում1։ 

11. Ազնվությունը,հարգանքը անձի և նրա իրավունքների հանդեպ 
Այս սկզբունքների կիրառման հիմնական եղանակը էթիկայի կանոնների պահպա-

նումն է: Հանրային ծառայողի և բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի էթիկայի կանոն-
ները նորմերի համակարգ է, որոնք միտված են ապահովելու հանրային ծառայողի և 
բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի պատշաճ վարքագիծը, բացառելու հանրային և 

                                             
1 «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 23: 
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մասնավոր շահերի բախումը, ամրապնդելու հասարակության վստահությունը հանրային 
ինստիտուտների նկատմամբ1:  

Էթիկայի պահանջները վերաբերում են հանրային ծառայողի ինչպես լիազորություն-
ների իրականացմանը, այնպես էլ նրա ամենօրյա վարքագծին։ 

12. Պատասխանատվության զգացումը 
Պատասխանատվությունը լիազորությունների ոչ ճիշտ կամ թերի կատարման համար 

հաշվետու լինելն է: Հանրային ծառայողների պատասխանատվության աստիճանը որոշ-
վում է օրենքով սահմանված լիազորությունների չափով, պարտականությունների սահ-
մանմամբ, ներքին կարգապահական նորմերով: Այս սկզբունքի նպատակն է` բարձրաց-
նել հանրային ծառայողների պարտականությունների կատարման արդյունավետությունը 
և բացառել պաշտոնական դիրքի չարաշահումը: Նրա կիրառման հիմնական եղանակը 
հանրային ծառայողին կարգապահական տույժի ենթարկելը կամ պաշտոնից ազատելն է: 

  
Հանրային ծառայությունը պետության կարևոր ինստիտուտներից է: 2011 թ. ընդունված` 

«Հանրային ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքով հստակեցվել և ընդհանրացվել են այն 
սկզբունքները, որոնցով պետք է գործեն հանրային ծառայողները: Հոդվածում անդրադարձ է 
կատարվում այդ սկզբունքներին, ընդգծվում, որ դրանք, որպես պահանջներ, պարտադիր են 
հանրային ծառայության բոլոր ենթահամակարգերի համար: 

 
АСМИК АРУТЮНЯН 
 

ПРИНЦИПЫ ПУБЛИЧНОЙ СЛУЖБЫ, ОСНОВЫ И МЕТОДЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В РА 
 

Публичная служба является одним из важнейших институтов государства. Законом “О публич-
ной службе”, принятом в 2011 г., были уточнены и обобщены те принципы, по которым обязаны 
действовать все публичные служащие. В статье, рассматривая эти принципы, подчеркивается, что 
они, как требования, обязательны для всех подсистем публичной службы. 

 
HASMIK HARUTYUNYAN 
 

PUBLIC SERVICE PRINCIPLES, FOUNDATIONS AND APPLICATION  
METHODS IN THE RA 

 

Public Service is considered as one of the important state institutes. By the RA Law “ ON Public 
Services”, adopted in 2011, the principles of the public service were clarified and summarized, which 
should be applied by the public office employees. The public service principles are the basic provisions, 
which ensure the effectiveness of the public office employees’ activity and clarify the official relations. 
The public service principles are deemed as requirements which are obligatory for all the sub-systems 
of the public service.  

                                             
1 «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 28: 
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ԱՐԵՎԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 
Հիմնաբառեր. մարդկային կապիտալ, կրթական մակարդակ, գի-

տելիքներ, փորձ, մենթալիտետ, վերջնական ար-
դյունք, սոցիալական կարգավիճակ 

 
Մարդկային կապիտալի /ՄԿ/ գիտական լիարժեք հետազոտությունը ենթադրում է 

փոխպայմանավորված մի շարք տնտեսագիտական կատեգորիաների համակողմանի 
ուսումնասիրություն և վերլուծություն: Դրանք են. 

• ՄԿ, 
• ՄԿ պաշտպանություն, սոցիալական արդարության սկզբունքների գործնական 

կիրառություն 
• ՄԿ գործածման արդյունավետության գնահատում:  
Մինչև թվարկված կատեգորիաներին անցնելը, անհրաժեշտ է շեշտել հետազոտու-

թյան համար էական այն հանգամանքը, որ ՄԿ ուսումնասիրություններն ունեն սուբյեկ-
տիվ բնույթ, և հիմնախնդրին առնչվող հարցերը տնտեսական զարգացման տարբեր 
մակարդակի երկրներում պարունակում են տարբեր սահմանումներ ու մեկնաբանություն-
ներ: Սա պայմանավորված է ոչ միայն յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական զարգացման 
մակարդակով, այլ նաև հասարակության որակով, պատմամշակութային ավանդույթնե-
րով, բնակչության մենթալիտետով, և հաճախ իրենից ներկայացնում են տնտեսագիտա-
կան, սոցիալական, իրավական, հոգևոր և այլ հիմնախնդիրների խաչմերուկ: Մյուս կող-
մից` հիմնահարցը պետական և անձնական հոգածության օբյեկտ է՝ իր մեջ պարունա-
կելով սուբյեկտիվ բազմաթիվ մոտեցումներ ու լուծումներ: Վերջնահաշվում, ՄԿ ներդրում-
ների դաշտը պետության կողմից հրապուրիչ դարձնելու հետ, մեծապես կախված է 
կոնկրետ անհատի զարգացման մակարդակից, նրա ցանկություններից և ձգտումներից: 
Պատահական չէ, որ գիտակցելով հանդերձ, որ ՄԿ-ում կատարվող ներդրումները 
բարձրացնում են նրա շուկայական արժեքը, ոչ բոլոր մարդիկ են հակված կրթվելու, նոր 
գիտելիքներ ձեռք բերելու, առավել ևս ինքնակրթությամբ զբաղվելու կամ ինքնաուսու-
ցանվելու:  

Իր բարդությամբ հանդերձ` ՄԿ հասկացությունը բաղադրվում է այսպես. աշխատ-
ուժի կրթական մակարդակ, գիտելիքների, հմտությունների, փորձի, արհեստավարժու-
թյան, ձեռնարկատիրական կարողությունների աստիճան, խարիզմա: Տարիների ընթաց-
քում կրթական մակարդակի բարձրացման, գիտելիքների, հմտությունների կատարելա-
գործման զուգընթաց անընդհատ աճում է մարդկային կապիտալի իրական շուկայական 
արժեքը: 
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Դասական մոտեցմամբ ՄԿ-ն կարելի է դասակարգել բազմաթիվ տեսակների, սա-
կայն ընդհանրական առումով նրանից տարանջատել հետևյալ տեսակները` 

• կանայք և տղամարդիկ, 
• կայացած և կայացման փուլում գտնվող, 
• ունիվերսալ (համակարգիչ, անգլերեն) և մասնագիտական, 
• դրական և բացասական, 
• էկոլոգիապես մաքուր և էկոլոգիապես վնասակար, 
• պահանջված և չպահանջված,  
• քաղաքականացված և չքաղաքականացված, 
• անհատական, կոլեկտիվ, ազգային: 
ՄԿ դրական և բացասական, ինչպես նաև էկոլոգիապես մաքուր և էկոլոգիապես 

վնասակար տեսակների տարանջատման հիմքում ընկած է մարդկային գործունեության 
վերջնական արդյունքը: Կա մարդկային գործունեություն, որն ուղղված է հենց մարդկու-
թյան, նրա առաջադիմության դեմ, շրջակա միջավայրի աղտոտմանը: Նույն տրամաբա-
նությամբ հնացած մասնագիտություններ և աշխատանքային հմտություններ ունեցող կա-
պիտալը կարող է դասակարգվել որպես չպահանջված: Այն երկրներում, որտեղ աշխա-
տանքի շուկան հավասարակշռված չէ, և լիարժեքորեն չեն գործում շուկայական մեխա-
նիզմները, ՄԿ-ն, բիզնեսի նման, կարող է քաղաքականացվել: ՄԿ քաղաքականաց-
վածությունն առկա է այն պայմաններում, երբ աշխատանքի շուկայում ավելի մրցունակ է 
դառնում, այսպես կոչված, տանիք ունեցողը:  

Այդուհանդերձ, ՄԿ-ն իր առանձնահատկություններն է դրսևորում անցումային և 
կայացած շուկայական տնտեսության պարագայում: Օրինակ` ծանոթությունները, ընտա-
նիքի, ծնողների դիրքը անհամեմատ ավելի են բարձրացնում ՄԿ արժեքն անցումային 
տնտեսության ժամանակ (ՄԿ քաղաքականացում):  

Առանձին հետազոտության կարիք ունի գործոնների համախումբը, որոնք այս կամ 
այն երկրում նպաստում են (խոչընդոտում են) ՄԿ արժեքի բարձրացմանը (արժեզրկմա-
նը): 

Ենթադրվում է, որ տարիների ընթացքում, այլ հավասար պայմանների դեպքում, 
գնալով աճում է ՄԿ արժեքը: Ինչպես ընդունված է ասել՝ առողջությունն ու գիտելիքները 
աշխատանքի շուկայում յուրաքանչյուր մարդու մրցունակության գրավականն են: Հայաս-
տանի պարագայում ՄԿ արժեքը բարձրացնում են նաև այնպիսի չափորոշիչներ, ինչ-
պիսիք են ընտանիքի սոցիալական կարգավիճակն ու սոցիալական կապերը: Միանշա-
նակ է այն փաստը, որ աշխատանքի շուկայում հաճախ ավելի պահանջված են լինում 
հզոր սոցիալական կարգավիճակ ունեցող ընտանիքների զավակները, ինչն էլ կրկին 
վկայում է ՄԿ քաղաքականացման մասին: 

Մարդկային կապիտալի շարունակական զարգացման կարևորագույն բաղադրիչ են 
վերապատրաստումները և որակավորման բարձրացման դասընթացները: Կայացած շու-
կայական տնտեսության դեպքում որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման 
կենտրոնները դարձել են կայուն բիզնես և անգամ ռեյտինգավորվում են: Հայաստանի 
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պայմաններում, որոշ բացառություններով, կարելի է պնդել, որ այդ շուկան դեռևս լիար-
ժեքորեն չի գործում: Իսկ նրա կայացումը խիստ անհրաժեշտ է, քանի որ շուկայական 
ենթակառուցվածքների և շուկայական ինստիտուտների ձևավորմանը զուգահեռ տեղի է 
ունենում կառուցվածքային գործազրկություն. վերանում կամ հրատապությունը կորցնում 
են շատ մասնագիտություններ, դրան հակառակ առաջանում է նոր մասնագիտություն-
ների կարիք: Հետևաբար Հայաստանին անհրաժեշտ են ինտերակտիվ ուսուցման դաս-
ընթացներ: Պատահական չէ, որ աշխարհահռչակ ընկերությունների ծախսերի մեջ 
գովազդից հետո 2-րդ տեղը զբաղեցնում են անձնակազմի վերապատրաստման վրա 
կատարված ծախսերը: Անձնակազմի շարունակական վերապատրաստումը կոլեկտիվ և 
ազգային ՄԿ առանցքային գործոն է: 

Հայաստանի պարագայում կարևորվում է նաև ՄԿ գենդերային հիմնախնդիրների 
հետազոտությունը, մասնավորապես կանանց աշխատուժի արդյունավետ օգտագործման 
հիմնախնդիրը, որ բնութագրվում է հետևյալ առաձնահատկություններով. 

1. Հայաստանում բարձրագույն կրթություն ունեցողների մեջ գերակշռում են կանայք, 
ինչը վկայում է այն մասին, որ կանանց ՄԿ-ն առանձնանում է ավելի մեծ ներ-
դրումներով: 

2. Հայաստանի գործազուրկների մեջ գերակշիռ մաս են կազմում կանայք, որ 
կանանց աշխատուժի անարդյունավետ օգտագործման ապացույց է: 

3. Հայաստանում կանանց միջին աշխատավարձը մոտ 1.5 անգամ զիջում է տղա-
մարդկանց միջին աշխատավարձին, որ փաստում է կանանց վարձատրության 
բնագավառում առկա խտրականությունը1: 

Մեզանում լուրջ հիմնախնդիր է նաև որակյալ, ինտելեկտուալ ՄԿ կենտրոնացում-
ները: Հարցն այն է, որ որակյալ ՄԿ գերակշիռ մասը կենտրոնացած է մայրաքաղաքում, 
ինչը պայմնավորված է այն հանգամանքով, որ բարձրագույն կրթօջախների ճնշող 
մեծամասնությունը Երևանում է: ՄԿ կենտրոնացումը Երևանում լուրջ հիմնախնդիրներ է 
ստեղծում մարզերի ուսանողների համար՝ հանրակացարանային ծախսեր և այլն: Անհրա-
ժեշտ է լիցքաթափել Երևանը և տարածաշրջանային համալսարաններ բացել: 

Վերևում ներկայացված հիմնախնդիրները լուրջ հրամայական են առաջադրում 
Հայաստանում ՄԿ օմբուդսմենի ինստիտուտի ձևավորման առումով: ՀՀ-ում մարդու 
իրավունքների պաշտպանության հետ հավասար պաշտպանության կարիք ունի ՄԿ-ն: 

Հայաստանում ՄԿ հիմնախնդիրներին է առնչվում նաև միգրացիայի շարունակական 
բարձր մակարդակը: Բնակչության միգրացիան կտրուկ հարվածում է ազգային ՄԿ-ին, 
քանի որ մարդիկ երկրից հեռանում են՝ իրենց հետ տանելով տարիների ընթացքում 
կուտակած աշխատանքային փորձը և գիտելիքները: 

 
 
 

                                             
1 Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց, 2011-2012, էջ 33; 
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Հոդվածում մարդկային կապիտալի արդյունավետ օգտագործումը դասվում է ժամանակակից 
տնտեսագիտության ամենահրատապ հիմնախնդիրների շարքին: Մկ կարևորությունը ներկայիս 
պայմաններում կապվում է մարդկային գործոնի հետ: Այս տեսանկյունից ՀՀ-ում անհրաժեշտ է 
համարվում մարդկային կապիտալի գենդերային հիմնախնդիրների հետազոտությունը, որակյալ 
ինտելեկտուալ ՄԿ կենտրոնացումները: Մարդկային կապիտալի հիմնախնդիր է դիտվում նաև 
միգրացիայի շարունակական բարձր մակարդակը:  

 
АРЕВИК ОГАНЕСЯН 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РА 
 

В статье эффективное использование человеческого капитала считается одной из самых 
актуальных проблем экономики. В современных условиях человеческий капитал тесно связан с 
человеческим фактором. С этой точки зрения подчеркивается важность изучения в РА гендерных 
проблем человеческого капитала, централизации качественного, интелектуального ЧК. К пробле-
мам человеческого капитала относится также высокий уровень продолжительной миграции. 

 

AREVIK HOVHANNISYAN 
 

THE USE OF HUMAN CAPITAL IN ARMENIA 
 

Effective use of human capital is one of the most urgent problems of economics. Currently, the 
importance of human capital, however, is connected with human factor. In case of Armenia, it is 
important the study of gender problems of human capital, the concentration of high quality intelectual 
human capital. In Armenia continuing high level of migration is also related to human capital problems. 

 

  
 

ՌՈՒԲԵՆ ՂԱՆԹԱՐՉՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, 
դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԸ ԵՎ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ 
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

         

Հիմնաբառեր. տնտեսական աճ, մարդկային կապիտալ, կենսա-
մակարդակ, բնակչության բարեկեցություն, մարդ-
կային զարգացում 

 
Բոլոր ժամանակաշրջաններում տնտեսական աճը դիտարկվել է երկրի բարգավաճ-

ման, տնտեսության զարգացման, մարդկանց բարեկեցության ապահովման հիմնական 
աղբյուրը: Հայտնի է, որ յուրաքանչյուր կառավարության գերակա խնդիրներից է նախ և 
առաջ իր երկրի բնակչության կենսամակարդակի բարձրացումը, քանի որ հասարա-
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կության առաջընթացն անհնար է, եթե չեն իրականացվում մարդու երեք հիմնական 
նպատակները` ապրել առողջ ու երկար, կատարելագործել ու նորացնել գիտելիքները, 
ունենալ արժանավայել կենսամակարդակ ապահովող եկամուտ: Դա ցույց է տալիս, որ 
որոշակի կապ գոյություն ունի տնտեսական աճի և մարդկային կապիտալի վերարտա-
դրության միջև: Եվ այդ կապը փոխադարձ է: 

Տեղին է նշել, որ մինչև վերջին ժամանակները այս կապում գերակա տեղը հատկաց-
վում էր տնտեսական աճին: Հետագայում, երբ իրական կյանքում տնտեսական աճը շատ 
դեպքերում չէր հանգեցնում ո՛չ մարդկանց բարեկեցության բարելավմանը, ո՛չ իրական 
եկամտի ավելացմանը, առաջացան տեսակետներ, ըստ որոնց` բնակչության բարեկեցու-
թյան բարելավումը պայմանավորված է ոչ միայն տնտեսական աճով, այլև մարդկային 
կապիտալի արդյունավետ վերարտադրությամբ: Հետևաբար մարդկային կապիտալի 
զարգացման ու տնտեսական աճի միջև ձևավորվում է փոխադարձ կապ, որով տնտե-
սական աճը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում մարդկային կապիտալի զարգացման 
համար, իսկ վերջինս նպաստում է երկրի տնտեսության զարգացմանն ու տնտեսական 
աճին: Կրկին` ապացույց, որ տնտեսական աճ - մարդկային կապիտալի վերարտա-
դրություն կապը փոխադարձ է, և դրանց փոխհարաբերությունը պետք է դիտարկել 
որպես մեկ ամբողջություն: 

Տնտեսական աճը, որը պայմանավորված է արտադրվող ապրանքների և ծառայու-
թյունների ծավալների մեծացմամբ, բարենպաստ ազդեցություն կարող է թողնել մարդ-
կանց կենսամակարդակի վրա: Դրանով ավելանում են մարդկանց իրական եկամուտնե-
րը, ինչն էլ հնարավորություն է ընձեռում նրանց բազմակողմանի զարգացման, մասնա-
վորապես մարդկային կապիտալի կուտակման համար: Սակայն տնտեսական աճը պետք 
է դիտել որպես երկրում իրականացվող տնտեսական քաղաքականության միջանկյալ 
նպատակ, քանի որ վերջնական նպատակը մարդկային զարգացումն է: Այստեղից էլ` 
տնտեսական աճն արժեք կունենա, եթե հանգեցնի մարդկային զարգացմանը` մարդ-
կային կապիտալի ընդլայնված վերարտադրությանը:  

Տեղին է նշել, որ ներկայում գնալով նվազում է տնտեսական աճի ազդեցությունը 
մարդկային զարգացման վրա: Երկրում որքան մեծ է բնակչության մեկ շնչին ընկնող 
ՀՆԱ ծավալը, այնքան փոքր է դրա աճից բնակչության զարգացման վրա ազդեցության 
չափը: 

Մարդկային կապիտալի կուտակումը տնտեսական աճի հիմքում դնելը բերում է 
նրան, որ զգալիորեն մեծանում է այդ աճի ազդեցության չափը մարդկային զարգացման 
գործընթացում: Դա պայմանավորված է նրանով, որ մարդկային կապիտալը միշտ 
մարմնավորված է կեցության մեջ, ուստի մարդկային հատույցի բաժինը կհասնի բոլոր 
նրանց, ովքեր այն տնօրինում են: Հետևաբար մարդկային կապիտալի հենքի վրա ձևա-
վորված տնտեսական աճի դեպքում ՀՆԱ աճի յուրաքանչյուր միավորի օգտակարությունն 
ավելի զգալի կլինի բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման գործընթացում, քան 
այլ գործոնների ազդեցությամբ պայմանավորված տնտեսական աճի: 
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Ժամանակակից պայմանները թելադրում են այնպիսի տնտեսական աճ, որի դեպ-
քում երկրում գործազրկության մակարդակը ցածր է կամ հավասար է գործազրկության 
բնական մակարդակին: Զբաղվածության հիմնախնդրի լուծումը կնպաստի երկրի բնակ-
չության եկամուտների ավելացմանը, ինչն իր հերթին կարտացոլվի մարդկային զարգաց-
ման գործընթացում: Թերևս հարկ է նշել, որ տնտեսական աճի հետևանքով եկամուտ-
ների աճը պետք է ունենա հավասարաչափ բաշխվածություն. չէ՞ որ որքան հավասարա-
չափ է բաշխվում կամ վերաբաշխվում եկամտի հավելաճը, այնքան զգալի է տնտեսական 
աճի ներգործության աստիճանը մարդկային զարգացման վրա:  

Մարդկային զարգացման և մարդկային կապիտալի վերարտադրության հայեցակար-
գում կարևորվում է ոչ միայն այն, թե տնային տնտեսությունները որքան լրացուցիչ 
եկամուտ են ստացել տնտեսական աճի միջոցով, այլև այն, թե դրանք ինչ նպատակով են 
ծախսվել: Տնային տնտեսությունների սպառման հակումն ապրանքների ու ծառայություն-
ների նկատմամբ, որոնք անմիջականորեն հանգեցնում են մարդու բազմակողմանի 
վերարտադրությանը /հատկապես զարգացող երկրներում/, պայմանավորված է ինչպես 
տվյալ երկրում եկամուտների բաշխման ու վերաբաշխման բնույթով, այնպես էլ տնային 
տնտեսությունների ներսում դրանց բաշխումը տնօրինողների կամքով: Վերջինի հիմքում 
մի շարք օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներ են: Բանն այն է, որ այն երկրներում, 
որտեղ տնային տնտեսությունների զգալի մասում աղքատության մակարդակը բարձր է, 
ստիպված են եկամտի շոշափելի մասը տրամադրել մարդկային զարգացման ապրանք-
ների, հիմնականում` սննդամթերքի, մասնակի դեպքում` կրթության ու առողջության 
ապահովմանը: Իսկ այն երկրներում, որտեղ մեծ տեսակարար կշիռ են կազմում հարուստ 
և ոչ աղքատ տնային տնտեսությունները, ստացված լրացուցիչ եկամուտը հիմնականում 
ծախսվում է կյանքի բարեկեցության մակարդակի բարձրացման, մարդկային կապիտալի 
կուտակման վրա: 

Տնտեսական աճի, մարդկային կապիտալի վերարտադրության և բնակչության կեն-
սամակարդակի միջև կապը որոշակի առանձնահատկություններով է դրսևորվում ՀՀ-ում: 
Այսպես, 1990-ական թթ. վերջերից սկսած` ՀՀ տնտեսությունում դիտարկվում էր կայուն 
տնտեսական աճ մինչև 2008 թ.: Հետճգնաժամային տարիները նույնպես նշանավորվե-
ցին ՀՆԱ աճով: Արդյունքում բնակչության մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն վեջին 20 տարիների 
ընթացքում զգալիորեն ավելացավ: Սակայն դրա մակարդակը դեռևս ցածր է ոչ միայն 
զարգացած շատ ու շատ երկրների համեմատ, այլև աշխարհի միջինից:  

Տեղին է նշել, որ ՀՀ-ում մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ աճից մեծ սպասելիքներ կային 
եկամտի բաշխման սոցիալական անարդարության որոշակի կրճատման, մարդկային 
կապիտալի վերարտադրության բարելավման առումով, որոնք, սակայն, իրականություն 
չդարձան, քանի որ երկրում պահպանվող քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական 
անհավասարությունը և բնակչության առանձին խմբերի մեկուսացվածությունը պայմա-
նավորում են աղքատության որոշակի բարձր մակարդակի առկայություն: Այդ մասին է 
վկայում այն հանգամանքը, որ ոչ միայն ավելացել է աղքատ բնակչության տեսակարար 
կշիռը ՀՀ-ում, այլև ավելի է մեծացել /ավելի քան 10 անգամ/ 20% ամենաաղքատ բնակ-
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չության և 20% ամենահարուստ բնակչության եկամուտների տարբերությունը. նույնը 
նկատվում է նաև սպառողական ծախսերում, որտեղ տարբերությունը ավելի քան 7 
անգամ է: 

Դա խոսում է այն մասին, որ տնտեսական աճը ՀՀ-ում չի նպաստել բնակչության 
բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը, մարդկային կապիտալի արդյունավետ 
վերարտադրության գործընթացին: Արդյունքում Հայաստանը մարդկային զարգացման 
համաթվով գնալով զիջում է իր դիրքերը աշխարհի 125 երկրների շարքում:  

Ընդհանրացնելով` ասենք, որ ներկա պայմաններում գնալով նվազում է տնտեսական 
աճի ներգործության աստիճանը մարդկային զարգացման գործընթացի վրա: Սակայն 
այն կարող է զգալիորեն ավելանալ, եթե տնտեսական աճ ապահովող քաղաքակա-
նության մշակման և իրականացման հիմքում դրված լինեն մարդկային կապիտալը, 
եկամտի առավել հավասարաչափ բաշխումը և վերաբաշխումը: 

 
Հոդվածում դիտարկվում են տնտեսական աճի ու մարդկային կապիտալի վերարտադրության 

կապը, դրա առանձնահատկությունները ՀՀ-ում: Ցույց է տրվում, որ վերջին տարիներին արձա-
նագրված տնտեսական աճը բավարար չափով չի նպաստել ոչ միայն մարդկային կապիտալի 
ընդլայնված ու արդյունավետ վերարտադրությանը, այլև բնակչության բարեկեցության մակարդա-
կի բարձրացմանը: 

 
РУБЕН КАНТАРЧЯН 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РА 
 
В статье рассматриваются взаимосвязь экономического роста и воспроизводства человечес-

кого капитала, особенности этой связи в РА. Показано, что за последние годы зафиксированный 
экономический рост недостаточно способствовал не только расширению и эффективному 
воспроизводству человеческого капитала, но и повышению уровня благосостояния населения.  

 
RUBEN GHANTARCHYAN 
 

ECONOMIC GROWTH AND REPRODUCTION OF THE HUMAN CAPITAL IN RA 
 
In the article is represented the connection between economic growth and reproduction of human 

capital and its features in RA. It has been shown, that recorded economic growth in recent years 
sufficiently has promoted not only enhanced and effective reproduction of human capital, but the 
increase of population's welfare. 
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ՎՈԼՈԴՅԱ ՄԱՆԱՍՅԱՆ 
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, 
ասիստենտ, ՀՊՏՀ  

 
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ 
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՏԻՊԵՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԿԱՊԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 
Հիմնաբառեր. գյուղական տարաբնակեցում, արտադրական տի-

պեր, ուղղաձիգ լանդշաֆտային գոտիներ, գյուղա-
ցիական տնտեսություններ, գյուղատնտեսական 
հողատեսքեր 

 
Պատմականորեն ձևավորված գյուղական տարաբնակեցման տիպերի բազմազանու-

թյունը ՀՀ-ում զգալիորեն կանխորոշում է գյուղատնտեսական արտադրության մասնագի-
տացման խորացումը և համակենտրոնացման մակարդակը: Ըստ ուղղաձիգ լանդշաֆ-
տային և գյուղատնտեսական գոտիների ագրոկլիմայական պայմանների` արտադրու-
թյան համակենտրոնացման և մասնագիտացման, նորաստեղծական նվաճումների և այլ 
գործոնների հետ սերտ կապի մեջ են գյուղատնտեսության կազմակերպումը և գյուղական 
համայնքների ու բնակավայրերի կազմակերպչատնտեսական կառուցվածքը: Ընդ որում 
վերջինը անմիջականորեն կապված է գյուղական տարաբնակեցման հետ: Հաճախ 
տարաբնակեցումն ամբողջովին և լիակատար չափով համապատասխանում է գյուղական 
համայնքների և բնակավայրերի մասնագիտացման արտադրական տիպերին: Այսպես` 
հացահատիկային, տավարաբուծական-հացահատիկային արտադրական տիպերի 
տնտեսություններում ցրված տարաբնակեցումը ներդաշնակություն է ստեղծում փոքր 
համայնքների և բնակավայրերի կազմակերպման և այն չափով համակենտրոնացման 
հետ, որ արդյունք է մասնագիտացման այդ արտադրական տիպի զարգացման որոշակի 
մակարդակի: 

ՀՀ բարձր լեռնային գոտում բավական մեծ թվով (100-ից ավելի) ժամանակավոր 
բնակավայրերի առկայությունը, դրանց սեզոնայնությունը պայմանավորված են չոր 
լեռնատափաստանային և ուրիշ լանդշաֆտային գոտիների ոչխարաբուծական-տավարա-
բուծական և զարգացած տավարաբուծականի հետ ոչխարաբուծական գյուղացիական 
տնտեսություններում արտադրության կազմակերպմամբ: Սակայն հաճախ տարաբնակե-
ցումը և մասնագիտացման արտադրական տիպերը չեն համաձայնեցվում, հակասում են 
միմյանց: Դա յուրատեսակ օրինաչափություն է: Նոր կամ կատարելագործված արտա-
դրանքով շուկայում ամրագրված նորաստեղծական գործունեություն և նոր կամ կատա-
րելագործված, գործնականորեն կիրառվող տեխնոլոգիական գործընթաց. սրանք թե-
լադրում են փոփոխություններ, ինչպես գյուղատնտեսական արտադրության մասնա-
գիտացման արտադրական տիպերի, այնպես էլ տարաբնակեցման մեջ: Շուկայական 
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բարեփոխումները ՀՀ-ում և դրանց հաջորդող` հողի սեփականաշնորհման և գյուղա-
ցիական տնտեսությունների ձևավորման գործընթացները հիմք դարձան գյուղական 
համայնքների դատարկման և փոքր ու լքյալ բնակավայրերի առաջացման համար: Այդ 
գործընթացը տեղի է ունենում մինչև այսօր: Սակայն փոփոխությունները տարաբնակեց-
ման մեջ շարունակվում են, բայց դրանք թելադրվում են այլ (շուկայական-ինստիտու-
ցիոնալ) պահանջներով: Տրանսպորտի և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգա-
ցումը գյուղական բնակչությանը մոտեցրին քաղաքային ապրելակերպին, ֆինանսական 
կարողությունների լիազորությունների շրջանակի ընդլայնումը մեծացրին ձգտումները 
խոշոր բարեկեցիկ բնակավայրերում կենտրոնացման համար, խոշոր արտադրության 
շահավետությունը պայմանավորեց ֆերմաներում կենդանիների գլխաքանակի ավելա-
ցումն ու մասնագիտացված այգեգործական ագրոֆիրմաների ձևավորումը և այլն: Այդ 
բոլորը` միասին վերցրած, նպաստելու են համայնքների խոշորացման ու միջհամայնքա-
յին միավորների ձևավորմանը և լքված ու վերացված փոքր համայնքների ու բնակա-
վայրերի վերականգնման ու բնակեցման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներից 
հրաժարվելուն: 

Այդ ընդհանուր գործընթացների համատեքստում անհրաժեշտ է նշել, որ գյուղա-
տնտեսական արտադրության մասնագիտացման և համակենտրոնացման ընդլայնման 
հետ, մասնագիտացված գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների երևան գալով, ավելա-
նալու են տարբերությունները գյուղական տարաբնակեցման մեջ: Դա արդեն հստակ 
երևում է այսօր, բայց էլ ավելի տեսանելի կդառնա կանխատեսելի հեռանկարում` գյու-
ղատնտեսական արտադրության հետագա խորացված մասնագիտացման և համա-
կենտրոնացման մակարդակի բարձրացման պայմաններում: 

Եթե շուկայական տնտեսավարման առաջին տասնամյակում, գյուղացիական տնտե-
սությունների բազմաճյուղ արտադրական տիպերի դեպքում, տարաբնակեցման բնույթի 
վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել հասարակության վերարտադրության բազմակողմանի 
սոցիալ-էկոլոգատնտեսական և ազգային հոգեկերտվածքի տնտեսական գերակշռող 
հատկանիշներով պայմանավորված գործոնները, ապա, այժմ, մասնագիտացման խո-
րացման ու համակենտրոնացման մակարդակի բարձրացման, նոր կամ կատարելագործ-
ված տեխնիկայի ու տեխնոլոգիայի ներդրման, խաղողի, պտղի, բանջարեղենի, կաթի, 
ձվի, խոզի մսի և ուրիշ մթերքների արտադրությամբ մասնագիտացված խոշոր ագրո-
արդյունաբերական կոմբինատների ու ագրոֆիրմաների ստեղծման փուլում փոփոխվել է 
իրավիճակը: Նորովի են ձևավորվում գյուղատնտեսական արտադրության շուկայական 
պահանջները՝ կապված նոր կամ կատարելագործված արտադրանքի տեսքով շուկայում 
ներդրված նորաստեղծական գործունեության վերջնական արդյունքի հետ: Դրանք, 
դեռևս երկար ժամանակ պարենամթերքների հիմնական արտադրողներ և գյուղական 
բնակչության եկամուտների աղբյուրներ համարվելու հետ, ընկած են ժամանակակից, իսկ 
գլխավորը՝ հետագա պահանջմունքներին համապատասխանող տարաբնակեցման սխե-
մաների ստեղծման հիմքում: Գյուղական տարածքում ագրարային հատվածի մասնա-
գիտացման ազգային առանձնահատկությունների հաշվառումը, տնտեսական մշակույթի 
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յուրահատկությունը և բնակիչների հոգեկերտվածքը պետք է նպաստեն ճյուղի տնտե-
սական ներուժի արդյունավետ օգտագործմանը: Հստակ արտահայտված մասնագիտաց-
մամբ գյուղացիական տնտեսությունների քանակը աճում է (տե՛ս աղյուսակ 1): Դրանք 
միմյանցից տարբերվում են գյուղատնտեսական հողատեսքերի չափերով (մինչև ավելի 
քան 3.2 անգամ), կենդանիների գլխաքանակի խտությամբ, 100 հա հողատեսքերի 
հաշվով աշխատողների թվով (մինչև 13,8 անգամ) և այլն: 

 
Աղյուսակ 1 

ՀՀ Շիրակի մարզի գյուղացիական տնտեսությունների հիմնական արտադրական  
տիպերի ընդհանուր բնութագիրը1 

 

100 հա գյուղատնտե-
սական հողատեսքերին 

բաժին ընկնող 
գյուղատնտեսական 

կենդանիները 
(գլխաքանակ) 

Գյուղացիական 
տնտեսությունների 

արտադրական 
տիպերը 

Գյուղացիական 
տնտեսություն-
ների քանակը 
(2013 թ.(%-ով) 

2006 թ. համեմա-
տությամբ) 

Մեկ գյուղացիա-
կան տնտեսու-
թյանը բաժին 

ընկնող գյուղա-
տնտեսական 

հողատեսքերը 
(%-ով հացահա-
տիկայինի հա-

մեմատությամբ)

խոշոր 
եղջերավոր

մանր 
եղջերավոր 

100 հա գյուղա-
տնտեսական 

հողատեսքերին
բաժին ընկնող
աշխատողները

(մարդ) 

Հացահատիկային 
տնտեսություն 164 100 12,4 14,6 17 

Կաթնամսատու 
տավարաբուծություն 228 36 18,4 12.2 46 

Կարտոֆիլագործական 119 28 16,7 5,2 68 
Բանջարաբուծություն 103 24 20,3 14,6 83 
Ոչխարաբուծություն 172 263 3,4 29,5 6 
Թռչնաբուծություն 137 12 15,6 4,0 69 

 
Արագածոտնի մարզի օրինակով փորձենք մանրամասնորեն քննարկել տարաբնա-

կեցման կապը գյուղացիական տնտեսությունների կազմակերպչատնտեսական կառուց-
վածքի և ինչ-որ չափով՝ դրանց տարբեր արտադրական տիպերի հետ (աղյուսակ 2): 
Խաղողագործական-պտղաբուծական արտադրական տիպի տնտեսությունները տեղա-
բաշխվում են քաղաքային բնակավայրերի հարևանությամբ, գյուղատնտեսական հողա-
տեսքերի չափերը՝ նրանց տրամադրված, ավելի փոքր են: Այստեղ կենտրոնացվում են 
աշխատանքային մեծ ծախսեր պահանջող խաղողի, պտղի ու հատապտղի տնկարկների 
ընդարձակ հողատարածքները: Այստեղից էլ` գյուղական համայնքների բնակչության 
բարձր խտությունը: Հեռանկարում հնարավոր են գյուղական համայնքների թվի կայունա-
ցում և դրանց մարդաշատության միտում: 

                                             
1 Աղյուսակը կազմել ենք Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության 
տվյալների հիման վրա:  
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Աղյուսակ 2 
Արագածոտնի մարզի գյուղական համայնքների գյուղացիական տնտեսություններում ըստ 

արտադրական տիպերի տարաբնակեցման բնութագիրը1 
 

Գյուղական 
համայնքների 

արտադրական տիպերը 

Գյուղական 
համայնքների

քանակը 

Բնակչության
խտությունը 

գյուղատնտե-
սական հողա-

տեսքերի 
հաշվով 

(մարդ/կմ2) 

Գյուղական 
համայնքների
խտությունը 

գյուղատնտե-
սական հողա-

տեսքերի 
հաշվով 

(համայնք/ 
100 ք/կմ) 

Համայնք-
ների միջին 
մարդաշա-
տությունը 

Գյուղական 
մեկ բնակչին 
բաժին ընկ-
նող գյուղա-

տնտեսական
հողատեսքե-

րը (հա) 

Պտղաբուծական 18 145 8,4 1994 0,69 
Կարտոֆիլաբուծական 30 58 7,8 980 1,42 
Հացահատիկային 
տնտեսություն 

37 32 5,6 585 1,94 

Կաթնամսատու 
տավարաբուծություն 45 30 6,4 504 2,10 

Ոչխարաբուծական 51 19 1,7 484 2,35 
Թռչնաբուծական 1 150 8,9 2103 0,30 
 

Աշտարակի տարածաշրջանում գործող միջին հզորության թռչնաֆաբրիկայի փորձը 
ցույց է տալիս, որ նրան տրամադրված գյուղատնտեսական հողատեսքերի չափերը հե-
տագայում կարող են պակասել: Եթե տնտեսությունը մասնագիտանում է միայն թռչնա-
բուծությամբ, ապա վերածվում է թռչնաֆաբրիկայի, և մեծ հողատեսքերի կարիք չի զգաց-
վում բերովի կերերի առկայության դեպքում: Եթե տնտեսությունում թռչունների հետ բազ-
մացվում են կենդանիների ուրիշ տեսակներ (խոշոր ու մանր եղջերավոր անասուններ) և 
աճեցվում են կերային ու հացահատիկային մշակաբույսեր, ապա պահանջվում է կերար-
տադրության կազմակերպում, հետևաբար` նոր կենտրոնների և սեզոնային բնակա-
տեղերի ստեղծում: 

Սովորաբար, մերձքաղաքային գոտու մեջ մտնող կաթնամսատու տավարաբուծական 
և բանջարաբուծական-խաղողագործական տնտեսություններում բավականաչափ բարձր 
է արտադրության ինտենսիվությունը: Կենդանիներին բնական կերահանդակներին մո-
տեցնելու ձգտումը պայմանավորում է արտադրական կենտրոնների ու բնակավայրերի 
համեմատաբար ապակենտրոնացված տեղաբաշխում: Այստեղ դիտվում է բնակչության 
բարձր խտություն և գյուղական համայնքների ու բնակավայրերի մարդաշատություն: 

                                             
1 Աղյուսակը կազմել ենք Արագածոտնի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության 
վարչության տվյալների հիման վրա:  
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Տարաբնակեցումը էականորեն տարբերվում է մարզի լեռնային գոտու գյուղական 
համայնքների ոչխարաբուծական-տավարաբուծական ուղղություն ունեցող գյուղացիա-
կան տնտեսություններում: Արոտավայրերի հսկայական զանգվածների առկայությունը, 
դրանց օգտագործման ցածր արդյունավետությունը, ոռոգման կետերի սահմանափակ 
քանակն ու մաքուր ջրի սանիտարական պահանջների ապահովման խնդիրը, օգտա-
գործման սեզոնայնությունը և այլն ստիպում են տարակենտրոնացնելու արտադրությունը 
և հանգեցնում մեծ քանակության փոքր գյուղական համայնքների ու բնակավայրերի, 
սեզոնային բնակատեղերի ձևավորմանը: 

Սակայն ամբողջությամբ վերցրած մեկ արտադրական տիպի տնտեսությունների 
բոլոր խմբերի համար նման բնութագրությունն ունի լուրջ թերություններ: Բանն այն է, որ 
մեկ արտադրական տիպի տնտեսությունները միմյանցից տարբերվում են մի շարք հատ-
կանիշներով: Ուստի այդ համատեքստում, որպես օրինակ, քննարկենք տարաբնակեցու-
մը Շիրակի մարզի Անիի տարածաշրջանի ոչխարաբուծական-տավարաբուծական ար-
տադրական տիպի գյուղական համայնքների գյուղացիական տնտեսություններում (տե՛ս 
աղյուսակ 3): 

 
Աղյուսակ 3 

Շիրակի մարզի Անիի տարածաշրջանի չոր լեռնատափաստանային լանդշաֆտների  
գոտու ոչխարաբուծական-տավարաբուծական տիպի գյուղացիական տնտեսությունների 

բնութագրությունը1 
 

Այդ թվում` գյուղական համայնքների 
վարելահողերի տեսակարար կշռի հետ, 

%-ով 

 
Ցուցանիշները 

 
Ընդամենը 
ըստ գոտու 

6-15 16-25 26-45 
Գյուղական համայնքների քանակը 16 7 6 3 
Մեկ գյուղական համայնքին միջին հաշ-
վով բաժին է ընկնում. 
գյուղատնտեսական հողատեսքեր (հա)

1147,9 17,3 23,0 18,0 
 

այդ թվում՝ վարելահողեր (հա) 672,2 16,9 13,0 11,0 
Բնակչությունը 833 644 831 847 
Գլխաքանակի խտությունը. պայմանա-
կան ոչխար` 100 հա գյուղատնտեսա-
կան հողատեսքերի հաշվով 

29 27 31 38 

Համայնքների միջին մարդաշատությու-
նը (համայնք/կմ2) 

914 742 833 897 

Համայնքների խտությունը  
(համայնք/100 կմ2) 5,8 4,9 5,8 5,9 

                                             
1 Աղյուսակը կազմել ենք Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության 
տվյալների հիման վրա:  
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Աղյուսակի տվյալներից երևում է, որ գյուղատնտեսական հողատեսքերի հարաբե-
րակցության և չափերի մեջ էական տարբերություններ առկա են նույնիսկ մեկ ուղղաձիգ 
լանդշաֆտային գոտու սահմաններում գտնվող մեկ արտադրական տիպի համայնքնե-
րում: Վարելահողերի ավելի մեծ տեսակարար կշիռը թույլ է տալիս ստեղծելու ավելի կա-
յուն կերային բազա՝ մեկ վայրում համակենտրոնացնելով ավելի շատ գյուղատնտեսական 
կենդանիներ: Իսկ դա նշանակում է բնակչության խտության աճ և գյուղական համայնք-
ների մարդաշատություն: 

Թե ինչպես է ազդում տնտեսության մասնագիտացումը տարաբնակեցման վրա՝ 
կարելի է հետամուտ լինել ևս մեկ հետաքրքիր օրինակով: Արթիկի տարածաշրջանի 
թեթև մեխանիկական կազմ ունեցող կարբոնատային սևահողերի վրա տեղաբաշխված 
մի շարք համայնքների հացահատիկային տնտեսություններին վերջին տարիներին էկո-
լոգատնտեսական լուրջ վնաս են հասցրել ջրային և հողային էռոզիաները: Ուստի որոշվել 
է վարելահողերի հսկայական տարածքներում ցանել բազմամյա խոտաբույսեր և դրանք 
վերածել խոտհարքների ու արոտավայրերի: Միանգամայն բնական է, որ գյուղական հա-
մայնքները ևս հացահատիկայինից վերածվել են անասնաբուծականի, իսկ ավելի ճիշտ՝ 
ոչխարաբուծական-տավարաբուծականի: Այստեղ կենտրոնական բնակատեղերի հետ 
(բնորոշ է հացահատիկային տնտեսություններին) երևան են եկել սեզոնային բնակատե-
ղեր (բնորոշ է այդ գոտու ոչխարաբուծական-տավարաբուծական տնտեսություններին): 
Այդ փոփոխությունները փաստարկվում են ըստ աղյուսակ 4-ի տվյալների: 

 
Աղյուսակ 4 

Մասնագիտացման և տարաբնակեցման փոփոխությունները Արթիկի տարածաշրջանի մի 
շարք գյուղական համայնքներում (ոչխարաբուծական-տավարաբուծական տնտեսություններ, 

վարելահողերի տեսակարար կշիռը` 5-15%, բոլոր տվյալները` %-ով)1 
 

Տարիներ Ցուցանիշները 
2010 2011 2012 2013 

Գյուղական համայնքների քանակը 13 13 13 13 
Գլխաքանակը. 
ոչխարներ 100 122 124 126 

խոշոր եղջերավոր անասուններ 100 119 107 98 
ձիեր 100 103 112 116 
Բնակչության թիվը 100 103 104 106 
Ժամանակավոր բնակատեղեր 100 113 118 127 

 

Այսպիսով, ընդհանրացնելով շարադրանքը՝ կարելի է հավաստել. 
1. բազմաճյուղ գյուղացիական տնտեսություններին փոխարինելու են գալիս մասնա-

գիտացվածները, նույնիսկ այն դեպքում, երբ այդ տնտեսությունները չունեն նեղ 

                                             
1 Աղյուսակը կազմել ենք Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության 
տվյալների հիման վրա:  
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մասնագիտացում, քանի որ առանձնացվում են մեկ-երկու հիմնական և ինչ-որ 
լրացուցիչ ու օժանդակ ենթաճյուղեր և արտադրություններ, 

2. կազմակերպչատնտեսական կառուցվածքը պայմանավորված է նոր կամ կատա-
րելագործված տեխնիկայի, տեխնոլոգիաների ներդրմամբ և գյուղատնտեսական 
արտադրության կազմակերպմամբ, իսկ վերջիններն էլ իրենց հերթին սերտորեն 
կապված են գյուղական տարաբնակեցման տիպերի հետ, 

3. արտադրական տիպերի գյուղացիական տնտեսությունների տնտեսության, տեխ-
նոլոգիայի և կազմակերպման մեջ գոյություն ունեցող տարբերությունները պայմա-
նավորում են գյուղական տարաբնակեցման տիպերի սկզբունքային զանազանու-
թյունները: Ընդ որում գյուղական համայնքի արտադրական տիպերի մեջ ագրո-
էկոլոգիական և սոցիալ-տնտեսական բնույթի տարբերությունների պատճառով 
առանձնացվում են ենթատիպեր, որոնց համապատասխանում են տարաբնակեց-
ման որոշակի համակարգեր, 

4. մասնագիտացված տնտեսությունների քանակի աճը, ագրոֆիրմաների, ագրոար-
դյունաբերական և տնտեսավարման ուրիշ ձևերի երևան գալը պայմանավորում են 
գյուղական տարաբնակեցման արդեն ձևավորված տիպերի և հեռանկարային 
համակարգերի վերլուծության նկատմամբ նոր մոտեցում և լուծումներ գտնելու 
անհրաժեշտությունը: Այդ խնդիրը հավասարապես կարևոր է ինչպես գյուղական 
տարածքների հատակագծմամբ, համայնքների ու բնակավայրերի տեղական հա-
մակարգերի նախագծմամբ զբաղվողների, այնպես էլ գյուղական համայնքների 
ձևավորված համակարգերը, դրանց կայունությունը ուսումնասիրող քաղաքա-
շինության մասնագետների համար: 

 
Հոդվածում դիտարկվում են գյուղական տարաբնակեցման և մասնագիտացման արտադրա-

կան տիպերի փոխադարձ կապերը, ձևակերպվում են դրանց փոփոխությունները շուկայական 
տնտեսավարման պայմաններում: Ներկայացվում են տարաբնակեցման բնույթին համապատաս-
խանող արտադրական տիպերի առանձնահատկությունները: Հատուկ տեղ է հատկացվում 
գյուղական համայնքների մասնագիտացման արտադրական տիպերի գոտիական տարբերակ-
մանը և դրանց ուսումնասիրության ուղղություններին: 

 
ВОЛОДЯ МАНАСЯН  
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТИПОВ В РА 

 
В статье рассматриваются взаимосвязь сельского расселения и специализированных произ-

водственных типов, их изменения в условиях рыночного хозяйствования, а также соответствие 
этих типов характеру расселения, основные направления преобразования. Особое место отведено 
поясной дифференциации специализированных производственных типов в сельских общинах и 
направлениям их дальнейших исследований. 
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VOLODYA MANASYAN  
 

INTERCONNECTION OF RURAL SETTLEMENT AND SPECIALIZED  
PRODUCTION TYPES IN THE RA 

 

Interconnection of rural settlement and specialized production types are considered in the given 
paper, as well as their changes under the condition of market economy according to the type of 
settlement are being moulded. A special attention is paid to the zonal differentiation of specialized 
production types in rural communities and to the trends of their further investigation. 

 
 
 

 
ԱՏՈՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
ՀԱՍՄԻԿ ՂԱՐԻԲՅԱՆ  
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ  

 
ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՆՈՐԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ 

 

Հիմնաբառեր. արտոնագիր, Մտավոր սեփականության համաշ-
խարհային կազմակերպություն (ՄՍՀԿ), հայտնա-
գործություն, գյուտ, արտոնագրային տեղեկատ-
վություն, նորամուծություն 

 

Արտոնագրային իրավունքը ծառայում է որպես շուկայական տնտեսական համա-
կարգի անկատարությունը հավասարակշռելու գործիք: Դա պայմանավորված է նրանով, 
որ զուտ շուկայական համակարգում նոր ապրանքի ի հայտ գալուն պես նմանակող 
մրցակիցներն այն անմիջապես «պատճենում» են, և դրա գինը նվազեցնում մինչև արտա-
դրական ծախսերի մակարդակը, ինչի հետևանքով ստացված շահույթով հնարավոր չի 
լինում փոխհատուցել հետազոտության և մշակումների վրա կատարված ծախսերը: Ար-
տոնագրային իրավունքը որոշակիորեն սահմանափակում և զսպում է նմանակողների 
մրցակցային ճնշումը նորաստեղծություն իրականացնող շուկայի սուբյեկտների վրա: 

Նախկինում արտոնագրային համակարգին, և ընդհանրապես մտավոր սեփականու-
թյանը, բավարար ուշադրություն չէր դարձվում. դրանք դիտարկվում էին միայն որպես 
իրավական կատեգորիաներ: Սակայն խիստ կարևոր է նաև արտոնագրային համակար-
գի իմաստավորումը տնտեսագիտական տեսանկյունից: Ըստ այդմ` արտոնագիրն այն 
տիրապետողի մենաշնորհային իշխանությունն է հաստատում սահմանափակ ժամանակի 
ընթացքում1: Այսպիսով, այն դեպքում, երբ գյուտը պաշտպանված է արտոնագրով, սահ-

                                             
1 А.М.Сергеев, Экономический анализ интеллектуальной собственности. www.bmpravo.rushow_stat.phpstat=711.   
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մանափակ ժամանակում սեփականատիրոջը ապահովում է շուկայական մենաշնորհով: 
Նա կարող է ստանալ մենաշնորհային բարձր եկամուտ կամ ձեռնարկատիրական 
շահույթ ու այդ կերպ փոխհատուցել հայտնագործությունների և մշակումների հետ կապ-
ված ծախսերը: Այդ ծախսերը, որպես կանոն, չեն կարող փոխհատուցվել այլ մեթոդնե-
րով, քան միայն արտոնագրատիրոջ կողմից մենաշնորհային դիրք զբաղեցնելու միջոցով: 

Արտոնագրերի սահմանափակ մենաշնորհային դրույթի շրջանակներում արտոնա-
գրային պաշտպանություն տրամադրելիս հանրային օգուտը հայտնագործությունների 
խթանման մեջ է` պայմանավորված արտոնագիր ստանալու, ասել է թե` մենաշնորհային 
դիրք ունենալու հեռանկարով, իսկ հասարակական վնասը` արտոնագրով տրված հայտ-
նագործությունների օգտագործման սահմանափակմամբ: Այստեղ ծագում է մտավոր սե-
փականության բացառիկ իրավունքի գործողության օպտիմալ ժամկետ սահմանելու 
հարցը, որի վերաբերյալ տնտեսական մոդելները առաջին անգամ ներկայացվել են Է. 
Քաուֆերի կողմից1:  

Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ արտոնագրերը ձևավորում են ոչ միայն մենաշնորհ, այլև 
հայտնագործելու մրցակցային խթան: Արտոնագրերի մրցակցային դերը դրսևորվում է 
հետևյալում. արտոնագրերը, որոնք ձևավորում են գյուտի նկատմամբ մենաշնորհ, արտո-
նագրատիրոջը ակնթարթորեն չեն ապահովում մենաշնորհով ապրանքային շուկայում: 
Սակայն հեռանկարում նորարար ընկերությունը մենաշնորհատեր դառնալու բոլոր նա-
խապայմաններն ունի: Այդ պատճառով տվյալ ոլորտի այլ ընկերություններ մեծացնում են 
գյուտեր կամ հայտնագործություններ կատարելու ջանքերը: Արդյունքում ընկերություն-
ներից ոչ մեկը չի ստանում մենաշնորհային դիրք, այլ բոլորը պահպանում են մրցունա-
կությունը` շուկա նորարարական ապրանք հանելու միջոցով:  

Արտոնագրային համակարգն ունի մի շարք կարևոր տնտեսական առավելություն-
ներ2: Նախ՝ երաշխավորում է նոր գիտելիքի ստեղծումը և տարածումը` պահպանելով այն 
արտադրելու համար մասնավոր ներդրումների խթանումը: Բացի դրանից, հնարավորու-
թյուններ է ստեղծում այլ ագենտների գիտելիքի փոխանցման համար: Վերջապես` գիտե-
լիքի արժեքային գնահատականը արտոնագրով տեղափոխվում է ապագա, երբ օգտա-
գործողները իրենք են որոշում՝ վճարե՞լ նրա համար, թե` ոչ: 

Այդուհանդերձ, գոյություն ունեն մի քանի պատճառներ, որոնց դեպքում ընկերու-
թյունները կամ առանձին հայտնագործողներ չեն ցանկանում ստանալ արտոնագրեր:  

 Առաջին` գոյություն ունեցող արտոնագրային համակարգերը հաշվի չեն առնում 
տնտեսության տարբեր ոլորտների միջև տարբերությունները: Նրանցից մի քանիսում 
/հագուստի, կոշիկի արտադրություն և այլն/, նորամուծությունների ներդրումը տեղի է 
ունենում շատ արագ, իսկ արտոնագրի ստացման հետ կապված ուշացումը կարող է 
որոշիչ լինել: Այդ պատճառով այստեղ օգտագործում են մտավոր սեփականության առա-
վել թույլ իրավունքներ, որոնք կարելի է ստանալ արագ և հեշտ: Մյուս կողմից՝ այն ոլորտ-

                                             
1 Kaufer E., The Economics of the Patent System. Harwood Academic Publishers GmbH, 1989. 
2 Foray D., The Economics of Knowledge. Cambridge, MA: The MIT Press, 2004. P. 135. 
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ներում, որտեղ ապրանքները շուկա հանելու գործընթացը երկար ժամանակ է պահան-
ջում, մենաշնորհային դիրք զբաղեցնելը ավելի կարճ է տևում /օրինակ` դեղագործության 
ոլորտում/: 

 Երկրորդ՝ արտոնագրի ստացումը շատ ժամանակ և միջոցներ է պահանջում, բայց 
միշտ չէ, որ երաշխավորում է մտավոր սեփականության արդյունավետ պաշտպանու-
թյուն: Այսպես՝ շատ երկրներում արտոնագրատերը պետք է ինքը հայտնաբերի խախտո-
ղին և դատի տա նրան: Բացի դրանից, արտոնագրային համակարգի արդյունավետու-
թյունը մեծավ մասամբ կախված է այս կամ այն երկրի իրավական համակարգի որակից: 
Խնդիրը, այդպիսով, հանգում է տրանսակցիոն ծախսերի տնտեսմանը։ 

Արտոնագրային համակարգին հատուկ են նաև էական թերություններ: Կարելի է 
պնդել, որ այն չի համարվում մասնավոր և հասարակական շահերի համընկնման իդեա-
լական մեխանիզմ: Մեծացնելով նորաստեղծությունից սպասված շահույթը` արտոնագիրը 
խթանում է գիտելիքի արտադրության մասնավոր ներդրումները: Մինչդեռ, տրամադրե-
լով բացառիկ իրավունքներ, փաստացիորեն սահմանափակում է նոր գիտելիքի օգտա-
գործումը: Խնդիրն այն է, որ գիտելիքով օժտված անհատը ոչ միշտ կարող է այն արդյու-
նավետ օգտագործել1: 

Դ.Ֆորեյի պնդմամբ` արտոնագրի կիրառումը առավել արդյունավետ է մեծ արժեք 
ունեցող գյուտերի և մշակումների ոլորտներում, սակայն` վերջնական արդյունքի արտա-
դրության ցածր արժեքով: Նման պայմանները բնորոշ են դեղագործության ոլորտին, 
որտեղ արտոնագրերը դրականորեն են ազդում նորարարության վրա: Մյուս կողմից՝ 
արտոնագրերը բացասաբար են ազդում կուտակային նորարարությամբ ոլորտների վրա, 
որոնցում տարածված են գիտելիքի արտադրության ոչ դրամական խթանները և գոյու-
թյուն ունեն ուժեղ արտաքին ազդակներ:  

Մի շարք տեսաբանների պնդմամբ՝ (Հեյդի Վիլյամս, Բենջամին Ռոին, Էրիկ Բուդիշ) 
մտավոր սեփականության ուժեղ պաշտպանությունը հանգեցնում է նորամուծությունների 
կրճատման և խանգարում կորպորացիաներին տվյալ բնագավառի հետազոտությունները 
ֆինանսավորելու գործում2: Իսկ ահա Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազ-
մակերպությունը համադրել է արտոնագրային համակարգը և տնտեսական զարգացումը: 
Ըստ այդմ` տնտեսական զարգացումը խթանելու համար արտոնագրերը կարող են օգ-
տագործվել չորս ուղղությամբ3.  

1. Արտոնագրային տեղեկատվությունը հեշտացնում է տեխնոլոգիայի փոխանցումը և 
ուղղակի օտարերկրյա ներդրումները: 

2. Արտոնագրերը խթանում են հետազոտությունների և մշակումների իրականացումը 
համալսարաններում և հետազոտական կենտրոններում: 

                                             
1 Foray D., The Economics of Knowledge. Cambridge, MA: The MIT Press, 2004. P. 135. 
2 http://www.interfax.ru/business/txt.asp?id=298489 
3 Интеллектуальная собственность // Мощный инструмент экономического роста // Камил Идрис // ВОИС. 
2003 // www.wipo.int 
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3. Արտոնագրերը նոր տեխնոլոգիայի և գործարարության հիմք են: 
4. Ընկերությունները կուտակում են արտոնագրեր, մասնակցում լիցենզավորմանը և 

այլ շահավետ գործարքների: 
Կարևոր է նաև քննարկել հաճախակի շոշափվող այն թեման, թե, ի տարբերություն 

մտավոր սեփականության այլ ձևերի, արտոնագրերը որքանո՞վ են արդիական զարգա-
ցող երկրների համար` տեխնոլոգիական զարգացման ցածր մակարդակի պատճառով: 
Երբեմն բերվում է փաստարկ, որ զարգացող երկրի համար կարող են օգտակար և 
տեղին լինել հեղինակային իրավունքը, ապրանքային նշանները կամ աշխարհագրական 
նշումները, բայց ոչ արտոնագրերը, որովհետև նա պետք է առաջարկի արտոնագրային 
պաշտպանություն միայն այն բանի համար, որպեսզի ապահովի ուղղակի օտարերկրյա 
ներդրումների անվտանգությունը: Մյուս կողմից՝ արտոնագրային համակարգի որոշ 
քննադատներ պնդում են, որ արտոնագրերը կարող են նույնիսկ զարգացող երկրներին 
վնաս հասցնել` շուկայի և գների վրա այն փաստացի ազդեցության լծակների պատճա-
ռով, որը նրանք տրամադրում են արտոնագրատերերին: Նման կարծիքը, ըստ ՄՍՀԿ 
փորձագետների, ճիշտ չէ, քանի որ արտոնագրերը տնտեսական ռազմավարության կա-
րևոր բաղադրիչ են բոլոր երկրների համար` անկախ տնտեսական զարգացման աստի-
ճանից: 

Այսպիսով, արտոնագրերը ծառայում են որպես ազգային ներդրումների, հետազո-
տությունների և մշակումների, նոր արտադրանքի ստեղծման ու գործարքների կնքման 
խթանիչ գործոն, բարենպաստ ազդեցություն ունեն տնտեսության միկրո- և մակրո 
ոլորտներում: 

Փաստենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ ցածր է գյուտարարության 
մակարդակը: Ընդ որում ակտիվությունը մեծ տեմպերով նվազում է գիտատեխնոլո-
գիական շղթայի վերջին փուլերում: ՀՀ նորաստեղծ ձեռնարկատիրական հատվածը աչքի 
է ընկնում թույլ նորամուծային ակտիվությամբ, մյուս կողմից` շուկայական անկատար 
ինստիտուցիոնալ միջավայրը նրանում գործող ընկերությունների համար բավարար 
խթաններ ու շարժառիթներ չի ստեղծում, որպեսզի նրանք մշակեն ու ներդնեն կամ 
դրսից փոխառեն առաջադիմական ու մրցունակ տեխնոլոգիաներ:  

 

Հոդվածում տրվել է արտոնագրի բնութագիրը, նկարագրվել են նրա դրական և բացասական 
կողմերը։ Ներկայացվել են արտոնագրային համակարգի ազդեցությունները տնտեսական զար-
գացման, տնտեսական աճի և զարգացող երկրների տնտեսությունների վրա։  
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In this article are given characteristic significances of patents, it's negative and positive sides, and 
also the influence of patent system on economic development, economic growth and on economy in 
developing countries.  

 
 
 

ԱՐՓԵՆԻԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
 

ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ 
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

 

Հիմնաբառեր. աշխատանքի շուկա, անհամամասնություն, փո-
փոխություն, գործատու, գործազուրկ, աշխա-
տատեղ, լարվածություն, իրական եկամուտ 

 

Աշխատանքի շուկան շուկայական տնտեսության կարևորագույն և յուրատիպ բա-
ղադրատարր է: Այստեղ ձևավորվում է աշխատանքի առաջարկի և պահանջարկի հասա-
րակական հարաբերությունների համակարգ, որով կարգավորվում են վարձու աշխատող-
ների և գործատուների փոխադարձ գործողությունները, ինչպես աշխատավարձի մակար-
դակը, այնպես էլ աշխատողների վարձակալման ու ազատման պայմանները, աշխատ-
ուժի ու աշխատատեղերի քանակի հարաբերակցությունը:  

Աշխատանքի շուկայի վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ, որոնք ընդհանուր են 
բոլոր տիպի շուկաների համար, ինչպես նաև գործոններ, որոնք առանձնահատուկ են 
միայն տվյալ շուկային: Այդ գործոնները դասակարգվում են ըստ շուկայական, ինստի-
տուցիոնալ և սոցիալ-ժողովրդագրական հատկանիշների. դրա թվին են պատկանում աշ-
խատանքի առաջարկն ու պահանջարկը, ոլորտը կարգավորող մարմինները, օրենքներն 
ու օրենսդրական ակտերը, արհմիությունները:  

Ընդհանրապես աշխատանքի շուկայի առաջարկը մեծապես պայմանավորված է 
աշխատանքային ռեսուրսների կազմով, կառուցվածքով և փոփոխության դինամիկայով: 
ՀՀ աշխատանքային ռեսուրսների կազմում վերջին տարիներին տեղի են ունեցել որոշ 
փոփոխություններ: Թեև 2008-2011 թթ. տնտեսապես ակտիվ բնակչության թիվը աճել է 
26300 մարդով (1,86%), սակայն զբաղվածների թիվը կրճատվել է 8000-ով (0,7%), 
մինչդեռ գործազուրկներինն աճել է 14,7 %-ով1: Նման երևույթը և՛ տնտեսական, և՛ սո-
ցիալական առումով կարելի է գնահատել որպես բացասական:  
                                             
1 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2012, էջ 51: 
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Մտահոգիչ է նաև սովորողների և ուսանողների թվի կրճատումը (նշված ժամանակա-
հատվածում այն կազմել 21,7%), որոնք, ըստ էության, աշխատուժի ներուժային առաջար-
կի կարևորագույն բաղադրիչներից են: Այդուհանդերձ, հուսադրող է գործատուների թվի 
կտրուկ աճը՝ 51,3% (2008 թ. 4,9 հազարից 2011 թ. այն հասել է 7,5 հազարի): Վերջինը 
կարևոր նշանակություն ունի աշխատուժի պահանջարկի ընդլայնման գործում: Այս ցու-
ցանիշի բարելավման առումով նշանակալի դերակատարում կարող է ունենալ «Ձեռնար-
կատիրական գործունեության պետական գրանցման համար գործազուրկներին և հաշ-
մանդամներին պետական աջակցություն» ծրագիրը: 

Եթե ուսումնասիրությունների ժամանակահատվածն ընդլայնենք, ապա ուշագրավ է 
այն փաստը, որ թռիչքաձև աճ են ապահովել ինքնազբաղվածները՝ ավելի քան 5,5 ան-
գամ, այսինքն՝ 2003 թ. 62,7 հազարի փոխարեն նրանց թիվը 2011 թ. կազմել է 349,8 
հազար1: 

2011 թ. տվյալներով` ՀՀ աշխատանքային ռեսուրսների մոտ 63 տոկոսը (1440.9 
հազար մարդ) տնտեսապես ակտիվ բնակչությունն է, ընդ որում, թեև դրանում կանայք 
ավելի շատ են (1269.3 հազար), սակայն տնտեսապես ակտիվ բնակչության մեջ 
համեմատաբար քիչ են (701.8 հազար), մինչդեռ գործազուրկների թվի կեսից ավելին 
կանայք են (137.7 հազար կամ գործազուրկների ընդհանուր թվի 51.8 տոկոսը):  

Զարգացած շատ երկրներում որոշակի ժամանակահատված գործազուրկի կարգավի-
ճակում գտնվելը նույնիսկ ցանկալի է, մինչդեռ ՀՀ-ում գործազրկության ցածր նպաստ-
ները և հաշվառման հետ կապված բարդությունները չեն «խրախուսում» նման կարգավի-
ճակի ձեռք բերումը, հետևաբար պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների թիվը շատ 
փոքր է և գնալով կրճատվում է. 2008 թ. 74698 գործազուրկի փոխարեն 2012 թ.՝ 621712: 
Ընդ որում վերջին տարիներին հատկապես խստացվել է գործազրկության նպաստ 
ստացողների նկատմամբ վերահսկողությունը, ինչի արդյունքում նպաստառուների թիվը 
2009 թ. 25737-ից 2012 թ. կրճատվել և հասել է 11103-ի: Գործազուրկների համար կազ-
մակերպվող հասարակական աշխատանքներին մասնակցության ակտիվության աստի-
ճանը ևս կտրուկ նվազել է. 2006 թ. 9279 մարդուց` մինչև 1210: Մինչդեռ հասարակական 
աշխատանքների կազմակերպումը ևս աշխատուժի պահանջարկի տարրերից է: 

Վերջին տարիներին հետաքրքիր օրինաչափություն է նկատվում ՀՀ զբաղվածների 
ընդհանուր թվի տղամարդ-կին հարաբերակցության դինամիկայում. եթե տղամարդ-
կանց թիվը 2006-2010 թթ. աստիճանաբար կրճատվել է՝ 593 հազարից հասնելով 564.9 
հազարի, ապա կանանց թիվը ընդհակառակն՝ 499.4 հազարից հասել է 539.9 հազարի3: 
Վերջինը նպաստել է պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների թվի կրճատմանը՝ 
հատկապես կանանց շրջանում: Ի տարբերություն պաշտոնապես գրանցված գործա-

                                             
1 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2008, էջ 51, 2012, էջ 51: 
2 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2012, էջ 77, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա-
խարարության «Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալության 2012 թ. հաշվետվություն, էջ 11: 
3 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2011, էջ 54: 
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զուրկների թվի կրճատման` (2007 թ. 82,8 հազարի փոխարեն 2011 թ.՝ 73,9 հազար 
մարդ), գործազուրկների ընդհանուր թիվը նույն ժամանակահատվածում աճել է ավելի 
քան 34 հազարով: Նման վիճակագրությունը ենթադրել է տալիս, որ փաստացի գործա-
զուրկների զգալի մասը, տարբեր պատճառներով, չի դիմում զբաղվածության ծառայու-
թյուններին: Գործազուրկների թվի աճը լուրջ ազդեցություն է ունենում աշխատանքի 
շուկայի հավասարակշռության խախտման վրա: 

ՀՀ աշխատանքի շուկայի` առաջին հայացքից չերևացող անհավասարակշռության 
վրա ազդող գործոններից է այն, որ համապատասխան որակավորում ունեցող կադրերի 
մի զգալի մասը զբաղված է միանգամայն այլ աշխատանքով: Բարձրագույն կրթություն 
ստանալու հայկական մենթալիտետի պայմաններում շատ երիտասարդներ, առանց լուրջ 
հիմնավորումների, ընդունվում են բուհեր` հետագայում համալրելով գործազուրկների 
բանակը, կամ, լավագույն դեպքում, աշխատելով համապատասխան որակավորում չպա-
հանջող աշխատատեղերում: 

Ուշագրավ է, որ աշխատուժի առաջարկի ձևավորման համար կարևոր տեղ ունեցող 
կրթական համակարգում մեր օրերում նկատվում է լուրջ անհաշվեկշռվածություն: Այս-
պես` բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների թիվը մի քանի 
անգամ գերազանցում է միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների հա-
մապատասխան ցուցանիշը: Եթե 2007 թ. այդ հարաբերակցությունը կազմել է 3.6/1, 
ապա 2011 թ. կրճատվել է` հասնելով 3.3/1-ի (հաշվարկները կատարված են ըստ «Հայաս-
տանի վիճակագրական տարեգրքի» տվյալների, 2012, էջ 118): Թեև նշված ժամանակա-
հատվածում տեղի է ունեցել դրական տեղաշարժ, այդուհանդերձ այն դեռևս չի կարելի 
համարել օպտիմալ: Բարձր և միջին մասնագիտական որակավորում ունեցող ուսանող-
ների թվի նման հարաբերակցությունը, որ, ի դեպ, նկատվել է նաև նախորդ ժամանակա-
հատվածում, հետագայում առաջացնում է աշխատանքի շուկայի տարբեր մակարդակնե-
րում միանգամայն տարբեր անհամամասնություններ: Այդ պատճառով է նաև, որ գործա-
տուներն այսօր առավելապես պահանջում են միջին մասնագիտական որակավորում 
ունեցող մասնագետների: Մինչդեռ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 
շրջանավարտների թիվն անհամեմատ մեծ է, ինչի արդյունքում առաջարկը գերազանցում 
է պահանջարկը և վերջին հաշվով հանգեցնում մի զգալի մասի աշխատավարձի ցածր 
մակարդակին: 

Պետական համակարգում սոցիալական փաթեթի ներդրումը, ինչպես նաև 2014 թ. 
ՀՀ-ում աշխատավարձերի բարձրացումը զգալիորեն կարող են ազդել աշխատուժի 
առաջարկի մեծության ավելացման վրա: Թեև նշված միջոցառումները սոցիալական մեծ 
նշանակություն ունեն, սակայն աշխատուժի առաջարկի աճը կարող է էլ ավելի սրել տվյալ 
շուկայի լարվածությունը: Մինչդեռ այն միջոցառումները, որոնք ազդում են աշխատուժի 
պահանջարկի վրա, շատ դանդաղ են իրականացվում: Մասնավորապես` նոր աշխատա-
տեղերի ստեղծումը, որը կարող է ավելացնել աշխատուժի պահանջարկը: 
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Աշխատանքի շուկայում լուրջ լարվածություն են առաջացնում գրեթե ամենուր կիրառ-
վող օպտիմալացման ծրագրերը, ինչի արդյունքում կրճատվում է աշխատուժի պահան-
ջարկը, հատկապես` բարձրագույն կրթությամբ կադրերի նկատմամբ: 

ՀՀ աշխատուժի առաջարկի մասին որոշ պատկերացում կարելի է կազմել աշխա-
տանք փնտրող քաղաքացիների հաշվառման վերաբերյալ տեղեկատվությունից (տե՛ս 
աղյուսակ 1): 

 

Աղյուսակ 1 
Աշխատանք փնտրող քաղաքացիներին աշխատանքի տեղավորումը 2006-2012 թթ. 

(տարեվերջին, մարդ)1 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 
Աշխատանքի տեղավոր-
ման համար դիմել են 102172 89367 90244 99308 93230 81733 72043 

Տեղավորվել են 
աշխատանքի 

8268 8322 8657 9394 11341 10786 11513 

Դիմողների թվի համեմա-
տությամբ, % 8.1 9.3 9.6 9.5 12.2 13.2 16.0 

*ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Զբաղվածության պետական ծառայություն» 
գործակալության 2012 թ. հաշվետվություն, էջ 12: 

 
Ըստ աղյուսակ 1-ի տվյալների` աշխատանքի տեղավորման համար զբաղվածության 

ծառայություններին դիմողների թիվը ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում զգալիո-
րեն կրճատվել է (շուրջ 30 տոկոսով): Մի փոքր հուսադրող է աշխատանքի տեղավոր-
վողների թվի աճը: Նշված երկու ցուցանիշների փոփոխության արդյունքում աշխատանքի 
տեղավորվածների մասնաբաժինն աճել է` 2012 թ. կազմելով 16 %, 2006 թ. 8,1 տոկոսի 
փոխարեն: Սակայն տնտեսապես ակտիվ բնակչության մեջ այդ թիվն այնքան փոքր է, որ 
էական ազդեցություն չի կարող ունենալ: 

Աշխատանքի շուկայի լարվածության մասին են փաստում հատկապես գործատունե-
րի կողմից պաշտոնապես ներկայացված աշխատուժի պահանջարկը և մեկ թափուր 
աշխատատեղի ծանրաբեռնվածությունը (տե՛ս աղյուսակ 2): 

 
Աղյուսակ 2 

Գործատուների պաշտոնապես ներկայացրած աշխատուժի պահանջարկը 
(տարեվերջին, մարդ)1 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Աշխատողների պահանջարկը, 
ընդամենը 816 668 738 944 1185 

Մեկ թափուր աշխատատեղի 
ծանրաբեռնվածությունը 95 115 117 85 60 

                                             
1 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2011, էջ 65-66: 
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Այսպես 2010 թ. չորրորդ եռամսյակում և 2011 թ. առաջին վեց ամիսներին սպառողա-
կան գներն աճել են ավելի արագ տեմպերով, քան միջին ամսական աշխատավարձը,  
ինչի հետևանքով իրական աշխատավարձը, բնականաբար, կրճատվել է:  

Բերված աղյուսակի թվերն ինքնին այնքան խոսուն են, որ լրացուցիչ մեկնաբա-
նություններն ավելորդ են: 

Աշխատուժի պահանջարկի և առաջարկի անհամամասնության պատճառով, վերջին 
հաշվով, տուժում են հասարակության գրեթե բոլոր խավերը, մասնավորապես` վարձու 
աշխատողները, որոնց իրական եկամուտները ոչ միայն չեն աճում, այլև երբեմն նույնիսկ 
կրճատվում են: 

 
ՀՀ աշխատանքի շուկայի փաստացի տվյալների վերլուծության հիման վրա հոդվածում բա-

ցահայտվել են այստեղ տեղ գտած անհամամասնությունները: Ուսումնասիրվել են հատկապես այն 
գործոնները, որոնք էական ազդեցություն են ունենում աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի 
վրա: Մեկնաբանվել են դրա դրական և բացասական հետևանքները: 

 
АРПЕНИК МУРАДЯН 
 

ВОПРОСЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЫНКА ТРУДА РА 
 
На основе анализа фактических данных рынка труда РА в статье выявлены непропорциональ-

ности в этой сфере. Исследованы особенно те факторы, которые имеют существенное влияние на 
спрос и предложение труда. Комментированы их положительные и отрицательные последствия. 

 
ARPENIK MURADYAN 
 

BUSINESS RELATIONSHIP OF SUPPLY AND DEMAND OF LABOR MARKET RA 
 
On the basis The features of the factors that have a significant impact on the demand and supply of 

labor.of evidence labor market RA article neproportsianalnosti identified in this region.  
Comment on their positive and negative effects. 
 
 



 164

ՄԱՐԻՆԵ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
ԱՆԱՀՒՏ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ 
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  կենսամակարդակ, եկամուտ, աշխատավարձ, 
զբաղվածություն, աղքատություն, տրանսֆերտ 

 
 Ցանկացած երկրի բնակչության բարեկեցության օպտիմալ գործիք են բնակչության 

եկամուտները: Լայն ասպեկտով բնակչության եկամուտների ուսումնասիրությունը, կար-
ծում ենք, պետք է ներառի հետևյալ խնդիրները. 

1. դրանց ծավալների և կառուցվածքի գնահատում ՀՆԱ վերարտադրության տար-
բեր փուլերում, 

2.  տնային տնտեսությունների սպառողական վարքագծի ուսումնասիրություն և բնու-
թագրություն առանձին տնտեսությունների և նրանց խմբերի մակարդակով` եկա-
մուտների ձևավորման, բաշխման, վերաբաշխման ու օգտագործման տեսանկյու-
նից, 

3.  բնակչության եկամուտներից կախված` դինամիկայում և տարածության մեջ գնո-
ղունակ պահանջարկի, ինչպես նաև տնտեսական շերտավորման և աղքատու-
թյան գնահատում: 

Վերոնշյալ խնդիրներից ՀՀ տնտեսության զարգացման և բնակչության սոցիալական 
ներկա վիճակի տեսանկյունից առավել կարևորում ենք բնակչության ըստ գործունեու-
թյան ոլորտների զբաղվածության և եկամուտների ձևավորման, բաշխման ու կառուց-
վածքի կապի հետազոտությունը: 

Բնակչության եկամուտների գլխավոր բաղադրիչն ընդունված է համարել աշխատա-
վարձը` կախված վարձու աշխատողների թվից: Դրանց կառուցվածքում էական են նաև 
ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացվող եկամուտները և տրանսֆերտները:  

Շուկայական հարաբերություններին անցման ժամանակ ՀՀ-ում զգալի փոփոխու-
թյուններ կատարվեցին բնակչության եկամուտների կառուցվածքում: Գործարարությամբ, 
ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու հնարավորությունը խորհրդային տա-
րիների ոչ բնորոշ եկամտի` ձեռնարկատիրությունից ստացվող շահույթի ստացման հիմ-
քեր ստեղծեց: «Հետհեղափոխական» ժամանակաշրջանից և երկրաշարժից հետո տա-
րեցտարի ավելացող արտագաղթյալների «շնորհիվ» Հայաստանի բնակչությունը օտար 
երկրներում ապրող հայերից և այլ ազգերի ներկայացուցիչներից տրանսֆերտներ` դրա-
մական փոխանցումներ, ստանալու հնարավորություն ձեռք բերեց: Ընդ որում այդ 
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օժանդակության չափերը ամենամյա ավելանալու միտում են դրսևորել: ՀՀ բնակչության 
եկամուտների կառուցվածքը և դրա փոփոխությունները 2001-2011 թթ. ներկայացնենք 
գծապատկերով:  

Հենվելով գծապատկեր 1-ում արտացոլված տվյալների վրա` կարող ենք փաստել, որ 
2001 թ. տնային տնտեսությունների եկամուտների կառուցվածքում աշխատավարձը կազ-
մել է 42,2%, իսկ 2011 թ.` 59,8%: Դիտարկվող ժամանակահատվածում սոցիալական 
տրանսֆերտները ևս փոփոխվել են` 2001 թ. 9,5%-ից աճելով մինչև 19%, վաճառքից 
ստացվող եկամուտները, ընդհակառակը, կրճատվել են` 16%-ից հասնելով 5,1%-ի, իսկ այլ 
դրամական մուտքերը` 32%-ից` 16,1%-ի: Այսինքն` նշված տարիներին ՀՀ-ում բնակչության 
եկամուտների կառուցվածքում ավելացել են աշխատավարձի և սոցիալական անհատույց 
օժանդակությունների տեսակարար կշիռները: Կարծում ենք, որ պատճառների մեջ 
որոշակի դերակատարություն ունեն նվազագույն աշխատավարձի մակարդակի բարձրա-
ցումը (5000 դրամից մինչև 32500 դրամ, վարձատրվող բազմաթիվ նոր աշխատատե-
ղերի ստեղծումը (ճանապարհաշինարարական, վերանորոգման, մայրաքաղաքի և ուրիշ 
բնակավայրերի բարեկարգման ոլորտներում և այլն):  

  

 
 

Գծապատկեր 1. Տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտների կազմը և կառուցվածքը 
2001-2011 թթ. 

 

 

Բոլոր տնային տնտեսություննե-
րի միջև ամսական դրամական 
եկամուտներ մեկ շնչի հաշվով 
 

Աշխատավարձ 
 
 
 

Սոցիալական անհատույց 
փոխատվություններ 
(տրանսֆերտներ) 
 

Եկամուտների բոլոր տեսակի 
վաճառքներից 

Այլ դրամական մուտքեր 
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2001-2011 թթ. միջին ամսական անվանական աշխատավարձը Հայաստանում բարձ-
րացել է մոտ 5 անգամ, այդ թվում գյուղատնտեսության մեջ` 5.3, գիտության և գիտական 
սպասարկման բնագավառում` 6.6, պետական կառավարման համակարգում` 3.7, ֆի-
նանսական գործունեության, վարկավորման և ապահովագրության ոլորտում` 3,1 անգամ: 

Գծապատկեր 2-ից երևում է, որ 2011 թ. ՀՀ-ում միջին ամսական անվանական աշ-
խատավարձի ամենաբարձր մակարդակ արձանագրվել է վարկավորման և ապահովա-
գրության ոլորտում` 283200 դրամ, իսկ ամենացածր մակարդակ` մշակույթի բնագա-
վառում` 62676 դրամ: Այսինքն` միջին ամսական անվանական աշխատավարձի ամենա-
բարձր և ամենացածր մակարդակների տարբերությունը 4,5 անգամ է: Զուտ իբրև տար-
բերություն` գուցեև վատ ցուցանիշ չէ, սակայն, կարծում ենք, կարևոր է, թե ոլորտն ինչ 
ռազմավարական նշանակություն ունի մեր հանրապետության, նրա տնտեսության 
զարգացման և բնակչության սոցիալական դրության բարելավման առումով: 

 

 
 

Գծապատկեր 2. Միջին ամսական անվանական աշխատավարձի դինամիկան ըստ 
տնտեսության ոլորտների 

Արդյունաբերություն 
 
Գյուղատնտեսություն և անտա-
ռային տնտեսություն 
Շինարարություն 
 

Տրանսպորտ, կապ 
 
Առևտուր և հանրային սնունդ 
 

Բնակարանային-կոմունալ 
սպասարկում 
Առողջապահություն, ֆիզկուլտու-
րա և սոցապ 
Կրթություն 
 

Մշակույթ 
 
Գիտություն և գիտական 
սպասարկում 
Պետական կառավարում 
 

Վարկավորում և 
ապահովագրություն 
 

     2008 թ.  2009 թ. 2010 թ.         2011 թ. 
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Բնակչության եկամուտների ամենաբարձր ցուցանիշը` 106584 դրամ, 2011 թ. արձա-
նագրվել է փոխադրումների և պահեստային տնտեսությունների ոլորտում` ի տարբերու-
թյուն միջին ամսական անվանական աշխատավարձի, իսկ ամենացածրը` 56554 դրամ, 
գյուղատնտեսության: Սրան եթե ավելացնենք այն, որ գյուղատնտեսության ոլորտում 
զբաղվածների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 2011 թ. կազմել է 38,9%, ապա պարզ 
կդառնա, որ յուրաքանչյուր երրորդ զբաղված գյուղատնտեսության և անտառային տնտե-
սության ոլորտից է, նրա միջին ամսական եկամուտը չի անցնում 56554 դրամից: Սպառո-
ղական գների ինդեքսով (2011 թ.` 1,07) ճշգրտումը փաստում է, որ գյուղատնտեսության և 
անտառային տնտեսության ոլորտի անվանական եկամուտը կկազմի 52854 դրամ իրա-
կան եկամուտ: Կարելի է եզրակացնել, որ հանրապետության յուրաքանչյուր երրորդ քա-
ղաքացի` գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղված, աղքատ է: Փոխարենը` փոխադրում-
ների, պահեստային տնտեսության, տեղեկատվության և կապի ոլորտներում զբաղված-
ների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 2011 թ. կազմել է ընդամենը 1,86%: Այսինքն` 
զբաղվածության ամենացածր ընդգրկվածության ոլորտներում եկամուտները 2 անգամ 
ավելի բարձր են զբաղվածության ամենաբարձր մակարդակ արձանագրած ոլորտի եկա-
մուտներից: Կարծում ենք` պատճառը մասնակիորեն կարելի է համարել այն, որ գյուղա-
տնտեսության ոլորտի աշխատանքները ցածր մեքենայացված են, գերակշռում է ձեռքի 
աշխատանքը, ինչը հանգեցնում է արտադրողականության ցածր մակարդակի, ոլորտի 
արտադրանքի բարձր գնի ձևավորման: 

Պատկերն առավել համադրելի դարձնելու համար նշենք, որ բնակչության մեկ շնչին 
բաժին ընկնող համախառն ազգային եկամտի չափով Հայաստանը 2011 թ. աշխարհի 193 
երկրների ցանկում զբաղեցրել է 116-րդ տեղը` 3720 ԱՄՆ դոլար, իրենից 26 կետով առաջ 
թողնելով Ադրբեջանին` 6050 ԱՄՆ դոլար, 27 կետով ՌԴ-ին` 12700 ԱՄՆ դոլար: Այդ 
ցանկի առաջին տասնյակը զբաղեցնում են. Մոնակոն, Լիխտենշտեյնը, Բերմուդը, Նոր-
վեգիան, Շվեյցարիան, Կատարը, Լյուքսեմբուրգը, Դանիան, Ավստրալիան և Շվեդիան, 
ցուցանիշի համապատասխան մեծություններով` 186950, 136770, 106920, 98860, 82730, 
78720, 76960, 59770, 59570, 56210 ԱՄՆ դոլար1: 

Բնակչության եկամուտների հետազոտության ամբողջականության նպատակով 
պետք է դրանք դիտարկել նաև ըստ երկրի տարածքների, տնային տնտեսությունների 
տեսակների, բնակչության սոցիալական խմբերի: Նշված գործոններից մենք սույն հոդ-
վածի շրջանակներում կարևորում ենք բնակչության եկամուտների` ըստ դեցիլային 
խմբերի ուսումնասիրությունը: 2001 թ. դեցիլային գործակիցը կազմել է 1:26, աստիճա-
նաբար մեղմվելով` 2011 թ. դարձել է 1:14,5 (նույն ցուցանիշը Շվեդիայում 1:4 է): Այսինքն` 
ամենահարուստ 10% բնակչության եկամուտները ամենաաղքատ 10%-ի եկամուտներից 
մեծ են մոտ 15 անգամ: Կարծում ենք` պաշտոնական վիճակագրության վրա հենված այս 
հաշվարկները բավականին «համեստ» են, քանի որ հանրապետությունում, տարբեր հաշ-

                                             
1 http://gtmarket.ru/ratings 
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վարկներով, ստվերի բաժինը կազմում է մոտ 40 տոկոս: Այլ հավասար պայմաններում 
վերջինը ավելի շատ վերաբերում է հարուստ, խոշոր հարկատու կատեգորիաներին: 

Գործազրկության (նաև ոչ զբաղվածություն) բարձր մակարդակը, փոքր եկամուտը և 
ցածր աշխատավարձն պայմանավորում են սոցիալ-տնտեսական ծանր հետևանքներ. 
մասնավորապես` հասարակության խոցելի խավերի առկայություն, բնակչության ընդհա-
նուր թվում աղքատների թվի ավելացում, վճարունակ պահանջարկի կրճատում, բնակա-
վայրերի ու տնտեսության ոլորտների անհավասարաչափ զարգացում, ուրբանիզացիայի 
բարձր աստիճան, առանց համապատասխան առաջարկի որակավորված աշխատանքի 
նկատմամբ պահանջարկի ձևավորում և այլն: Նշված և այլ բացասական հետևանքների 
մեղման կամ հաղթահարման, կարծում ենք, կարելի է հասնել հետևյալ միջոցառումների 
իրականացմամբ. 

1. վերամշակող արտադրության զարգացում ըստ գյուղմթերքների արտադրությամբ 
մարզերի մասնագիտացման, 

2.  սառնարանային տնտեսությունների ստեղծում կամ զարգացում (նոր աշխատա-
տեղերի բացում, ներքին շուկայի սպասարկում ամբողջ տարին և արտահանում 
տարվա ցանկացած սեզոնին), 

3.  ԱՁ-ն և ՓՄՁ-ին օժանդակություն` որոշակի ժամանակահատվածում հարկերից 
ազատելու ճանապարհով, ինչը կխթանի դրանց զարգացմանն ու ընդլայնմանը, 
հասարակական աշխատանքների կազմակերպում (տարածքների բարեկարգում, 
անտառածածկույթների ավելացում, գյուղմթերքների հավաքում),  

4.  «դեֆիցիտ» մասնագիտություններով անհրաժեշտ որակավորման կադրերի 
պատրաստում,  

5.  մասնագիտությունների վերակենդանացում, ճգնաժամի հետևանքով վերացած 
մասնագիտություններով ցանկացողների վերապատրաստման կազմակերպում, 

6.  զբաղվածության ճկուն ձևերի կիրառություն հուշանվերների արտադրության, կա-
վագործության, գորգագործության ոլորտներում` տնային աշխատանքի կազմա-
կերպման միջոցով: 

 
Հոդվածում ՀՀ բնակչության եկամուտների և զբաղվածության մակարդակի վերլուծությամբ 

ցույց է տրվում, որ զբաղվածության ամենացածր ընդգրկվածության ոլորտն աչքի է ընկնում եկա-
մուտների ամենաբարձր մակարդակով և` ընդհակառակը: Իսկ բնակչության եկամուտների կա-
ռուցվածքում մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող տրանսֆերտները երևակում են սոցիալական օժան-
դակությունների փոքր չափերը և բնակչության կախվածությունը օտարերկրյա օգնություններից: 

Իբրև ամփոփում` ներկայացվում են վերոնշյալ խնդիրների լուծման մի քանի ուղղությունների 
առաջարկներ: 
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МАРИНЕ НИКОГОСЯН 
АНАИТ ШАХБАЗЯН 
 

ОСОБЕННОСТЬ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ И ЗАНЯТОСТИ РА 
 

Анализом доходов и уровня занятости населения РА в статье подтверждается, что отрасли с 
самой низкой занятостью имеют самый высокий уровень дохода и наоборот. 

Исследование показало также, что в структуре доходов населения РА трансферты имеют весо-
мую долю. Следовательно доля социальной помощи не очень большая, а зависимость населения 
от иностранной помощи высокая. 

Обобщены несколько способов решения вышеупомянутых проблем. 
 
MARINE NIKOGOSYAN 
ANAHIT SHAHBAZYAN 

 

SPECIFICITIES OF THE INCOME AND EMPLOYMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 

It is widely known that any income of the country's population is a guarantee for economic 
development and also an assurance for growth of living standards, and vice versa; the economic 
development and living standards of the population surely depend on income; such as salaries, income 
from business operations and sales, transfers etcetera. The analysis of Armenian population income and 
employment level has shown that the branch with the lowest involvement has the highest income level 
and vice versa. 

Whereas transfers has a large share in income structure of Armenia's population, which suggests 
that there are a small amounts of social aid and it also records the dependency of population on these 
foreign assistances.  

The article summarizes a number of ways to solve the above mentioned problems. 
 
 
 

ՍՊԱՐՏԱԿ ՍԱՐԱՏԻԿՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ  

 

ՀՀ-ՈՒՄ ԽՈՇՈՐ ԲԻԶՆԵՍԻ ԴԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՇՈՒՐՋ 
 

Հիմնաբառեր. խոշոր բիզնես, հետճգնաժամային հասարակու-
թյուն, արդյունավետություն, գնահատում, չափա-
նիշ  

  

Սովորաբար, խոշոր բիզնեսի դերն ու նշանակությունը գնահատվում են առավելա-
պես նրա տնտեսական և սոցիալական արդյունավետության ցուցանիշներով: Ընդ որում 
տնտեսական արդյունավետությունն արտահայտվում է հասարակական աշխատանքի 
արտադրողականության աճով, իսկ սոցիալականը` բնակչության զբաղվածության ապա-
հովմամբ, խոշոր բիզնեսում ներգրավված աշխատողների կենսամակարդակի բարձրաց-
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մամբ, աշխատանքային պայմանների, հանգստի երաշխավորմամբ, երկրի պետական 
բյուջեի ձևավորմանը ծանրակշիռ մասնակցությամբ և այլն: Սակայն ժամանակակից, 
այսպես կոչված` հետճգնաժամային հասարակական կյանքում խոշոր բիզնեսի իրական 
տեղն ու դերը բնութագրելու համար պետք է հաշվի առնել մի շարք ակնհայտ հանգա-
մանքներ.  

• նախ` հայտնի է, որ բիզնեսի կազմակերպման շարժառիթները չեն սահմանափակ-
վում միայն տնտեսական և սոցիալական բնույթի նպատակներով, ձեռնարկողի 
համար դրանք կարող են լինել նաև գաղափարական, քաղաքական, բարոյահոգե-
բանական, անձի անհատականության դրսևորման, ինքնահաստատման, անգամ` 
բարեգործական /թեև բիզնեսի դասական իրավական սահմանումներում շեշտա-
դրված է սեփական ռիսկով շահույթ հետապնդելու պայմանը/, 

• երկրորդ` խոշոր բիզնեսի գործունեությունն անդրադառնում է ոչ միայն նրա սե-
փականատիրոջ, աշխատակիցների, գործընկերների, այլ նաև բոլոր շահագրգիռ 
կողմերի, այդ թվում` պետության ու հասարակության վրա, 

• երրորդ` փոքր երկրում, ինչպիսին Հայաստանն է, խոշոր բիզնեսը յուրատեսակ 
«պետություն է` պետության մեջ»` վերջինին բնորոշ համարյա բոլոր գործառույթնե-
րով /տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, բնապահպանական, բարոյա-
հոգեբանական, մշակութային, բարեգործական, ռազմահայրենասիրական և այլն/, 

• չորրորդ` անվիճելի են Հայաստանի հասարակական կյանքի նշված կողմերի վրա 
խոշոր բիզնեսի ուղղակի և անուղղակի փաստացի աճող ազդեցությունները: 

Հետևաբար խոշոր բիզնեսի իրական հասարակական արդյունավետությունը գնահա-
տելու համար պետք է.  

1/  այն դիտարկել ինչպես գործարարի, այնպես էլ բոլոր շահագրգիռ կողմերի դիր-
քերից /սեփականատերեր, ներդրողներ, աշխատակիցներ, գործընկերներ, պե-
տություն, հասարակություն/,  

2/  կիրառել ցուցանիշների առավել ընդարձակ անվանացանկ, ինչը թույլ կտա 
դատելու հասարակական կյանքում խոշոր բիզնեսի համապարփակ ազդեցու-
թյան մասին, 

3/  պարբերաբար իրականացնել խոշոր բիզնեսի աուդիտ /կամ մշտադիտարկում/` 
սահմանելով համապատասխան մրցանակներ և պատժամիջոցներ:  

Համաշխարհային պրակտիկայում հայտնի են ժամանակակից մի շարք մոտեցում-
ներ, մեթոդներ, առաջարկվող լուծումներ, որոնք կարող են հաջողությամբ կիրառվել ՀՀ-
ում խոշոր բիզնեսի արդյունավետության գնահատման մեջ: Հատկապես նկատի ունենք 
որակի կառավարման բնագավառում լայնորեն կիրառվող գործիքները, ինչպիսիք են` 
ԻՍՕ-9000 շարքի ստանդարտները, կառավարման բազային համադրույթները` CPI, 
TQM, GNP, HACCP, «Վեց սիգմա», ազգային և միջազգային տարբեր մրցանակների 
շնորհման ժամանակ գործադրվող չափանիշները և այլն:  

Օրինակ` ֆիրմայի սոցիալ–տնտեսական արդյունավետությունը բնութագրող չափա-
նիշ կարող է ծառայել նրա գործունեությունից շահագրգիռ կողմերի բավարարվածության 
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աստիճանը: Դա որոշելու համար կարելի է օգտվել, այսպես կոչված` ABC մեթոդից: 
Գնահատումն իրականացվում է երեք ուղղությամբ. 

A - պահանջների կատարման մակարդակ, 
B - պահանջների չկատարման դեպքում ռիսկի բացակայություն, 
C - պահանջների չկատարման հնարավորություն: 
Յուրաքանչյուր շահագրգիռ կողմի համար 10 նիշային համակարգով գնահատվում է 

ABC ուղղություններով բավարարվածությունը, այնուհետև, նախ, միջին թվաբանականով 
որոշվում է ABC խմբային /Si/ գնահատականը, ապա հաշվի առնելով կողմերի /Wi/ 
«կշիռները», հաշվարկվում են միջին կշռված /Si կշռ./ գնահատականները: 

10 նիշային գնահատման սանդղակը կարող է ունենալ հետևյալ կառուցվածքը 
/աղյուսակ 1/: 

(Գնահատումը կատարվում է փորձագիտական եղանակով` համապատասխան 
մեթոդիկայով): 

Աղյուսակ 1  
10 նիշային գնահատման սանդղակի կառուցվածքը 

 

Ուղղություն Չափանիշի բնութագիրը Ցուցանիշի արժեքը, 
նիշ 

1/ Պահանջները կատարվում են ամբողջությամբ 9-10 A 
2/ Պահանջները կատարվում են միայն ճնշման տակ 1-2 
1/ Գործունեության աննշան վատթարացում 9-10 B 
2/ Գործունեության լրիվ դադարեցում 1-2 
1/ Ֆիրման ունակ է լիովին չեզոքացնելու վտանգը 9-10 C 
2/ Գործնականում անհնար է նվազեցնել վտանգը 1-2 

 

Գործնականում առավել հաճախ օգտվում են կողմերի կշռելիության գործակիցների 
հետևյալ թվային արժեքներից /աղյուսակ 2/: 

Աղյուսակ 2  
Ֆիրմայի գործունեության մեջ շահագրգիռ կողմերի կշիռները 

 
 Շահագրգիռ կողմեր Կշիռը 

1 2 3 
1 Ներդրողներ կամ սեփականատերեր 0,19 
2 Սպառողներ և վերջնական օգտվողներ 0,15 
3 Կառավարիչներ /մենեջերներ/ 0,16 
4 Աշխատակիցներ 0,04 
5 Մատակարարներ 0,15 
6 Գործընկերներ 0,12 
7 Մրցակիցներ 0,07 
8 Հասարակություն 0,04 
9 Պետություն 0,08 

 Ընդամեն 1,0 
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ABC մեթոդով հաշվարկված արդյունքները ներկայացվում են ինչպես աղյուսակի, 
այնպես էլ սարդոստայնի կամ ցիկլոգրամմայի տեսքով: 

Ենթադրենք` ֆիրմայի գործունեության վերաբերյալ ստացվել են հետևյալ արդյունք-
ները /աղյուսակ 3/: 

 
Աղյուսակ 3 

ֆիրմայի գործունեության արդյունավետության գնահատումն ըստ շահագրգիռ կողմերի 
բավարարվածության մակարդակի, նիշ /10 նիշային համակարգով/ 

 

 Շահագրգիռ կողմեր Wi 
 

Ai Bi Ci Si 
/A+ B+ C/:3 

Si կշռ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Ներդրողներ 0,19 7 6 8 7,0  1,33 
2 Սպառողներ 0,15 9 8 7 8,0 1,20 
3 Կառավարիչներ 0,16 6 5 8 6,3 1,01 
4 Աշխատակիցներ 0,04 8 7 6 7,0 0,28 
5 Մատակարարներ 0,15 8 9 7 8,0 1,20 
6 Գործընկերներ 0,12 7 8 7 7,3 0,88 
7 Մրցակիցներ 0,07 8 7 5 6,7 0,47 
8 Հասարակություն 0,04 6 8 5 6,3 0,57 
9 Պետություն 0,08 6 5 4 5,0 0,40 
10 Ընդամենը 1,0 65 63 57 61,6 7,34 
11 Միջին գնահատականը - 7,2 7,0 6,3 6,8 - 

 

Բերված տվյալներից կարելի է մասնավորապես եզրակացնել, որ. 
• Շահագրգիռ կողմերի բավարարվածության միջին գնահատականները 5,0–8,0 

նիշերի միջակայքում են, 
• առավել ցածր գնահատականներով նշվում է պետության /5.0/, հասարակության և 

կառավարիչների բավարարվածությունը /6,5–ական նիշ/, 
• առավել բարձր գնահատականով սպառողներինը և մատակարարներինը /8,0-

ական նիշ/, 
• ըստ գործունեության ուղղությունների` առավել բարձր գնահատականը վերաբե-

րում է պահանջների կատարմանը` A /7,2/, ամենացածրը` պահանջների չկատար-
ման հնարավորություններին` C /6,3/, 

• ընդհանուր գումարային գնահատականը /7,34/ միջին /5,5/ և առավելագույն /10/ 
գնահատականների միջև է: 

Այսպիսով, ֆիրմայի արդյունավետության գնահատման արդյունքները ցույց են տա-
լիս, որ նա պետք է առավել ուշադրություն դարձնի ներդրողների, աշխատակիցների, հա-
սարակության և պետության հանդեպ պարտավորությունների կատարմանը: Համանման 
ձևով հաշվարկելով և համադրելով մյուս ֆիրմաների գործունեության արդյունքները` կա-
րելի է որոշել դրանցից լավագույններին ու վատագույններին: 
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Ինչ վերաբերում է փոքր երկրում խոշոր բիզնեսի հասարակական ազդեցության 
գնահատմանը, ապա այստեղ սոցիալ-տնտեսականից ոչ պակաս կարևորվում են տվյալ 
բիզնեսի /ֆիրմայի/ քաղաքական, բարոյահոգեբանական, մշակութային, բարեգործա-
կան, ռազմահայրենասիրական ակնհայտ ազդեցությունը և նշանակությունը: Այս գործոն-
ները, ի դեպ, լայնորեն կիրառվում են շուկայում դիրքավորվելու, առաջ մղվելու, իմիջ 
ձևավորելու, սպառողների համակրանքը շահելու, գովազդային և այլ նպատակներով: Հե-
տևաբար ՀՀ-ում խոշոր /առավել ևս` մենաշնորհային/ ձեռնարկությունների արդյունավե-
տության գնահատման մեջ, բացի դասական, ավանդական մոտեցումներից, անհրաժեշտ 
է հաշվի առնել նաև տվյալ ֆիրմայի` վերոնշյալ ուղղություններով գործունեությունը` կիրա-
ռելով համապատասխան ցուցանիշներ կամ բնութագրեր: Մասնավորապես հետազոտու-
թյունների /այդ թվում` մարքեթինգային/ ժամանակակից մեթոդները թույլ են տալիս 
ուսումնասիրելու և գնահատելու. 

• խոշոր բիզնեսի դերը երկրում քաղաքական կայունության ապահովման մեջ,  
• գործարարության վարման, վարձատրության, արդյունքների բաշխման կիրառվող 

համակարգի, մեթոդի /ինքնակառավարում, ձեռնարկատիրական կառավարում/ և 
գործունեության սոցիալ-տնտեսական արդյունքների միջև կապը, 

• բիզնեսի կողմից համամարդկային և համազգային բարոյական, մշակութային 
արժեքներին սատարումը, 

• ազգային ինքնության , պրոֆեսիոնալ հպարտության պահպանումը, 
• երկրի շահերին սեփական բիզնեսը ստորադասելու աստիճանը և այլն: 
Եվ, վերջապես, համապատասխան չափանիշներով ու մեթոդիկայով իրականացվող 

աուդիտի կամ մշտադիտարկման արդյունքների վերլուծման միջոցով կարելի է պարզել 
ՀՀ հասարակական կյանքում խոշոր բիզնեսի ազդեցության դրական ու բացասական 
հետևանքները, մշակել նրա զարգացման ոչ միայն հայեցակարգ, այլև իրական, ազգային 
ռազմավարական գործուն ծրագիր: Վերջին հաշվով, ակնհայտ է, որ խոշոր բիզնեսի 
ներուժի նպատակաուղղված կիրառումը կարող է. նախ` էականորեն մեղմել Հայաստա-
նում խորացող հետճգնաժամային սոցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական ծանր 
վիճակը, հատկապես խոշոր չափերի հասնող գործազրկությունը և, որպես հետևանք, շա-
րունակվող զանգվածային արտագաղթը, երկրորդ` արագացնել համաշխարհային տնտե-
սությանը ՀՀ-ի` որպես կայուն միավորի, ինտեգրման անխուսափելի գործընթացները: 

  
Հաշվի առնելով ՀՀ-ում` սահմանափակ պաշարներով փոքր երկրում, խոշոր բիզնեսի կարևո-

րագույն դերը, հոդվածում առաջարկվում է այն քննարկել համընդհանուր արդյունավետության 
տեսանկյունից: Մասնավորապես, սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներից բացի, դիտարկել նաև 
հասարակական կյանքում խոշոր բիզնեսի քաղաքական, էկոլոգիական, բարոյահոգեբանական, 
մշակութային, բարեգործական, ռազմահայրենասիրական ակնհայտ ազդեցությունը և հետևանք-
ները բնութագրող չափանիշներ: 

 
 



 174

СПАРТАК САРАТИКЯН  
 

ОБ ОЦЕНКЕ РОЛИ КРУПНОГО БИЗНЕСА В РА 
 
Учитывая важнейшую роль крупного бизнеса в РА, как маленькой, с ограниченными ресур-

сами стране, в статье предлагается оценить её с точки зрения всеобщей эффективности. В част-
ности, необходимо, наряду с традиционно принятыми социально-экономическими показателями, 
рассмотреть также ряд критерий, характеризующих политическое, экологическое, морально-психо-
логическое, культурное, благотворительное, военно-патриотическое влияния и следствия крупного 
бизнеса в общественной жизни страны.  

 
SPARTAK SARATIKYAN 

 
AN ASSESSMENT OF THE ROLE OF LARGE-SCALE BUSINESS IN THE RA 

 
Taking into account the supreme role of large-scale business in the RA as a small country with 

limited resources, the author recommends to discuss it from the viewpoint of total efficiency. 
Particularly, it is necessary to consider not only socio-economic indicators, but also a range of criteria, 
characterizing the evident political, ecological, moral-psychological, cultural, charitable, patriotic 
influences and results of large-scale business on the country`s public life. 

 
 
 

ՔՆԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 
ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր. տնտեսական կառուցվածք, հավասարակշռու-
թյուն, կառուցվածքային տեղաշարժեր, կառուց-
վածքի փոփոխության միտումներ 

 
Ազգային տնտեսությունը միմյանց հետ սերտորեն կապված մակրոտնտեսական բազ-

մաթիվ բաղադրիչներից կազմված բարդ համակարգ է: Այդ բաղադրիչների հարաբերակ-
ցությունը ձևավորում է տնտեսության տնտեսական կառուցվածքը, ինչը մեծ նշանակու-
թյուն ունի մակրոտնտեսական հավասարակշռության ապահովման և պահպանման, 
երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճի համար։  

Արևմտյան զարգացած երկրների հաջողությունները տնտեսական աճի ապահովման, 
համաշխարհային տնտեսությունում զբաղեցրած առաջատար տեղի, մրցակցային առա-
վելությունների հաջող իրացման, տնտեսական, ինչպես նաև քաղաքական ասպարեզում 
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թելադրող դիրքի ամրապնդման տեսանկյուններից մեծապես պայմանավորված են 
տնտեսության բարդ և դինամիկ կառուցվածքով։ Այսպիսի կառուցվածքն ապահովում է 
արտադրության շարժունակությունը, ճկունությունը, մակրոտնտեսական համամասնու-
թյունների պահպանումը, հավասարակշռության հաստատման մեխանիզմի անխափան 
գործողությունը, թույլ է տալիս արագորեն արձագանքելու արտաքին շոկերին և տնտեսու-
թյան պարբերաշրջանային տատանումներին։ 

Ազգային տնտեսություններում կառուցվածքային փոփոխությունները դիտարկվում են 
երկու տեսանկյունից. 

1. Աշխարհի երկրներում մշտապես ընթացող տնտեսության կառուցվածքային փոփո-
խությունները նպատակ ունեն դիմակայելու համաշխարհային մարտահրավերնե-
րին, ուժգնացող տնտեսական մրցակցությանը, հաղթահարելու ներքին և արտա-
քին անկայունության և ճգնաժամերի հետևանքները։ Այսինքն՝ կառուցվածքային 
տեղաշարժերը նպատակաուղղված, կարգավորվող են և իրականցվում են պետու-
թյան կառուցվածքային քաղաքականությամբ։ 

2.  Ազգային տնտեսությունում կառուցվածքային տեղաշարժերը պայմանավորված են 
մի շարք պատճառներով՝ ժողովրդագրական փոփոխություններով, պարբերա-
շրջանային զարգացմամբ, գիտատեխնիկական առաջադիմության արագացմամբ 
և դրա բնույթի փոփոխությամբ, աշխատանքի բաժանմամբ, սեփականության հա-
րաբերությունների, ինստիտուտների, դրանց գործառույթների և ամբողջական 
պահանջարկի փոփոխություններով, համաշխարհային ինտեգրման գործընթացի 
խորացմամբ, համաշխարհային տնտեսությունում տեղի ունեցող փոխակերպում-
ներով, մակրոտնտեսական քաղաքականության առանձնահատկություններով։ 
Այսինքն՝ կառուցվածքային փոփոխությունները մի շարք գործոնների ազդեցու-
թյան արդյունք են, չկառավարվող են և պայմանավորված չեն նպատակաուղղված 
տնտեսական քաղաքականությամբ։  

Թվարկված պատճառներից յուրաքանչյուրը պայմանավորում է ամբողջական առա-
ջարկի կառուցվածքի փոփոխությունները` զարգացման ամեն մի փուլում կարևորելով և 
ընդգծելով ՀՆԱ կառուցվածքային տարրերից մեկի կամ մի քանիսի տնտեսական դերը և 
նշանակությունը տնտեսական աճի ապահովման գործում։  

1990-ական թթ. վերջին երկրագնի բնաչության թիվը գերազանցեց 6 մլրդ-ը, ընդ 
որում 1 մլրդ–ն ավելացավ վերջին 12 տարում։ Սպասվում է, որ մինչև 2025 թ. մոլորակի 
բնակչությունը կավելանա ևս 2 մլրդ-ով, ինչը տեղի կունենա գրեթե ամբողջությամբ ի 
հաշիվ զարգացող երկրների, հատկապես դրանցից ամենաաղքատների բնակչության 
թվի աճի1։  

Ժողովրդագրական իրավիճակի այսպիսի փոփոխությունը ազդում է համաշխար-
հային տնտեսության զարգացման վրա: Մի կողմից` ավելանում են աշխատանքային 
ռեսուրսները, մեծանում է համաշխարհային ամբողջական պահանջարկը, որը խթանում է 

                                             
1 Maddison A., The World Economy, Historical Statistics, Paris, OECD, 2010, 2012. 
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արտադրանքի աճիը, մյուս կողմից՝ սրվում են բնապահպանական, զբաղվածության 
ապահովման, բնակչության տեղաշարժերի, տնտեսական ու սոցիալական այլ բնույթի 
հիմնախնդիրները։ Աշխատանքի միջազգային բաժանման ձևավորված համակարգում 
զարգացած երկրները արտադրում են նոր գիտելիքներ, տեխնոլոգիաներ, մյուս երկրները 
նրանց մատակարարում են ռեսուրսներ, այդ թվում՝ մարդկային։ Բազմաբնույթ վերազ-
գային կապերի ձևավորումը ընթանում է տնտեսության իրական և ֆինանսավարկային 
հատվածների միջև համամասնությունների խախտմամբ։ Գլոբալացման ժամանակակից 
տեմպերի պահպանման պայմաններում մի երկրում տեղի ունեցող փոփոխությունները 
կարող են շղթայական ռեակցիա առաջացնել, ինչի արդյունքում մասնավորապես 
ճգնաժամային երևույթներն ազգայինից կարող են վերածվել համաշխարհայինի։ 

Այսպիսին էր 2008 թ. սկսված համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի 
բնույթը, որը, տարածվելով ողջ աշխարհում, փոխեց ոչ միայն համաշխարհային տնտե-
սության, այլև ազգային պետությունների տնտեսությունների կառուցվածքը, զարգացման 
կողմնորոշիչները, մակորտնտեսական քաղաքականության ուղղությունները և կարճա-
ժամկետ նպատակները։ 

Մասնագիտական գրականության մեջ ամբողջական առաջարկի՝ երկրում արտա-
դրված ողջ արտադրանքի՝ ՀՆԱ կառուցվածքն ու փոփոխությունները դիտարկվում են 
տարբեր կտրվածքներով՝ ճյուղային (և կամ ըստ տնտեսական գործունեության տեսակ-
ների) ու հատվածային (մասնավոր, պետական), վերարտադրական (սպառման և 
կուտակման), տարածքային և այլն։ 

Տնտեսության կառուցվածքի փոփոխությունները կարելի է վերլուծել նաև այդ հասկա-
ցության այլ մեկնաբանությունների կտրվածքով՝ ինստիտուցիոնալ, քլասթերային, էվոլյու-
ցիոն, տարածական և այլն։  

ՀՀ տնտեսության կառուցվածքային տեղաշարժերը նախաճգնաժամային և ետճգնա-
ժամային ժամանակահատվածներում վերլուծենք ամբողջական արդյունքի արտադրու-
թյան և օգտագործման տեսանկյունից։  

2012 թ. Հայաստանի տնտեսության վերականգնման տեմպը փոքր ինչ արագացավ։ 
2010 թ. գրանցված 2.2 տոկոս տնտեսական աճի դիմաց 2011 թ. գրանցվեց 4.7, իսկ  
2012 թ.՝ 7.2 տոկոս աճ։ 

ՀՀ տնտեսության վերականգնումը ընթանում է կառուցվածքային փոփոխություննե-
րով, մասնավորապես ՀՆԱ և ըստ արտադրության ու ըստ օգտագործման կառուցվածքի 
տեղաշարժերով։ 

Աղյուսակ 1-ի տվյալներից երևում է, որ նախաճգնաժամային 2008 թ. ՀՆԱ ըստ 
տնտեսական գործունեության տեսակների կառուցվածքում ամենամեծ տեսակարար 
կշիռն ունի շինարարությունը՝ 25.3%, որը գրեթե հավասար է գյուղատնտեսության, որ-
սորդության և անտառտնտեսության ու մշակող արդյունաբերության բաժինների գումա-
րին։ Հարկ է նշել, որ եթե 2005 թ. համեմատ շինարարության բաժինը ՀՆԱ-ում ավելացել 
է գրեթե 6%-ային կետով, ապա մշակող արդյունաբերությանը նվազել է շուրջ 5%-ային, 
իսկ գյուղատնտեսությանը՝ 3%-ային կետով։ 2011 թ. գյուղատնտեսության, որսորդության 
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և անտառտնտեսության բաժինը ՀՆԱ-ում փոքր-ինչ ավելի է 2005 թ. մակարդակից, իսկ 
2012 թ.՝ փոքր-ինչ պակաս։ Բնակչության սպառողական պահանջարկի կրճատման 
պատճառով (ինչը ճգնաժամի հետևանք էր և պայմանավորված էր բարձր գործազրկու-
թյամբ, եկամուտների կրճատմամբ) 2009 թ. մշակող արդյունաբերության աճի տեմպերը 
նվազեցին, և նրա բաժինը ՀՆԱ-ում կազմեց ընդամենը 8.7%։ Հետագա տարիների բա-
ցասական գործոնների աստիճանական թուլացման և տնտեսության դանդաղ վերա-
կանգնման արդյունքում մշակող արդյունաբերության տեսակարար կշիռը 2012 թ.  
ՀՆԱ-ում հասավ 17.4%-ի։ 

 
Աղյուսակ 1 

ՀՆԱ` ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների կառուցվածքի  
փոփոխությունները 2005-2012 թթ.1 

 

  2005 2008 2009 2010 2011 2012 
1. Գյուղատնտեսություն, որսորդություն, 

անտառտնտեսություն 19.1 16.1 16.7 16.8 19.9 19.0 

2. Մշակող արդյունաբերություն 13.5 8.8 8.7 9.7 1.0 17.4 
3. Առևտուր 11.4 11.6 12.7 12.9 13.4 13.0 

4. Շինարարություն 19.6 25.3 18.6 17.3 12.8 12.0 
5. Տրանսպորտ և կապ 6.0 6.8 7.2 6.5 6.3 6.1 
6. Անշարժ գույքի գործառնություն 3.2 3.7 4.8 4.9 5.2 5.3 
7. Հանքագործական 

արդյունաբերություն 3.2 1.9 1.7 2.5 2.9 4.8 

8. էլեկտրաէներգ., գազ և ջուր 5.0 2.9 3.1 3.1 3.4 5.3 
ՀՆԱ 100 100 100 100 100 100 

 
Տնտեսական աճի ապահովման գործում 2010-2012 թթ. հիմնական դեր են կատարել 

գյուղատնտեսությունը, արդյունաբերությունը և ծառայությունների ոլորտը. շինարարու-
թյան անկմամբ է այդ աճը:  

ՀՆԱ օգտագործման կառուցվածքում բնականորեն նկատելի մեծ է վերջնական 
սպառման ծախերի բաժինը: Թեև դրանք 2000-2008 թթ. անկման կայուն ցուցանիշներով 
էին բնութագրվում, այնուամենայնիվ 2009-2012 թթ. աստիճանական աճի միտմամբ` 2011 
թ. հասել են ՀՆԱ 96.6%-ին և 2008 թ. մակարդակը գերազանցել միջինը 12%-ային 
կետով2։  

Համախառն կուտակման բաժինը ՀՆԱ-ում 2000-2008 թթ. նույնպես կայունորեն 
մեծացել է` հասնելով 40.9%-ի` 2008 թ., 2000 թ. 18.6%-ի դիմաց, իսկ հետագա տարինե-

                                             
1 Աղյուսակ 1-ի տվյալները հաշվարկված են Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքի 2007, 2012 թթ. 
տվյալների հիման վրա։ 
2 Հաշվարկները կատարված են ըստ Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքի 2002, 2007, 2012 թթ. 
տվյալների։ 



 178

րին նվազել է՝ 2011 թ. հասնելով 27.4%-ի։ Դա հիմնականում պայմանավորված շինարա-
րության ոլորտի անկմամբ։  

Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում զուտ արտահանման փոփոխությունները 
եթե 2000-2006 թթ. կայուն ընդգծված միտում չունեն, ապա սկսած 2007 թ. (բացառու-
թյամբ 2009 թ.)` առևտրային հաշվեկշռի պակասուրդը նվազման միտում ունի։  

Կառուցվածքային տեղաշարժերի և տնտեսական զարգացման մյուս ցուցանիշների 
միջև փոխկախվածությունների բացահայտմամբ գնահատվում են տնտեսական զարգաց-
ման և տնտեսական աճի որակը և իրականացվող մակրոտնտեսական քաղաքականու-
թյան արդյունավետությունը։ 

 
Հոդվածում ներկայացվում է դինամիկ, ճկուն տնտեսական կառուցվածքի դերը մակրոտնտե-

սական հավասարակշռության ապահովման և ներքին ու արտաքին շոկերին արագորեն արձա-
գանքելու գործում։ Տնտեսական կառուցվածքի փոփոխությունները դիտարկվում են որպես ազդող 
գործոնների և կառուցվածքային նպատակաուղղված քաղաքականության արդյունք։ Վերլուծվում է 
ՀՀ ՀՆԱ` ըստ արտադրության և ըստ օգտագործման կառուցվածքը և ուրվագծվում են դրա 
փոփոխության միտումները։ 

 
КНАРИК ВАРДАНЯН  
 

ТЕНДЕНЦИИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЭКОНОМИКИ РА 
 

В статье представлена роль динамической, гибкой экономической структуры в деле 
обеспечения макроэкономического равновесия и быстрого реагирования на внутренний и внеш-
ний шоки. Изменения экономической структуры рассматриваются как результат действующих 
факторов и структурной целенаправленной политики. Анализируется структура НАН РА по произ-
водству и по использованию и представляются тенденции её изменения. 

 
KNARIK VARDANYAN 

 
TRENDS OF STRUCTURAL CHANGES IN RA ECONOMY 

 
The paper presents the role of the dynamic, flexible economic structure of society in the 

macroeconomic balance and rapid response to internal and external shocks. Changes in economic 
structure are presented as a result of operating factors and structural targeted policies. RA NAS 
structure is analyzed by production and by usage and the tendencies of structural changes are 
presented.  
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ՎԱՐԴԱՆ ՎԼԱՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ  

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐՆ ՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

 
Հիմնաբառեր. Ցանցային տնտեսություն, այլընտրանքային վար-

քագիծ, տեղեկատվություն, գործարքային ծախ-
սեր, կիբերհանցագործություն 

 
Տնտեսավարող սուբյեկտների համար տեղեկատվության կենսական նշանակությունն 

անվիճելի և ապացուցման կարիք չունեցող իրողություն է: Լիարժեք տեղեկատվության 
առկայությունը նրանց թույլ է տալիս գտնելու սահմանափակ ռեսուրսների օգտագործման 
ավելի ռացիոնալ եղանակներ: Հակառակ դրան` անհրաժեշտ տվյալների բացակայությու-
նը և չիրազեկվածությունը խաթարում են փոխանակության բնականոն ընթացքը, գոր-
ծարար ակտիվությունը և հանգեցնում այդ ռեսուրսների անարդյունավետ օգտագործ-
ման: 

Յուրաքանչյուր տնտեսավարող սուբյեկտի հասանելի է տեղեկատվության միայն 
որոշակի քանակություն: Նրա հասանելիության մակարդակը կարող է ազդել շուկաների 
գործունեության վրա` սուբյեկտի համար առաջացնելով լրացուցիչ ծախսեր: Սակայն 
շուկայական մեխանիզմի վրա առավելագույն ազդեցություն թողնում է տեղեկատվության 
«պակասի» մի առանձնահատուկ ձև, որը կոչվում է ասիմետրիկ տեղեկատվություն: Տեղե-
կատվության ասիմետրիկության արդյունքում ի հայտ են գալիս ինտերնալներ (ներքին 
էֆեկտներ, այն է` ծախսեր կամ եկամուտ), որոնք բաժին են ընկնում գործարքի մասնա-
կիցներին. (էքստերնալների դեպքում ծախսերը կամ եկամուտը բաժին են ընկնում 
երրորդ անձանց): Այսպիսով, տեղեկատվության ասիմետրիայի հետևանքով խախտվում է 
հենց շուկայական մեխանիզմի գործողության բնականոն ընթացքը, քանզի գնային 
ազդանշանները դադարում են արտացոլել իրականությունը:  

Ժամանակակից տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաները և 
դրանց բուռն զարգացման ծնունդ համարվող ցանցային տնտեսությունը նշանակալի ազ-
դեցություն ունեն գործարքային ծախսերի կազմի ու կառուցվածքի վրա: Ըստ Ք.Էրրոուի` 
տեղեկատվության աղբյուրների բազմազանությունը հնարավորություն է տալիս կրճատե-
լու հատկապես տեղեկատվության անհամաչափ բաշխվածությամբ պայմանավորված 
գործարքային ծախսերը1: Հաշվարկված է, որ ցանցային տեխնոլոգիաներ օգտագործե-
լով` գործարարը կարող է ծախսերը կրճատել 5-10%-ով, ինչը կնշանակի զուտ շահույթի 

                                             
1 Эрроу К. Дж., Информация и экономическое поведение / “Вопросы экономики”, 1995, № 5, с. 94-106. 
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մեծացում 1,5-2 անգամ1: Սակայն ցանցային տնտեսությունը նպաստավոր պայմաններ է 
ստեղծում նաև այլընտրանքային վարքագծի հետ կապված ծախսերի մեծացման համար: 

Այդ ծախսերի տնտեսագիտական բովանդակությունն այն է, որ կողմերից մեկը, 
խախտելով պայմանագրային հարաբերություններում ամրագրվածը և/կամ բարոյական 
նորմերը, խաբեության շնորհիվ ստանում է լրացուցիչ եկամուտ2: Ուրիշ մոտեցմամբ` այլ-
ընտրանքային վարքագիծը գործարքի մյուս կողմի շահերի ոտնահարումով սեփական 
շահերի իրացումն է3: 

Ցանցային տնտեսության ձևավորման գործընթացը, նպաստավոր պայմաններ 
ստեղծելով էլեկտրոնային առևտրի ինտենսիվ զարգացման համար, այլընտրանքային 
վարքագծի դրսևորման յուրատեսակ խթան եղավ: 

Այժմ լայն տարածում ունեն ցանցային միջավայրում իրականացվող այլընտրանքային 
վարքագծի մի շարք դրսևորումներ, որոնց մի մասը կազմում են կիբերհանցագործու-
թյունները, իսկ մյուս մասը` էլեկտրոնային գործարքների հետ կապված խաբեություն-
ները:  

Ցանցային միջավայրում այլընտրանքային վարքագծի դրսևորման ամենատարած-
ված ձևերից մեկը էլեկտրոնային աճուրդներում կեղծ իրարանցում առաջացնելն է: Սա 
արվում է բավականին պարզ մեխանիզմով` կեղծ գնորդներ «ներմուծելով». սկզբնական 
փուլում աճուրդի դրված միևնույն ապրանքի նկատմամբ գնորդների մեծ բազմության 
հետաքրքրությունը գրավելու և տվյալ գործարքի հանդեպ վստահություն ներշնչելու բա-
վականին տարածված հոգեբանական հնարք է: Մյուս կողմից` կեղծ գնորդները, անընդ-
հատ մասնակցելով սակարկություններին, բարձրացնում են ապրանքի գինը մինչև վա-
ճառողի համար ցանկալի սահման, որից հետո գործարքն իրականանում է, կամ, որ 
ամենացանկալի տարբերակն է վաճառողի համար` աճուրդը շարունակվում է իրական 
գնորդների միջև: Ըստ էության, նշված հնարքը նպատակ է հետապնդում մի կողմից` 
ձևավորել վստահության մթնոլորտ, իսկ մյուս կողմից` բարձրացնել ապրանքի գինը 
մինչև վաճառողի համար ցանկալի սահման4:  

Սակայն միայն վաճառողները չեն, որ ցանցային միջավայրում իրականացվող 
էլեկտրոնային աճուրդներում դրսևորում են այլընտրանքային վարքագիծ: Ցանցային 
ճկուն տեխնոլոգիաները և վիրտուալ տարածքում իրավական կարգավորման հստակ 
մեխանիզմների բացակայությունը լայն հնարավորություններ են ընձեռում նաև գնորդնե-
րին: Այս տեսանկյունից էլեկտրոնային աճուրդներում դրսևորվող այլընտրանքային 
վարքագծի շատ տարածված ձևերից է կեղծ գնորդի միջոցով շատ ցածր գնով ապրանքը 
գնելը: 

                                             
1 Эксперт, Спец. выпуск, 2000., 23 октября, с. 30. 
2 Одинцова М.И., Глоссарий к книге Институциональная экономика, 2005 г. http://1webcent.ru/samye-
populjarnye-sposoby-internet-moshennichestva/ 
3 Ивашковский С.Н., Экономика для менеджеров: учебное пособие, М., “Дело”, 2005, с. 130. 
4 http://1webcent.ru/samye-populjarnye-sposoby-internet-moshennichestva/ 
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Սա նույնպես իրականացվում է բավականին պարզ մեխանիզմով: Այսպես. էլեկտրո-
նային աճուրդներում սահմանվում է հստակ ժամանակ, որի ավարտից հետո ապրանքը 
վաճառվում է ամենաբարձր գինն առաջարկող գնորդին: Ընդ որում, մինչև աճուրդի 
ավարտը, ցանկացած պահի յուրաքանչյուր գնորդ, անգամ տվյալ պահին ամենաբարձր 
գինն առաջարկողը, կարող է դուրս գալ սակարկությունից: Հենց այս հանգամանքն էլ 
օգտագործվում է խաբեությունների ժամանակ: Իրական գնորդն առաջարկում է տվյալ 
ապրանքի համար բավականին ցածր գին, իսկ կեղծ գնորդն անհապաղ` այնպիսի բարձր 
գին, որը վանում է մյուսներին: Գործաքի ավարտից 1-2 վայրկյան առաջ երկրորդը 
հրաժարվում է աճուրդից, և ապրանքը ցածր գնով ձեռք է բերում իրական առաջինը1:  

Ցանցային միջավայրում 1990-ական թթ. բավականին լայն տարածում ունեին «բուր-
գերը», որոնք գործում էին գրեթե բոլոր զարգացած երկրներում: Դրանք աշխատում էին 
«ցանցային էֆեկտի» սկզբունքով և հնարավորություն էին տալիս խաբեության միջոցով 
հսկայական գումարներ շորթելու: Այսպես. բուրգի հիմնադիրները, ներկայանալով որևէ 
կազմակերպության անունից, տարածում էին այն տեղեկությունը, որ իրենց ակումբի 
անդամներին անվճար տրամադրվում են նվերներ: Ակումբի անդամ դառնալու համար 
պահանջվում էր ոչ մեծ գումար: Անդամավճարը վճարելուց հետո հայտնի էր դառնում, որ 
յուրաքանչյուր մասնակից պետք է ներգրավի նվազագույն ինչ-որ կոնկրետ թվով անդամ-
ների, ովքեր էլ, իրենց հերթին, պետք է վճարեն մուտքավճար: Արդյունքում ստացվում էր, 
որ «նվերի» համար վճարում են ներգրավվող նոր անդամները, ընդ որում ստորադաս 
անդամների թվի աճին զուգընթաց «նվերի» արժեքն աճում էր: Ստացվում է մի իրավի-
ճակ, երբ բուրգի յուրաքանչյուր մասնակից շահագրգռված է ավելի շատ անդամներ 
ներգրավելու` նկատելով իր վերադաս օղակի «նվերների» արժեքի դինամիկ աճը: Ար-
դյունքում բուրգի գագաթում գտնվողները խաբեությամբ կուտակում են մեծ հարստու-
թյուն: Սակայն աստիճանաբար դրանք վերաճեցին ֆինանսական բուրգերի, որոնք ի 
վերջո փլուզվեցին: Դրա հետևանքով հասարակության լայն շերտերին պարզ դարձավ 
խաբեության հիմնական մեխանիզմը, ինչն էլ նվազեցրեց այդօրինակ մեքենայություն-
ների եկամտաբերությունը: Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ այժմ բուրգերին բաժին է 
ընկնում համացանցային խաբեությունների մոտ 1%-ը2: 

Էլեկտրոնային աճուրդներում այլընտրանքային վարքագծի դրսևորման տարածված 
ձև է ապրանքների չմատակարումը կամ իրական բնութագրերի ուռճացումը: Հետազո-
տությունների արդյունքում պարզվել է, որ պատվիրված ապրանքների մոտ 8%-ը ընդհան-
րապես չի մատակարարվում3: Սեփական կայքերի բարի համբավը պահպանելու համար 
էլեկտրոնային աճուրդ կազմակերպող խոշոր կազմակերպությունները (ozun.ru Ebay.com, 
Amazon.com, AliBaba.com) իրականացնում են վաճառողների և գնորդների բալային 
գնահատում` հիմք ընդունելով նրանց պարտաճանաչությունը և բողոքները:  

                                             
1 http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3626&print=1&more=1 
2 Юрасов А.В., Основы электронной коммерции: учебник, М., “Горячая линия”, Телеком, 2008, с.. 396. 
3 Տե՛ս Юрасов А.В., նշված աշխ. նույն տեղը: 
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Այլընտրանքային վարքագծի թվարկված տարբերակներն առանձնակի մասնագի-
տական հմտություններ չեն պահանջում: Սակայն ժամանակակից տնտեսական զար-
գացման պայմաններում, երբ գիտելիքն ու տեղեկատվությունը դարձել են տնտեսության 
հիմնարար ռեսուրսները, փոխվել են նաև խաբեությունների իրականացման ձևերն ու 
մեխանիզմները: Ցանցային տնտեսությունը տարաբնույթ մեքենայությունների հնարավո-
րություն է ընձեռում հատկապես բարձր ինտելեկտով օժտված ծրագրավորողներին: 
Վերջիններս, օգտագործելով իրենց մասնագիտական հմտություններն ու գերազանցու-
թյունը շարքային օգտատերերի նկատմամբ, կարճ ժամանակամիջոցում կարող են մեծ 
եկամուտ ապահովել: Հատուկ մասնագիտական հմտությունների կիրառմամբ այլ-
ընտրանքային վարքագծի դրսևորման առավել տարածված ձևերից են «Տրոյական ձին» 
և «Ֆիշինգը»: Առաջին դեպքում ստեղծվում են համապատասխան վիրուսային ծրագրեր, 
որոնցով վարակվում են անբավարար պաշտպանվածության մակարդակ ունեցող օգտա-
տերերը: Այնուհետև նշված ծրագրերի միջոցով, անկախ օգտատիրոջ կամքից, նրա 
համակարգիչը իրականացնում է իր իսկ շահերին հակասող գործողություններ1:  

«Ֆիշինգը» իր բնույթով էապես չի տարբերվում «Տրոյական ձիուց»: Այս դեպքում 
համապատասխան վիրուսային ծրագրերը գաղտնազերծում են օգտատիրոջ անձնական 
տվյալները` ներառյալ գաղտնաբառերը և մեքենայությունների լայն դաշտ բացում հակեր-
ների համար2: 

Ցանցային միջավայրում դրսևորվող այլընտրանքային վարքագծի նշված ձևերը 
հնարավոր տարբերակների միայն մի մասն են: Պետք է նկատել, որ դինամիկ զարգացող 
գիտությունն ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աստիճանաբար ցանցային միջա-
վայր են ներգրավում հասարակական հարաբերությունների ավելի մեծ շրջանակ: Սա 
լրացուցիչ հնարավորություններ է ընձեռում հակերներին` օգտագործելու իրենց մասնա-
գիտական հմտություններն ու գերազանցությունը հասարակ օգտատերերի նկատմամբ: 

 
Հոդվածում ներկայացվում են ցանցային տնտեսության պայմաններում այլընտրանքային 

վարքագծի առանձնահատկությունների տեսամեթոդաբանական հիմքերը: Թեև այդ վարքագծի 
վերաբերյալ կան բազմաթիվ հետազոտություններ, այդուհանդերձ ժամանակակից տեղեկատվա-
կան և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաները ստեղծում են նրա նոր ձևերի դրսևորման 
բարենպաստ միջավայր:  

 

                                             
1 http://www.proza.ru/2012/10/06/1856  
2 http://900igr.net/prezentatsii/informatika/Virusy-na-kompjutere/009-Vidy-virusov.html 
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ВАРДАН ВЛАСЯН 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ОППОРТУНИЗМА В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 

В статье представлены особенности оппортунизма в условиях сетевой экономики. Вопрос об 
оппортунизме, несмотря на значительное число публикаций, является по существу открытым. 
Одна из главных причин то, что современные информационные и коммуникационные технологии 
создают благоприятные условия для появления новых форм оппортунистического поведения.  

 
VARDAN VLASYAN 
  

BASIC TYPES AND CHARACTERISTICS OF OPPORTUNISM IN A NETWORKED 
ECONOMY 

 

The article is devoted to the studying characteristics of opportunism in a networked economy. The 
question of opportunism, despite the large number of publications, is essentially open.One of the main 
reasons that developing information and communication technologies create favorable conditions for 
the emergence of new forms of opportunism. 

 
 

 
ԳՐԻԳՈՐ ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 
ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հիմնաբառեր. կարգապահություն, աշխատանքի կարգապա-
հություն, ստիպողական, գիտակցական, անհա-
տի ներքին մտածելակերպով ձևավորվող կար-
գապահություններ, աշխատանքային, տեխնոլո-
գիական, արտադրական, պլանային, ֆինանսա-
կան, պայմանագրային կարգապահություններ, 
անհատական, կառավարչական, անտարբերու-
թյան, փոխհամաձայնության, շահերի բախման 
մոդելներ   

 
Շուկայական հարաբերություններին անցման շրջանում արտադրական կազմակեր-

պություններում ի հայտ են գալիս նոր, առավել բարդ խնդիրներ աշխատանքի կարգա-
պահության ամրապնդման առումով: Ներկայում, երբ արտադրական կազմակերպու-
թյունների ստորաբաժանումներն ու օղակները միմյանց հետ առավել սերտ կապի մեջ են, 
ինչով պայմանավորված է դրանցից յուրաքանչյուրի աշխատանքի արդյունքների կախվա-
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ծությունը ընդհանուր ռիթմից, կոլեկտիվ արդյունքներից, առանձնահատուկ նշանակու-
թյուն են ստանում աշխատանքի կարգապահության ամրապնդումը և դրա հենքի վրա 
ստանձնած պարտավորությունների ժամանակին ու պահանջվող որակով կատարումը, 
որոնց շնորհիվ էականորեն բարելավվում են արտադրական կազմակերպություններում 
առկա նյութական, ֆինանսական ու աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման ցու-
ցանիշները: Աշխատանքի կարգապահությունն ամենից առաջ ապահովում է աշխատ-
ուժի, արտադրական սարքավորումների, աշխատանքային գործիքների և հատկապես 
հումքի ու նյութերի օգտագործման ցուցանիշների բարելավում, ինչն էլ նպաստում է քա-
նակական ու որակական ցուցանիշների դրական տեղաշարժին: Կարգապահությունը վե-
րաբերում է մարդկանց գործունեությանը, նրանց վարքագծին և ենթադրում է խստորեն 
հետևել հաստատված կարգին` պահպանելով սահմանված կանոններն ու նորմերը, գոր-
ծունեության համակարգումը և աշխատանքների առանձին փուլերի հաջորդականության 
հստակ իրականացումը:  

Ներկայում զգալիորեն բարձրանում է կոլեկտիվի յուրաքանչյուր անդամի անձնական 
պատասխանատվությունը հանձնարարված աշխատանքների ժամանակին և անհրա-
ժեշտ որակով կատարման համար, որ ենթադրում է աշխատողներին ներկայացվող պա-
հանջների մեծացում: Կարգապահության ամրապնդումը տեղի է ունենում հեղինակավոր 
իշխանության ներգործությամբ ձևավորվող ստիպողական, ինչպես նաև գիտակցական 
կարգապահության ու անհատի ներքին մտածելակերպի վրա հենված պատասխա-
նատվության միջոցով: Աշխատանքի կարգապահության հարցերը քննարկելիս անհրա-
ժեշտ է դիտարկել նաև դրա առանձին տարատեսակներին` աշխատանքային, տեխնո-
լոգիական, արտադրական, պլանային, ֆինանսական և պայմանագրային կարգապա-
հություններին վերաբերող հարցերը: 

Արդյունաբերական արտադրական կազմակերպությունների աշխատանքի փորձի 
ուսումնասիրությունը վկայում է, որ աշխատանքի կարգապահությունը ոչ բոլոր կազմա-
կերպություններում է համապատասխանում ներկայացվող պահանջներին, ինչն էլ բացա-
սաբար է անդրադառնում աշխատաժամանակի ֆոնդի օգտագործմանը` առաջացնելով 
կադրերի հոսունություն: Կազմակերպություններում աշխատաժամանակի ներհերթափո-
խային կորուստներն առանձին դեպքերում կազմում են հերթափոխային ժամանակի  
15%-ից ավելի, որի գրեթե 30%-ը կապված է աշխատողների մեղքով աշխատանքի 
կարգապահության խախտումների և շուրջ 70%-ը` կազմակերպական պատճառների հետ, 
որոնք պայմանավորված են արտադրական սարքավորումների ոչ ճիշտ շահագործմամբ, 
հումքի, նյութերի բացակայությամբ և այլն: Աշխատանքի կարգապահության խախտման 
նկատմամբ անձնակազմի բացասական վերաբերմունքի դրսևորումը հանգեցնում է 
կադրերի հոսունության: Սահմանված կարգ ու կանոնի խիստ պահպանումը ռիթմիկ 
աշխատանքի, հերթափոխային առաջադրանքների կատարման ու գերակատարման հիմ-
նական պայմաններից է: Իր հերթին` աշխատանքային ծախսումների գիտականորեն հիմ-
նավորված նորմաների առկայությունը աշխատանքի կարգապահության ամրապնդման 
կարևորագույն պայման է: Աշխատանքի կարգապահությունը աշխատողների կողմից 
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աշխատանքի սահմանված ռեժիմների, ներքին կարգապահական կանոնների պահպան-
ման աստիճանն է: Աշխատանքի կարգապահության կանոնների պահպանումը ենթա-
դրում է կոլեկտիվի յուրաքանչյուր անդամի կողմից աշխատանքային հերթափոխի սկզբի 
և ավարտի ժամանակահատվածների խիստ պահպանում, ճաշի ընդմիջման ռացիոնալ 
կազմակերպում, դրան հատկացված ժամանակահատվածի մեծացման բացառում: Միա-
ժամանակ խստորեն պետք է պահպանել կարճատև դադարները, դրանց հաջորդա-
կանությունն ու տևողությունը` աշխատօրն օգտագործելով միայն հանձնարարված աշխա-
տանքային գործառույթների կատարման համար: Աշխատանքի կարգապահությունը 
յուրաքանչյուր աշխատողին պարտադրում է բարձր որակով կատարել հանձնարարված 
գործը, հերթափոխային առաջադրանքը` թույլ չտալով արտադրության տեխնոլոգիայից 
շեղումներ, հոգատար վերաբերմունք դրսևորելով սարքավորումների, աշխատանքի 
գործիքների, հումքի, նյութերի նկատմամբ, պահպանելով անվտանգության տեխնիկայի 
կանոնները, միաժամանակ նպաստելով ստեղծագործական ակտիվության զարգացմանն 
ու աշխատանքում նախաձեռնության ցուցաբերմանը: 

Շուկայական հարաբերությունների պայմաններում ձևավորվում են նոր փոխհարաբե-
րություններ կոլեկտիվի ներսում, մի կողմից` առանձին օղակների աշխատողների, մյուս 
կողմից` ղեկավարների ու ենթակաների միջև: Արտադրության միջոցների սեփականա-
տերերը ցուցաբերում են մեծ շահագրգռվածություն կոլեկտիվներում աշխատանքի կար-
գապահության ամրապնդման և աշխատանքի կազմակերպման բարելավման համար` 
նպատակ հետապնդելով ապահովելու աշխատուժի օգտագործման ցուցանիշների դրա-
կան տեղաշարժ: Արդյունքում արտադրության միջոցների սեփականատերերի և աշխատ-
ուժի սեփականատեր համարվող աշխատողների միջև ձևավորվում են լայնամասշտաբ 
համագործակցության հնարավորություններ` կոլեկտիվի առջև ծառացած խնդիրների 
ժամանակին ու բարձր որակով կատարման համար: Ժամանակակից պայմաններում 
աշխատանքի կարգապահության ամրապնդումը կապված է արտադրական ստորաբա-
ժանումների և ողջ կոլեկտիվի հաջողությունների նկատմամբ յուրաքանչյուրի նյութական 
ու բարոյական շահագրգռվածության ապահովման և գիտակցական կարգապահության 
ամրապնդման հետ: Հաջողությունն ուղեկցում է այն կազմակերպություններին, որոնցում 
արտադրության ղեկավարները ցուցաբերում են հոգատարություն կոլեկտիվի յուրաքան-
չյուր անդամի նկատմամբ` համատեղելով բարձր պահանջկոտությունը, նյութական և 
բարոյական խթանման համակարգի բարելավումը: Արդյունքում ստեղծվում են անհրա-
ժեշտ նախապայմաններ բարձրարտադրողական աշխատանքի իրականացման, քանա-
կական ու որակական ցուցանիշների բարելավման համար: 

Կոլեկտիվներում ձևավորված փոխհարաբերությունների հաշվառմամբ` առանձնաց-
վում են հետևյալ մոդելները. 

1. Անհատական մոդել. աշխատողները մտածում են միայն իրենց մասին` ցանկա-
նալով նվազագույն աշխատանքային ծախսումներով ստանալ բարձր աշխատա-
վարձ, չմտահոգվելով կազմակերպության շահույթի ապահովման համար: Դրա 
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հետևանքով առաջանում է հակասություն` աշխատողների և կազմակերպության 
շահերի միջև: 

2. Կառավարչական մոդել. սրա դեպքում նվազագույնի է հասցվում մտահոգությունը 
աշխատողների մասին և առավելագույնի` կազմակերպության շահույթի մեծաց-
ման համար: Տվյալ պարագայում ելակետը աշխատողների թվական ավելցուկի 
առկայությունն է, ինչի հետ կապված` նրանք երբեմն ստիպված են լինում աշխա-
տել անբարենպաստ պայմաններում: Արդյունքում կազմակերպություններն ունե-
նում են հոսունության բարձր մակարդակ: 

3. Աանտարբերության մոդել. նվազագույն մտահոգություն է ցուցաբերվում կազմա-
կերպության հեղինակության և աշխատողների առումով: Այս պարագայում գրեթե 
բացակայում են երկկողմ փոխհարաբերությունները: Կազմակերպության ղեկավա-
րությունը չի խոչընդոտում ստորաբաժանումների աշխատողների աշխատան-
քային գործունեությունը, սակայն նաև չի օգնում նրանց: Սա կարող է հանգեցնել 
կազմակերպության գործունեության դադարեցմանը: 

4. Փոխհամաձայնության մոդել. հանդես է գալիս որպես «ոսկե միջին»: Ենթադրում 
է կազմակերպության ղեկավարության և աշխատողների խաղաղ գոյակցություն: 
Չեն ոտնահարվում աշխատողների իրավունքներն ու շահերը: Թե՛ ղեկավարու-
թյունը և թե՛ աշխատողները կատարում են իրենց պարտականությունները: Կառա-
վարչական որոշումներ ընդունելիս հաշվի է առնվում աշխատողների կարծիքը: 
Մոդելը նպաստում է համագործակցության զարգացմանը: 

5. Շահերի բախման մոդել. աշխատողները ձգտում են բարելավել իրենց վիճակը, 
իսկ ղեկավարությունը` կազմակերպության ֆինանսական դրությունը: Աշխատող-
ները փորձում են ազդել ղեկավարության վրա: 

Մոդելներից որևէ մեկի ընտրության ժամանակ ելակետ է ընդունվում աշխատանքի 
կարգապահության ամրապնդումը, ինչին կարելի է հասնել համոզման, հորդորման և 
գիտակից մոտեցման ապահովման միջոցով: 

Աշխատանքի կարգապահության մակարդակի բարձրացումը պետք է ապահովվի 
աշխատավարձի կարգավորմամբ, պարգևատրումների ու պատժամիջոցների արդյունա-
վետ համակարգերի կիրառմամբ, բարենպաստ աշխատանքային պայմանների ստեղծ-
մամբ: Այս ամենի շնորհիվ կստեղծվեն բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները աշխատաժա-
մանակի ֆոնդի արդյունավետ տնօրինման, անարտադրողական ծախսերի նվազեցման 
միջոցով նյութական, ֆինանսական ու աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման 
ցուցանիշների բարելավման համար, ինչն էլ, իր հերթին, կապահովի քանակական ու 
որակական ցուցանիշների դրական տեղաշարժ: 
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Հոդվածում դիտարկվում են աշխատանքի կարգապահության ամրապնդման նշանակությունն 
ու տեղը աշխատուժի, սարքավորումների, աշխատանքային գործիքների, հումքի, նյութերի օգտա-
գործման ցուցանիշների բարելավման գործում, ինչով էլ պայմանավորված է քանակական ու որա-
կական ցուցանիշների դրական տեղաշարժը: Նշվում են նրա տեսակները, դրանց ամրապնդման 
ուղիները: Ներկայացվում են կոլեկտիվներում ձևավորված փոխհարաբերությունների հաշվառ-
մամբ առաջադրվող մոդելները և դրանց ընտրության հիմքը` կապված աշխատանքի կարգա-
պահության ամրապնդման հետ: 

 
ГРИГОР ТЕРТЕРЯН 

 
ДИСЦИПЛИНА ТРУДА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

 
В статье рассматриваются значение и место укрепления дисциплины труда в улучшении ис-

пользования рабочей силы, оборудования, рабочих инструментов, сырья и материалов, чем обус-
ловлен положительный сдвиг количественных и качественных показателей организации. Представ-
ляются её виды и пути их укрепления, а также предлагаются модели с учетом сложившихся в 
коллективе взаимоотношений, выбора их на основе укрепления дисциплины труда. 

 
GRIGOR TERTERYAN 
 

LABOUR DISCIPLINE AND PRODUCTIVITY OF LABOUR 
 
The paper deals with the role of labour discipline in the process of increasing productivity of 

labour. The importance of labour discipline in using workforce, equipment, instruments of labour, raw 
materials contributing to positive qualitative and quantitative changes is shown. The types of labour 
discipline are pointed out as well. Furthermore, some models of relationships formed at enterprises are 
distinguished which are based on strengthening labour discipline. 
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ԻՇԽԱՆ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 
ԿԱՐԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 
ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հիմնաբառեր. տարածական զարգացում, մոդելներ, Նոր տնտե-
սական աշխարհագրություն, միակենտրոն և բազ-
մակենտրոն քաղաքներ, մեգապոլիս, երկրորդա-
յին գործարար կենտրոններ 

 
Երկրի տարածական զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունի քաղաքների 

հնարավորությունների և հեռանկարների ուսումնասիրությունը: Ժամանակակից քաղաքի 
տարածական զարգացումը վերլուծության է ենթարկվում` օգտագործելով մի շարք մոդել-
ներ, որոնք մշակվել են (օրինակ, ԱՄՆ-ում) արդյունաբերական քաղաքների զարգացման 
ընթացքում կիրառված նյութերի հիման վրա: Դրանք որոշ ձևափոխություններով օգտա-
գործվել են նաև եվրոպական երկրներում: Ուսումնասիրության ժամանակ ուշադրության 
են արժանացել հատկապես Բյորջեսի համակենտրոնացված գոտու, Հոյտի հատվածա-
յին, Հարրիսի և Ուլմանի բազմամիջուկային մոդելները: 

Բյորջեսի համակենտրոնացված գոտու մոդելը (Concentric Zone Model)1, որը մշակ-
վել է դեռևս 1920-ական թթ., դիտարկում է քաղաքային միջավայրը որպես համակենտրո-
նացված տարածքների հավաքածու, որտեղ յուրաքանչյուր տարածք ունի հողօգտագործ-
ման մի ձև և նշանակություն: Ներքին շրջանը կենտրոնական գործարար թաղամասն է, 
այնուհետև տարածվում են անցումային, աշխատողների թաղամասերի, թանկարժեք 
բնակավայրերի և արվարձանների գոտիները: Այս մոդելի բնորոշ հատկանիշը կենսամա-
կարդակի և կենտրոնական գործարար թաղամասից հեռավորության միջև դրական 
կապն է: Կենտրոնի հիմնական բնակիչները ներգաղթյալները և ցածր սոցիալ-տնտե-
սական հնարավորություններ ունեցողներն են, իսկ ծայրամասերի բնակիչները՝ բարձր 
եկամուտ ունեցողները: Քաղաքի աճի և կենտրոնական գործարար թաղամասի մեծաց-
մանը զուգընթաց իրականացվում է գոտիների համապատասխան ընդլայնում: 

Ուշագրավ է, որ արդեն 1930-ական թթ. նկատվել էր, որ, օրինակ, ցածր եկամուտ 
ունեցող մարդիկ ապրում են երկաթուղու կայարաններին մոտ և դրանց երկայնքով, իսկ 
գրասենյակային շենքերը աստիճանաբար տեղ են զբաղեցնում գլխավոր փողոցներում: 
Հետազոտությունների հիման վրա համակենտրոնացված գոտիների մոդելը ընդլայնվեց 
                                             
1 Contributions to urban sociology / edited by Ernest W. Burgess and Donald J. Bogue,  1964, 
http://ewburgess.weebly.com/concentric-zone-model.html 
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և ներկայացվեց Հոյտի հատվածային մոդելի ձևով (Sector Model)1` հաշվի առնելով նաև 
տրանսպորտային ուղիների ազդեցությունը: Այս նոր մոդելը դիտարկում է քաղաքի 
զարգացումը որպես մի հատվածի, որը ձևավորվել է կենտրոնից սկիզբ առնող գլխավոր 
տրանսպորտային ուղիներով: Մոդելի շրջանակներում, տրանսպորտային ուղիներին մոտ 
լինելը մեծացնում է հողի կապիտալացումը և ազդում դրա օգտագործման վրա: Այսպես` 
քաղաքի կենտրոնում գործարար շենքերն են, իսկ արդյունաբերական ձեռնարկություն-
ները գտնվում են տրանսպորտային ուղիների մոտ: Ցածր դասի բնակավայրերը արդյու-
նաբերական շրջաններում և պահեստների մերձակայքում են, իսկ բարձր դասի բնակա-
վայրերը` ավելի հեռու: 

Սակայն արդեն 1940-ականների կեսերին պարզ դարձավ, որ խոշոր քաղաքները 
այլևս չեն տեղավորվում գոյություն ունեցող զարգացման մոդելներում: Այնտեղ ծավալվում 
էին զգալի մասշտաբի արվարձաններ, որոնց մի մասը, որոշակի չափի հասնելով, սկսեց 
գործել որպես փոքր գործարար կենտրոն կամ զարգացման միջուկ: Չնայած նրան, որ 
քաղաքի կենտրոնական հատվածը մնում էր տնտեսական ակտիվության կենտրոն` 
ակնհայտ դարձավ, որ այդ միջուկներում ևս զարգանում են գործունեության որոշակի 
ձևեր` հաճախակի միավորվելով քլասթերներում, այսինքն` ձևավորելով ավելացած արժե-
քի շղթա: Հարրիսի և Ուլմանի բազմամիջուկային նոր մոդելում (Multiple Nuclear Model) 
ուշադրության կենտրոնում է կենտրոնական թաղամասը, իսկ տրանսպորտային ճյուղերի 
մոտ գտնվում են թեթև արդյունաբերական և մեծածախ առևտրի շրջանները: Ծանր 
արդյունաբերությունը, հաճախ շրջապատված լինելով ցածր դասի բնակելի շրջաններով, 
քաղաքի արտաքին սահմաններում է, իսկ ծայրամասերը զբաղեցնում են քաղաքամերձ 
բնակավայրեր և փոքր գործարար կենտրոններ:  

Տնտեսությունում տարածական տեղաբաշխումը հատուկ ուշադրության է արժա-
նացրել բելգիացի տնտեսագետ Ժակ Ֆրանսուա Տիսսը2: Նա նշել է, որ «ավանդական 
գիտությունը տնտեսական ակտիվությունը դիտարկում է հավասարաչափ տեղաբաշխ-
ված տարածության մեջ: Բայց իրականում գոյություն ունեցող անհավասարաչափ բաշ-
խումը, քաղաքների դերի անընդհատ աճի հետ, ստիպեց տնտեսագետներին զբաղվել 
տվյալ երևույթի օրինաչափությունների վերլուծությամբ»: 

Նոր տնտեսական աշխարհագրության (ՆՏԱ, New Economic Geography) գլխավոր 
նվաճումն այն է, որ ցույց է տալիս, թե ինչպես է շուկայի չափը փոխազդում ձեռնարկու-
թյունների ներքին տարածական տնտեսության մասշտաբների վրա: Դա հնարավորու-
թյուն է տալիս որոշելու շուկայի ծավալը ներքին պատճառներով: Հավասարաչափ կայուն 
շրջանառության դեպքում ձեռնարկությունները առավել շահեկան են համարում արտա-
դրությունները տեղակայել իրենց հաճախորդներին մոտ, քանի որ դա կնվազեցնի 
                                             
1 One Hundred Years of Land Values in Chicago. The relationship of the growth of Chicago to the rise in its land 
values , 1933 
2 Thisse Jacques-François, (2011), "Economic Geography," CREA Discussion Paper Series 11-01, Center for 
Research in Economic Analysis, University of Luxembourg, 
http://wwwfr.uni.lu/recherche/fdef/crea/publications2/discussion_papers/2010  
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տրանսպորտային ծախսերը` առանց կրճատելու արտադրության արդյունավետությունը: 
Այստեղից հետևում է, որ տրանսպորտային մեծ ծախսերի պատճառով առանձին 
տարածքներ ինքնամեկուսացվում են (չնայած այդ տարածքները իրենց ներսում կարող 
են ունենալ բարձր եկամուտներ): Տեսական մոդելով, եթե այդպիսի տեղաբաշխման 
գործոնը հավասարաչափ լինի, տնտեսությունում յուրաքանչյուրը արտադրում է միայն 
սեփական սպառման համար: 

Բայց երբ տրանսպորտային ծախսերը ցածր են, ապա սկսվում է տարածքների միջև 
մրցակցություն: Միաժամանակ գործում է կումուլյատիվ օրենքը: Տիսսը բերել է Փոլ 
Կրուգմանից մեջբերում. «ապրանքների արտադրությունը հակում կունենա կենտրոնա-
նալու այնտեղ, որտեղ առկա է մեծ շուկա, բայց շուկան էլ կլինի մեծ այնտեղ, որտեղ 
կենտրոնանում է ապրանքների արտադրությունը»:  

Հատկանշական է, որ ըստ Փրայս Ուոթեր Հաուս Քոոփերս (PriceWaterhouseCoopers) 
կազմակերպության տվյալների` 2009 թ. 30 խոշոր քաղաքներին բաժին է ընկել համաշ-
խարհային ՀՆԱ շուրջ 18%-ը: Կորեայի Հանրապետությունում մայրաքաղաքային շրջանը 
զբաղեցնում է երկրի մակերեսի 11,8%-ը, ընդ որում այնտեղ ապրում է բնակչության 
48,6%-ը և արտադրվում է ՀՆԱ 47,8%-ը: Բրազիլիայում` ըստ տարածքի մակերեսի 
աշխարհում 5-րդ պետությունում, ՀՆԱ 33,9%-ը արտադրվում է Սան-Պաուլու նահանգում: 
Այնտեղ ապրում է երկրի բնակչության 21,6%-ը, սակայն տարածքը նրա ընդամենը 2,9%-ն 
է: Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում, որը զբաղեցնում է տարածքի ընդամենը 2,2%-ը, 
ապրում է նրա բնակչության 18,2%-ը և արտադրվում է ՀՆԱ 28,3%-ը: 

Այսպիսով, ինչպես ցույց են տալիս ժամանակակից տնտեսագիտության զարգացման 
միտումները, մոտ ապագայում տնտեսագետների ուշադրությունը ազգային պետություն-
ների մակարդակից դարձվելու է քաղաքային մակարդակին: 

Հարկ է նշել, որ տարածքների տնտեսական ցուցանիշների տարբերությունը մեծ 
չափով կախված է նաև տեղական ընկերությունների, տնային տնտեսությունների, աշխա-
տանքային ռեսուրսների միջև փոխազդեցությունից և նրանց վարքից: Եվ այստեղ 
անհրաժեշտություն է առաջանում անցում կատարելու ՆՏԱ-ից քաղաքային տնտեսա-
գիտությանը (ՔՏ, urban economics), իսկ ավելի հստակ` “ՆՏԱ գումարած ՔՏ” սինթեզին: 
ՔՏ հիմնարար մոդելը միակենտրոն քաղաքն է, որը ենթադրում է կենտրոնական 
գործարար շրջանի (ԿԳՇ, central businessdistrict) գոյություն, և որտեղ կենտրոնացած են 
աշխատանքային վայրերը: Ինչպես հայտնի է, նախկինում քաղաքների խոշոր մասշտաբը 
մեծացնում էր բնակելի վայրերից գործարար շրջաններ հասնելու ամենօրյա ժամանա-
կային ծախսերը: Սակայն հանրային տրանսպորտի զարգացմամբ այդ ծախսերը 
կրճատվել են: Դա բոլորովին նոր հեղափոխություն էր, որը հնարավորություն է տվել նոր 
մեգապոլիսների առաջացմանը: 

Հետագայում քաղաքներն այնքան մեծացան, որ քաղաքային փոխադրումների ծախ-
սերը կրկին ավելացան: Օրինակ` Փարիզի բնակիչը ծախսում է մոտավորապես տարե-
կան մեկ աշխատանքային ամիս տրանսպորտով տեղափոխվելու համար, մեծահասակ-
ները Մանհեթենում` 3-7 աշխատանքային շաբաթ: 
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Երբ ներքաղաքային տրանսպորտային ծախսերը աշխատողների համար անընդհատ 
նվազում են, իրականացվում է արտադրողական ուժերի փոփոխականությունից անցում 
մեծ քաղաքներում դրանց ամրապնդմանը: Սակայն ապրանքների մատակարարման 
ծախսերի նվազումը բերում է աշխատանքի և արտադրության տարածական ապա-
կենտրոնացմանը:  

Մեգապոլիսների համար քաղաքային փոխադրումների ժամանակային ծախսերի 
աճը ենթադրում է երկրորդային գործարար կենտրոնների (ԵԳԿ, Secondary Business 
Center) առաջացման միտում: Կենտրոնական գործարար շրջանի հարակից շրջաններում 
բնակարանները թանկ են, ինչն էլ ստիպում է բնակչության մեծամասնությանը «նահան-
ջելու» դեպի ծայրամասեր: Երկրորդային գործարար կենտրոնների առաջացումը հնարա-
վորություն է տալիս աշխատանքի վայր հասնելու տևողության ծախսերը կրճատել` 
խնայելով ժամանակը և պահպանելով բնակարանների նույն գնային մակարդակը:  

Բացի դրանից, կարող են առաջանալ մի քանի երկրորդային գործարար կենտրոն-
ներ, որ ստեղծում է մեգապոլիսի բազմակենտրոն կառուցվածքը: Դա ցույց տալու համար 
Տիսսը օրինակ է բերել Կալիֆորնիայի ներքին շրջանների զբաղվածության աճը. 1990-
2005 թթ. այն եղել է 5 անգամ ավելի, քան մերձակա տարածքներում: 21-րդ դարում շատ 
խոշոր քաղաքային ագլոմերացիաներ շարունակելու են ընդլայնվել ոչ միայն իրենց 
միջուկում աշխատանքային զբաղվածության խտության աճի, այլև բազմակենտրոն մո-
դելների ավելացման հաշվին: 

Անհրաժեշտ է նշել նաև, որ քաղաքային տրանսպորտը ջերմոցային գազերի արտա-
նետման խոշոր և աճող աղբյուր է: Նրան, օրինակ, բաժին է ընկնում ԱՄՆ-ում արտա-
նետվող այդպիսի գազերի 30%, ԵՄ-15-ում` մոտ 20%-ը: Մի քանի խոշոր քաղաքներում 
ձեռնարկությունների և մարդկանց ագլոմերացիան նվազեցնում է ջերմոցային գազերի 
արտանետման ծավալները, որ տեղի է ունենում ապրանքների մատակարարման ժամա-
նակ, և ավելացնում ի հաշիվ քաղաքային տրանսպորտի ուղիների երկարության: Մյուս 
կողմից` ոչ մեծ շատ քաղաքներում ձեռնարկությունների և մարդկանց դիսպերսիան ունի 
դրական և բացասական կողմերի հակադարձ կշռվածություն: Այսկերպ` ագլոմերացիա-
ները և դիսպերսիաները էկոլոգիական առումով չունեն նախապատվություններ. ավելի 
կոմպակտ քաղաքները պարտադիր չէ, որ էկոլոգիապես ավելի գրավիչ լինեն: 

 
Հոդվածում ժամանակակից քաղաքի տարածական զարգացումը վերլուծության է ենթարկվել` 

օգտագործելով մի շարք մոդելներ, այդ թվում` Բյորջեսի համակենտրոնացված գոտու, Հոյտի 
հատվածային, Հարրիսի և Ուլմանի բազմամիջուկային մոդելները: Դիտարկվել են քաղաքային 
համակարգերին վերաբերող Տիսսի տեսության, Նոր տնտեսական աշխարհագրության հիմնա-
դրույթները, քաղաքային տնտեսագիտության զարգացման միտումները, միակենտրոն և բազմա-
կենտրոն մեգապոլիսները և փոխադրումների ազդեցությունը քաղաքային ագլոմերացիաների 
ձևավորման վրա: 
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ИШХАН ТИГРАНЯН 
КАРЕН ГРИГОРЯН 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 
 

В статье проанализировано пространственное развитие городов с использованием различных 
моделей, в том числе модель концентрических зон Э. Берджесса, секторная модель Хойта, 
многоядерная модель субцентров Гарриса - Ульмана. Рассмотрены концепции теории городских 
систем Тисса и Новой экономической географии, тенденции развития экономической науки 
города, однополярные и многополярные мегаполисы, воздействие транспортной инфраструктуры 
на формирование городских агломераций. 

 
ISHKHAN TIGRANYAN  
KAREN GRIGORYAN 
 

SURVEY OF CITIES’ SPATIAL DEVELOPMENT MODELS 
 

Spatial development of the city was analyzed using a variety of models, including Concentric Zone 
Model, Sector Model and Multiple Nuclear Model. Urban systems theory of Thisse, the fundamentals of 
the New economic geography, trends of urban economics development, single center and multiple 
center megapolices, as well impact of transportation on urban development are also discussed in the 
paper. 

 
 
 

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՈՒՌՈՒՄՅԱՆ 
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, ՀՊՏՀ 
ՔՆԱՐԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության մագիստրոս 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  
մագիստրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ 
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ 

 
Հիմնաբառեր. վերարտադրություն, հավելաճ, բրուտտո, նետտո 

գործակիցներ, կանխատեսում 
 
ՀՀ արդի տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրների համատեքստում ելակե-

տային նշանակություն ունի ժողովրդագրական իրավիճակը, որը հիմնականում պայմա-
նավորված է բնակչության վերարտադրության տեղաշարժերով: Բավական է փաստել, որ 
վերջին տարիներին հանրապետությունում ուրվագծվող կայունության միտումները գլխա-
վորապես կապված են վերարտադրության գործընթացների հետ: Նրա դիալեկտիկան 
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ներկայացվում է բնակչության կոնկրետ տեղի ու ժամանակի պայմաններում դրանց 
առանձնահատկությունների սոցիալական անհրաժեշտ միասնականությամբ: Իսկ այս-
տեղ վճռորոշ դերակատարում ունեն ծնելիության հիմնախնդիրները: 

Հայաստանում 2003-2012 թթ. բնակչության վերարտադրության բացարձակ ցուցա-
նիշները համապատասխանում են ժողովրդագրության ժամանակագրական տվյալներով 
ամրագրված միջին մակարդակներին: Դիտարկվող տասը տարիների ընթացքում նկատ-
վում են մակարդակների կայունության միտումներ, որոնք, սակայն, համադրելի չեն աճի 
դինամիկայով կանխատեսվող արժեքներին: 

Տարեկան ծնվածների համակցությունը համասեռ չէ` ըստ տարբեր ցուցանիշների: 
Ծնված տղաների թիվը, գլխավորապես ազգային առանձնահատկության պատճառով 
(աղջիկների ծննդի կասեցում), նկատելիորեն գերազանցում է աղջիկների թիվը, հա-
կառակ այն հանգամանքին, որ մինչև մեկ տարեկան տղաների մահացությունն (12,9%) 
ավելի ինտենսիվ է, քան աղջիկներինը (9,2%): Այս խնդիրը հիմնավոր ուսումնասիրման և 
գնահատման կարիք ունի: Իսկ մշտական բնակչության կառուցվածքում կանանց տեսա-
կարար կշռի առավելությունը պայմանավորված է նրանց կյանքի միջին տևողության 
ավելի բարձր ցուցանիշով: Տարածքային ասպեկտով` ավելի մեծ թիվ են կազմում քաղա-
քային բնակավայրերում ծնվածները, ինչը կապված է այն իրողության հետ, որ հանրա-
պետության բնակչության շուրջ 64%-ը կենտրոնացված է քաղաքներում` թեև ծնելիության 
ինտենսիվության առումով պատկերը դարձյալ հակառակն է:  

Հայաստանի բնակչության վերարտադրության ընթացքը թևակոխել է մի փուլ, որն 
ուղղակիորեն կրում է նախորդ փուլի բոլոր բացասական ազդեցությունները` պայմանա-
վորված երկրաշարժի և 90-ականների պատերազմական գործողությունների պարտա-
դրած` արտագաղթով ու բռնագաղթով և դրանցից բխող ժողովրդագրական հախուռն 
տեղաշարժերով: Այս առումով պահպանվել է այն հայտնի օրինաչափությունը, որ բնակ-
չության ժողովրդագրական բնականոն ընթացքը խաթարող մարդկային զանգվածային 
կորուստներին հետևում են դրանք հակակշռող գործընթացներ: Արդյունքում երկրա-
շարժին հաջորդած տարիներին, մինչև 1992 թ., ծնվածների թիվն ընդհուպ մոտեցել է 
հանրապետությունում առավելագույն ծննդաբերություն արձանագրված 1985 թ. մակար-
դակին (81,1 հազար մարդ)` կազմելով համապատասխանաբար 75,3, 79,9, 77,8 և 70,6 
հազար մարդ: Հատկանշական է, որ այդ տարիներին բնակչության բնական աճի մի-
տումներն իրենց բարձրագույն արտահայտությունն ունեցան հենց աղետի գոտում: Եվ 
այդ սոցիալ-տնտեսական բարդ իրավիճակում երկրաշարժը և պատերազմը բնակչության 
թիվն ավելացնելու ազդակներ եղան: Զգալիորեն բարձրացավ վաղ ամուսնության ինտեն-
սիվությունը, և երեխաների թիվն ավելացնելու բարոյահոգեբանական վարքագիծ ձևա-
վորվեց նույնիսկ այն կանանց մոտ, ովքեր ավարտված էին համարում իրենց ընտանիքի 
վերարտադրությունը: Այդուհանդերձ, այդ գործընթացներին զուգընթաց, Հայաստանին 
պատուհասող ժողովրդագրական բացասական երևույթները խստագույնս արտահայտվե-
ցին աղետի գոտում, քանի որ այստեղ բնակչությունը հայտնվել էր կենսաապահովման և 
զբաղվածության բարդ հիմնախնդիրների առջև, որոնք և տեղիք տվեցին զանգվածային 
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արտագաղթի: Հետևանքն այն եղավ, որ կտրուկ նվազեցին ծնելիության ցուցանիշները, և 
բնակչության տարիքային կազմի փոփոխություններով սկսեցին ուրվագծվել ծերացման 
առաջին նախանշանները, մի բան, որ ներկայում հստակորեն արտահայտվում է վիճա-
կագրական տվյալների դինամիկայով: Պաշտոնական վիճակագրության վերջին տվյալ-
ներով` մշտական բնակչության (3274,3 հազար մարդ) 12,1%-ը աշխատունակ տարիքից 
բարձր է (63 և ավելի տարեկան), իսկ 65-ի սահմանը հատողները կազմում են 10,44%, 
որը 3,44%-ով գերազանցում է բնակչության «ծերացման» ՄԱԿ-ի դասակարգման նշա-
ձողը (7%): 

Ծնելիության անկման առավել պերճախոս վկայությունն ըստ ծննդի կարգի ծնված-
ների բաշխումն է: Այստեղ գերակշռում են առաջին և երկրորդ ծնունդները, իսկ 3-ից 
ավելիները տատանվում են 14-16%-ի սահմաններում: Եվ վիճակագրական այս պատկերը 
գնալով ավելի սպառնալի տեսք է ընդունում` բացառելով մոտ ապագայում բնակչության 
պարզ վերարտադրության հնարավորությունը: 

Դիտարկվող ժամանակահատվածում առավել պտղաբեր տարիքային խմբերը շարու-
նակում են մնալ 20-24 և 25-29 տարեկանները, և կենդանի ծնունդների շուրջ 2/3-ը վերա-
բերում է 20-29 տարիքային խմբի կանանց: Ուշագրավ է, որ 2012 թ. կենդանի ծնունդների 
շուրջ 35%-ը չգրանցված ամուսնություններից է: 

Ամուսնական ծնելիության անկման պատճառները, ընդհանուր առմամբ, համընկնում 
են Է. Ջ. Քոուլի առաջարկած գործոնների ցանկին: Դրանցից Հայաստանի ներկա իրա-
վիճակում առավել նշանակալի են սոցիալ-տնտեսական պայմաններն ու մակրոտնտե-
սական միջավայրը: Հայաստանն ի սկզբանե որդեգրեց ամերիկյան տնտեսական մոդելը, 
այն էլ` ձևախեղված, մինչդեռ այստեղ սոցիալական շուկայական տնտեսության հայեցա-
կարգն այլընտրանք չուներ, առավել ևս, որ երկրի ամենաիրական հարստությունը մարդ-
կային կապիտալն է: Ըստ ՀՀ ԱՎԾ «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատու-
թյունը» տարեկան զեկույցի` 2011 թ. բնակչության ավելի քան մեկ երրորդը` 35%-ը, եղել է 
աղքատ, ամեն հինգերորդը` 19,9%-ը` շատ աղքատ, այդ թվում 3,7%-ը` ծայրահեղ աղքատ: 
Ծայրահեղ աղքատության գիծը 19,9 հազար դրամ է, ընդհանուրինը` 36,2 հազար: Թեև 
նախորդ տարվա համեմատ աղքատության մակարդակը նվազել է, սակայն 2008 թ. 
ցուցանիշը գերազանցում է, նաև` խորությամբ ու սրությամբ: Նշված ժամանակահատ-
վածում սպառման անհավասարությունը բնութագրող Ջինի գործակիցն (0,267) ավելացել 
է 0,045-ով, իսկ ըստ ամբողջական եկամուտների անհավասարությունը` (0,371) 0,032-ով: 
Վերջինի գնահատման Թեյլի էնտրոպիայի համաթիվը և միջին լոգարիթմական շեղումը 
նույնպես հաստատում են, որ բնակչության բևեռացումն ըստ եկամուտների և սպառման 
ցուցանիշների աճել է: Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ եկամուտների մակարդակ-
ները համադրելի չեն սպառողական ապրանքների գնաճի տեմպերին և դուրս են մնացել 
վերահսկողությունից ու բնական ճանապարհով ձևավորվելու ընթացքից, քանի որ 
տրանսֆերտների անհամաչափ հոսքի պայմաններում բնակչության համախառն պահան-
ջարկը դադարում է լինել գնաճի հիմնական հակակշիռ: Այսուհանդերձ, կենսամակար-
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դակի բարելավման գործոնի վերաբերյալ հետազոտողների տեսակետները տարամիտ-
վում են: Այստեղ գործում է թե՛ ուղիղ, թե՛ հակադարձ կապի ազդեցության օրենքը: 

Ծնելիության նվազմանը նպաստող գործոններից է մահացության նվազումը, քանի 
որ ավելի շատ կենդանածին երեխաների առկայության դեպքում ընտանիքի ցանկալի 
կառուցվածքի համար կպահանջվեն ավելի քիչ ծնունդներ: 2011-2012 թթ. Հայաստանում 
մահացության նվազում է արձանագրվել, որը փաստում է, որ այդ ընթացքում արձանա-
գրված ծնելիության նվազումները արտագաղթի նոր հոսանքի հետևանք են, ընդ որում 
արտագաղթողների մեջ մեծ թիվ են կազմում աշխատունակ, սոցիալապես ապահովված, 
բարձրակարգ մասնագետները: Սա ևս կյանքի որակի վատթարացման ակնառու դրսևո-
րում է, քանի որ հիմնական դրդապատճառը վաղվա օրվա նկատմամբ հավատի կո-
րուստն է: 

Ծնելիության բնական ընթացքը խոչընդոտում են նաև կանանց դերի բարձրացումը, 
նրանց կրթական, մշակութային, պետական կառավարման համակարգերում ընդգրկվա-
ծությունը: Այս գործոնը գնալով ավելի ազդեցիկ է դառնում, եթե նկատի ունենանք աշխա-
տանքի շուկայում աշխատուժի մասնակցությունը բնութագրող 2008-2011 թթ. հետա-
զոտության տվյալները: 2011 թ. տնտեսապես ակտիվ բնակչությունից (1440,9 հազ. մարդ) 
701,9 հազարը կամ 48,7%-ը կանայք են, իսկ զբաղվածներից (1175,1)` 564,2 հազարը կամ 
48%-ը:  

 
Աղյուսակ 1 

ՀՀ բնակչության վերարտադրության հարաբերական ցուցանիշները 2003-2012 թթ. 
 

 
Տարի 

Ծն. գում. 
գործա-
կիցը, 
k·ում. %0 

Բրուտտո 
գործա-
կիցը,  

R 

Նետտո 
գործա-
կիցը,  

R0 

Ծնված 
աղջիկ. 
տես. 
կշիռΔ 

 
ρ=R/R0

 
ρ/Δ 

Մահաց. 
գործա-
կիցը, 
kմ.,%0 

Հավել-աճի 
գործա-
կիցը, 
Kհ., %0 

2003 1,349 0,622 0,598 0,4609 1,0401 2,257 8 3,5 
2004 1,383 0,633 0,609 0,4587 1,0394 2,266 7,9 4,2 
2005 1,366 0,636 0,611 0,464 1,0409 2,243 8 3,9 
2006 1,348 0,631 0,606 0,4681 1,0412 2,224 8,2 3,8 
2007 1,417 0,659 0,633 0,4638 1,0411 2,245 8,3 4,1 
2008 1,444 0,670 0,644 0,4636 1,0404 2,244 8,5 4,2 
2009 1,155 0,724 0,696 0,4685 1,0402 2,220 8,5 5,2 
2010 1,566 0,727 0,698 0,4665 1,0416 2,233 8,6 5,2 
2011 1,499 0,7 0,673 0,46651 1,0401 2,230 8,6 4,7 
2012 1,589 0,736 0,707 0,46352 1,0410 2,246 8,4 5,2 

 
Ծնելիության բնականոն ընթացքը խաթարող նկատելի գործոն են ԵՄ կողմից պար-

տադրված տարաբնույթ պահանջները, որոնք ձևախեղում են հայի հոգեկերտվածքը` 
հանգեցնելով ընտանիքի ավանդական մոդելի փոփոխության:  
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ՀՀ-ում 1990-ականներին տիրող իրավիճակն իր ազդեցությունն ունեցավ բնակչու-
թյան վերարտադրության վարքագծի վրա: Ծնելիության ընդհանուր գործակցի աճի մի-
տումն աննշան է, իսկ պտղաբերության, վերարտադրության բրուտտո և նետտո գործա-
կիցները դեռևս չեն հատում պարզ վերարտադրության սահմանանիշը: ρ=R/R0 հարաբե-
րությունը, որը ցույց է տալիս, թե պարզ վերարտադրություն երաշխավորելու համար քա-
նի աղջիկ պետք է ծնի պայմանական սերնդի կինը, 2012 թ. կազմել է 1,041 (աղյուսակ 2): 
Արտահայտիչ է նաև ρ հարաբերության ցուցանիշը` 2,220, որն իրենից ներկայացնում է 
պարզ վերարտադրություն ապահովելու համար պտղաբերության գործակցի հիպոթետիկ 
արժեքը: Այն 1,0638-ով պակաս է 1990 թ. մակարդակից: 

ՀՀ-ում ծնելիության վիճակագրական պատկերն ամբողջացնում է մակարդակների 
կանխատեսումները: Եթե Nt-ով նշանակենք ծնվածների թիվը t տարի հետո, N0-ով` տվյալ 
պահին և ծնելիության հավելաճի Δk գործակիցը (ընդունելով, որ կանխատեսման ժա-
մանակի ընթացքում պահպանվում է մակարդակների կայունություն), որոշենք ` 

( )
( ) ( )1,

NNt
NN2

k
0t

0t
+

−
=Δ  

 
ապա կարելի է կանխատեսել այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում ծնվածների 
թիվը կհասնի որոշակի մակարդակների: Օգտվենք էքապոնենտական մոդելից` etΔk=Nt/N0, 
որը, լոգարիթմելով և ձևափոխելով, կստանանք`  
 

( )2
k
InNInN

t 0t
Δ

−
=   

 
Այս մեթոդաբանությամբ 5 տարվա քայլով ծնվածների թվի մինչև 80 (81, 82) հազարի 

կանխատեսման արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 2-ում.  
 

Աղյուսակ 2 
Տարեկան ծնվածների թվի կանխատեսումները ՀՀ-ում 

 

Ծնվածների կանխատեսվող թիվը (հազար մարդ)  
45 50 55 60 65 70 75 80 81 82 

Տևողությունը 
(տարի) 

3,34 9,5 15,1 20,2 24,8 29,2 33,2 36,9 37,7 38,4 

Տարեթիվը 2016 2022 2027 2032 2037 2041 2045 2049 2050 2051 
 
Նույն եղանակով աղյուսակ 3-ում բերված են բնակչության բնական հավելաճի 

կանխատեսումների արդյունքները:  
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Աղյուսակ 3 
Տարեկան բնական հավելաճի կանխատեսումները ՀՀ-ում 

 

Բնական հավելաճի կանխատեսվող թիվը (հազար մարդ)  
20 25 30 35 40 45 50 55 60 62 

Տևողությունը 
(տարի) 

7,11 12,5 16,9 20,6 23,8 26,7 29,2 31,5 33,7 34,4 

Տարեթիվը 2019 2025 2029 2033 2036 2039 2041 2043 2046 2047 
 
Կանխատեսման ցուցանիշները, ծնելիության հավելաճի մակարդակների պահպան-

ման դեպքում, ավելի քան մտահոգիչ են. մասնավորապես ծնելիության և հավելաճի 
վերոնշյալ առավելագույն սահմանագծերին հասնելու համար կպահանջվեն համապա-
տասխանաբար 38 և 34 տարի: Նման իրավիճակը ավելի է խորացնում ՀՀ առջև ծառա-
ցած սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները: 

Աղյուսակ 4 
Բնակչության վերարտադրության բրուտտո և նետտո գործակիցների  

կանխատեսումները ՀՀ-ում 
 

Վերարտադրության բրուտտո և նետտո 
գործակիցների կանխատեսվող արժեքները 

 

0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,5 
Տևողությունը (տարի) 8,7 12,38 15,8 19,04 22,1 46,4 Բրուտտո գործ., R 
Տարեթիվը 2021 2025 2028 2031 2034 2059 
Տևողությունը (տարի) 4,96 8,57 11,97 15,19 18,24 42,38 Նետտո գործ., R0 Տարեթիվը 2017 2021 2024 2027 2030 2055 

 

Պատկերը նույնն է հարաբերական ցուցանիշների դեպքում: Ըստ աղյուսակ 4-ի 
տվյալների` 0,5 քայլով որոշենք վերարտադրության նետտո և բրուտտո գործակիցների 
կանխատեսվող արժեքները [0,8, 1,5] հատվածում: Ստացված արդյունքները փաստում 
են վերարտադրության աճի տեմպերի խիստ դանդաղ տեղաշարժերը: Մասնավորապես 
R0 և R գործակիցները 1 արժեք կարող են ընդունել 18 և 20 տարի անց: Այսինքն` 
վերարտադրության ներկայիս տեմպերը թույլ են տալիս պարզ վերարտադրության 
սահմանագծին հասնելու 18 տարի հետո (2030 թ.), որը ոչ միայն լրջորեն խոչընդոտում է 
Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական բնականոն զարգացումը, այլև ազգային անվտան-
գությանը սպառնացող լուրջ հիմնախնդիր է: 

 
Հոդվածում վերջին տասնամյակի ժողովրդագրական տեղեկատվական լայն սպեկտրով 

համակողմանի վերլուծության են ենթարկվել ՀՀ-ում ծնելիության հիմնախնդիրը և մարտահրա-
վերները: Բարձր հուսալիություն ապահովող մեթոդաբանությամբ որոշվել են ծնելիության, 
հավելաճի տեսանելի մակարդակները, վերարտադրության բրուտտո և նետտո գործակիցների 
կանխատեսվող արժեքները, ինչպես նաև պարզ վերարտադրության հաղթահարման ժամանակը: 
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ОГАНЕС УРУМЯН 
КНАРИК ХАЧАТРЯН 
АРУТЮН ПЕТРОСЯН 

 

ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ РА КАК ПРЕДУСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

В статье на широком спектре демографической информации последнего десятилетия проана-
лизированы проблемы воспроизводства и его основные вызовы в РА. По методике, обеспечи-
вающей высокую надежность, определены уровни рождаемости, естественного прироста, прогно-
зируемые ценности брутто и нетто коэффициентов, а также время переодолевания простого 
воспроизводства населения. 

 
HOVANES URUMYAN 
KNARIK HACHATRYAN 
HARUTYUN PETROSYAN 

 

HUMAN REPRODUCTION AS THE MAIN CONDITION FOR HUMAN CAPITAL 
DEVELOPMENT OF RA 

 

In the last decade huge attention has been given to the demographic issues such as birth problems 
and challenges for RA. With the help of trustworthy methodology the levels for birth rate, growth, 
expected values of brutto and netto coefficients are determined and the period of exceeding 
reproduction level is estimated. 

 
 

 
 

ՄԱՐԻԱՆԱ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 
Դասախոս, ՀՊՏՀ 

 

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՇԱՀԱԴՐԴՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

 
Հիմնաբառեր.  անձնակազմ, շահադրդում, աշխատանքային ռե-

սուրս, պարգևավճար, կոնֆլիկտ 
 

Անձնակազմի շահադրդումն անհրաժեշտ է անընդհատ կատարելագործել և բարելա-
վել: Դրա համար պետք է իմանալ` ի՞նչ ուղղությամբ շարժվել, ի՞նչ փոփոխություններ և 
շահադրդման համակարգի ո՞ր օղակում իրականացնել: Իսկ դա հնարավոր է միայն 
արդեն գործող համակարգի գնահատումից հետո:  

Գնահատման մեթոդները կարելի է դասակարգել հետևյալ կերպ. հետազոտման` 
հարցազրույց և հարցումներ, հիմնավորման՝ համեմատությունների և պարգևատրման 
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համակարգի արդյունավետության գնահատում, վերլուծության` համակարգային, արժե-
քագործոնային վերլուծություններ, փորձագիտաանալիտիկ և պաթթերն: 

Աշխատողների վարքագծի կառավարման շահադրդման մեխանիզմը հիմնվում է 
այնպիսի գործոնների վրա, ինչպիսիք են ընկերության նպատակների իրագործման 
համար նախատեսված պաշտոնական ընթացակարգերի և գործառույթների, ինչպես նաև 
աշխատանքային կանոնների համակարգն ու մենեջմենթի պատկերացումները իրական 
հետաքրքրությունների, աշխատողների պահանջմունքների, դրանց բավարարման միջոց-
ների, համապատասխան արժեքների և վարքագծի նորմերի վերաբերյալ: 

Շահադրդման արդյունավետությունը պայմանավորող գործոնները լինում են ներքին 
և արտաքին: Ընդ որում, նախքան կազմակերպության արդյունավետ շահադրդման հա-
մակարգի ստեղծման ռազմավարության մշակումը, հարկ է վերլուծել անձնակազմի վրա 
ներքին և արտաքին միջավայրի տարրերի ազդեցությունը: Ներքին միջավայրի վերա-
բերյալ տեղեկատվությունը կազմակերպության ղեկավարությանն անհրաժեշտ է, որպես-
զի նա բացահայտի ներքին հնարավորությունները, որոնք մրցակցային պայքարում 
կարող է երաշխիք ընդունել` առաջադրված նպատակներին, այդ թվում` աշխատողների 
աշխատանքի շահադրդմանը հասնելու համար: 

Ներքին միջավայրի վերլուծությունը նաև հնարավորություն է տալիս ավելի լավ 
ընկալելու կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները: Այդ միջավայրի հիմնական 
տարրերն են. 

 ծառայությունները կամ արտադրությունը (ծավալ, կառուցվածք, որակի վերահսկո-
ղություն և այլն),  

 անձնակազմը (կառուցվածք, ներուժ, որակավորում, թվաքանակ, աշխատանքի 
արտադրողականություն, կադրերի հոսունություն, աշխատողների հետաքրքրու-
թյուններ ու պահանջմունք), 

 ղեկավարման կազմակերպումը (կազմակերպչական կառուցվածք, ղեկավարման 
համակարգ, մենեջմենթի մակարդակ, ղեկավարման ոճ, կազմակերպության հեղի-
նակություն ու կարգավիճակ, ներքին կապերի կազմակերպում), 

 ֆինանսներն ու հաշվառումը (կազմակերպության ֆինանսական կայունություն ու 
վճարունակություն, եկամտաբերություն, շահութաբերություն և այլն):  

Շահադրդման գործոնների վրա, բնական է, ազդում է անձնակազմը, որովհետև 
աշխատանքի շահադրդման ուսումնասիրման և ծրագրավորման օբյեկտ է: Անձնակազմի 
կառուցվածքը և ներուժը ըստ կրթական մակարդակի, տարիքային ցենզի, սեռի և այլ 
ժողովրդագրական ցուցանիշների` բնութագրում են աշխատողների պահանջմունքները և 
դրդապատճառները, որոնք մղում են աշխատելու, նաև` ղեկավարության կողմից այդ 
պահանջմունքների բավարարմանն ուղղված քաղաքականությունը` կազմակերպության 
նպատակների և խնդիրների իրականացմանը զուգահեռ: Աշխատողների ոչ լիարժեք 
որակավորվածությունը ազդում է այնպիսի գործոնի վրա, ինչպիսին լրացուցիչ կրթության 
պահանջմունքի բավարարումն է կամ էլ նոր տեխնոլոգիաների յուրացման, ինչպես նաև 
օրենսդրական փոփոխությունների ընկալման հնարավորությունների ընձեռումը: Ղեկա-
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վարման կազմակերպումը շահադրդման քաղաքականության մշակման խնդրի մեկ այլ 
կարևոր ասպեկտն է: Հենց դրանով է պայմանավորված արդյունավետ շահադրդման և 
աշխատանքի բարձր արտադրողականության ապահովման հնարավորությունը, քանի որ 
ղեկավարությունը տնօրինում է բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչները` իշխանությունը, ֆի-
նանսական միջոցները և բարի կամքի առկայությունը:  

Անձնակազմի ղեկավարման քաղաքականության վրա, որպես ներքին գործոն, մեծ 
ազդեցություն է թողնում կազմակերպության սեփականության բաժնետիրական ձևը, 
հատկապես աշխատողներին, որպես սեփականություն, բաժնետոմսերի տրամադրումը 
ավելի մատչելի փոխարժեքով: 

Կազմակերպության արտաքին միջավայրի տարրերը նրանից դուրս գտնվող գոր-
ծոններն են, քանի որ ընկերությունը, որպես բաց համակարգ, կախված է արտաքին աշ-
խարհից` ռեսուրսների մատակարարման, կադրերի, սպառողների առումով: Նա ստիպ-
ված է հարմարվելու միջավայրին, որպեսզի կարողանա գոյատևել և ապահովել արդյու-
նավետություն: Արտաքին միջավայրի այդպիսի գործոնները կարելի է անվանել մակրո-
տնտեսական ազդեցության գործոններ: Արտաքին միջավայրում առանձնացնում ենք 
ուղղակի և անուղղակի ներգործության միջավայրեր: Ուղղակի ներգործության միջա-
վայրն իր մեջ ներառում է գործոններ, որոնք անմիջականորեն են ազդում ընկերության 
գործունեության վրա: Դրանց թվին են պատկանում մատակարարները, բաժնետերերը, 
աշխատանքային ռեսուրսները, օրենքներն ու պետական կարգավորման մարմինները, 
արհմիությունները, սպառողները և մրցակիցները: Ուղղակի ներգործության այդ տար-
րերից առավել կարևորներն են բաժնետերերը: Ինչքան շատ է արտաքին §աշխարհի 
մասնաբաժինը¦ բաժնետոմսերում, այնքան դրանց փոքր մասն է բաշխվում կազմակեր-
պության աշխատողների, այսպես կոչված` փոքրամասնություն կազմող բաժնետերերի 
միջև: Բացի դրանից, եթե ընկերությունում կիրառվում են մասնակցային ղեկավարման 
սկզբունքները, ապա աշխատողների մասնակցությունը նրա գործունեության ղեկավար-
մանը, ըստ նրանց մոտ առկա բաժնետոմսերի քանակի, կլինի փոքր, որը բացասաբար 
կազդի աշխատանքի շահադրդման վրա: Արտաքին բաժնետերերի զգալի մասը փորձում 
է իրականացնել իր համար շահավետ քաղաքականություն, որն ուղղված է բարձր 
դիվիդենտների ստացմանը` շահույթը տարբեր ներդրումային նախագծերի միջև բաշխե-
լու ճանապարհով. նրանց չի հետաքրքրում այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են աշխատա-
վարձի բարձրացումը, նյութական խրախուսման տարբեր ձևերի կիրառումը և կազմակեր-
պության աշխատողների նորմալ ու արդյունավետ աշխատանքի համար անհրաժեշտ 
սոցիալական ենթակառուցվածքի զարգացումը:  

Սովորաբար, աշխատանքային ռեսուրսները պայմանավորում են աշխատանքի շու-
կայի վիճակը այս կամ այն բնագավառում կամ էլ, ընդհանուր առմամբ` երկրում: Տնտե-
սական անկման պայմաններում աշխատանքի շուկայում աշխատուժի պահանջարկը 
նվազում է, փոխարենը` նրա առաջարկը աճում է: Այս վիճակը հանգեցնում է աշխատա-
վարձի և սոցիալական կարիքներին ուղղված այլ ծախսերի մակարդակի նվազմանը: 
Աշխատողների տեսանկյունից` աշխատանքի նկատմամբ վերաբերմունքի հիմնական շա-
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հադրդման գործոն է անվտանգության պահանջմունքը, որն արտահայտվում է աշխա-
տատեղը չկորցնելու ցանկությամբ: 

Օրենքները և պետական կարգավորման մարմիններն իրենց էական ազդեցությունն 
են թողնում շահադրդման գործոնների և, ընդհանուր առմամբ, աշխատանքի նկատմամբ 
վերաբերմունքի վրա:  

Արհմիություններին վերապահված է իրականացնել աշխատողների սոցիալական 
պաշտպանությունը` օրենսդրությամբ կազմակերպությունում կնքված կոլեկտիվ պայմա-
նագրով նախատեսված պայմաններով: 

Անուղղակի ներգործության միջավայրի գործոններ ասելով` հասկանում ենք այն 
գործոնները, որոնք չեն կարող ուղղակի, անմիջապես ազդեցություն թողնել կազմակեր-
պության վրա, բայց որոնցից կախված է նրա գործունեությունը: Դրանցից են` երկրի 
տնտեսական վիճակը, գիտատեխնիկական առաջընթացը, սոցիալ-մշակութային և քա-
ղաքական փոփոխությունները, խմբակային հետաքրքրությունները և այլ երկրներում 
ընկերության համար նշանակություն ունեցող իրադարձությունները: 

Գիտատեխնիկական առաջընթացը, մի կողմից, լինելով երկրում տնտեսական աճի 
բաղկացուցիչ և արտադրության արդյունավետության գործոն, մյուս կողմից էլ հանգեց-
նում է աշխատատեղերի զգալի կրճատման (տեղեկատվության ավտոմատացված համա-
կարգերի ներդրում, համացանցի զարգացում և այլն): 

Սոցիալ-մշակութային և քաղաքական փոփոխությունները շահադրդող ազդեցություն 
են ունենում ոչ թե աշխատողների, այլ ընկերության ղեկավարների` ձեռնարկատերերի 
վրա, ովքեր իրենց գործունեության ընթացքում առաջնորդվում են որոշակի դրդապատ-
ճառներով: Մասնավորապես, դրանք բարձրակարգ դրդապատճառներ են` ինքնահար-
գանք, ինքնաարտահայտում, իշխանություն, հաջողություն, մասնակցություն և այլն:  

Կազմակերպությունում շահադրդման քաղաքականությունն իրականացնող ղեկա-
վարներին անհրաժեշտ է հաշվի առնել հնարավոր ազդեցություն ունեցող` շրջապատի 
առկա գործոնների գործողությունը և միջոցներ ձեռնարկել դրանց դիմակայելու համար:  

Աշխատողների խրախուսման նպատակով բանկային համակարգում կիրառում են 
շահադրդման տնտեսական, սոցիալական և վարչական մեթոդներ: 

Բանկային շահադրդման կարևոր տնտեսական մեթոդն աշխատավարձն է, որը 
հաշվարկվում է աշխատավարձի ժամանակավարձային համակարգի միջոցով: Բանկի 
աշխատակիցների աշխատավարձը ձևավորվում է պաշտոնական դրույքաչափից, հավե-
լավճարներից և պարգևավճարներից: Աշխատողների պաշտոնական դրույքաչափը հաս-
տատագրված է` կախված ստորաբաժանումից և զբաղեցրած պաշտոնից: Ըստ շահույթի 
կանխատեսվող չափի` բանկի բոլոր մանաճյուղերը բաժանվում են խմբերի: Նրանցից 
յուրաքանչյուրն ունի միմյանցից տարբեր աշխատավարձի մակարդակ, նրանց տրվում են 
պարգևավճարներ` ելնելով ստորաբաժանման գործունեության ֆինանսական արդյունք-
ներից: Ընդհանուր առմամբ աշխատողի պարգևատրման պարտադիր պայմաններից են` 
ստորաբաժանման կողմից սահմանված ցուցանիշների և գործունեության ծրագրերի 
իրականացումը, աշխատանքային և կատարողական կարգապահական խախտումների, 
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վերադասի դիտողությունների բացակայությունը, աշխատանքի իրականացմանը վերա-
բերող բոլոր կանոնների, ընթացակարգերի, տեղեկատվության գաղտնիության նորմերի, 
բանկային գաղտնիքի խիստ պահպանումը, գործարքների կատարման պայմանների, 
այդ թվում` բանկում իրականացված ստուգումների արդյունքում խախտումների, այլ 
գործոնների բացառումը: 

Հանրապետության մի շարք բանկերում սահմանված է երկարատև և վաստակաշատ 
ծառայության դիմաց միանվագ պարգևավճար: Գործող նորմատիվ փաստաթղթի համա-
ձայն` այդ ծառայության դիմաց պարգևավճարը տրվում է տարին մեկ անգամ, բանկի 
խորհրդի որոշմամբ` տարեկան արդյունքների հիման վրա:  

Երկարատև և վաստակաշատ ծառայության դիմաց պարգևավճարի չափը հաշվարկ-
վում է հետևյալ բանաձևով. 

P = ES x 0.05, 
որտեղ` 

P-ն պարգևավճարի չափն է, 
ES-ը` աշխատավարձի և դրան հավասարեցված միջոցների գումարը, որը վճարվել է 

աշխատողին ընդունման պահից մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի դեկտեմբերի 31-ը 
ներառյալ,  

0.05-ը` երկարատև և վաստակաշատ ծառայության դիմաց պարգևավճարի գործա-
կիցը: 

Բացի վերոնշյալից, արտաժամյա, տոնական և հանգստյան օրերին աշխատելու 
համար աշխատողները ստանում են կրկնակի չափով հավելավճարներ: 

Բանկի աշխատողների շահադրդման սոցիալական միջոցառումների թվին կարող են 
դասվել.  

 իր հաշվին աշխատողների վերապատրաստումը, որակավորվածության բարձրա-
ցումը,  

 անաշխատունակության թերթիկներով վճարումը, 
 հաստիքների կրճատման պատճառով ազատման դեպքում միանվագ նպաստների 
վճարումը, 

 արտոնյալ տոկոսներով վարկերի տրամադրումը: 
Մի շարք դեպքերում աշխատողներին վճարվում է նաև նյութական օգնություն: Մաս-

նավորապես` ծննդյան, հոբելյանական տարեթվերի առթիվ, ամուսնության կապակցու-
թյամբ, ծանր նյութական կացության մեջ հայտնվելու պարագայում, աշխատողի կամ նրա 
ընտանիքի անդամների մահվան կամ ծանր հիվանդության կապակցությամբ և այլն: 

Աշխատողի աշխատանքային կարգապահության գործակիցը որոշվում է` ելնելով 
հաճախումներից, բանկում սահմանված կորպորատիվ վարքագծի նորմերին համապա-
տասխանությունից, ժամանակին հանձնարարականների կատարումից և այլն: Այս գոր-
ծակցի արժեքը չի կարող գերազանցել 1-ը: Տարեկան պարգևավճարը կախված է աշխա-
տողի պաշտոնից, բանկի, մասնաճյուղի և աշխատողի գործունեությունների տարեկան 
արդյունքներից: 
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Կազմակերպությունում շահադրդման իրականացման ուղղություններից մեկն էլ ոչ 
նյութական խրախուսման համալիր համակարգի կիրառումն է: Մասնավորապես` սոցիա-
լական քաղաքականության մշակումը, որը ներառում է աշխատողների համար հետա-
քրքիր զանգվածային-մշակութային միջոցառումների կազմակերպումը, նրանց լրացուցիչ 
ուսուցումը, անձնակազմի շահադրդման սոցիալ-հոգեբանական մեթոդների հավասարա-
կշռված համակարգի ձևավորումը, կազմակերպության նկատմամբ աշխատողների 
հավատարմության ձևավորումն ու ամրապնդումը և այլն:  

Աշխատողների վատ իրազեկվածությունը կազմակերպության անցուդարձին, իրենց 
հետաքրքրությունները շոշափող կարևորագույն խնդիրների լուծմանը ոչ միայն վատթա-
րացնում է հոգեբանական մթնոլորտը կազմակերպությունում, նվազեցնում ղեկավարու-
թյան նկատմամբ վստահությունը, այլև բացասական ձևով ազդում է անձնակազմի շա-
հադրդման մակարդակի վրա: Բանկի աշխատանքին վերաբերող արտադրական և սո-
ցիալական բնույթի հարցերի լայն շրջանակի մասին աշխատողների իրազեկումը արդյու-
նավետ գործիք է նրանց աշխատանքով բավարարվածության, վերջնական արդյունք-
ներով հետաքրքրվածության, կազմակերպության գործունեության մեջ ներգրաված լինե-
լու զգացումի ձևավորման համար: Այդ իսկ պատճառով էլ անհրաժեշտ է կիրառել կոնֆ-
լիկտների կառավարման համակարգ` ուղղված ապակառուցողական դրսևորումներից 
խուսափելուն: Ապակառուցողական հակասությունը հանգեցնում է անձնակազմի ան-
դամների բավարարվածության նվազմանը, խմբակային համագործակցության և կազ-
մակերպչական արդյունավետության անկմանը:  

Շահադրդման, որպես կառավարման գործառույթի, իրացման գործընթացում հա-
տուկ դեր է խաղում կազմակերպության մշակույթը: Այն պայմանավորող առաջատար 
գործոնները կառավարման բարձրագույն մարմինների կողմից սահմանված արժեքներն 
են: Նկատի է առնվում հաճախորդների նկատմամբ վերաբերմունքը, ձգտումը միջազ-
գային ստանդարտներին, իր ծառայությունների, կրթական համակարգերի, վարքագծի 
նորմերի ընդլայնմանը և այլն:  

Ոչ նյութական խրախուսման դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև հետևյալ 
գործոնները. աշխատողի կարգավիճակի բարձրացումը սեփական ընկալման մեջ և կո-
լեկտիվում, բովանդակային, ստեղծագործական, բարդ, կարևոր, նվիրում պահանջող 
հանձնարարականների կատարումը, ղեկավարման գործընթացում ենթակաների ներ-
գրավումը, իրավունքների և լիազորությունների պատվիրակումը, ծառայողական առաջ-
ընթացի խրախուսումը: Աշխատողների տեղափոխումը ավելի բարձր պաշտոնների` ար-
դյունավետ աշխատանքի խթաններից է: 

Որոշ աշխատողների համար ավելի կարևոր է հասարակական ճանաչումն ու այն 
բանի գիտակցումը, որ իրենց աշխատանքը իսկապես գնահատվում է: Այդ իսկ պատ-
ճառով էլ անհրաժեշտ է կազմակերպել կորպորատիվ միջոցառումներ` պատվոգրեր, 
անվանակարգեր հանձնելով կամ ուղղակի երախտագիտություն և շնորհակալություն 
հայտնելով լավագույններից լավագույնին: 
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Այսպիսով, առաջարկված միջոցառումների ներդրումը, ղեկավարման այլ մեթոդների 
կատարելագործումը հնարավորություն կտան խթանելու աշխատողների շահագրգռվա-
ծությունն իրենց աշխատանքի արդյունքների նկատմամբ և պահպանելու բարձր որա-
կավորում ունեցողներին: 

 
Անձնակազմի կառավարման փիլիսոփայությունը կազմակերպության զարգացման նպատակ-

ներին համապատասխան առանձին աշխատակիցների և նրանց խմբերի վարքագծի ձևավորումն 
է: Այս առումով հոդվածում կարևոր նշանակություն է տրվում շահադրդման գործոններին: Շեշ-
տադրվում է, որ հանձնարարված առաջադրանքը բարեխիղճ և որակով կատարելու համար, մար-
դը պետք է շահագրգռված լինի, այլ կերպ ասած՝ շահադրդված: 

 
МАРИАНА АБРААМЯН  

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
 

Философия управления персоналом – это формирование поведения отдельных работников и 
их групп соответственно целям развития предприятия. С этой точки зрения в статье важное место 
уделяется факторам мотивации. Подчеркивается, что для добросовестного и качественного 
выполнения порученных заданий, человек должен быть заинтересован в этом, иначе говоря, 
должен быть мотивирован. 

 
MARIANA ABRAHAMYAN 

 

THE ASSESSMENT OF STUFF MOTIVATION EFFICIENCI 
 

Personal management philosophy is the formation of behavior of individual employees and groups 
for the organization's development objectives. Under these circumstances, the employees' work 
motivation is particularly important. In order to fulfill the task assigned to him honestly and in a high 
quality, he should be motivated. 
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ՄԵԼԱՆՅԱ ՂԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆ 
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. մարդկային կապիտալ, մարդկային կապիտալի 
արդյունավետ օգտագործում, աշխատանքի ար-
տադրողականություն, ավելցուկային զբաղվածու-
թյուն, ճկուն զբաղվածություն 

 
ՀՀ տնտեսությունը բնութագրվում է որպես բնական ու նյութական սակավ պաշար-

ներով, ըստ ոլորտների քիչ դիվերսիֆիկացված, անկատար մրցակցային դաշտով և 
տնտեսության մեջ դրամական փոխանցումների նշանակալի դերով տնտեսություն: Նման 
առանձնահատկություններով էլ պայմանավորված` այն բավականին խոցելի է արտաքին 
ցնցումների հանդեպ, ինչն ապացուցեց վերջին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը` ստի-
պելով որոնել տնտեսության զարգացման նոր մոդելներ և վերաձևակերպել առաջնա-
հերթությունները: Այս համատեքստում այսօր Հայաստանի տնտեսության զարգացման 
ապագան կապվում է գիտելիքահենք տնտեսության ձևավորման հետ, որտեղ առանց-
քային է մարդկային կապիտալի դերը` որպես տնտեսական աճի գործոն. դա այն ռե-
սուրսն է, որը բոլոր ժամանակներում էլ եղել է մեր երկրի տնտեսության զարգացման 
առաջմղիչը: Ուստի մրցակցային տնտեսություն ունենալու ճանապարհը երկրում մրցակ-
ցային մարդկային կապիտալի ձևավորման մեջ է, որի նկատմամբ ներքին և արտաքին 
աշխատանքային շուկաներում առկա է մեծ պահանջարկ: Այս առումով ՀՀ Կառավա-
րության գերակա խնդիրն է` նախ նպաստել ժամանակակից տնտեսության պահանջնե-
րին համահունչ որակապես նոր հիմքի վրա մարդկային կապիտալի ձևավորմանն ու 
կուտակմանը, իսկ այնուհետև բարենպաստ պայմաններ ստեղծել նրա արդյունավետ 
օգտագործման համար: Դա հնարավոր է որակյալ և մրցունակ կրթական համակարգի, 
մարդու ինքնազարգացման և ինքնադրսևորման համար անհրաժեշտ երաշխիքների 
ստեղծմամբ, ինչպես նաև բնակչության արդյունավետ զբաղվածության մակարդակ 
ապահովող տնտեսական քաղաքականության մշակմամբ և իրականացմամբ: Վերջինի 
իրագործման նպատակով անհրաժեշտ է առանձնացնել ինքնուրույն նշանակություն 
ունեցող երկու ուղղություն. առաջին` արդեն ձևավորված մարդկային կապիտալի արդյու-
նավետ օգտագործում, և երկրորդ` հետագա օգտագործման հնարավորությունների ընդ-
լայնում ու բարելավում:  

Դեռևս խորհրդային տարիներին Հայաստանը համարվում էր մեծ գիտական ներուժ 
ունեցող հանրապետություն, ուստի պատահական չէր, որ այստեղ զարգացած էին 
գիտատար ճյուղերը: Շուկայական տնտեսությանն անցման շրջանում, տնտեսության 
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ճյուղային կառուցվածքի փոփոխությամբ թելադրված, տեղի ունեցավ աշխատուժի վերա-
բաշխում արդյունաբերությունից պակաս գիտատար և ցածր արտադրողական գյուղա-
տնտեսության և առևտրի ու հասարակական սննդի ոլորտներին: Այսպես` 1998 թ. 
զբաղվածությունը 1991 թ. համեմատությամբ արտադրական ոլորտներում (արդյունաբե-
րություն, շինարարություն, տրանսպորտ, կապ) կրճատվել է 53.3%-ով: Հակառակ 
պատկերն է տնտեսության ագրարային հատվածում, որտեղ հողի սեփականաշնորհումն 
ուղեկցվեց զբաղվածության 43.4 % աճով` այդ հատվածը վերածելով արտադրական 
ոլորտից ազատվող ավելցուկային աշխատուժի ներգրավման կարևոր ոլորտի: Աշխատ-
ուժի ներգրավման այլ կարևոր ոլորտներ են նաև ծառայությունները և առևտուրը: 
Չնայած այստեղ ևս արձանագրվում է զբաղվածների թվի կրճատում, սակայն նվազման 
տեմպը զգալիորեն ցածր է, քան արտադրական ոլորտում. 1998 թ. այն 1991 թ. համե-
մատությամբ նվազել է 15.6%-ով1: Արտադրության ցածր տեխնոլոգիայով այս ոլորտները 
թեև ապահովեցին նվազագույն զբաղվածություն, սակայն չնպաստեցին մարդկային 
կապիտալի կուտակմանը. ավելին` բարձր որակավորմամբ աշխատուժի ներգրավումը 
այս հատվածում հանգեցրեց կուտակած գիտելիքների հնացմանը և կորստին: Ներկայում 
ևս գյուղատնտեսության ոլորտում առկա է զգալի ավելցուկային զբաղվածություն կամ, այլ 
կերպ ասած` թաքնված գործազրկություն, որը, գյուղական բնակավայրերում ուրիշ աշ-
խատատեղերի բացակայության պատճառով, գյուղատնտեսական աշխատանքներում 
աշխատուժի ճարահատյալ ներգրավվածության հետևանք է: Այսօր զբաղվածների մոտ 
երկու երրորդը կախվածության մեջ է ցածր արտադրողական գյուղատնտեսության և 
առևտրի ոլորտներում ստացած եկամուտներից: Այլընտրանք չունենալով` գյուղատնտե-
սական աշխատանքներում ներգրավվել են մեծ թվով որակյալ կրթություն և բարձր որա-
կավորում ունեցող մասնագետներ, ովքեր աստիճանաբար կորցնում են իրենց գիտելիք-
ները: Ուստի այսօր գյուղատնտեսությունում զբաղվածությունն աշխատուժի այս հատվա-
ծի համար մարդկային կապիտալի կորուստ է: ՀՀ աշխատաշուկային բնորոշ է աշխատ-
ուժի խիստ անարդյունավետ բաշխում տնտեսության ճյուղերի միջև: Ներկայում Հայաս-
տանի երեք ամենաարտադրողական ոլորտներին` ֆինանսական միջնորդություն, հանք-
արդյունաբերություն և շինարարություն, բաժին է ընկնում ընդհանուր զբաղվածության 
ընդամենը 9%-ը, միևնույն ժամանակ աշխատուժի ճիշտ կեսը կենտրոնացած է արտադ-
րողականության ամենացածր մակարդակի երեք ոլորտներում` առևտուր և հանրային 
սննդի կազմակերպում, գյուղատնտեսություն, կրթություն2: Գյուղատնտեսությունում առկա 
ավելցուկային զբաղվածությամբ պայմանավորված` ՀՀ գյուղական վայրերում գործա-
զրկության մակարդակն անհամեմատ ցածր է քաղաքային բնակավայրերի համեմատ: 
Այսպես` ըստ 2012 թ. տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հե-

                                             
1 Տնտեսական բարեփոխումների առանձնահատկություններն ու փուլերը Հայաստանում 1991-1998 թթ., ՀՀ 
ԱՎԾ, Երևան, 1999 թ., էջ 25: 
2 Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց 2011/2012, «Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական 
կենտրոն, «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ, 2012 թ., էջ 13: 



 207

տազոտության տվյալների` 2011 թ. գործազրկության մակարդակը հանրապետության քա-
ղաքային բնակավայրերում /առանց Երևան քաղաքի/ 3.6 անգամ ավելի բարձր է, քան 
գյուղական բնակավայրերում: Ընդ որում ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է Երևանում` 
30.2, Լոռու և Շիրակի մարզերի քաղաքներում /համապատասխանաբար` 30.8 և 30/1: 
Մեր կարծիքով` մարզային քաղաքներում իրավիճակը շատ ավելի վատ է, և ներկա 
ցուցանիշներն աշխատանքային միգրացիայի մեջ մեծ թվով տղամարդկանց ներգրավվա-
ծության հետևանքով արհեստականորեն փոքրացված են: Ընդ որում հանրապետությու-
նում աշխատատեղերի բացակայության պատճառով աշխատանքային միգրացիայի մեջ 
ներգրավված են մեծ թվով որակյալ կրթությամբ անձիք, ովքեր, որպես կանոն, ընդունող 
երկրներում զբաղվում են իրենց բազային կրթությանը չհամապատասխանող և ավելի 
ցածր որակավորում պահանջող աշխատանքներով` կորցնելով իրենց մասնագիտական 
ունակությունները: Աշխատանքային միգրանտների մեջ բավականին մեծ է կրթված 
երիտասարդների տեսակարար կշիռը՝ պայմանավորված փորձի բացակայության պատ-
ճառով ՀՀ աշխատանքի շուկայում նրանց ունեցած դժվարություններով: Այսօր մեր աշ-
խատանքի շուկային բնորոշ է «կրթված գործազրկությունը», ինչը բացատրվում է ոչ թե 
այն հանգամանքով, որ գործատուները նախընտրում են վարձակալել կրթություն և որա-
կավորում չունեցող անձանց, այլ ավելի շուտ` կրթական համակարգի և աշխատանքի շու-
կայի միջև գործող թույլ կապով, որի արդյունքում շրջանավարտների թիվը և ձեռք բերած 
մասնագիտությունները չեն համապատասխանում տնտեսությունում առկա պահանջար-
կին: Մյուս կողմից` որակավորում և մասնագիտություն ունեցող գործազուրկների մեծ տե-
սակարար կշռի առկայությունը ընդհանուրի մեջ վկայում է Հայաստանում մտավոր ունա-
կությունների ցածր շուկայական արժեքի մասին: Կրթության ոլորտը դեռևս զգայուն չէ 
աշխատանքի շուկայի փոփոխությունների հանդեպ: Կցանկանայինք նշել, որ երիտա-
սարդ տարիքը մարդկային կապիտալի կուտակման առումով ամենաարդյունավետն է, և 
տեսական գիտելիքների ձեռք բերմանն անմիջապես պետք է հաջորդի կիրառական 
հմտությունների ավելացումը: Այդ շղթայի ընդհատումը բացասական է անդրադառնում ոչ 
միայն մարդկային կապիտալի կուտակման վրա, այլև հաճախ հանգեցնում է նույնիսկ 
եղածի կորստին: Հիմնախնդրի լուծման ուղին պետք է փնտրենք երիտասարդների հա-
մար աշխատանքի շուկայի ճկունության բարձրացման, այն է` ոչ լրիվ աշխատանքային օր 
աշխատելու և ոչ մշտական աշխատանքներում ընդգրկվելու հնարավորությունների ավե-
լացման մեջ, որը կնպաստի կրթական համակարգից աշխատանքի շուկա անցման 
դժվարությունների ավելի հեշտ հաղթահարմանը:  

Մարդկային կապիտալի անարդյունավետ օգտագործման դրսևորումներից մեկն էլ 
անցումային ժամանակաշրջանից սկիզբ առած և ներկայում շարունակվող կայուն վար-
ձատրությամբ աշխատանքից բնակչության մեծ մասի անցումն է անկայուն, ոչ հիմնա-
կան, ոչ լրիվ աշխատանքային օրով զբաղմունքի: Զբաղվածության այս ձևերի խթանման 
միտում այսօր նկատվում է աշխարհի գրեթե բոլոր զարգացած երկրներում` պայմանա-

                                             
1 Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2007-2011, էջ 119:  
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վորված աճող գործազրկությամբ: Աշխատանքի շուկայի արտաքին ճկունությունը` աշխա-
տանքային շաբաթվա երկարությունը, ոչ լրիվ աշխատանքային օր աշխատելու և ոչ 
մշտական աշխատանք կատարելու տարածվածությունը, զբաղվածների հոսունությունը 
կարևոր դեր են խաղում աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման աստիճանի և 
արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև առաջարկի ու պահանջարկի ժամանա-
կավոր և կառուցվածքային անհամապատասխանությունների հաղթահարման տեսան-
կյունից: 2011 թ. տնտեսությունում զբաղվածների 27%-ը ունեցել է ժամանակավոր, սեզո-
նային, 1%-ը` պատահական աշխատանք1: Զբաղվածության այս ձևը բնորոշ է տնտեսու-
թյան մասնավոր հատվածին, որը ներառում է ժամանակավոր զբաղվածների 96%-ը: 
Ընդհանուր առմամբ ՀՀ աշխատուժի 26%-ը աշխատում է ոչ լրիվ աշխատանքային օրով, 
13%-ը` ավելի քան լրիվ աշխատանքային օրով և միայն 60%-ն է աշխատում լրիվ աշխա-
տանքային օրով. ընդ որում ոչ լրիվ աշխատանքային օրով աշխատողների միայն 9%-ն է 
կամավոր ընտրել այդ աշխատաձևը, 63%-ը ընտրել է աշխատանքի սեզոնայնությամբ 
պայմանավորված, իսկ մնացածը` հարկադիր2: Կարծում ենք` ՀՀ-ում զբաղվածության 
ընդլայնումը ոչ լրիվ աշխատանքային օրով աշխատողների զգալի ընդգրկումով ամբող-
ջությամբ աշխատանքի շուկայի ճկունությանը վերագրել չի կարելի, քանի որ ավելի շատ 
հարկադրանքի բնույթ ունի, կապված է լրիվ օրով աշխատանքային տեղերի սակավու-
թյան հետ, և ինչ խոսք, մարդկային ռեսուրսների ոչ արդյունավետ օգտագործում է: Վեր-
ջինը բնորոշ է նաև ՀՀ-ում մեծ չափերի հասնող ոչ ֆորմալ զբաղվածությանը: 2011 թ. ոչ 
ֆորմալ զբաղվածության մասնաբաժինը ընդհանուրի մեջ կազմել է 53%` ապահովելով 
623.8 հազ. աշխատատեղ: Զբաղվածության այս հատվածը հիմնականում ներառում է 
բարձր որակավորում չպահանջող աշխատատեղեր` պայմանավորված գյուղատնտեսա-
կան աշխատանքների մեծ մասնաբաժնով: Այստեղ ներգրավվածների գերակշիռ մասը` 
68%-ը, ունի միջնակարգ և ավելի ցածր կրթություն, միայն 32%-ն ունի նախամասնագի-
տական և բարձր կրթություն: Զբաղվածությունը հիմնականում կրում է պատահական 
բնույթ, հիմնված է ավելի շատ անձնական կապերի, քան պայմանագրային հարաբերու-
թյունների վրա, հազվադեպ է ուղեկցվում աշխատանքի լավ պայմաններով և աշխատա-
տեղերի տեխնիկական բարձր հագեցվածությամբ, որ չի նպաստում մարդկային կապի-
տալի արդյունավետ օգտագործմանը: Այսպիսով, ՀՀ-ում մարդկային կապիտալի անար-
դյունավետ օգտագործումը հետևանք է աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի անհա-
վասարակշռության, մասնագիտական գիտելիքների, որակավորվածության և առկա աշ-
խատատեղերի միջև եղած անհամապատասխանության: Ուստի խնդրի լուծման ուղիները 
հանրապետությունում սերտորեն շաղկապված են գործազրկության նվազեցման, արդյու-
նավետ զբաղվածության ապահովման և տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի նորա-
մուծական ձևափոխման ու բազմազանեցման հետ: 

                                             
1 Աշխատանքի շուկան ՀՀ-ում 2007-2011 թթ., ՀՀ ԱՎԾ, Երևան, 2012 թ.:  
2 Հոդվածի այս հատվածում քննարկված ցուցանիշները հաշվարկվել են մեր կողմից` հիմք ընդունելով ՀՀ 
ԱՎԾ տվյալները /Աշխատանքի շուկան ՀՀ-ում 2007-2011 թթ., Երևան, 2012 թ., էջ 51-59: 



 209

Մրցակցային տնտեսություն ստեղծելու ճանապարհը երկրում մրցակցային մարդկային կապի-
տալի ձևավորման և արդյունավետ օգտագործման մեջ է: Այդ կապիտալի արդյունավետ օգտա-
գործման խնդիրները հոդվածում դիտարկվել են տնտեսության ճյուղային և տարածքային մակար-
դակներով, ինչպես նաև ըստ զբաղվածության ձևերի:  

 
МЕЛАНЯ КАРАГЕЗЯН 
 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РА 
 

Способ построения конкурентоспособной экономики - это формирование и эффективное 
использование конкурентоспособного человеческого капитала. Эффективное использование этого 
капитала в статье рассмотрены на отраслевом и региональном уровнях, а также по формам 
занятности. 

 
MELANYA GHARAGYOZYAN 

 
THE ISSUES OF THE EFFECTIVE USE OF HUMAN CAPITAL IN THE RA 

 
The way to build competitive economy is effective usage of competitive human capital. The issues of 

the effective use of human capital were discussed on sectoral and regional levels, as well as on the basis 
of forms of employment. 

 
 
 
ՀԱԿՈԲ ԱՐՇԱԿՅԱՆ  
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 
 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. զբոսաշրջային բիզնես, արտագնա զբոսաշրջու-
թյուն, ներգնա զբոսաշրջություն, զբոսաշրջության 
գործառույթներ, գործնական ուղևորություններ, 
տարեցների ճամփորդություններ  

 
Զբոսաշրջությունը սոցիալ-մշակութային գործունեության տեսակ և ճանապարհորդե-

լու ընթացքում առաջացած պահանջմունքների բավարարման համար անհրաժեշտ ծա-
ռայություններ մատուցող ոլորտ է, որի զարգացումը նպաստում է ազգային տնտեսության 
ստացած եկամտի աճին: 

Ազգային տնտեսությունը, լինելով փոխկապակցված բնագավառների միասնական 
համալիր, պայմանավորում է ազգային վերարտադրության առանձնահատկությունները 
երկրի տարածքում: Այս համալիրը ձևավորվել է հասարակության տնտեսական և սոցիա-



 210

լական զարգացման, աշխատուժի մասնագիտացման և կոոպերացման, ինչպես նաև միջ-
ազգային համագործակցության շնորհիվ:  

Զբոսաշրջային բիզնեսը ժամանակակից պահանջներին համապատասխան և բարձր 
արդյունավետությամբ կարելի է կարգավորել միայն ազգային տնտեսության զարգացման 
մակարդակը գնահատելով, քանի որ մեծ փոխկապվածություն կա զբոսաշրջության և 
տնտեսության մյուս ոլորտների միջև:  

Ազգային տնտեսության վրա զբոսաշրջության ազդեցության աստիճանը գնահատե-
լիս կարևորվում են այն հինգ հիմնական տնտեսական գործառույթները, որոնց միջոցով 
զբոսաշրջությունից ստացված արդյունքները արտացոլվում են երկրի տնտեսական կյան-
քում: Դրանք արտադրական, բնակչության զբաղվածության ապահովման, եկամտի 
ստեղծման, տարածքային զարգացման անհամաչափությունների նվազեցման, վճարային 
հաշվեկշռի հարթեցման գործառույթներն են: Զբոսաշրջության գործառույթների ազդեցու-
թյունը գնահատելու նպատակով անհրաժեշտ է բացահայտել ազգային տնտեսության 
վրա դրա չափը և մեխանիզմները:  

Արտադրական գործառույթը արտահայտվում է զբոսաշրջային կազմակերպություն-
ների կողմից ստեղծված ապրանքների և ծառայությունների միջոցով, որոնք լրացուցիչ 
ավելացված արժեք ներառող միավորներ են և ուղղակիորեն ազդում են ՀՆԱ ցուցանիշի 
ձևավորման ու մեծացման վրա: Զբոսաշրջությունն ապահովում է Եվրամիության երկրնե-
րի և աշխարհի մասշտաբող ՀՆԱ համապատասխանաբար 5 և 3.6%-ը1: Մեր երկրում այդ 
ցուցանիշը կազմում է 8.2%, ինչը հավասար է 348400000 դրամի2:  

Բնակչության զբաղվածության ապահովմանը նպաստող գործառույթը կապված է 
այն հանգամանքի հետ, որ զբոսաշրջային արդյունքներն ու ծառայությունները ոչ նյութա-
կան են և ենթադրում են մարդկային գործոնի մեծ միջամտություն, որն էլ պայմանավո-
րում է զբոսաշրջության ոլորտի աշխատատար լինելը: Զբաղվածների թվի կրճատումը 
կարող է տեղի ունենալ միայն տեխնիկական, նորարարական հայտնագործությունների 
ներդրման պարագայում, սակայն, անգամ այս դեպքում, տեխնիկական ոչ մի գյուտ չի 
կարող ամբողջովին փոխարինել կենդանի շփմանը: Քանի որ զբոսաշրջության ճյուղն իր 
բնույթով աշխատատար է, նրանում զբաղվածների որոշ մասը հաճախ չորակավորված 
աշխատողներ են: Մեր հանրապետությունում զբոսաշրջությունում զբաղվածների թիվը 
2013 թ. եղել է 22 300 մարդ, որը կազմում է ընդհանուր զբաղվածների թվի գրեթե 2%-ը3: 
Այս ցուցանիշը շատ չնչին՝ 200 մարդով, ավելի է, քան անցյալ տարվա տվյալը: Սակայն 
եթե անդրադառնանք Ճամփորդության և զբոսաշրջության համաշխարհային խորհրդի 
հրապարակած մեկ այլ ցուցանիշի, որ բացահայտում է այն աշխատուժի քանակը, որն 
ուղղակի և անուղղակի ներգրավված է զբոսաշրջային գործունեության իրականացման 

                                             
1 2008-2012 թթ. Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ: 
2 WTTC “The Economic Impact of Travel & Tourism 2013”. 
3 2008-2012 թթ. Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ: 
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մեջ, ապա կստանանք 88 000 մարդ` 2013 թ., իսկ դա կազմում է զբաղված բնակչության 
8%-ը և ունի աճի միտում1: 

Եկամտի ստեղծման գործառույթը հիմնականում իրականացվում է զբոսաշրջային 
գործունեությունից հարկային մուտքերի և արտահանման էֆեկտի միջոցով: Որոշ երկրնե-
րի տնտեսություններում զբոսաշրջային գործունեությունից հարկերի մուտքերը կազմում 
են բյուջեի եկամտի հիմնական մասը (Իսպանիա` 60%, Ավստրիա` 40%): 

Տարածքային զարգացման անհամաչափությունը նվազեցնելու գործառույթը 
խթանում է այն տարածքային միավորների զարգացումը, որոնք չունեն զարգացած 
արդյունաբերություն, սակայն հարուստ են ռեկրեացիոն ռեսուրսներով: Հեռավոր, սակա-
վաբնակ և թույլ զարգացած տարածաշրջաններում զբոսաշրջությունը հաճախ փոխհա-
տուցում է այնպիսի բացասական երևույթներ, ինչպիսիք են արտահոսքը և գյուղական 
բնակչության բնականոն կյանքի դրվածքի քայքայումը: Նմանատիպ տարածաշրջաննե-
րում կյանքի ցածր կենսամակարդակի խնդիրը սովորաբար լուծվում է զբոսաշրջիկների 
ներգրավմամբ, որ ապահովում է նոր դրամական հոսքեր, մեծացնում զբաղվածների 
թիվը և զարգացնում ենթակառուցվածքը: 

Գաղտնիք չէ, որ զբոսաշրջությունն ազդում է երկրի վճարային հաշվեկշռի վրա և 
դրանով իրականացնում նրա հարթեցման գործառույթը: Արտագնա և ներգնա զբոսա-
շրջության ցուցանիշների, այսինքն` ՀՀ քաղաքացիների` այլ երկրներում զբոսաշրջային 
ծախսերի (ծախս, ներմուծում) և մեր երկրում արտասահմանից ժամանած զբոսաշրջիկ-
ների ծախսերի (եկամուտ, արտահանում) համադրումը հնարավորություն է տալիս որո-
շելու վճարային հաշվեկշռի սալդոն և դրա արդյունքում ինչ-որ չափով ազդելու նրա վրա: 
Հայաստանի համար զբոսաշրջություն հոդվածը բացասական մնացորդով է, սակայն 
շատ երկրներում զբոսաշրջությունն այն ոլորտն է, որը առանցքային դեր ունի տնտե-
սական ցուցանիշների բարելավման մեջ: 

Ինչպես արդեն նշվել է, բազմաթիվ երկրներում զբոսաշրջությունը մեծ դեր ունի ՀՆԱ 
ձևավորման համար: Այն հսկայական ազդեցություն է գործում տնտեսության այնպիսի 
առանցքային ճյուղերի վրա, ինչպիսիք են տրանսպորտը և կապը, շինարարությունը, 
գյուղատնտեսությունը և այլն: Զբոսաշրջությունն այս իմաստով հանդես է գալիս իբրև 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման կատալիզատոր: Իրենց հերթին զբոսաշրջության 
զարգացման վրա կարող են ազդել ժողովրդագրական, բնաաշխարհագրական, սոցիալ-
տնտեսական, պատմական, կրոնաքաղաքական բնույթի գործոնները: Զբոսաշրջության 
տնտեսական զարգացումը բնութագրվում է համաշխարհային տնտեսական շուկայի 
տպավորիչ ցուցանիշներով: Սրանք ցույց են տալիս, որ աշխարհի բազմաթիվ երկրներում 
զբոսաշրջությունը դինամիկ զարգացող ճյուղերից է, և որ նրա դերն անընդհատ աճում է:  

Աշխարհում զբոսաշրջության զարգացումը խթանում են գիտատեխնիկական առաջ-
ընթացը, բնակչության կյանքի որակի բարելավումը, արձակուրդների և ազատ ժամանա-

                                             
1 WTTC “The Economic Impact of Travel & Tourism 2013”. 
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կի տևողության երկարացումը, տնտեսական և քաղաքական կայունությունը, մի շարք այլ 
գործոններ:  

Շատ երկրների տնտեսությունների առանցքային հիմքը հենց զբոսաշրջության ճյուղն 
է: Թեև զբոսաշրջային շուկայի սպառողը հիմնականում վճարվող արձակուրդով տնտե-
սապես ակտիվ բնակչությունն է, այնուամենայնիվ սպառողների կազմը ընդլայնվել է: 
Վերջին տարիներին զբոսաշրջության ոլորտում աճել է գործնական ուղևորությունների, 
ինչպես նաև թոշակային տարիքի տարեցների ճամփորդությունների քանակը: Գործնա-
կան ուղևորությունները, օրինակ, 2009 թ. 7.8% անկումից հետո 8.4%-ով աճել են 2010 թ. 
և գրեթե 9%-ով` 2011 թ.1: Այսպիսով, չնայած այն հանգամանքին, որ 2012 թ. այս ոլորտի 
աճը շատ չնչին է եղել, այդուամենայնիվ, Ճամփորդության և զբոսաշրջության համաշ-
խարհային խորհրդի կանխատեսումների համաձայն` ունի աճի միտում: Մեր երկիր, նույն 
կազմակերպության տվյալներով, գործնական նպատակներով այցելած զբոսաշրջիկները 
կազմում են 32%, գրեթե 10%-ով ավելի, քան 2007 թ.: 

 
Հոդվածում դիտարկվել է զբոսաշրջության ազդեցությունը ազգային տնտեսության վրա: Բնու-

թագրվել են այդ ազդեցության աստիճանը գնահատող հինգ հիմնական տնտեսական գործառույթ-
ները: Դրանք են` արտադրական, բնակչության զբաղվածության ապահովման, եկամտի ստեղծ-
ման, տարածքային զարգացման անհամաչափությունների նվազեցման, վճարային հաշվեկշռի 
հարթեցման: Այդ գործառույթների ցուցանիշները ներկայացված են իրենց դինամիկայի մեջ: 

 
АКОП АРШАКЯН  

 
РОЛЬ ТУРИЗМА В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье рассмотрено воздействие туризма на национальную экономику. Охарактеризованы 

пять важнейших экономических функций, которые обуславливают степень этого воздействия: 
производство, обеспечение занятости населения, создание дохода, уменьшение неравномерности 
регионального развития, нивилирование платежного баланса. Данные перечисленых функций 
представлены в динамике.  

 
HAKOB ARSHAKYAN  

 

THE ROLE OF TOURISM IN THE SYSTEM OF NATIONAL ECONOMY 
 

In this work the impact of tourism on the national economy is presented. We consider five 
important economic functions that determine the extent of the impact of tourism on the national 
economy such as production, employment, income generation, reduction of regional development 
unsustainability, balance of payments equilibrium support. These functions listed in the work presented 
in dynamics. 

                                             
1 Global Business and travel Association convention 2012. 
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ՏԻԳՐԱՆ ԴԱՎԹՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ 

ԱՐՏԵՐԿՐԻ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր. մրցունակություն, հարմարվողականություն, 
մրցակցային առավելություններ, մարքեթին-
գային կողմնորոշվածություն, որակ 

 
Ներկայում հայրենական ապրանքարտադրողների գլխավոր նպատակներից մեկը 

մրցունակ արտադրանքի թողարկումն է: Դրան հասնելու համար անհրաժեշտ է նախ 
զարգացնել և կատարելագործել մրցունակության կառավարման մեթոդները: Արտերկրի 
կազմակերպությունների փորձը ցույց է տալիս, որ մրցունակության կառավարման հա-
մար մեծ հնարավորություններ առկա են ոչ միայն արտաքին գործոնների ոլորտում, այլև 
կազմակերպության ներքին միջավայրում:  

Կազմակերպության մրցունակությունը տնտեսագիտական բարդ կատեգորիա է: 
Դրան առնչվող տնտեսագիտական գրականության ուսումնասիրության հիման վրա 
առանձնացրել ենք երեք հիմնական բնութագրիչներ. 

• նախ և առաջ` կազմակերպության հարմարվողականություն (ադապտացիա) ար-
տաքին միջավայրի փոփոխություններին, 

• մրցակցային առավելություն ` համալիր մարքեթինգի շրջանակներում, 
• տնտեսական գործունեության արդյունք (մրցակիցների համեմատությամբ): 
Վերոնշյալից հետևում է, որ կազմակերպության մրցունակության կառավարման 

կարևոր ուղղություններից է մրցակցային առավելությունների և հարմարվողական հատ-
կանիշների բարելավման մեթոդների մշակումը: 

Կազմակերպության հարմարվողականության հիմնական տեսակներն են. 
1. հարմարվողականությունը շուկայի կոնյունկտուրայի փոփոխությանը, 
2. հարմարվողականությունը տեխնիկական և կազմակերպչական բնույթի նորարա-

րություններին, 
3. հարմարվողականությունը սոցիալ-քաղաքական իրավիճակին: 
Հարմարվողականության ամեն տեսակի համար որոշվում են դրա ռազմավարական 

նպատակները: Առաջին տեսակի ռազմավարական նպատակները զբաղեցրած շուկայի 
սեգմենտի տնօրինումը և նոր սեգմենտների գրավումը, արտադրության դիվերսիֆի-
կացումը, նոր արտադրատեսակների յուրացումը, արտադրվող արտադրանքի առավելու-
թյունների պահպանումը և շուկա դուրս բերումն են: Երկրորդ տեսակի ռազմավարական 
նպատակները հանգում են նոր մտքերին և տեխնոլոգիաներին, նոր տեսակի նյութերի 
իրացմանը, արտադրանքի կառուցվածքի և դիզայնի կատարելագործմանը: Երրորդ 
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տեսակի համար կարելի է առանձնացնել հետևյալ ռազմավարական նպատակները. քա-
ղաքական ռեժիմի առավելությունների օգտագործում, երաշխիքների ստացում և իշխա-
նական մարմինների պաշտպանական միջոցառումների օգտագործում, երկրում սոցիա-
լական իրավիճակի օգտագործում: 

Կազմակերպության մրցունակության հաջորդ կարևոր բնութագիրը մրցակցային 
առավելությունն է, որը պայմանականորեն կարելի է բաժանել երկու կատեգորիայի. 

1. առավելություն կարողությունների հաշվին, 
2. առավելություն ռեսուրսների հաշվին: 
Առաջին կատեգորիան պայմանավորված է մարքեթոլոգների և վաճառողների աշ-

խատանքի արդյունավետությամբ և ներառում է նոու-հաու` հետազոտություններում և 
նախագծերում, մարքեթինգային հնարավորությունների հմուտ օգտագործում, վաճառքի 
խթանման կազմակերպման կարողություններ, արտադրության և իրացման բոլոր օղակ-
ների նախաձեռնողականություն և այլն: 

Կազմակերպության հարմարվողականությունը և մրցակցային առավելությունները 
մրցունակության միայն պոտենցիալ կողմն են, որ, որոշակի հանգամանքներում, կարող 
են նաև չիրականանալ: Մինչդեռ տնտեսական գործունեության արդյունքները մրցունա-
կության ապահովման գործում իրական հաջողությունների անմիջական արտացոլանքն 
են, այդ իսկ պատճառով պետք է օգտագործվեն որպես մրցունակության չափման 
միավորներ1: 

Կազմակերպության և արտադրանքի մրցունակության բարելավման կարևորագույն 
գործիք է մարքեթինգային կողմնորոշվածությունը: Անգլիացի հետազոտող Վ.Շոուն 
գերմանական և անգլիական մեքենաշինական գործարանների հետազոտության հիման 
վրա, որպես երկարաժամկետ հաջողության և մրցունակության բարելավման հիմնական 
մեթոդ առանձնացրել է կազմակերպության մարքեթինգային կողմնորոշվածության ավելի 
բարձր աստիճանը2: 

Փորձը ցույց է տալիս, որ մարքեթինգային կողմնորոշվածությամբ կազմակերպու-
թյուններում հարմարվողականության և մրցակցային առավելությունների մակարդակը 
շատ ավելի բարձր է, քան այնտեղ, որտեղ մարքեթինգի ներդրման ցածր մակարդակ է 
արձանագրված: 

Մարքեթինգային կողմնորոշվածություն ունեցող կազմակերպությունների կառավար-
ման համակարգում հատուկ տեղ պետք է գրավի ռազմավարական մարքեթինգը, որը, 
համաձայն ISO 9000 ստանդարտի, օբյեկտի կյանքի պարբերաշրջանի առաջին փուլը և 
կառավարման առաջին ընդհանուր գործառույթն է: Դրա հիմնական նպատակը կազմա-
կերպության և արտադրանքի մրցունակության նորմատիվների մշակումն է` հիմնվելով 
ապրանքների, սպառողների և մրցակիցների ուսումնասիրության վրա: Մրցակցային 

                                             
1 Решетникова Т.П., Методы оценки конкурентоспособности предприятия, Вестник Нижегородського ун-та, 
2001. 
2 Мильнер Б.З., Теория организации: учебник, 2-е изд., М., ИНФРА-М, 1999. 
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պայքարի պայմաններում, եթե կազմակերպությունը ռազմավարական մարքեթինգի 
սկզբնական փուլում փորձում է միջոցներ խնայել` ի հաշիվ վերլուծության, կանխատես-
ման և մրցունակության ապագա ուղղությունների տնտեսագիտական հիմնավորման գոր-
ծառույթների իրականացման, ապա հետագայում կրում է կորուստներ, որոնք հարյուրա-
պատիկ գերազանցում են ավելի վաղ խնայված գումարը1: 

Ռազմավարական մարքեթինգի հիմնական գործիքներից մեկը կանխատեսումն է, 
որի միջոցով կարելի է գնահատել տարբեր շուկայական գործոնների ազդեցությունը 
կազմակերպության մրցունակության վրա և, հետևաբար, կառավարել այն: Գոյություն 
ունի մրցունակության կանխատեսման երեք հիմնական մեթոդ. մասնագետների փորձա-
գիտական գնահատական, էքստրապոլյացիա և մոդելավորում: Բացի դրանից, գործնա-
կանում ավելի հաճախ կարելի է հանդիպել կանխատեսման սցենարների մշակման տեխ-
նիկայի: Մ.Պորտերն իր գրքում խորհուրդ է տալիս օգտվել հենց այս եղանակից, քանի որ 
թույլ է տալիս խուսափելու միակողմանի կանխատեսման վտանգներից և խթանում 
կառավարիչներին` հստակ շարադրելու իրենց նախադասությունները2: 

Մրցունակության կառավարման համակարգի բարդությունը, հիպերմրցակցության 
զարգացումը, միջազգային կոոպերացումը և շուկաների գլոբալացումը պահանջում են 
միջազգային մակարդակով մրցունակության ավելի խորը ստանդարտացում: Միջազ-
գային կազմակերպությունների կողմից մշակված որոշ նորմատիվային-մեթոդական 
փաստաթղթեր պետք է պարտադիր լինեն բոլոր տեսակի կազմակերպությունների հա-
մար` անկախ դրանց սեփականության տեսակից: Օրինակ` որակի կառավարման համա-
կարգը` ISO 9000 միջազգային ստանդարտների հիման վրա, ապրանքների և ծառա-
յությունների սերտիֆիկացման միջազգային համակարգը և այլն: 

20-րդ դարի վերջին քառորդում որակյալ արտադրանքի ստացման խնդիրը լուծվում 
էր որակի կառավարման համակարգի ստեղծմամբ: Դրա համակարգայնության սկզբուն-
քը դրսևորվում է հետևյալում. կառավարման օբյեկտ է որակի ձևավորման գործընթացը, 
կառավարչական որոշումների բազա են որակի ձևավորման գործընթացի և դրա վրա 
ազդող գործոնների վերլուծության արդյունքները, կազմակերպության կառուցվածքը 
պետք է համապատասխանի որակի ոլորտում ունեցած նպատակներին և ռազմավարու-
թյանը: Այսինքն` որակի համակարգը ինտեգրվում է ընդհանուր արտադրական գործըն-
թացին` ընդգրկելով բոլոր ծառայությունները` կապված արտադրանքի արտադրության և 
իրացման հետ, և կատարելագործվում է կազմակերպության գործունեության մյուս կողմե-
րին համահունչ. կազմակերպչական, տեխնիկական, տեխնոլոգիական, տնտեսական, 
իրավական և սոցիալական: 

80-ականների վերջին «Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպությունը» (ISO), 
որակի խնդրին համակարգային մոտեցման հարուստ փորձ ունեցող խոշորագույն կազ-
մակերպությունների հետ համատեղ, մշակեց ISO 9000 սերիայի ստանդարտները: Փոր-

                                             
1 Ламбен Ж.-Ж., Стратегический маркетинг, Европейская перспектива, СПб., “Наука”, 1996. 
2 Портер М.Е., Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран, М., 1993. 
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ձագետների կարծիքով` Եվրոպայի անցումով համաեվրոպական շուկայի` պայմանագրե-
րի 90%–ի դեպքում սպառողը մատակարարից պահանջում է վերոնշյալ սերիայի ստան-
դարտին համապատասխանող որակի համակարգի առկայություն: ISO 9000 ստան-
դարտին համապատասխան սերտիֆիկացված որակի համակարգ ունենալու անհրաժեշ-
տությանը հաճախ են բախվում նաև հայաստանյան կազմակերպությունները, որոնք պայ-
մանագրեր են կնքում արտերկրի ֆիրմաների հետ: 

Սերտիֆիկացված որակի համակարգի առկայությունը կազմակերպությանը տալիս է 
մի շարք առավելություններ. հուսալի ֆիրմայի համբավի ստեղծում, միջազգային ճանա-
չում և իրավահավասար գործընկերոջ փնտրման գործընթացի հեշտացում, ազգային և 
միջազգային կանոնադրություններին հետևելուն նպաստում, աշխատանքի արտադրողա-
կանության բարձրացում, ծախսերի կրճատում, արտադրական և ֆինանսական կարգա-
պահության ամրապնդում և այլն: 

2002 թ. «Լլոյդի Ռեգիստրի» կողմից անցկացվել է հետազոտություն ISO 9000 ստան-
դարտի որակի համակարգ ունեցող կազմակերպություններում: Դիտարկվող ընտրանքում 
եղել է 222 մեքենաշինական գործարան: Ստացված տվյալները վկայում են, որ խոշոր 
կազմակերպություններում շահութաբերությունը աճել է 4,4%-ով (միջին այդ ցուցանիշը 
կազմել է 1,9%), մեկ աշխատողի հաշվով վաճառքի ծավալը հասել է 93,5 հազ. դոլարի 
(աճել է 47 հազ. դոլարով), մեկ աշխատողի հաշվով եկամուտը` 3,6 հազ. դոլարի (աճել է 
0,9 հազ. դոլարով): Այսպիսով, կազմակերպությունները, որոնք ներդրել են ISO 9000 
որակի համակարգ, 2-3 անգամ ավելի արդյունավետ են աշխատում, և նրանց տնտե-
սական ցուցանիշները զգալիորեն գերազանցում են աճի միջին ցուցանիշները: Նմանա-
տիպ արդյունքներ են գրանցվել նաև մանր ու միջին կազմակերպությունների խմբում1: 

Հայաստանի Հանրապետությունը Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպու-
թյունում ներկայացնում է Ստանդարտացման ազգային ինստիտուտը: 1994 թ. ՀՀ-ն ԻՍՕ-
ի թղթակից, իսկ 1997 թ.` լիիրավ անդամ է: 

Կազմակերպության մրցունակության կառավարման վերոնշյալ մեթոդների իրացումը 
և զարգացումը աշխատատար են, որ պահանջում է համակարգային մոտեցում` մեծ ծա-
վալի կառավարչական, տեխնիկական, տեխնոլոգիական և այլ միջոցառումներ իրակա-
նացնելիս: Այդ խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է ստեղծել մրցունակության բարելավ-
ման ինտեգրված հայեցակարգ, որն իր մեջ կներառի մրցունակության կառավարման մե-
թոդներ, մրցունակության կառավարումն ապահովող կազմակերպչատնտեսական մեխա-
նիզմներ և կսահմանի կազմակերպության ռազմավարական նպատակներն ու զարգաց-
ման ուղղությունները` ելնելով մրցունակության առկա մակարդակից:  

 

                                             
1 Динес В.А., Яшин Н.С., Проблемы качества и конкурентоспособности промышленной продукции. // 
Проблемы экономической истории и теории, Саратов, СГУ, 1999. 
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Հոդվածում վերլուծված է կազմակերպության մրցունակության տնտեսագիտական բովանդա-
կությունը: Ներկայացված են մրցունակության բարելավման հիմնական մեթոդները` հաշվի առնե-
լով արտերկրի կազմակերպությունների փորձը: Արվել է նաև առաջարկություն` քննարկված 
մեթոդների արդյունավետ կիրառման վերաբերյալ: 

  
ТИГРАН ДАВТЯН 
 

ЗЗААРРУУББЕЕЖЖННЫЫЙЙ  ООППЫЫТТ  ИИ  ССУУЩЩЕЕССТТВВУУЮЮЩЩИИЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  
ККООННККУУРРЕЕННТТООССППООССООББННООССТТИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ    

 
В статье проанализирована эконометрическая сущность конкурентоспособности организации. 

Выделены основные методы повышения конкурентоспособности, учитывая опыт зарубежных 
организаций. Сделано предложение по эффективному применению обсужденных методов.  

 
TIGRAN DAVTYAN  

 
FOREIGN EXPERIENCE AND EXISTING PROBLEMS OF INCREASING OF 

COMPETITIVENESS OF AN ENTERPRISE 
 

The article analyzes the econometric nature of competitiveness of an enterprise. It highlights basic 
methods for increasing of competitiveness of an enterprise, taking into account the experience of 
foreign enterprises. There is an also a proposal in the article for effective appliance of discussed 
methods for increasing of competitiveness. 

 
 
 

ԱՄԱԼՅԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ  

 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԸՍՏ ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼՈՒ «ԹՈՒՂԹ 

ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ  
 

Հիմնաբառեր. հանրային կառավարում, պետական պաշտոնյա, 
իշխանավորների վարքականոն 

 
Հասարակական կյանքի երևույթները հասկանալու համար դրանք ամենից առաջ 

պետք է դիտարկել պատմական զարգացման մեջ: Սա առավել ևս արդարացի է հան-
րային կառավարման ձևավորման և էվոլյուցիայի հիմնական օրինաչափությունների 
պարզաբանման հետազոտական նպատակադրման տեսակետից: 

Հայ կառավարչական մտքի ուսումնասիրությունը, որպես գիտական խնդիր, համե-
մատաբար նոր երևույթ է և կարևոր տեսական ու գործնական նշանակություն ունի 
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կառավարման ազգային համակարգի ձևավորման համար, ինչն իր մեջ ներառում է 
սեփական ազգամշակութային յուրահատկությունները և ձեռքբերումները:  

Պատմության ուսումնասիրությունը, ամեն ինչից զատ, մեզ հնարավորություն է ըն-
ձեռում գործադրելու սեփական դրական փորձը, ինչպես նաև խուսափելու թույլ տված 
սխալներից:  

Ամեն մի դարաշրջան իր ըմբռնումներն ունի հանրային կառավարման վերաբերյալ: 
Դրանց վերլուծությունը կարող է հիմք լինել հանրային կառավարման ազգային առանձ-
նահատկությունները բացահայտելու, սեփական փորձն ու այդ առանձնահատկություն-
ները համատեղելու հանրային կառավարման արդյունավետության համար: 

Իսկապես, «միայն հավաստի իմանալով սեփական ազգային առանձնահատկություն-
ները` հնարավոր է մշակել կառավարման ուրույն համակարգ, ապահովել դրա արդյու-
նավետ գործառությունը»1: 

Պետականակերտումը ենթադրում է ոչ միայն զարգացած երկրների փորձի ուսումնա-
սիրում և ներդրում, այլև ընկալում և իմաստավորում` սեփական ազգամշակութային 
առանձնահատկությունները հաշվի առնելով: Հայաստանը պետական կառավարման և 
բավական հարուստ փորձ ունի, որը պետք է վերհանել և ներդաշնակել ժամանակի 
հրամայական պահանջներին: 

Պետական իշխանության ամրապնդման հիման վրա Հայաստանում արդյունավետ 
կառավարման համակարգի ստեղծումը հնարավորություն կտա կազմակերպելու կայուն 
զարգացող, սոցիալական կողմնորոշմամբ տնտեսություն, զարգացած մարդկային ռե-
սուրսներով հարուստ երկիր: Դրա համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել հանրային կա-
ռավարման ոլորտի պատմությունը, օգտագործել դարերի ընթացքում կուտակված լավա-
գույն փորձը: 

Այսպիսով, միայն անցյալի և ներկայի կապի և համեմատության միջոցով է հնարա-
վոր ավելի խորը և բազմակողմանի իմաստավորել հանրային կառավարման համակար-
գը և նրա հաստատությունների նշանակությունն ու էությունը: 

12-րդ դարում ապրել և ստեղծագործել է մեծագույն քաղաքական ու եկեղեցական 
գործիչ, բանաստեղծ Ներսես Շնորհալին (1101–1173 թթ.), որի «Թուղթ ընդհանրական» 
աշխատությունը պարունակում է դրույթներ հանրային կառավարման, ղեկավարի կեր-
պարի, սոցիալական արդարության վերաբերյալ: Ծնվել է 1101 թ. Կիլիկիայի Տլուք գավա-
ռի Ծովք ամրոցում, Ապիրատ Պահլավունի իշխանի ընտանիքում, մինչև կյանքի վերջն 
ապրել և ստեղծագործել է Հռոմկլայում: 1166–1173 թթ. եղել է Հայոց եկեղեցու կաթողի-
կոսը2: Նրա պատվիրանների հիմքում ընկած է քրիստոնեական արժեհամակարգը:  

                                             
1  Միրզոյան Վ., Կառավարման փիլիսոփայություն, Եր., «Իրավունք», 2010, էջ 129: 
2  Մանրամասն տե՛ս  Հակոբյան Գ., Ներսես Շնորհալի, Եր., Հայկ. ՍՍՌ գիտ. ակադեմիայի հրատ., 1964, 
298 էջ: Մադոյան Ա., Ներսես Շնորհալի. Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչները V–XVIII դդ., Եր., Երևանի հա-
մալս. հրատ., 1976, էջ 256–259: 
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Շնորհալու ողջ գործունեությունը հիմք է տալիս ասելու, որ նա «հայոց ամենափառա-
վոր հայրապետներից մեկն է, որն առաջինը հաստատ և որոշ ձև տվեց հայոց դավանու-
թյանը, հայոց ծիսակատարություններին` պատճառաբանություններով և խելացի դատո-
ղություններով»1:  

«Թուղթ ընդհանրականը» բաղկացած է երկու մասից. առաջինն ուղղված է հոգևորա-
կանությանը, երկրորդը` աշխարհիկ դասի ներկայացուցիչներին: Առաջին էջում, դիմելով 
իր երկտեսակ լսարանին, Շնորհալին փաստորեն վկայում է հայ ժողովրդի սփռվա-
ծության հանգամանքը: «Դիմում եմ հայ ժողովրդի բոլոր հավատացյալներիդ` արևելքում` 
մեր Հայաստան աշխարհի մեջ բնակվողներիդ, արևմուտքում` պանդխտությամբ թափա-
ռողներիդ, տարբեր երկրներում այլալեզու ազգերի մեջ դեգերողներիդ, մեր մեղքերի 
պատճառով աշխարհի բոլոր ծայրերում` քաղաքներում, դղյակներում, գյուղերում ագա-
րակներում ցրվածներիդ»2:  

Նա դժգոհում է ազգային կենտրոնացված պետության բացակայությունից, քանի որ 
հնարավորություն չկա համախմբելու մարդկանց. «Թագավորանիստ քաղաք և հանրա-
ժողով էլ չունի մեր ազգը, որպեսզի այնտեղ հայրապետական և վարդապետական Աթո-
ռին նստելով` աստվածային պատվիրանները սովորեցնենք մեր ժողովրդին»3: Իսկ այդ 
պատվիրաններն են` «սեր, խոնարհություն, ողորմածություն, անոխակալություն»: 

Աշխատության առաջին մասում Շնորհալին սահմանել է հոգևորականության ներկա-
յացուցիչների համար նախատեսված վարքականոններ: Նա հորդորում է հոգևորական-
ներին` չզբաղվել աշխարհիկ գործերով, հոգատար լինել աղքատների և կարիքավորների 
նկատմամբ, հարբեցողությանը չտրվել, զերծ մնալ ստախոսությունից և չարախոսությու-
նից: Եվ ընդհակառակն, գովաբանում է այն հոգևորականներին, ովքեր հարստացնում են 
իրենց գիտելիքները և դրսևորում առաքինի վարք:  

Ներսես Շնորհալին, մեծ տեղ հատկացնելով կրոնի և եկեղեցու հանրային դերակա-
տարմանը, միաժամանակ նշում է, որ միայն հավատով հնարավոր չէ իրականացնել 
մարդկանց կրթությունն ու դաստիարակությունը. «Հավատով միայն, առանց գործերի, ոչ 
ոք չի կարող իր անձը աստծո տաճար դարձնել: Հավատն առանց գործերի, և գործն 
առանց հավատի` երկուսն էլ մեռյալ են»4: 

«Թուղթ ընդհանրականի» երկրորդ մասում Շնորհալին դիմում է իշխաններին, 
քաղաքացիներին, երկրագործներին, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր տեղն ու դերը 
հասարակության մեջ:  

Դիմելով իշխաններին` նա հորդորում է. «Անիրավությամբ մի վարվեք հպատակների 
հետ` ծանր և դժվարակիր հարկեր դնելով, որոնք չեն կարող կրել, այլ յուրաքանչյուրին 
օրենքով և ըստ իր կարողության չափի»5:  
                                             
1 Տե՛ս  Մելիք-Թանգյան Ն., Հայոց եկեղեցական իրավունքը, Ս.Էջմիածին, 2011, էջ 451: 
2 Ներսես Շնորհալի, Թուղթ ընդհանրական, Եր., Իրավունք, 2009, էջ 17: 
3 Նույն տեղում, էջ 22: 
4 Նույն տեղում, էջ 82: 
5 Նույն տեղում, էջ 76: 
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Յուրաքանչյուրին պետք է գնահատել և վարձատրել ըստ իր կարողության` պահպա-
նելով արդարության սկզբունքը. «Կերակուրների բաշխումը ևս պետք է լինի յուրաքան-
չյուրին ըստ աշխատանքի` շատ կամ քիչ»1: Շնորհալին միաժամանակ հիշեցնում է. 
«Աղքատին քեզ անիծելու պատճառ մի տուր, որպեսզի քեզ չարիքով չհատուցի»2: 

Իշխանավորների նկատմամբ հավատի մասին է Ներսես ՇՆորհալու հաջորդ պատ-
գամը: «Մի խաբեք, մի ստեք ոչ ձեր հպատակներին, ոչ էլ օտարներին, այլ երբ որևէ 
մեկին խոսքով բարիք խոստանանք, նույնը գործով կատարեք, քանզի այն հաճո է և՛ 
Աստծուն, և՛ մարդկանց»3: 

Շնորհալին պայքարում է ավատատիրական հասարակարգում օրինականության 
պահպանման համար: Դիմելով իշխաններին` նա պահանջում է արդարությամբ մարդ-
կանց դատել, չդիմել կաշառքի օգնության. «Անիրավությամբ մի՛ դատեք որևէ մեկին, այլ 
ուղիղ դատաստան արեք, կողմերից մեկին սիրելը, ատելությունն ու ոխակալությունը կամ 
որևէ մեկից սպասվելիք պատիվը թող պատճառ չլինեն, որ դատի ժամանակ անիրավին 
արդարացնեք»4: 

Շնորհալին փորձել է իշխաններին ուղղորդել, որպեսզի նրանք կարողանան ճիշտ 
օգտագործել իրենց ենթակաների հնարավորությունները. «Ձեր իշխանության ենթակա 
մարդկանց մի ծառայեցրեք անբան կենդանիների նման, որոնք բնությամբ ծառայում են 
մարդկանց, և խիստ ու անտանելի գործեր մի տվեք նրանց»: 

Աշխատանքային հարաբերությունների վերաբերյալ է հետևյալ պատվիրանը. «Աշխա-
տաժամերը պակասեցրեք, առատ կերակուրներով գոհացրեք նրանց աշխատանքի ըն-
թացքում և չափից ավելի մի ծանրաբեռնեք, որպեսզի կարողանան իրենց վաստակով 
իրենց աղքատ տների և զավակների կյանքն ապահովել և արքունական հարկերը վճա-
րել»5: Անդրադառնալով զինվորների և ծառայողների համար նշանակված թոշակներին` 
նա հորդորում է` դրանք «մի պակասեցրեք», որովհետև նրանք ծառայում են պետու-
թյանը: 

Շնորհալին, դիմելով քաղաքացիներին, նրանցից պահանջում է, որ հարգեն գյուղի 
բնակիչներին, որովհետև նրանք ոչ թե «տգետ» են, այլ «արդարամիտ»: 

Երկրագործներին և համայն մարդկությանը Շնորհալին պատգամում է լինել բարոյա-
կան, կարեկից, բարի և աստվածապաշտ: 

Դիմելով կանանց` նա հորդորում է լինել «պարկեշտ, բարեձև», չդառնալ «մեղքի գաղ-
թակղության» պատճառ, լինել օրինավոր մայրեր:  

Շնորհալին «Աստծո իշխաններին» ասում է. «Աստվածային պատվիրանների խրատն 
ուղղեք նաև ձեզ` աշխարհիկ կենցաղավարություն ունեցողներիդ: Նախ և առաջ` իշխան-

                                             
1 Նույն տեղում, էջ 75: 
2 Նույն տեղում, էջ 81: 
3 Նույն տեղում, էջ 85: 
4 Նույն տեղում, էջ 81: 
5 Նույն տեղում, էջ 75: 
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ներիդ, որ մեր այս դժվար ժամանակներում տարբեր վայրերում տիրում եք զորքերի և 
գավառների վրա` շատ թե քիչ»1:  

Քանի որ զինվորական դասը ազդեցիկ խավ էր Կիլիկիայում, հետևաբար Շնորհալին 
դիմում է նաև նրանց` հորդորելով հնազանդ լինեն իրենց տերերին 2: 

Իշխանավորի անձնային հատկանիշները նպաստում են նրա հեղինակության բարձ-
րացմանը: Ահա Շնորհալու մոտ կարդում ենք շատ կարևոր մի հորդոր. «Ռամիկ մարդը, 
երբ ստում է կամ մի այլ վատ բան գործում, այնքան ակնհայտ չի լինում, ոչ էլ հրա-
պարակայնորեն է նախատվում, իսկ մեծատունի պարագայում փոքր սխալն իսկ պատ-
ճառ է դառնում, որ մերձավորները հայհոյեն և թշնամություն անեն»: Նրանք օրինակ են 
իրենց ենթակաների համար, ուստի և Շնորհալին զգուշացնում է. «Մեծերի պատվիրա-
hնազանցությունները առիթ են տալիս, որ չարը սիրողները չարության օրինակ առնեն 
նրանցից»3: Նա կոչ է անում իշխաններին` լինել համբերատար և «բարկությունից 
դրդված» որևէ որոշում չընդունել, որը կարող է ճակատագրական դեր խաղալ: 

Հասարակության մեջ գոյություն ունեցող սոցիալական և իրավական անարդարու-
թյունների քննադատությունը Շնորհալու աշխատության արժեքավոր կողմն է: Նա վեր 
բարձրանալով միջնադարյան քրիստոնեական աշխարհայացքի մակարդակից` տեսնում է 
իրական կյանքը, գոյություն ունեցող անիրավությունները, բողոքում դրանց դեմ: Շնոր-
հալու առաջադիմությունն այն է, որ խիստ քննադատության է ենթարկում հասարակու-
թյան բոլոր խավերին4:  

Ներսես Շնորհալու «Թուղթ ընդհանրականը» պահպանել է իր արդիականությունը, 
քանի որ անդրադառնում է կառավարման այնպիսի սկզբունքների, ինչպիսիք են` կառա-
վարչի հեղինակությունն ու անհատական պատասխանատվությունը, աշխատանքի վար-
ձատրության գործուն համակարգի ապահովումը, հանրային կյանքում կարգ ու կանոնի և 
արդարության հաստատումը: 

Այսպիսով, «Թուղթ ընդհանրականը» այսօր էլ պետական ծառայողների համար 
երաշխավորելի բարոյախրատական կոդեքս է:  

 
Հոդվածում դիտարկվում է Ներսես Շնորհալու «Թուղթ ընդհանրական» աշխատությունը` որ-

պես հայ կառավարչական մտքի արժեքավոր դրսևորում: Այն բնութագրվում է իբրև յուրօրինակ 
բարոյախրատական կոդեքս` ուղղված և՛ իշխանավորներին, և՛ եկեղեցականներին: 

 

                                             
1 Նույն տեղում, էջ 80: 
2 Նույն տեղում, էջ 89: 
3  Նույն տեղում, էջ 85: 
4 Տե՛ս  Հակոբյան Գ., Ներսես Շնորհալի, Եր., Հայկ. ՍՍՌ գիտ. ակադեմիայի հրատ., 1964, էջ 212: 
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АМАЛИЯ МАНУКЯН  
 

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОГЛАСНО ПРОИЗВЕДЕНИЮ НЕРСЕСА ШНОРАЛИ 
«ПОСЛАНИЯ»  

 
В статье рассматривается произведение Нерсеса Шнорали “Послания” как одно из лучших 

проявлений армянской управленческой мысли. Оно считается своеобразным морально-нравствен-
ным кодексом как для представителей власти, так и для духовенства церкви. 

 
AMALYA MANUKYAN  

 
PUBLIC MANAGEMENT ACCORDING TO PUBLICATION ,,TRAP OF GLORY,, 

 
Publication of Nerses Shnorhali "Messages" is one of the best works of the Armenian administrative 

idea who reflects behaviour of authorities. "Messages" original moral code both for representatives of 
authorities, and for representatives of churches. 

 
 
 
 

ՄԱՐԳԱՐԻՏ ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ 
Լաբորանտ, ՀՊՏՀ 

 
ՀՀ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հիմնաբառեր. մրցունակություն, կրթություն, գործոններ 
 
Մրցակցությունը համընդհանուր տնտեսագիտական կատեգորիա է, որ պայմանա-

վորված է նրա ձևավորման, զարգացման և գոյության ժամանակային ընդգրկմամբ: Ըստ 
այդմ` բնորոշվում է տարբեր սահմանումներով: Հայտնի տեսաբան Մայքլ Պորտերը 
մրցակցություն կատեգորիայի մեկնաբանման ասպեկտների բազմազանության մեջ 
շեշտում է մրցունակության և արտադրողականության կապը1: Մրցակցությունն ու մրցու-
նակությունը հանդես են գալիս տնտեսական գործունեության բոլոր մակարդակներում: 
Այս հոդվածի բուն նպատակը ՀՀ ազգային մրցունակության վերլուծությունն է` նրա 
առանցքային գործոնների բացահայտմամբ: Միջազգայնորեն ճանաչված է երկրների 
մրցունակության գնահատման համաշխարհային ինդեքսը, որի ցուցիչները ներկայաց-
վում են Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից հրապարակվող §Մրցունակու-
թյան համաշխարհային զեկույցում¦: Այստեղ ամրագրվում են մրցակցային միջավայրի 
                                             
1  Christian H. M. Ketels, Michael Porter’s Competitiveness Framework - Recent Learnings and New Research 
Priorities, Business Media 2006, pg. 2. 
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գործոնները և դրանց գնահատականները` 0-7 բալային սանդղակով առանձին-առանձին, 
ապա` գործոնների ընդհանուր ազդեցությունը` տվյալ երկրի Մրցունակության համաշ-
խարհային ինդեքսը (ՄՀԻ):  

 

ØñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 
ÇÝ¹»ùë
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2007 2008 2009 2010 2011

ÐÐ ØÐÆ 2007-2011
 

Գծապատկեր 1. ՀՀ մրցունակության համաշխարհային ինդեքսը1 
      

Ստորև ներկայացնում ենք մրցունակության ինդեքսը կազմող գործոնները և դրանց 
գնահատականները հինգ տարվա կտրվածքով (տե՛ս աղյուսակ 1):  

Աղյուսակ 1 
Մրցակցային միջավայրի գործոնների գնահատականները2 
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2007 3.5 2.9 4.7 5.1 3.4 3.7 4.6 3.7 2.6 2.5 3.3 2.8 
2008 3.5 3.2 4.8 5 3.5 3.7 4.6 3.8 2.7 2.7 3.3 2.7 
2009 3.5 3.5 4.2 5.4 3.7 3.7 4.6 3.6 3 2.5 3.3 2.6 
2010 3.6 3.8 4.2 5.4 4 3.9 4.7 3.8 3.4 2.6 3.4 2.7 
2011 3.9 3.7 4.5 5.5 4.2 4.2 4.7 4 3.4 2.6 3.7 2.9 

 

                                             
1 Տվյալները վերցված են Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի «Համաշխարհային մրցունակության 
զեկույցի» 2007-2012 թթ. հրապարակումներից: 
2 Տվյալները վերցված են Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի «Համաշխարհային մրցունակության 
զեկույցի» 2007-2012 թթ. հրապարակումներից:  
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Մոդելի կառուցման նպատակով վերևում նշված գործոնները ներառել ենք երեք 
խմբերում՝ ըստ միմյանց հետ ունեցած բովանդակային կապի (տե՛ս աղյուսակ 2):  

 

Աղյուսակ 2 
Մրցակցային միջավայրի գործոնները՝ խմբավորված 

 

 Տարիներ Ինստիտուտներ և 
կրթություն 

(X1) 

Շուկայական 
իրավիճակ 

(X2) 

Տեխնոլոգիական 
պատրաստվածություն և 
բիզնես հայեցակարգ (X3) 

2007 3.90 3.30 2.90 
2008 3.96 3.40 2.90 
2009 4.14 3.27 2.97 
2010 4.30 3.43 3.17 
2011 4.40 3.60 3.33 

 
Գործոնները ներառել ենք երեք խմբերում, որոնք ներկայացնում են ՀՀ-ում կրթու-

թյան և տեխնիկական պատրաստվածության՝ նորամուծություններ իրագործելու ներուժի 
վերաբերյալ տվյալներ:  

Ներկայացված տվյալների հիման վրա կառուցենք ՀՀ մրցակցային միջավայրի 
բազմագործոնային ռեգրեսիոն մոդելը. 

Y = 2.73 - 0.6 X1 - 0.1 X2 + 1.14 X3 (1)  
որտեղ`      

Y-ը` ՀՀ մրցունակության համաշխարհային ինդեքսն է, 
X1-ը` ինստիտուտներ և կրթություն գործոնների խումբը, 
X2-ը` շուկայական իրավիճակ գործոնների խումբը, 
X3-ը` տեխնիկական պատրաստվածություն և բիզնես հայեցակարգ գործոնների 

խումբը: 
Մոդել 1-ի համար հաշվարկված R2 ցուցանիշը կազմում է 0.9958, որը վկայում է 

մոդելի բարձր որակի մասին: Մեկ այլ բնութագիր` ստանդարտ սխալի մեծությունը կազ-
մում է 0.0055, ինչը նույնպես մոդելի բարձր որակի երաշխիք է: 

Մոդել 1-ի բարձր որակը հիմնավորելու նպատակով ստուգվել է զրոյական վարկածը: 
Ընդունված է մոդելը համարել արդյունավետ, եթե զրոյական վարկածը ստուգելիս հավա-
նականությունը փոքր է լինում 0.05-ից` P<0.05: Մեր կողմից կառուցված բազմագոր-
ծոնային ռեգրեսիոն մոդելում P = 0.04: 

Բերված մոդելի X1 անկախ փոփոխականը, մյուս երկու գործոնների հավասարության 
պայմաններում, եթե փոփոխվում է 1 կետով, ապա դրա արդյունքում կախյալ փոփո-
խականը, այսինքն` մրցունակության ինդեքսը, փոփոխվում է -0.6 կետով: Նույն ձևով X2 
անկախ փոփոխականի 1 կետով փոփոխությունը հանգեցնում է ինդեքսի -0.1, իսկ X3 
փոփոխականի դեպքում` 1.14 կետի: Սա նշանակում է, որ ՀՀ մրցունակության ինդեքսի 
բարձրացման նպատակով անհրաժեշտ է շեշտը դնել տեխնիկական, տեխնոլոգիական 
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զարգացման, նորամուծությունների, ինչպես նաև բիզնեսի հայեցակարգային փոփոխու-
թյան վրա: 

Հարկ ենք համարում քննարկել նաև բազմագործոնային մոդելում անկախ փոփոխա-
կանների նշանների իմաստը: Առաջին երկու փոփոխականը ունեն բացասական նշան, 
այսինքն` կրթական հաստատությունների և ինստիտուտների քանակական աճը չի 
նպաստում մրցունակությանը: Նշված բնագավառներում անհրաժեշտ են ոչ թե քանակա-
կան, այլ որակական փոփոխություններ, որ, ի վերջո, կհանգեցնի մրցունակության բարե-
լավմանը: Այսպես` ուսումնական ծրագրերի, գնահատման չափանիշների վերանայումը, 
միջազգային լավագույն փորձի կիրառումը, աշխատանքի շուկայի պահանջների գնահա-
տումը և այդ պահանջներին համապատասխան մասնագետների պատրաստումը 
կպայմանավորեն որակական փոփոխություններ:  

Մրցակցային միջավայրի առանցքային գործոնների բացահայտման համար հաշվար-
կենք կոռելյացիայի գործակիցները այդ միջավայրի բոլոր գործոնների միջև (տե՛ս 
աղյուսակ 3): Աղյուսակում ներկայացված տվյալների ուսումնասիրությունից պարզ է դառ-
նում, որ մրցակցային միջավայրի մյուս գործոնների հետ ամենամեծ փոխկապվածու-
թյունն ունեն ինստիտուտները, բարձրագույն կրթությունը և վերապատրաստումը, ապ-
րանքային շուկայի վիճակը, աշխատանքային շուկայի վիճակը, տեխնոլոգիական պատ-
րաստվածությունն ու բիզնես միջավայրը (ամենամեծ փոխկապվածության գնահատման 
նպատակով հաշվի է առնվել տվյալ գործոնի կոռելյացիայի գործակցի ±0.7 և ավելի ար-
ժեքը մյուս գործոնների համեմատ): 

Այս վերլուծության կարևորությունը պայմանավորված է նրանով, որ թույլ է տալիս 
բացահայտելու մրցակցային միջավայրի այն առանցքային գործոնները, որոնց բարե-
փոխումը հնարավորություն կընձեռի արդյունավետ փոփոխությունների հասնելու ամբողջ 
մրցակցային միջավայրում: Տվյալ գործոններից անհրաժեշտ ենք համարում անդրադառ-
նալ հատկապես բարձրագույն կրթության գործոնին, քանի որ անընդհատ աճում է 
կրթության դերը, և երկրներն իրենց տնտեսությունները հիմնում են գիտելիքի, նորարա-
րական գաղափարների վրա: Կրթական ոլորտում, մասնավորապես, անհրաժեշտ քայլեր 
են ուսումնական ծրագրերի վերանայումը, դասավանդման նոր մեթոդների կիրառումը, 
գիտահետազոտական աշխատանքների ֆինանսավորման ավելացումը, միջազգային 
համալսարանների հետ փոխանակման ծրագրերի և համագործակցության ընդլայնումը, 
ուսանողների շարժունակության մեծացումը և այլն: Կրթական բարեփոխումները դոմի-
նոյի էֆեկտով իրենց ազդեցությունը կունենան միաժամանակ ութ գործոնների վրա, այդ 
թվում՝ տեխնոլոգիական պատրաստվածության և աշխատանքի շուկայի: Այդ բարեփո-
խումների և աշխատանքի շուկայի միջև կապը հատկապես արժանի է ուշադրության, 
քանի որ ներկայիս ուսումնական ծրագրերում անորոշ են մասնագիտական գիտելիքների 
ու իմացությունների գնահատման չափանիշները: Այս ամենը հանգեցնում է նրան, որ 
վերևում նշված խնդիրների պատճառով «փոշիանում են» որոշակի թվով մասնագետների 
պոտենցիալ կարողությունները, որոնց մի մասն էլ, չստանալով համապատասխան 
հմտություններ և գիտելիքներ, հեռանում է երկրից, ինչի արդյունքում ՀՀ-ն կորցնում է 
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զգալի մարդկային ռեսուրսներ: Ուստի, կարծում ենք, որ մարդկային ռեսուրսների և ներ-
ուժի օգտագործման առումով կրթական բարեփոխումների անհրաժեշտությունը հրա-
մայական է դարձել:  

 
Աղյուսակ 3 

Մրցակցային միջավայրի գործոնների փոխկապվածությունը 
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Ինստիտուտ 965 
 

0.58 -0.10 0.67 0.86 0.99 0.79 0.88 0.73 0.17 1.00 0.76 

Ենթակառուց. 0.58   -0.75 0.85 0.91 0.67 0.81 0.42 0.96 0.18 0.58 -0.02 
Մակրոտնտ. 
կայունություն 

-0.10 -0.75   -0.80 -0.55 -0.19 -0.43 0.23 -0.69 0.41 -0.10 0.43 

Առողջապահ. և 
միջն. կրթ. 

0.67 0.85 -0.80   0.88 0.71 0.72 0.30 0.89 -0.30 0.67 0.14 

Բարձրագույն 
կրթ. և վերապ. 

0.86 0.91 -0.55 0.88   0.91 0.92 0.68 0.97 0.14 0.86 0.38 

Ապրանքային 
շուկայի վիճակ 

0.99 0.67 -0.19 0.71 0.91   0.88 0.88 0.81 0.19 0.99 0.72 

Աշխատանքի 
շուկայի վիճակ 

0.79 0.81 -0.43 0.72 0.92 0.88   0.74 0.92 0.22 0.79 0.48 

Ֆինանսական 
շուկայի վիճակ 

0.88 0.42 0.23 0.30 0.68 0.88 0.74   0.55 0.56 0.88 0.80 

Տեխնոլոգ. 
պատրաստ. 

0.73 0.96 -0.69 0.89 0.97 0.81 0.92 0.55   0.10 0.73 0.21 

Շուկայի ծավալ 0.17 0.18 0.41 -0.30 0.14 0.19 0.22 0.56 0.10   0.17 0.10 
Բիզնեսի 
հայեցակարգ 

1.00 0.58 -0.10 0.67 0.86 0.99 0.79 0.88 0.73 0.17   0.76 

Նորամուծ. 0.76 -0.02 0.43 0.14 0.38 0.72 0.48 0.80 0.21 0.10 0.76   

 
Վերևում քննարկվածից ելնելով` կարծում ենք, որ ՀՀ տնտեսության մրցունակության 

համար առանցքային գործոն է կրթությունը, քանի որ փոխկապվածության մեջ է մեծ 
թվով գործոնների հետ, ինչպես նաև առաջնային գործոն է մարդկային ռեսուրսների ներ-
ուժի բացահայտման և արդյունավետ կառավարման առումով: Բարեփոխումները կրթու-
թյան ոլորտում հնարավորություն կտան պատրաստելու աշխատանքի շուկայում մեծ 
պահանջարկ ունեցող մասնագետների, հիմք ստեղծելու նորամուծությունների և տեխնո-
լոգիական առաջընթացի համար, ապահովելու շարունակական կրթության անհրաժեշտ 
պայման, ինչպես նաև ճանաչելի դարձնելու տեղական կրթությունը արտասահմանում: 
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Մրցունակության գործոնների ուսումնասիրման կարևորությունը պայմանավորված է նրանով, 
որ հնարավորություն է տալիս բացահայտելու առավել առանցքային և մեծ ազդեցություն ունեցող 
գործոնները և մրցունակության բարելավման ռազմավարությունը հիմնել հենց դրանց վրա: 
Հոդվածում քննարկվել է «Համաշխարհային մրցունակության զեկույցում» գնահատված գործոն-
ների և ՀՀ մրցունակության միջև կապը, կառուցվել է ռեգրեսիոն մոդել: 

 

МАРГАРИТ МАРУКЯН  
 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РА 
 

Важность исследования конкурентоспособных факторов обусловлена тем, что даёт возмож-
ность выявлять ключевые и влиятельные факторы и основывать стратегию по повышению конку-
рентоспособности на них. В статье рассмотрена связь между оценивающими факторами, опубли-
кованными в “Отчете глобальной конкурентоспособности” и конкурентоспособностью РА, 
составлена регрессионная модель. 

MARGARIT MARUKYAN  
 

THE ANALYSIS OF COMPETITIVENESS FACTORS OF RA 
 

To assess the competitiveness, the impact of a number of factors is needed to take into account. 
Those factors are not only affecting the overall result, but are mutually correlated as well. The study of 
competitiveness with factors enables to reveal the most crucial and effective factors and elaborate the 
strategy of competitiveness improvement based on them. We have discussed the correlation between 
the factors evaluated in “Global Cempetitiveness Report” and made up a regression model, as well as 
analysed the key factor of Armenia’s competitiveness. 

 
 

 
ՍՈՒՐԵՆ ՊԱՐՍՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՆՅՈՒԹ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՂ ԵՎ 
ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՂ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ 

ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հիմնաբառեր. ոչ մետաղական հանքանյութ, միջազգային շուկա-
ներ, զտիչ փոշիներ, ձայնա- և ջերմամեկուսիչ նյու-
թեր, շինանյութեր 

 

Համաշխարհային տնտեսությունում ինտեգրման գործընթացներն ունեն ակտիվաց-
ման միտումներ. զարգացող յուրաքանչյուր երկիր չի կարող սահմանափակվել միայն 
սեփական խնդիրների շրջանակներում և պարտավոր է ելնել աշխատանքի համաշխար-
հային բաժանման ու միջազգային առևտրի զարգացման սկզբունքներից: Արտաքին 
տնտեսական գործունեության կարևորագույն բաղկացուցիչներից է արտահանումը, որի 
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ծավալների ավելացումը ենթադրում է իրացման շուկաների ընդլայնում, ներդրումային 
գործընթացների ակտիվացում, զբաղվածության աճ և արդյունքում` տնտեսության 
մակրո- և միկրոմիջավայրերի կայունության համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծում: 
Անկախացումից հետո մեր հանրապետության արտահանման կառուցվածքը, ծավալը և 
աշխարհագրությունը ենթարկվել են էական փոփոխությունների: Մինչև 90-ական թ. ար-
տահանման կառուցվածքում մեծ տեսակարար կշիռ ունեին ոչ մետաղական հանքանյու-
թերը, մասնավորապես օրական 40-50 վագոն վերամշակված ոչ մետաղական հանքա-
նյութ էր առաքվում ԽՍՀՄ հանրապետություններ և արտերկիր: 

Միջազգային շուկայում պեռլիտի գլխավոր արդյունահանող արտահանող, երկրներ 
են Հունաստանը, Թուրքիան, Հունգարիան, Իտալիան և ԱՄՆ-ն: Արտահանման առավել 
մեծ ծավալը բաժին է ընկնում Հունաստանին` սեփական արտադրության ավելի քան 
60%-ը: ԱՄՆ-ն արտահանում է սեփական արտադրության 5-7%-ը: Պեռլիտի և դրա հի-
ման վրա արտադրված տարատեսակ արտադրանքի հիմնական սպառողներ են ԱՄՆ-ն, 
Արևմտյան Եվրոպան (Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Ավստրիա, Նիդերլանդ-
ներ), Ճապոնիան և այլն1: 

 

Աղյուսակ 1 
Պեռլիտի համաշխարհային արտադրությունը (ըստ հիմնական երկրների)  

(հազար տոննա)2 
 

Երկիրը 2007 2008 2009 2010 2011 
Հայաստան 50 50 50 50 40 
Չինաստան 700 700 700 710 710 
Հունաստան 1100 1000 863 500 500 
Հունգարիա 68 132 82 65 80 
Իտալիա 60 60 60 60 60 
Ճապոնիա 230 230 230 210 200 
Մեքսիկա 54 43 51 50 50 
Ռուսաստան 45 45 45 46 46 
Թուրքիա 160 160 160 230 500 
ԱՄՆ 409 434 380 414 400 

 
Հայաստանում պեռլիտի արդյունահանման ոլորտում առաջատարը «Արագածպեռ-

լիտ» ԲԲԸ-ն է, որը 1999-2003 թթ. ակտիվ արդյունահանման և վերամշակման ընթաց-
քում մոտ 300 հազ. տոննա արտադրանք է արտահանել: 2003 թ.-ից ի վեր արտահանու-
մը գրեթե դադարել է: Այնուամենայնիվ, ներկայի արտադրական կարողությունները թույլ 
են տալիս արտահանման հետ կապված հիմնական` տրանսպորտային ծախսերը նվա-
                                             
1 «Ֆրիդրիխ Էբերտ» և «Հրայր Մարուխյան» հիմնադրամներ, Սոցիալական բարեփոխումներ Հայաստանում 
II, Եր., «Տիգրան Մեծ», 2012, սեպտեմբեր, էջ 72:   
2 “World Mineral Production 2007-2011”, British Geological Survey.“Mineral Commodity Summaries 2012”, U.S. 
Department of the interior and U.S. Geological Survey. 
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զեցնելու դեպքում նախկին ծավալները վերականգնել: Հատկապես` երբ ՌԴ-ում, Ուկրա-
ինայում, Չինաստանում և Հնդկաստանում հետաքրքրված են մեր բարձրորակ պեռլի-
տով:  

Ձեռնարկության հաշվարկների համաձայն` մեկ տոննա պեռլիտի խիճը Մոսկվա ար-
տահանելու համար անհրաժեշտ է 150 ԱՄՆ դոլար, որից ընդամենը 10 տոկոսն է ապ-
րանքի իրական արժեքը, իսկ մնացածը տրանսպորտային ծախսերն են:  

Մանրացված պեռլիտի մեկ տոննայի վաճառքի գինը 40 ԱՄՆ դոլար է (թուրքականը` 
55 ԱՄՆ դոլար): Տարածաշրջանում պեռլիտ արդյունահանող մեր հիմնական մրցակիցը 
Թուրքիան է. Իզմիրի հանքավայրերը, որոնք ծովից 60 կմ հեռավորության վրա են 
գտնվում, թույլ են տալիս ՌԴ հասցնել արտադրանքը 50-60 ԱՄՆ դոլարով ավելի էժան` 
խնայելով տրանսպորտային ծախսերում: Չնայած այն որակական հատկանիշներով զի-
ջում է հայկական պեռլիտին: 

«Արագածպեռլիտ» ԲԲԸ ամերիկացի սեփականատերերը Վրաստանում ԱՄՆ-ի դես-
պանի և սենատորների աջակցությամբ 2003 թ. փորձ են արել պայմանավորվածություն 
ձեռք բերել վրացական կողմի հետ` ընկերության բեռների արտոնյալ փոխադրման սա-
կագին սահմանելու շուրջ, ինչը թույլ կտար մոտավորապես 50 տոկոսով նվազեցնելու 
փաստացին, սակայն որոշակի բյուրոկրատական քաշքշուկների հետևանքով վրացի ներ-
կայացուցիչները դուրս է եկել բանակցություններից: 

 

Աղյուսակ 2 
Դիատոմիտի համաշխարհային արտադրությունը (ըստ հիմնական երկրների) 

(հազար տոննա)1 
 

Երկիրը 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Հայաստան 1.8 2.5 1.8 2.3 2.6 3.0 
Չինաստան 420 420 444 440 400 400 
Ֆրանսիա  75 75 75 75 75 75 
Չեխիա 53 19 31 - 32 32.5 
Իրան 13.4 0.3 2 - - - 
Հոլանդիա 0.6 0.6 0.6 0.67 0.5 0.4910 
Չիլի 19.1 25.4 25.5 23.0 30.9 31.2 
ԱՄՆ 799 687 764 575 595 600 

 
Դիատոմիտ (կիզելգուր) արդյունահանող և վերամշակող երկրների շարքում Հայաս-

տանը փոքր տեսակարար կշիռ ունի: Համաշխարհային շուկայում «հիմնական խաղացող-
ներ» են ԱՄՆ-ն (Լոմպոկ, Կուինսի), Չինաստանը, Չիլին (Արսկա), Ֆրանսիան (Մյուրա) և 
այլ երկրներ, որոնք արտադրանքի մեծ մասը օգտագործում են քիմիական արդյունաբե-
րության մեջ: 2008-2009 թթ. համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հե-

                                             
1 “World Mineral Production 2007-2011”, British Geological Survey.“Mineral Commodity Summaries 2012”, U.S. 
Department of the interior and U.S. Geological Survey. 
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տո դիատոմիտի համաշխարհային արտադրության ծավալների դինամիկան ունի կայուն 
աճի միտում: 

Դիատոմիտի արդյունահանման և վերամշակման ոլորտում ԱՊՀ տարածքում գրեթե 
մենաշնորհային դիրք ունի «Դիատոմիտ» ԳԱ ՓԲԸ-ն, որի մարտավարությունը մասնա-
վորեցումից հետո արտաքին շուկայում եղել և մնում է հին շուկաների ամրապնդումը և 
նորերի ձեռքբերումը: Մեծ ջանքերի շնորհիվ ընկերության արտադրանքն արդեն հաս-
տատվել է շուկայում և մրցունակ է այնպիսի համաշխարհային հսկաների արտադրանքի 
հետ, ինչպիսիք են ԱՄՆ-ի WORD MINERALS, DECALITE, FAGLO PITRCHURES, Ֆրան-
սիայի CECA ընկերությունները: 

 
 
 
 
 

 
 

Գծապատկեր 1.  Դիատոմիտի համաշխարհային արտադրության ծավալի դինամիկան  
(հազար տոննա)1 

 
Չնայած 2008-2009 թթ. համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամին` 

«Դիատոմիտ» ԳԱ ՓԲԸ-ն իր արտադրական գործունեությունը չի դադարեցրել և թողար-
կած արտադրանքի գրեթե 98.8 տոկոսը արտահանել է: Ներկայում ձեռնարկության հա-
մագործակցության շրջանակներում ընդգրկված են Ռուսաստանի, Վրաստանի, Ղա-
զախստանի, Բելառուսի, Բուլղարիայի, Չեխիայի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության 
գարեջուր, գինի, յուղ, ձեթ արտադրող հայտնի շատ կազմակերպություններ: 

2008-2009 թթ. արդյունահանման ծավալների անկմամբ հանդերձ` դեռևս պահպան-
վում է համաշխարհային շուկայում բենտոնիտի մեծ պահանջարկը, ինչը պայմանավոր-
ված է տնտեսության բոլոր ճյուղերում դրա լայն կիրառությամբ: Այս հանքանյութի արդյու-
նահանմամբ առաջատար երկիրը ԱՄՆ-ն է, որտեղ 1927 թ.-ից սկսած գործունեություն են 
իրականացնում համաշխարհային առաջատար American Colloid Company և Bentonite 
Performance Minerals ընկերությունները: 

Տարածաշրջանի երկրներից Ադրբեջանն է, որ մեծածավալ ներդումներ է կատարում 
բենտոնիտի արդյունահանման և վերամշակման ոլորտում, մասնավորապես` 2002 թ. 
հիմնադրվել է «Ազբենտոնիտ» ընկերությունը, որը տարեկան 25 հազար տոննա արտա-
դրական հզորություն ունի: Ընկերությունը շահագործում է Ղազախի և Գյանջայի հանքա-
վայրերը, որտեղից արդյունահանվող և վերամշակվող բենտոնիտային կավի հիմքի վրա 
ստանում է մեծ պահանջարկ ունեցող արտադրանք: Ձեռնարկության արտադրատնտե-
                                             
1 “World Mineral Production 2007-2011”, British Geological Survey.“Mineral Commodity Summaries 2012”, U.S. 
Department of the interior and U.S. Geological Survey. 
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սական և գիտատեխնիկական ներուժը հնարավորություն է տալիս բարձր դիրք գրավելու 
ռուսական շուկայում1: 

Թեև Իրանը արդյունահանում և վերամշակում է ոչ մեծ քանակությամբ դիատոմիտ, 
սակայն ԱՄՆ-ի կողմից տնտեսական շրջափակման հետևանքով դիատոմիտե զտիչ փո-
շիների մեծ պահանջարկ ունի, որի պատճառով, ի տարբերություն ԱՊՀ շուկայի` այստեղ 
զտիչ փոշու շուկայական գինը անհամեմատ բարձր է: 

Աղյուսակ 3 
Բենտոնիտի համաշխարհային արտադրությունը (ըստ հիմնական երկրների) 

(հազար տոննա)2 
 

Երկիրը 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Հայաստան 0.72 0.11 0.05 0.24 1.4 1.2 
Ադրբեջան  40.6 50.46 40.7 10.58 18.1 19.2 
Չեխիա 267 335 235 171 183 190 
Իրան - 0.57 1.6 3.96 6.13 7.5 
Հունաստան 1166 1342 1580 1500 844.8 890 
ԱՄՆ 4940 4820 4900 3650 4000 4250 
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Գծապատկեր 2.  Բենտոնիտի համաշխարհային արտադրության ծավալի դինամիկան 
(հազար տոննա)3  

 

 

Գծապատկեր 3.  2007-2012 թթ. ՀՀ-ից արտահանվող բենտոնիտի ծավալը  
(հազար ԱՄՆ դոլար)4 

                                             
1 http://www.azbentonit.ru/10.html?SNS=14264ef34af06ccbeb5c937e44d6e8f8 
2 “World Mineral Production 2007-2011”, British Geological Survey.“Mineral Commodity Summaries 2012”, U.S. 
Department of the interior and U.S. Geological Survey. 
3 “World Mineral Production 2007-2011”, British Geological Survey.“Mineral Commodity Summaries 2012”, U.S. 
Department of the interior and U.S. Geological Survey. 
4 Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2007-2012 թթ. (ըստ արտաքին տնտեսական գործու-
նեության ապրանքային անվացանկի 8-նիշ դասակարգման): http://armstat.am/am/?nid=82&id=1452 
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Հայաստանում բենտոնիտի արդյունահանմամբ և վերամշակմամբ զբաղվում է միայն 
«Իջևանի բենտոնիտի կոմբինատ» ԲԲԸ-ն, որը 2008-2009 թթ. զրոյական արտահանու-
մից հետո մեծ ջանքեր է կիրառում արտահանման նախկին շուկաները վերականգնելու և 
նոր շուկաներ ձեռք բերելու ուղղությամբ. 2012 թ. ընկերությունը 480 հազար ԱՄՆ դոլարի 
արտադրանք է արտահանել Եվրոպա և ՌԴ:  

Ոչ մետաղական հանքանյութերի արտահանման շուկաները օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 
պատճառներով քիչ են ուսումնասիրված: Պետություն-մասնավոր համագործակցությամբ 
հնարավոր է լուծել արտահանման հիմնախնդիրները և միջազգային շուկա դուրս գալ 
մրցունակ արտադրատեսակներով: 

 
Հայաստանի Հանրապետությունն ունի ոչ մետաղական հանքանյութերի հարուստ պաշարներ 

և բարի ավանդույթներ: Խորհրդային շրջանում մեր արտաքին շուկաները լայն աշխարհագրու-
թյուն են ունեցել` Հեռավոր Արևելքից մինչև Արևմտյան Եվրոպայի երկրներ: Հոդվածում արտա-
հանման խնդիրների լուծմամբ հնարավորություններ են նախանշվում միջազգային շուկաներ դուրս 
գալու նոր արտադրանքով. զտիչ փոշիներ, ձայնա- և ջերմամեկուսիչ նյութեր, շինանյութեր և այլն:  

 
СУРЕН ПАРСЯН 

 

АНАЛИЗ ЭКСПОРТНЫХ РЫНКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОБЫВАЮЩИХ И 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ НЕРУДНЫХ МИНЕРИАЛОВ 

 

Республика Армения обладает богатыми залежами нерудных минералов, имеет глубокие тра-
диции в организации их добычи и переработки. География наших экспортных рынков в советский 
период была широкой - от Дальнего Востока до Западной Европы. В статье анализом фактов 
подтверждается, что в случае решения экспортных проблем, наши предприятия имеют возмож-
ность поставлять на внешние рынки следующую новую продукцию: нерудные фильтры, изоля-
ционные материалы, строительный материал и т.д. . 

 
SUREN PARSYAN 

 

ANALYSIS OF EXPORT MARKETS OF NON METALLIC MINERAL MINING AND 
PROCESSING ENTERPRISES 

 

The Republic of Armenia is rich with non metallic mineral deposits(ores) and is famous for her 
long-lasting mining traditions. The above mentioned allows to our companies to produce competitive 
goods for export markets were spreading from the Far East up to the Western Europe. Currently, in 
case of solving export problems, enterprises of that sphere will be able to produce for the international 
markets the following goods, such as: filters, isolating materials, construction materials and other 
products. 
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ԹԵՐԵԶԱ ՇԱՀՐԻՄԱՆՅԱՆ 
Հայցորդ, ՀՊՏՀ 

 
ՀՀ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ 
 

Հիմնաբառեր. բարձրագույն կրթություն, հավատարմագրում, 
պետական հավատարմագրում, ուսումնական 
հաստատություններ, կրթական ծրագրեր 

 
Համաշխարհայնացման գործընթացն իր դրսևորումն է ստանում տնտեսության բոլոր 

բնագավառներում: Բացառություն չէ նաև մասնագիտական կրթության համակարգը: 
Աշխատաշուկայի պահանջները և միջազգային չափանիշները բավարարող մասնագետ-
ների պատրաստումը բուհի մրցունակության և հեղինակության հիմնական նախապայ-
մանն է:  

Հանրապետության բոլոր բուհերը անցնում են հավատարմագրման գործընթացի 
առաջին փուլը. դրանով նրանց վկայագրերը ճանաչելի կլինեն եվրոպական երկրներում: 
Հավատարմագրում չանցած բուհերի վկայագրերը նույնիսկ Հայաստանում չեն ճանաչվի: 
Գործընթացն ենթադրում է բուհերի միջև առողջ մրցակցություն` համապատասխան դա-
սախոսական կազմի և նյութատեխնիկական բազայի առկայության համար:  

Հավատարմագրման սահմանումները բազմազան են: 
Ըստ դրանցից մեկի` այն պետության կողմից բուհի, կրթական ծրագրի, մաuնագետ-

ների պատրաuտման որակի` պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխա-
նության ճանաչումն է1: 

Հավատարմագրումը որակի երաշխավորման կարևորագույն գործոններից է, նպա-
տակաուղղված է երկրի կրթության ճանաչմանը, համադրելիության և մրցունակության 
ապահովմանը։ Այն թույլ է տալիս բացահայտելու բուհի գործունեության ուժեղ և թերի 
կողմերը, վերանայելու կուտակած փորձն ու կատարելագործելու որակի ներքին ապա-
հովման մեխանիզմները: 

Հավատարմագրման գործընթացի հիմնական նպատակներն են. 
• հավասար մոտեցում ցուցաբերել պետական և մասնավոր բուհերին և նրանց միջև 

հարաբերություններին, 
• բարելավել կրթության որակը և կրթության պետական չափանիշները` որակի 

նկատմամբ վերահսկողության խստացմամբ2,  

                                             
1 «Կրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 3: 
2 Policies and Procedures for ABET Substantial Equivalency Evaluation. Accreditation Board for Engineering and 
Technology, Inc., 111 Market Place. Suite 1050, Baltimore, MD 21202. 
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• երաշխավորել ակադեմիական որակի հասարակական ապահովումը տեղական և 
միջազգային մակարդակներով, 

• պատասխանատու լինել Կառավարության և հասարակության առջև, 
• նպաստել որակավորման աստիճանների միջազգային ճանաչմանը, 
• սահմանել ուսանողների շարժունությանը նպաստող որակավորման աստիճան-

ների միջազգային չափորոշիչներ և չափանիշներ: 
Պետական հավատարմագրման պայմանները հետևյալն են. 
• ապահովել ակադեմիական որակ, որը համապատասխանում է պետական ակա-

դեմիական չափորոշիչներին, 
• երկու շարունակական տարվա ընթացքում ապահովել շրջանավարտների 

առնվազն 60%-ի ատեստավորման դրական արդյունքներ, 
• ապահովել պետական հավատարմագրման ենթակա առնվազն 75% մասնագիտու-

թյուններ կրթական հաստատությունում, 
• նոր մասնագիտությունների բացման դեպքում ուսումնական հաստատությունը 

պահպանում է պետական հավատարմագրում անցածի կարգավիճակը: 
Պետական հավատարմագրման գործընթացին նախորդում է ուսումնական հաստա-

տության ինքնագնահատումը: Բուհի ղեկավարության կողմից պատրաստվում է ինքնա-
գնահատման հաշվետվություն, որի հիմքում հաստատության ստորաբաժանումներից 
ստացված տվյալներն են: Դրանից հետո իրազեկվում է, որ բուհը պատրաստ է մասնագի-
տությունների ամբողջական կամ մասնակի պետական հավատարմագրմանը: Երկու 
շաբաթվա ընթացքում համապատասխան ծառայությունն ուսումնասիրում է հաշվետվու-
թյունը: Դրական որոշման դեպքում ծառայության հանձնաժողովը ծանոթանում է ուսում-
նական հաստատության գործունեությանը` հանդիպումների, խորհրդակցությունների, 
դասախոսությունների և ուսումնասիրությունների միջոցով: Վերջապես, ծառայությունը 
նախարարին հաշվետվություն է ներկայացնում հավատարմագրման վերաբերյալ առա-
ջարկություններով: Բացասական որոշման դեպքում հաշվետվությունը վերադարձվում է` 
կից հիմնավորումներով: Թերությունները շտկելուց հետո ուսումնական հաստատությունը 
կարող է նորից դիմել ծառայությանը` 1 ամսից ոչ շուտ:  

Հայաստանի Հանրապետությունում մասնագիտական և բարձրագույն կրթությանը 
վերաբերող հավատարմագրումը սահմանվում է «Կրթության մասին օրենքով»1: Այն իրա-
կանացվում է ըստ հաստատությունների և ներկայացրած մասնագիտությունների` պետա-
կան վարչական կրթական մարմնի (Կրթության և գիտության նախարարություն) կար-
գադրությունների, պետական չափորոշիչների, չափանիշների հիման վրա:  

Հավատարմագրումը կազմակերպելու նպատակով ստեղծվել է տվյալների բազա, որը 
հնարավորություն է տալիս գործընթացին մասնակից դարձնելու մասնագետների` Կրթա-
կան բարեփոխումների կենտրոնից, Գիտությունների ազգային ակադեմիայից, Ֆինանս-
ների, Էկոնոմիկայի, Արտաքին գործերի, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության հար-

                                             
1 «Կրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 42: 
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ցերի, Արդարադատության նախարարություններից և պետական այլ կառույցներից: Մաս-
նագիտական խմբերը բուհերում մոտ մեկ ամիս աշխատելով` հաշվետվություն են ներ-
կայացնում ծառայությանը: 

Ներկայում 6 իրավաբանական անձի թույլատրված է իրականացնելու ուսումնական 
հաստատությունների աուդիտ:  

Ընդհանուր առմամբ հավատարմագրումը կրթության որակի խթանման և վերահսկո-
ղության համակարգ է, որը, համադրելով վերահսկողության հասարակական և պետա-
կան ձևերը, հնարավորություն է ընձեռում հաշվի առնելու կրթության զարգացման հար-
ցում բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետաքրքրությունները: Այլ կերպ՝ կրթական ծրագրերի, 
հաստատության հավատարմագրումը որևէ լիազորված կառույցի (գործակալության, այլ 
կազմակերպության) կողմից, այդ կառույցի ծրագրային պահանջներին մասնագետների 
պատրաստման համապատասխանությունը պարզելու նպատակով պաշտոնական փոր-
ձաքննություն է: 

Տարբեր երկրներում, տարբեր գիտելիքների բնագավառներում և նույնիսկ հավա-
տարմագրող տարբեր գործակալություններում ձևավորվել են հավատարմագրում հաս-
կացության տարբեր սահմանումներ և, համապատասխանաբար, հավատարմագրման 
տարբեր նպատակներ ու խնդիրներ: 

Այդուհանդերձ, բոլոր դեպքերում հավատարմագրման էությունն այն է, որ հաստատ-
վի տվյալ կրթական ծրագրով ուսումնառությամբ մասնագիտական կրթության մակար-
դակի, ծավալի և որակի համապատասխանությունը տվյալ երկրում, գործակալությունում, 
գիտելիքների տվյալ բնագավառում կիրառվող չափորոշիչների պահանջներին: 

Այսպիսով, հավատարմագրումը հիմնվում է մասնագիտական կրթական չափորո-
շիչների վրա և կրթական տարածքի՝ ազգային կամ միջազգային, նորմատիվ ու կազմա-
կերպական բազան է: 

Հավատարմագրման գործընթացը Ռուսաստանի Դաշնությունում անվանում են 
ատեստավորում: Յուրաքանչյուր հաստատություն և նրա յուրաքանչյուր մասնաճյուղ ինք-
նուրույն են իրականացնում այդ գործընթացը /արտոնագրումը, ատեստավորումը և 
հավատարմագրումը/1: Արտոնագրելով` երաշխավորվում են միայն որակի ապահովման 
ընդհանուր պայմանները, ատեստավորելով` իրականացվում է կոնկրետ կրթական ծրա-
գրի որակի վերլուծություն, իսկ հավատարմագրման առարկան ուսումնական հաստա-
տության տիպի և տեսակի հաստատումն է կամ փոփոխումը2: 

Ի տարբերություն ՌԴ-ի` ՀՀ-ում հավատարմագրման օբյեկտներն են` մասնագիտա-
կան ուսումնական հաստատությունների մասնագիտությունները և հաստատությունները:  

ԱՄՆ-ում հավատարմագրումն ենթադրում է հետևյալ հիմնական նպատակների իրա-
գործումը3. 
                                             
1 Аттестация, аккредитация высших учебных заведений (под ред. Аврамова Ю. С.), М.,1993. 
2 Закон Российской Федерации “Об образовании”, N 3266-1. 
3 Гребнев Л., Попов В., Аккредитация и контроль качества образовательных программ в США, “Высшее 
образование в России”, 2005, N 2. 
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1. բարձրագույն մասնագիտական կրթության առաջընթացի ապահովում, 
2. բարձրագույն կրթության արդյունավետության գնահատման սկզբունքների և չա-

փանիշների մշակում, 
3. ինքնահետազոտման միջոցով կրթական հիմնարկների զարգացման խթանում,  
4. կրթական ծրագրերի կատարելագործում, 
5. ուսումնական հաստատությունների և կրթական ծրագրերի նկատմամբ հասարա-

կության վստահության մակարդակի բարձրացում, 
6. բուհերի կայացմանը աջակցության ցուցաբերում, 
7. ուսումնական հաստատության կրթական գործունեության պաշտպանություն 

միջամտություններից: 
Այստեղ հավատարմագրումը կորպորատիվ ինքնակարգավորման համակարգ է: Այն 

իր մեջ ներառում է ուսումնական հաստատությունների ակադեմիական ազատություն-
ները, իրավունքները և պատասխանատվությունը: Սահմանվում են չափորոշիչներ, չա-
փանիշներ, որոնք էլ համակարգի գործունեության արդյունավետության չափման բովան-
դակային հիմքն են: Յուրաքանչյուր գործակալություն մշակում է իր չափանիշները, որոնք 
անընդհատ քննարկվում են` արդյունքների մասին տեղեկացնելով ուսումնական հաստա-
տություններին: Հավատարմագրման միջոցով հաստատվում է, որ բուհն ունի հիմնավոր 
նպատակներ, համապատասխան ռեսուրսներ, հիմքեր և հեռանկարներ: 

ԱՄՆ-ում հայտնի է հավատարմագրման երկու տեսակ՝ հատուկ (մասնագիտական) և 
ինստիտուցիոնալ: Հատուկի դեպքում գնահատվում են առանձին կրթական ծրագրեր, 
մասնագիտություններ, մասնագետների պատրաստման մակարդակ, ինստիտուցիոնալի 
դեպքում` ամբողջ հաստատությունը` որպես կառույց: Հատուկ հավատարմագրման հա-
մար հիմք է հաստատության ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումը: Ինստիտուցիոնալ 
հավատարմագրումը սկզբունքն է ընդունում հաստատության որոշ թերությունների հա-
մակշռումը այլ առավելություններով: Հատուկ հավատարմագրման սկզբունքն է` «կրթա-
կան ծրագիրը ամուր է այնքանով, որքանով ամուր է նրա ամենաթույլ օղակը»: Ծրագիրը 
կհամարվի հավատարմագրված, եթե նրա բոլոր բաղկացուցիչ դասընթացները համա-
պատասխանեն սահմանված ցուցանիշներին1: Այն նպատակ ունի օգնել դիմորդներին` 
ընտրելու ուսումնական հաստատություն, ուղղորդելու կրթության ոլորտում ներդրումների 
հարցերում և կողմնորոշելու կառավարական մարմիններին` օժանդակության վերաբերյալ 
որոշումներ կայացնելիս: 

Հիմնականն այստեղ ուսուցման գործընթացի բովանդակային մասն է: 
Եվրոպական երկրներում դեռևս չկա կրթական հաստատությունների ինստիտու-

ցիոնալ գնահատման` ԱՄՆ-ի հավատարմագրման համակարգին համարժեք միասնա-
կան համակարգ: Սակայն յուրաքանչյուր երկրում գոյություն ունի բարձրագույն կրթու-
թյան որակի գնահատման սեփական  համակարգը: 

                                             
1 Попов В. П., Аккредитация и признание программ инженерного образования в США, “Высшее образование 
сегодня”, 2003, N 3, с. 26). 
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Մեծ Բրիտանիայում հավատարմագրման գործընթացը կազմակերպվում է բազմաս-
տիճան համակարգով, որտեղ կենտրոնական մարմինը Quality Assurance Agency (QAA) 
կառավարական կազմակերպությունն է: Իրականացվում է բուհերի` միմյանց խաչաձև 
կրթական ծրագրերի գնահատում QAA-ին համաձայնեցված չափանիշներով: Այս գործըն-
թացի կազմակերպմամբ հայտնի է The Open University (OU) համալսարանը: Այստեղ  
1992 թ. ստեղծվել է The Open University Validation Services (OUVS) կառույցը, որը Մեծ 
Բրիտանիայում և նրա սահմաններից դուրս զբաղվում է ուսումնական հաստատություն-
ների ու ծրագրերի հավատարմագրմամբ: Իրականացնում է դիագնոստիկ, ձևավորող, 
ամփոփիչ գնահատումներ: 

Առաջինը ենթադրում է կրթական ծրագրերի իրականացման ունակության գնահա-
տումը և ծագող հնարավոր հիմնախնդիրների բացահայտումը: Երկրորդը՝ հետադարձ 
կապի ուսուցանող տարրերի գնահատումը` որպես կրթական գործընթացի մաս, եր-
րորդը՝ ուսումնական գործընթացի արդյունքները, ձեռքբերումները և բացթողումները ամ-
րագրող1 գնահատումը: 

Գերմանիայում ձևավորվել է կրթության բազմաստիճան համակարգ, որն էլ հիմք 
դարձավ հավատարմագրող կազմակերպությունների ստեղծման համար: 

Այստեղ գործում է բակալավրի և մագիստրոսի պատրաստման ծրագրերի գնահատ-
ման հավատարմագրման խորհուրդ, որի մշակած չափորոշիչները և չափանիշները 
ելակետային են հավատարմագրող գործակալությունների համար: Գերմանիան հետա-
քրքրություն է ներկայացնում հավատարմագրման բազմազան գործակալություններով: 
Դրանք խիստ առանձնահատուկ են ըստ բնագավառների: 

Առաջին հավատարմագրող կազմակերպությունն այստեղ Ներքին Սաքսոնիայի 
կենտրոնական գործակալությունն է: Ներկայում ակտիվորեն գործունեություն է ծավալում 
Accreditation Agency for Study Programsin Engineering, Informatics, Natural Sciences and 
Mathematics (ASIIN) գործակալությունը, որի հավատարմագրման շրջանակը ներառում է 
տեխնիկայի, ինֆորմատիկայի, բնական գիտությունների և մաթեմատիկայի բնագավառի 
կրթական ծրագրեր2: 

Համեմատական վերլուծությունները հաստատում են, որ ՀՀ մասնագիտական 
ուսումնական հաստատությունների և դրանց մասնագիտությունների պետական հավա-
տարմագրման նախագծված մոդելը բովանդակային, կառուցվածքային, ընթացակար-
գային առումներով վատը չէ, անգամ հետաքրքրական է, սակայն դեռևս հեռու է բա-
վարար լինելուց: Այդ մասին` ստորև: 

Պետք է փաստել, որ այս մոդելն իր մեջ ներառում է անգլիականի ներքին ինքնա-
գնահատումը, ֆրանսիականի արտաքին գնահատումը, ռուսականի ամփոփիչ ատեստա-
վորումը և այլն: Մինչդեռ անգլիական մոդելի ներքին ինքնագնահատումով, այն, մեծավ 
մասամբ, վստահելի չէ, ֆրանսիականի արտաքին գնահատումով` ոչ օբյեկտիվ և պրո-

                                             
1 WWW.open.ac.uk. 
2 WWW. asiin.dc. 
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ֆեսիոնալ, ռուսականի ամփոփիչ ատեստավորմամբ` ոչ հիմնավոր և վիճարկելի:  Խա-
թարված է լավագույն բուհ համարվելու վարկանիշը. դրա հիմքում ոչ թե որակյալ կրթա-
կան ծառայությունների մատուցումն և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատաս-
խան մասնագետների պատրաստումը, այլ լոկ պետական նմուշի վկայագրի շնորհումը: 
Ինչ վերաբերում է չհավատարմագրված բուհերին` ապա վերջինների վկայագրերի նկատ-
մամբ սահմանափակումների վերացումը կբերի հավատարմագրման գործընթացի վերա-
իմաստավորման: Հավատարմագրումը չի լինի կրթության մասին վկայող փաստաթուղթ 
հանձնելու միջոց, այլ կդառնա կրթության որակի բարելավման, մասնագիտական միջին 
և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների իրական վարկանիշի ձևավորման, 
մրցակցային հնարավորությունների ստեղծման պայման: 

Ուսումնասիրելով հավատարմագրման միջազգային փորձը և հաշվի առնելով տեղա-
կան առանձնահատկությունները, կարծում ենք, առավել նպատակահարմար կլինի ինք-
նավերլուծության, ինքնագնահատման փորձաքննությունների չափանիշների չորս խումբ 
կիրառել ՀՀ բուհերում. 

1. բուհական կրթական գործունեության իրականացման համար պահանջվող միջա-
վայրի առկայությունը, 

2. կրթության որակի ապահովման հնարավորությունը, 
3. կրթության որակի վերահսկողության համակարգի կայացվածությունը, 
4. բուհի կրթական գործունեության իրականացման համար պահանջվող միջավայրի 

զարգացումը: 
Բուհական կրթական գործունեության իրականացման համար պահանջվող միջա-

վայրի առկայության և կրթության որակի ապահովման հնարավորության գնահատման 
առումով պետք է հստակ սահմանվեն միջազգային նորմերին համապատասխան չափա-
նիշներ, որ կդառնան համեմատության հիմք: 

Անհրաժեշտ է վերանայել նաև ուսումնական գործունեության փորձաքննություն իրա-
կանացնող կազմակերպություններին ներկայացվող պահանջները: Դրանք պետք է լինեն 
մշտապես գործող, ամենաբարձր որակավորում, ուսումնական և փորձագիտական աշ-
խատանքի լուրջ փորձ ունեցող մասնագետներով համալրված պետական կառույցներ: 
Ուսումնական գործունեության փորձաքննությունների համար հարկ է սահմանել առավել 
երկար ժամանակահատված: Հաշվի առնելով օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պայմանները, 
նկատի ունենալով ստեղծված իրավիճակը` կարծում ենք, որ միառժամանակ պետք է գոր-
ծի կրկնակի փորձաքննության ինստիտուտը, որը կնպաստի ինքնավերլուծության և փոր-
ձաքննության որակին ու արժանահավատությանը: 

ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, մասնագիտությունների, կրթա-
կան ծրագրերի հավատարմագրման գործում առկա են երեք խմբի խնդիրներ՝ կապված 
օրենսդրական փոփոխություններով պետական հավատարմագրման մոդելի կատարելա-
գործման և գործող համակարգի բարեփոխումների ու բարելավման, հավատարմագրման 
գործընթացների հետևանքով առաջացած թերությունների վերացման, դրանց հետագա 
իրականացման հետ: 
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Որպես կանոն` հավատարմագրման բոլոր համակարգերում հիմնական ուշադրու-
թյունը բևեռվում է ռեսուրսներին, գործընթացներին և արդյունքներին, ու տարբերությունն 
այն է, թե դրանցից ո՞րն է առանձնացվում և ի՞նչ չափով: ՀՀ-ում կրթության պետական 
հավատարմագրման սկզբունքների բացակայությունը տվյալ գործընթացը դարձնում է 
ամորֆ, ինքնանպատակ` որակի բարելավմանը չնպաստող: 

Հավատարմագրումն իրապես մասնագիտական կրթության միջոցների նորացման և 
վերածննդի գործընթացի մաս է, կրթության կանոնակարգման, չափաբերման գործիքա-
կազմ: 

Բուհերի համար ծանր է լինելու, եթե հաշվի առնենք, որ հավատարմագրման գործ-
ընթացը բավականին ծախսատար է, և ծախսերն էլ նրանք են հոգալու. սա նշանակում է, 
որ փոքրերը կարող են չդիմանալ մրցակցությանը: 

Այդ գործընթացը ենթադրում է նաև բուհի ինքնավերլուծություն` հասկանալու, թե ինչ 
ուժեղ և թույլ կողմեր ունի: Դրանից հետո նա արդեն պետք է ներկայացնի 5 տարվա 
ռազմավարական ծրագիր, որտեղ պետք է ամրագրի խնդիրները, դրանց լուծման ուղի-
ները: 

Հավատարմագրման առաջին փուլում նախ թույլատրվում է բուհի գործունեությունը, 
ապա, որպեսզի նրա վկայագիրը ճանաչելի լինի, իրագործվում է ծրագրային հավատար-
մագրում, որի ժամանակ առանձին հավատարմագրվում են մասնագիտությունները և 
ծրագրերը: 

Այժմ լայն տարածում ունի պայմանական հավատարմագրումը` 1 տարի ժամկետով. 
այդ ընթացքում եղած թերությունները պետք է վերացվեն: Հանրապետության շատ բու-
հեր պայմանական հավատարմագրման գործընթաց անցել են, երբ փորձագետները 
նրանցում վեր են հանել թույլ և ուժեղ կողմերը, պարզել` ճիշտ ինքնագնահատում իրակա-
նացվե՞լ է, թե՞ոչ: 

Հավատարմագրմանը վերաբերող կարևոր հարցերից է` կարո՞ղ է այն ինչ-որ 
առնչություն ունենալ բուհն ավելի վաղ ավարտած ուսանողների հետ: Նախատեսված է, 
որ չհավատարմագրված բուհի ուսանողների ընտրությունը կախված է գործատուից` նա 
մրցութային հիմունքներով ուսանողին աշխատանքի ընդունելո՞ւ է, թե՞ ոչ:  

Հավատարմագրմամբ, ի վերջո, բուհը պետք է ցույց տա, որ ի վիճակի է իր նյութա-
տեխնիկական բազայով, դասախոսական անձնակազմով, շենքային պայմաններով 
ապահովելու ժամանակակից կրթական գործընթաց: 

 

Մասնագիտական կրթական ծրագրերի հավատարմագրումը կրթության զարգացման կարևո-
րագույն ուղղություններից է: Հոդվածում ուսումնասիրվել են հավատարմագրման մի քանի մոդել-
ներ: 

Ընդգծվում է, որ ՀՀ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների պետական հավա-
տարմագրման մոդելը, առկա բացերի հետ, բովանդակային, կառուցվածքային, ընթացակարգային 
առումներով ընդունելի է: Այն իր մեջ ներառում է անգլիական մոդելի ներքին ինքնագնահատումը, 
ֆրանսիականի` արտաքին գնահատումը, ռուսականի` սովորողների ամփոփիչ ատեստավորումը: 

Օրենսդրության փոփոխություններով, նոր սկզբունքների ձևավորմամբ և առավել բարձր չա-
փորոշիչների  սահմանմամբ կարելի է հասնել մոդելի կատարյալ տարբերակի կիրառմանը: 
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ТЕРЕЗА ШАГРИМАНЯН 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА АККРЕДИТАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РА 

 

Аккредитация профессиональных образовательных программ является одним из важнейших 
направлений развития образования. 

В статье рассмотрены некоторые модели аккредитирования. Модель государственной аккре-
дитации профессиональных образовательных программ и учебных заведений в Республике Арме-
ния в условиях несовершенного законодательства отнюдь не худшая. С помощью законодатель-
ных изменений, определения принципов и более высоких критериев аккредитации можно достиг-
нуть решения существующих проблем в данной сфере. 

 

TEREZA SHAHRIMANYAN 
 

SOME ISSUES OF RA PROFESSIONAL EDUCATION  
ACCREDITATION PROCESS 

 

Internalization of higher education is an important direction of education development. The article 
covers the issues of accreditation process organization and its international experience. The model of 
accreditation process organization in Armenia is not the worst, but needs to be improved. 

 
 
 
 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՓԱՓԱԶՅԱՆ 
 Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ 
ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր. մրցակցություն, տարբերակում, գին, իմիջ, մրցու-
նակություն, նորամուծություն, բրենդ, դիրքավո-
րում, կապուղի, առաջանցում 

 
Շուկան հագեցած է մեծ թվով ընկերություններով, որոնց նպատակն իրենց գործու-

նեությունից բարձր արդյունքների ստացումն է։ Մրցակցությունը դրսևորվում է յուրա-
քանչյուր ընկերության գործունեության բոլոր ոլորտներում` ապրանքների թողարկման, 
տեխնոլոգիաների և նորամուծությունների կիրառման, տեխնիկական ռազմավարություն-
ների, մարքեթինգի և նույնիսկ մշակույթի։ Մրցակիցներից առաջ անցնելու համար 
անհրաժեշտ է իմանալ, թե որտեղ պետք է գործադրվեն առավելագույն ջանքեր։ Հետևա-
բար ընկերության գործունեության արդյունավետության նպատակով հարկ է ակտիվաց-
նել մարքեթինգային գործունեությունը։ 
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Մրցունակությունը բարձրացնելու համար կազմակերպությունը կարող է կիրառել 
մարքեթինգային տարբեր միջոցառումներ։ Դրանք պայմանավորված են առաջին հերթին 
մարքեթինգի համալիրի բոլոր տարրերի ճիշտ օգտագործմամբ։ Հենց դա է պատճառը, 
որ մրցունակության բարձրացմանն ուղղված մարքեթինգային բոլոր միջոցառումները 
սերտորեն կապված են միմյանց հետ, և դժվար է բաժանման սահմանագծեր անցկացնել 
դրանց միջև։ Միաժամանակ պարզվում է, որ մարքեթինգի մի քանի հնարքների հա-
մադրությունն ավելի արդյունավետ է։ Հետևաբար մարքեթինգային միջոցառումների 
առանձնացումը կարելի է համարել պայմանական։ 

Կազմակերպության մրցունակության գնահատման մարքեթինգային կարևորագույն 
չափանիշներից մեկը ապրանքի մրցունակությունն է։ Սա պայմանավորված է որակով։ 
Թեև բարձր որակը մրցակցային առավելություն ապահովող միակ պայմանը չէ, այնու-
ամենայնիվ կարևոր պայման է։ Բարձրորակ ապրանքը մրցակիցների ապրանքների կող-
քին դիրքավորելիս անհրաժեշտ է ընդգծել դրա առավելությունները։ Այդ առումով կազ-
մակերպության մրցունակության բարձրացման մարքեթինգային միջոցառումների թվին 
կարելի է դասել ապրանքի տարբերակումը։  

Եթե ընկերությունը որոշել է ընդլայնել շուկայի իր մասնաբաժինը և հետազոտել իր 
արտադրանքի բոլոր առավելություններն ու թերությունները, ապա դա նրան թույլ կտա 
ստանալու մրցակցային առավելություն։ Բայց ցանկացած դեպքում սկզբում պետք է որո-
շել ապրանքի դիրքը շուկայում և միայն դրանից հետո քայլեր ձեռնարկել դրա մակար-
դակի բարձրացման ուղղությամբ։  

Ընդունված է, որ դիրքավորում հասկացությունը շրջանառության մեջ են դրել 
Ջ.Տրաուտը և Է.Ռայսը։ Նրանք դա սահմանել են որպես «ապրանքի դիրքավորում 
սպառողների ենթագիտակցության մեջ»1։ Դիրքավորումը կազմակերպության որոշումն է` 
ընտրել բրենդի (ապրանքանիշի) առավելությունները, որոնք այն ներկայացնում են շա-
հավետ դիրքից և հնարավորություն են տալիս շուկայում համապատասխան դիրք 
գրավելու։ 

Բրենդը մրցակիցներից տարբերակելու կամ մրցակիցների համեմատ դիրքավորելու 
առումով Ժ.Ժ. Լամբենն առանձնացնում է երեք հիմնական ռազմավարություն. 

1. Ապրանքային տարբերակում։ Բրենդը դիրքավորելու և մրցակիցներից տարբե-
րելու ամենադասական միջոցը ապրանքի առանձնահատկություններից օգտվելն 
է։ Ապրանքի այնպիսի յուրահատկություններ, ինչպիսիք են որակը, հուսալիությու-
նը, օգտակար գործողության ժամանակահատվածը, դիզայնը, նորույթ լինելը, 
կարող են oգտագործվել դիֆերենցման ռազմավարություն մշակելիս, որ բավակա-
նին արդյունավետ մարքեթինգային միջոցառում է։  

2. Գնային տարբերակում։ Որոշ կազմակերպություններ, որպես մրցակիցներից 
տարբերվելու միջոց, կարող են ընտրել գինը։ Գոյություն ունեն տարատեսակ գնա-

                                             
1 Джек Траут, Эл Райс., Позиционирование: битва за умы. 20-е юбилейное издание. Пер. с англ. СПб.: 
“Питер”, 2009, (Серия “Деловой бестселлер),  с. 5. 
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յին ռազմավարություններ։ Կազմակերպությունը կարող է իր ապրանքային կատե-
գորիայում առաջարկել ամենաբարձր գինը, որը կվկայի ապրանքի բարձր որակի 
մասին, կամ նվազագույնը` կախված նրանից, թե ինչ սեգմենտում է գործում (որ-
քանով են սպառողները զգայուն գնի նկատմամբ այստեղ)։ 

3. Իմիջային տարբերակում։ Որոշ ոլորտներում բրենդները միմյանցից չեն տար-
բերվում ֆիզիկական բնութագրիչներով։ Բրենդը մրցակիցների ապրանքային 
նշաններից տարբերվում է որոշակի յուրահատուկ իմիջով1։ 

Որոշակի շուկայական դիրքը, լինելով մի խումբ սպառողների համար գրավիչ, կարող 
է վանել մնացածներին, ինչի հոտևանքով կստացվի կանխատեսվածին հակառակ ար-
դյունք։ Ուստի պետք է հստակ որոշում կայացնել այն մասին, թե ինչպիսի տարբերակված 
առանձնահատկությունների վրա է հարկավոր կենտրոնանալ ընտրության  ժամանակ։ 

Հետևաբար անհրաժեշտ է ավելի մանրակրկիտ ընտրել այն ձևերը, որոնց օգնու-
թյամբ կազմակերպությունը կձգտի առանձնանալ մրցակիցներից։ Ինչպես ասել է 
Ջ.Տրաուտը. «ապրանքը կարող է պիտանի լինել միայն այն դեպքում, երբ գնորդը պատ-
րաստ է վճարել դրա տարբերիչ առանձնահատկության համար»2։  

Մրցունակության բարձրացման մարքեթինգային միջոցառումների թվին կարելի է 
դասել նաև բրենդինգը, որը ապրանքային քաղաքականության հիմնական տարրերից է։ 
Արտադրողները պետք է հստակ գիտակցեն, որ շուկայում իշխանությունը պատկանում է 
այն կազմակերպություններին, որոնք կարողանում են մրցունակ բրենդ ստեղծել։ Բրեն-
դային ապրանքի ստեղծումը պահանջում է մեծածավալ և երկարաժամկետ ներդրումներ, 
որոնք հատկապես պետք է ուղղված լինեն գովազդին, առաջմղմանը և փաթեթավոր-
մանը։  

Շուկայում մեծ հաջողությունների հասած և բարձր մրցունակությամբ կազմակերպու-
թյունների հիմնական առավելությունն այն է, որ կարողացել են ստեղծել, պահպանել, 
կատարելագործել և ամրապնդել իրենց ապրանքային նշանը և ընդլայնել դրա սահման-
ները։ Ըստ էության, բրենդը բնորոշում է արտադրողին և պարտավորեցնում նրան` գնոր-
դին տրամադրելու ապրանքների կամ ծառայությունների որոշակի հատկանիշների ամ-
բողջություն։ Իսկ եթե նա մրցունակ է, ապա պարունակում է նաև որակի երաշխիքներ։ 
Բրենդինգի հիմնական խնդիրն այդ բրենդի կամ ապրանքային նշանի հետ կապված 
դրական ասոցիացիաների ամուր շղթայի ստեղծումն է, որը կապահովի լրացուցիչ առա-
վելություններ մրցակից կազմակերպությունների նկատմամբ։ Նրա շնորհիվ մեծանում է 
սպառողների հավատարմությունը տվյալ կազմակերպությանը, ինչը կարելի է համարել 
լուրջ ձեռքբերում մրցակցային պայքարում։  

                                             
1 Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И., Менеджмент, ориентированный на рынок. 2-е изд. / Пер. с. англ. 
под ред. В. Б. Колчанова.СПб.: Питер, 2008, с. 324.  
2 Дж. Траут, С. Ривкин, Дифференцируйся или умирай! Выживание в эпоху убийственной конкуренции. Пер. 
с англ., СПб.: “Питер”, 2008, (Серия “Деловой бестселлер), с. 3. 
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Բրենդինգն ավելին է, քան իմիջի կամ կոմունիկացիաների մասին գիտությունը։ 
Ուժեղ բրենդներն ամենևին էլ արհեստական կառույցներ չեն։ Նրանց հիմքում ընկած են 
որակյալ ապրանքը կամ ծառայությունը և մրցունակ դառնալու միտումը։ Բրենդինգը լայն 
հնարավորություն է տալիս կազմակերպություններին. «եթե ֆիզիկական ապրանքն անց-
նում է որոշակի կենսապարբերաշրջան և մի «գեղեցիկ» օր մահանում է, ապա բրենդը 
կարող է հավերժ գոյություն ունենալ»1։  

Հայաստանյան շուկայում արդյունավետ բրենդինգ իրականացնող կազմակերպու-
թյուն կարելի է դիտել «Գյումրին»։ Գաղտնիք չէ, որ հայ սպառողը որպես գարեջուր ընկա-
լում էր միայն «Կոտայքը» և «Կիլիկիան»։ Տարիների ընթացքում կատարված նպատակա-
սլաց աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր դարձավ կոտրել այդ կարծրատիպը, և այսօր 
«Գյումրի» գարեջուրը զբաղեցնում է իր ուրույն տեղը շուկայում։ 

Կազմակերպության մրցունակության վրա էական ազդեցություն են թողնում բաշխ-
ման կապուղիները։ Միայն ճիշտ ձևավորված կապուղիներ ունեցող կազմակերպությունը 
կարող է մրցունակ դիրք զբաղեցնել մրցակիցների կողքին։ Բաշխման կապուղիների ար-
դյունավետության ընդունելի մակարդակի ապահովումը, որը կնպաստի մրցունակության 
բարձրացմանը, ենթադրում է միջկորպորատիվ կառավարման որոշակի ձևերի առկայու-
թյուն։ 

Կազմակերպությունում բաշխման կապուղիների վերաբերյալ կայացված որոշումն իր 
անմիջական ազդեցությունն է թողնում մարքեթինգի ոլորտի ցանկացած այլ որոշման 
վրա։ Գնագոյացման քաղաքականությունը կախված է նրանից, թե ինչ կապուղիներով է 
իրացնում իր արտադրանքը տվյալ ընկերությունը, վճարման ինչ համակարգեր է կիրա-
ռում։ Կազմակերպությունն այս կամ այն նոր արտադրանքը թողարկում է` հաշվի առնե-
լով, թե որքանով է համապատասխանում մարքեթինգային կապուղիների մասնակիցների 
հնարավորություններին։ 

Սակայն հարկ է նշել, որ հայաստանյան շուկայում գործող ընկերությունների մեծա-
մասնությունը պատշաճ ուշադրություն չի դարձնում այս հարցին։ Այդպիսի վերաբերմուն-
քը, բնականաբար, բացասաբար է անդրադառնում կազմակերպության մրցունակության 
վրա և հաճախ հանգեցնում կործանիչ հետևանքների։ Իսկ այն ընկերությունները, որոնք 
բաշխման կապուղիների մշակման ժամանակ կարողանում են ցուցաբերել ստեղծագոր-
ծական մոտեցում, ապահովում են լրացուցիչ մրցակցային առավելություններ։ Հայաստա-
նում գարեջուրն իրացվում է տարբեր կապուղիներով, որոնցից առավել զարգացած են 
բիզնես կապուղիները։ Ընկերությունները համագործակցում են սրճարանների և ռեստո-
րանների լայն ցանցի հետ, ինչը կարելի է լուրջ ձեռքբերում համարել։  

Չթերագնահատելով մարքեթինգային համալիրի մաս կազմող մյուս միջոցառումները` 
չենք կարող չնշել, որ մրցունակության բարձրացման վրա առավել անմիջական ազդեցու-
թյուն են թողնում կոմունիկացիոն (հաղորդակցման) համակարգի տարրերը։  
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Կազմակերպության կողմից իրականացվող գովազդը կարող է տարբեր նպատակներ 
հետապնդել, սակայն դրանք բոլորն էլ, ի վերջո, հանգում են մրցունակության բարձրաց-
ման խնդրին։ Առաջմղումը նպաստում է սպառողների շրջանում ապրանքանիշի մասին 
տեղեկատվության տարածմանը։ Ապրանքների` մրցակիցների նկատմամբ ունեցած առա-
վելությունները ցուցադրելու հնարավորություն են տալիս ինչպես համեմատական գովազ-
դը, այնպես էլ անհատական վաճառքը։ Համեմատական գովազդի օրինակ կարող է ծա-
ռայել մրցակիցների ապրանքային նշանների վերլուծությունը, որի արդյունքները վկայում 
են կազմակերպության կողմից ներկայացված ապրանքի անհերքելի առավելությունների 
մասին։ Համեմատման կարող են ներկայացվել ապրանքի որոշակի բնութագրիչներ, 
ասենք` օգտագործման արդյունավետությունը։  

Մարքեթինգային հնարք է նաև գնային քաղաքականությունը։ Առավել շատ հաճա-
խորդների շահագրգռելու համար անհրաժեշտ է իջեցնել առաջարկվող բոլոր ծառայու-
թյունների կամ ապրանքների գները, ինչպես նաև առաջարկել տոնական կամ սեզոնային 
զեղչեր։ 

Կազմակերպության մրցունակության բարձրացման միջոցառումներ իրականացնելիս 
չի կարելի անտեսել իրացման խթանման կարևորությունը։ Դա մի շարք առավելություն-
ներ ունի հատկապես գարեջուր թողարկող ընկերությունների համար. օգնում է գրավելու 
գնորդներին և պահպանելու նվիրվածությունը արտադրանքի կամ խանութի նկատմամբ։ 
Արտադրողն իր ապրանքանիշերին նվիրվածությունը կարող է պահպանել` կանոնավոր 
գնորդներին նվերներ կամ ապրանքանիշով արտադրանքի կուպոններ մատուցելով։ 
Ինչպես հայտնի է, ունենալով ավելի շատ հավատարիմ սպառողներ` կազմակերպու-
թյունն ավելի մրցունակ է, քան իր մրցակիցները։  

Կարճատև հեռանկարի համար իրացման խթանումը սպառողների խանդավառու-
թյունն է առաջացնում։ Երկարատև հեռանկարի համար այն կարող է բացասաբար 
անդրադառնալ ապրանքանիշի իմիժի և իրացման վրա, քանի որ տվյալ ապրանքի առա-
վելությունը չի ցուցադրվում։ Սպառողները զեղչերը կհամարեն արտադրանքի որակի 
վատացման նշան և կենթադրեն, թե ընկերությունը չի կարող վաճառել առանց այդ զեղ-
չերի։ Եթե կուպոնները, զեղչերը կամ մյուս միջոցները հաճախ են օգտագործվում, ապա 
սպառողները կարող են այլևս սովորական գներով գնումներ չկատարել։ Դրա փոխարեն 
պաշարներ կստեղծեն ամեն անգամ, երբ կիրառվեն խթանման նման ձևերը։ Բացի 
դրանից, նրանք կարող են արտադրանքի սովորական գները բարձր համարել զեղչերից 
հետո։ Գարեջրի շուկայում առավել արդյունավետ միջոցներից է փորձանմուշների տարա-
ծումը, որը նաև նոր ապրանքի ներկայացման ամենաթանկարժեք եղանակն է։ Օրինակ` 
գարեջրի համար կազմակերպվում են անվճար համտեսներ, ապրանքի գնման կամ 
վաճառքի վայրերում` ցուցադրումներ և էքսպոզիցիաներ։ Խանութների ցուցափեղկերին 
հաճախ կարելի է հանդիպել գարեջուր արտադրող ընկերությունների պաստառներ։ 

Որպես մարքեթինգային հնարք` կարելի է օգտագործել ցուցահանդեսները։ Դրանք 
կարելի է կազմակերպել սպառողներին առաջարկվող նոր ապրանքներին ծանոթացնելու 
և այլ պատրվակներով։ Նպատակն է` պոտենցիալ սպառողներին շահագրգռել մոտ 
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ապագայում օգտվելու ընկերության ապրանքներից։ Ընկերության կողմից կազմակերպ-
վող ցուցահանդեսի մասին անհրաժեշտ է տեղեկացնել զանգվածային լրատվամիջոց-
ներով կամ համապատասխան նամակներով ու հրավիրատոմսերով։ Այդպիսի միջոցա-
ռումները պետք է իրականացվեն այնպես, որ մասնակիցների մեջ տպավորվեն ծառայու-
թյան կամ ապրանքի առավելությունները մրցակիցների կողմից առաջարկվողների 
նկատմամբ։ 

Այսպիսով, կազմակերպության մրցունակության բարձրացման միջոցառումները շատ 
բազմազան են և իհարկե, չեն սահմանափակվում վերևում նշվածներով։ Օրինակ` ընկե-
րությունները մրցակցային առավելություններ են ձեռք բերում նաև նորամուծությունների 
միջոցով, որոնք կարող են դրսևորվել ապրանքի նոր դիզայնով, արտադրության նոր 
գործընթացով, նոր մարքեթինգային միջոցառումներով կամ աշխատողների որակավոր-
ման բարձրացման նոր մոտեցումների կիրառմամբ։ Որոշ նորամուծություններ ստեղծում 
են այնպիսի մրցակցային առավելություններ, որոնք հանգեցնում են շուկայում նոր, ավելի 
բարենպաստ հնարավորությունների կամ թույլ են տալիս գրավելու շուկայի այն սեգ-
մենտները, որոնց ուշադրություն չեն դարձրել մրցակիցները։ Գործնականում ցանկացած 
մարքեթինգային միջոցառում, որն իրականացվում է կազմակերպության կողմից, միտ-
ված է նրա մրցունակության բարձրացմանը` ուղղակի կամ անուղղակի ճանապարհով։ 
Չէ՞ որ կազմակերպության վերջնական նպատակներից մեկը (եթե ոչ` գլխավորը) շու-
կայում մրցակիցների կողքին հաջող դիրք գրավելն է։  

 
Մրցակցությունը դրսևորվում է կազմակերպության գործունեության բոլոր ոլորտներում։ 

Մրցունակությունը բարձրացնելու համար նա կարող է իրականացնել մարքեթինգային տարբեր 
միջոցառումներ, որոնք պայմանավորված են մարքեթինգի համալիրի բոլոր տարրերի ճիշտ 
կիրառմամբ։ 

Հոդվածում ներկայացված են կազմակերպության մրցունակության գնահատման կարևորա-
գույն մարքեթինգային չափանիշները, դրանց կիրառման առանձնահատկությունները և նշանակու-
թյունը։ 

 

АРУТЮН ПАПАЗЯН 
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Конкуренция проявляется во всех сферах деятельности организации. Она может использовать 
для повышения конкурентоспособности различные маркетинговые меры, которые связаны с 
оптимальным применением всех элементов комплекса маркетинга. 

В статье представлены наиболее важные маркетинговые критерии оценки конкурентоспособ-
ности организации, особенности их применения и значение. 
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HARUTYUN PAPAZYAN 
 

МARKETING МEASURES TO INCREASE THE COMPETITIVENESS  
OF THE ORGANIZATION 

 
The competition is manifested in all areas of the company. The company can use various marketing 

activities to increase the competitiveness that are related to the use of all elements of the marketing 
complex. 

The article presents the evaluation of the competitiveness of the company's most important 
marketing standards, the application features and their importance. 

 
 

 
 

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
 

ԳԻՏԵԼԻՔԱՀԵՆՔ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 
 

Հիմնաբառեր. գիտելիքահենք տնտեսություն, գիտելիքահենք 
կազմակերպություն, հասարակություն, տեղե-
կատվություն 

 

Տեղեկատվական հասարակությունում հիմնական տնտեսական ռեսուրս հարկ է դի-
տել գիտելիքը, այլ ոչ թե կապիտալը կամ ֆիզիկական աշխատուժը: Արդյունաբերական 
դարաշրջանից եկող` կառավարման մասին նախկին պատկերացումներն ու կառավար-
ման մեթոդներն արդեն սկսում են հնանալ: Հետևաբար բոլոր կառավարիչներին կարելի 
է համարել գիտելիքի կառավարիչներ:  

Կազմակերպությունները պետք է գիտակցեն, որ այսօրվա և վաղվա տնտեսություն-
ների հաջողության հիմնական գրավականը կորպորատիվ գիտելիքներն են: Չէ՞ որ կազ-
մակերպությունը ոչ այլ ինչ է, քան մարդանց խումբ` ստեղծված որոշակի ապրանքներ 
արտադրելու կամ ծառայություններ մատուցելու համար: Արտադրության և/կամ ծառա-
յության արդյունքն ուղղակիորեն կախված է աշխատակիցների գիտելիքներից, ինչպես 
նաև նրանց կողմից օգտագործվող տեխնիկական միջոցներից ու ծրագրերից, որոնցում 
ևս ինչ-որ փուլում ներդրվել են որոշակի գիտելիքներ: Ընկերության նյութական պաշար-
ները սահմանափակ արժեք ունեն, եթե աշխատակիցները չեն տիրապետում դրանց հետ 
վարվելու հմտություններին ու գիտելիքներին: 

Ալան Բուրտոն Ջոնսը իր «Գիտելիքի կապիտալիզմ. գործարարություն, աշխատանք 
և ուսուցում նոր տնտեսությունում» աշխատությունում առանձնացնում է գիտելիքահենք 
տնտեսության երեք սկզբունք` տվյալներ, տեղեկատվություն և գիտելիք:  

Տվյալը իրադարձությունների վերաբերյալ դիսկրետ, օբյեկտիվ փաստերի խումբ է: 
Կազմակերպության ենթատեքստում այն կարելի է բնութագրել որպես գործառույթների 
համակարգված արձանագրություն: Բավարար տվյալների հավաքագրումը կհանգեցնի 
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օբյեկտիվ և ճշգրիտ որոշման: Չափից ավելի տվյալների հավաքագրմամբ կարող է 
առաջանալ բարդություններ` կապված անհրաժեշտ տվյալների ընտրության հետ: 

Տվյալները չունեն հատուկ նշանակություն, չեն տրամադրում դատողություններ, 
նկարագրություններ կամ գործողությունների հիմքեր:  

Տեղեկատվությունն ընդամենը հաղորդագրություն է ուղարկողի և ստացողի միջև` 
փաստաթղթի, ձայնային կամ տեսահաղորդագրության ձևով: Տեղեկատվությունը, որ 
շրջանառվում է կազմակերպության ներսում փաստաթղթային կամ էլեկտրոնային միջոց-
ներով, կոչված է փոխելու ստացողի կողմից խնդրո առարկայի ընկալման եղանակը: 

Ի տարբերություն տվյալների` տեղեկատվությունն ունի իմաստ: Տվյալը վերածվում է 
տեղեկատվության, երբ հեղինակը որոշակի իմաստ է ավելացնում, օրինակ` համապա-
տասխանեցնում է ենթատեքստին, դասակարգում կամ համառոտագրում: Թեպետ տե-
ղեկատվությունը (կամ գիտելիքը) չպետք է շփոթել այն տրամադրող կամ փոխանցող 
տեխնոլոգիայի հետ. միջոցը դեռևս հաղորդագրություն չէ:  

Գիտելիք բառին շատ դժվար է համապարփակ բնութագիր տալ, քանի որ առաջին 
հերթին պետք է հասկանալ, թե ինչ է նշանակում իմանալ ինչ-որ բան: Դավենպորտը և 
Պրուսակը իրենց «Աշխատանքային գիտելիք» գրքում նույնիսկ գիտելիքը սահմանելու 
փորձ չեն արել` կենտրոնանալով գրքին առավել համապատասխանող աշխատանքային 
գիտելիքի վրա: Ըստ հեղինակների` գիտելիքը որոշակի փորձի, արժեքների, ենթա-
տեքստին համապատասխան տեղեկատվության և փորձագիտական ինտուիցիայի հեղ-
հեղուկ խառնուրդ է, որով հատկացվում է նոր փորձը և տեղեկատվությունը գնահատելու 
և կիրառելու համապատասխան դաշտ: Այն ծագում և կիրառվում է գիտակների ուղեղ-
ներում: Գիտելիքը բխում է տեղեկատվությունից այնպես, ինչպես վերջինս բխում է 
տվյալներից: 

Պիտեր Ֆ.Դրակերն իր «Հետկապիտալիստական հասարակություն» աշխատությու-
նում գիտելիքահենք տնտեսությունը սահմանել է այլ կերպ: Նոր հասարակությունը, որն 
արդեն գոյություն ունի, հետկապիտալիստական հասարակություն է, ընդ որում հիմնա-
կան տնտեսական ռեսուրսները (արտադրության միջոց) այլևս կապիտալը կամ բնական 
ռեսուրսները չեն, ոչ էլ աշխատուժը, այլ այդպիսին համարվում է և կհամարվի գիտելիքը: 

Ներկայում գիտելիքը ձեռք է բերել նոր համալիր իմաստ և նշանակություն` ի համե-
մատություն գիտելիքի դասական արժևորումների: Այն այլևս չի համարվում մարդ արա-
րածի մտավոր գործընթաց, այլ արդյունաբերական, տնտեսական և սոցիալական կազ-
մակերպությունների արհեստական բանականության համակարգ է, ընդունակ` ինքնաար-
տահայտվելու առանց մարդկային միջամտության: Երրորդ հազարամյակում հարստու-
թյուն և իշխանություն ստեղծողները լինելու են մտավոր ռեսուրսները և գիտական կա-
պիտալը:  

Գիտելիքահենք կազմակերպությունների տեսությունը, որն ընդամենը վերջերս է 
ձևակերպվել, կազմակերպությունը համարում է շուկայական կառույց, որի հիմնական 
ռեսուրսը գիտելիքն է: Նման կառույցի առանցքային գործունեությունը, միտված գիտե-
լիքի պաշտպանությանը և ինտեգրմանը, տնտեսական արդյունքի ձևավորումն է: Գիտե-
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լիքահենք կազմակերպության ճշգրիտ սահմանման համար անհրաժեշտ է ընդգծել դրա 
առանձնահատկությունները: Ըստ Բուրտոն Ջոնսի` այդ առանձնահատկությունների շար-
քին կարող են դասվել. 

- հաճախորդների, մատակարարների և արտաքին աշխատուժի հետ հարաբերու-
թյունների ընդլայնմամբ ներքին գործընթացների, աշխատուժի, նյութական ակ-
տիվների կրճատումը, 

- շեշտադրելով կազմակերպությանն անհրաժեշտ գործառույթների ներքին կիրա-
ռումն ու զարգացումը` արտաքին ռեսուրսների հաշվին ոչ էական գործառույթների 
(վարչարարության ու սպասարկման) ապահովումը, 

- կազմակերպության ռազմավարական զարգացումը` ուղղված սեփական գիտելիք-
ների ստեղծմանը, 

- հիմնական անձնակազմի վերապատրաստումը` անհրաժեշտության դեպքում 
ապահովելով կադրերի փոխարինելիությունը արտաքին աշխատուժով, 

- խթանման քաղաքականության վերանայումը` համապատասխանեցնելով կազմա-
կերպության ներսում և դրսում ձևավորված անհատական և թիմային աշխատան-
քի ցուցանիշներին և ձեռքբերումներին: 

Արդյունքում ավանդական տնտեսությունից գիտելիքահենք տնտեսության անցման 
համալիր և դինամիկ գործընթացում ի հայտ են գալիս հետևյալ իրողությունները.  

- գիտելիքների համակարգում, պաշտպանություն և ինտեգրում` որպես կազմակեր-
պության հիմնական գործառույթներ,  

- ընդհանրական գիտելիքների իրականացում արտաքին ուժերի հաշվին, 
- կազմակերպության սեփականատերերի և ղեկավարների նույնականացում: 
Այսպիսով, գիտելիքահենք կազմակերպությունները կլինեն ավելի պարզ, ավելի 

ճկուն և կպահանջեն նվազագույն կառավարում, ինչը թույլ կտա կազմակերպությանն 
ավելի լավ դիմակայելու հնարավոր ռիսկերին:  

Հզոր տնտեսությունների առաջատար ընկերությունների ձեռքբերումների ուսումնա-
սիրությունը հանգեցնում է գիտելիքահենք կազմակերպությունների էվոլյուցիայի վերաբե-
րյալ եզրակացությունների: Մասնավորապես այդ կազմակերպությունների մեծ մասը 
արդեն հասել է նրան, որ ձևավորում է գիտելիքների ցանցեր և գիտելիքների հիման վրա 
խթաններ կիրառում աշխատակիցների համար: Լավագույները բարձր տեխնոլոգիաներ 
թողարկող և մասնագիտական ծառայություններ մատուցող (իրավաբանական, 
խորհրդատվական) կազմակերպություններն են, որոնցից մի քանիսը նույնիսկ հասել են 
զարգացման կատարյալ աստիճանի` գիտելիքահենք կազմակերպության: 

Ներկայիս փոփոխական աշխարհում մեզ պետք են այնպիսի կազմակերպություններ, 
որոնք ի զորու են արագորեն հարմարվելու, վերածնվելու, մշտապես վերանորոգվելու: 
Մեր հանրապետությունում անցումը գիտելիքահենք հասարակության ենթադրում է 
քաղաքական, տնտեսական և կրթական ոլորտի հաստատությունների արմատական վե-
րափոխում: Գիտելիքահենք հասարակության հաստատությունները պետք է դառնան 
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վերին աստիճանի բարոյական արհեստավարժների կողմից ղեկավարվող ճկուն կառույց-
ներ, ովքեր հանրային բարօրությունն ավելի բարձր կդասեն, քան իրենց անձնական 
շահը: Կրթական համակարգն ունի փոփոխության ամենամեծ կարիքը: 

Հայկական կազմակերպչական միջավայրը չի կարող զերծ մնալ դեպի գիտելիք 
կողմնորոշված համաշխարհային միտումներից: Գիտելիքահենք տնտեսության ձևավոր-
ման առաջին նախապայմանը գիտելիքահենք կազմակերպությունների ստեղծումն է: Սա 
հատկապես կարևոր է հայկական հնարամտության համար և գլոբալացման բացահայտ 
միտումներ դրսևորող միջազգային միջավայրում մեր ինքնության պահպանման ու 
հիմնական մրցակցության աղբյուրն է: 

Երրորդ հազարամյակի մեր հայրենական կազմակերպությունները պետք է կարե-
վորեն և խրախուսեն անձնակազմին` օգտագործելով մարդկային ռեսուրսներն արժևորե-
լու (վերապատրաստում, մասնագիտական և հատուկ որակավորում) բոլոր հնարավոր 
միջոցները: Այսօր բացահայտ է, որ գիտելիքը նշանակում է իշխանություն և շահույթ: 

Կառավարությունը, նրա ինստիտուտները և հանրային հատվածը հարկ է, որ ունե-
նան որոշիչ դեր այս գործընթացում` որդեգրելով համապատասխան քաղաքականություն, 
որոշելով գիտելիքահենք հասարակության կանոնների շրջանակներ, զարգացնելով ազ-
գային տեղեկատվական ենթակառուցվածքներ, ապահովելով հանրային տեղեկատվու-
թյան հասանելիություն` առանց խտրականության, սահմանելով տեխնոլոգիայի և տեղե-
կատվության արդյունավետ օգտագործման օրինաչափություն գործունեության տարբեր 
ոլորտներում: 

 

Հոդվածում ընդգծվում է գիտելիքահենք տնտեսության կարևորությունը: Այդ տնտեսությունը 
բնութագրվում է արագ և հաճախ` սրընթաց փոփոխություններով, ինչին ստիպված պետք է հար-
մարվեն թե՛ մարդիկ, թե՛ կազմակերպությունները: Դիտարկվում են նրա հասկացությունը, տար-
րերը, սահմանումները և հիմնական գիտելիքների համակարգումը:  

 

ХАЧАТУР МКРТЧЯН 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 
 

В статье подчеркивается важность экономики, основанной на знаниях. Она ныне харак-
теризуется быстрыми и иногда радикальными изменениями, к чему люди и организации должны 
адаптироваться. Рассмотрены её концепция, элементы, а также координация основных знаний.  

 
KHACHATUR MKRTCHYAN 

 

KNOWLEDGE BASED ECONOMY 
 

The aim of this article is to emphasize the importance of knowledge based economy nowadays 
characterized by fast and sometimes even radical changes, to which both people and organizations have 
to adapt. The paper presents the concept, elements, definitions of knowledge based economy, and the 
main knowledge codification. The importance of knowledge based economy for Armenian organizations 
is presented in the epilogue. 
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ՎԱՀՐԱՄ ՋԱՆՎԵԼՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 
ՆԵՐՈՒԺԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. ներուժային ՀՆԱ, ՀՆԱ ճեղքվածք, գնանկումային 
ճնշումներ, ամբողջական պահանջարկ, հավասա-
րակշիռ իրական փոխարժեք, արտադրական 
ֆունկցիա, գործազրկություն 

 
Ներուժային համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ) տնտեսության հավասարակշռված 

կայուն վիճակին համապատասխանող ապրանքների և ծառայությունների թողարկման 
ծավալն է, որի պայմաններում տնտեսական ռեսուրսների զբաղվածությունը կամ օգտա-
գործումը գնաճի ավելացման ճնշումներ չի առաջացնում:  

Փաստացի (որպես կանոն` իրական) և ներուժային ՀՆԱ տարբերությունը կոչվում է 
ՀՆԱ ճեղքվածք:  

Output GAP =Y-Y*, 
որտեղ՝ 

Output GAP-ը ՀՆԱ ճեղքվածքն է, 
Y–ը` փաստացի ՀՆԱ-ն, 
Y*-ը՝ ներուժային ՀՆԱ-ն:  
ՀՆԱ դրական ճեղքվածքը ցույց է տալիս, թե որքանով է ամբողջական պահանջարկի 

աճը գերազանցում ամբողջական առաջարկի աճը: Այն անվանում են նաև գնաճային 
ճեղքվածք, քանի որ նրա պայմաններում առաջանում են գնաճային ճնշումներ: ՀՆԱ 
բացասական ճեղքվածքն անվանում են ռեցեսիոն. վերջինի պայմաններում գնանկու-
մային ճնշումներ են առաջանում: ՀՆԱ ճեղքվածքը տոկոսային արտահայտությամբ 
հաշվարկվում է ՀՆԱ ճեղքվածքը բացարձակ մեծությամբ հարաբերելով ներուժային 
ՀՆԱ-ին.  

100*
potentialGDP

OutputGAP
 

Ներուժային ՀՆԱ-ն և ՀՆԱ ճեղքվածքը արդեն երկար ժամանակ է` հետազոտողների 
ուշադրության կենտրոնում են: Պատճառն այն է, որ մակրոտնտեսական արդյունավետ 
քաղաքականության իրականացումն անհնար է առանց գնահատելու, թե տնտեսությունը 
կամ տնտեսական ակտիվությունը ի՞նչ պարբերաշրջանում են գտնվում:  

Ըստ տևողության` առանձնացնում են պարբերաշրջանների տարբեր տեսակներ. 
100-ամյա պարբերաշրջաններ, 50-70 տարի տևողությամբ Կոնդրատևի պարբերա-
շրջաններ, 10-12 տարի տևողությամբ կամ դասական պարբերաշրջաններ և 2-3 տարի 
տևողությամբ Կիտչինի պարբերաշրջաններ: ԽՍՀՄ երկրների տնտեսությունների վե-
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րափոխման միտումները ցույց են տրվել հունգարացի տնտեսագետ Կորնայի հետազո-
տություններում1: Ռուս հետազոտողներից Պոլտերովիչը2 անկման առաջնահերթ պատ-
ճառներից կարևորել է ոչ թե մակրոտնտեսականը, այլ ինստիտուցիոնալը: Չմանրամաս-
նելով վերոնշյալ հետազոտությունների արդյունքները նշենք, որ սույն հետազոտության 
նպատակը ՀՀ-ում կարճ պարբերաշրջանների գնահատումն է, որոնք տեղի են ունենում 
ամբողջական պահանջարկի փոփոխությունների պատճառով: Ընդ որում անհրաժեշտ է 
տարբերակել պարբերաշրջանային տատանումները ոչ պարբերաշրջանային տատանում-
ներից: Տնտեսական պարբերաշրջանին բնորոշ են տնտեսական բոլոր հիմնական ցուցա-
նիշների միաժամանակյա փոփոխությունը և տնտեսության բոլոր ճյուղերի ներառումը: 
Տնտեսական պարբերաշրջանը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշ-
ներն են` տնտեսական աճը, գնաճը և զբաղվածությունը:  

Տնտեսագիտական գրականությունը և միջազգային փորձը ՀՆԱ ներուժային մակար-
դակի գնահատման տարբեր մեթոդներ են առաջարկում:  

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներուժային ՀՆԱ-ն դիտարկելի չէ` հետազո-
տողները ստիպված են հիմնվել վիճակագրական մեթոդների և տեսական մոդելների 
միջոցով ստացվող, չորոշակիացվող գնահատականների վրա: Ներուժային ՀՆԱ գնա-
հատման շրջանակները լայն են՝ սկսած ժամանակային շարքերի և տրենդային վերլու-
ծությունից, վերջացրած ավելի բարդ՝ արտադրական ֆունկցիաներով և կառուցվածքային 
հավասարումներով:  

Ներուժային ՀՆԱ հաշվարկման մոտեցումներից մեկը ոչ գծային տրենդի կառուցումն 
է` որոշ չափանիշի համաձայն: Այդ նպատակով լայն կիրառում ունի Հոդրիկ-Պրեսկոտի 
ֆիլտրը (այսուհետ` HP3): Այս ֆիլտրի առավելություններից են կիրառման պարզությունը և 
արդյունքների հեշտ մեկնաբանությունը: Միաժամանակ HP ֆիլտրը չունի տնտեսագիտա-
կան հիմնավորում, ինչը որոշակի առումով սահմանափակում է ստացված արդյունքների 
մեկնաբանումը: Թ.Քուգլին և Ժ.Նասոնը4 նշել են, որ այն ի զորու է սինթեզել թվացյալ 
կեղծ պարբերաշրջանային տատանումներ` նույնիսկ եթե սկզբնական տվյալներում տրեն-
դի փոփոխություն տեղի չի ունեցել:  

Արդյունքային համադրման տեսանկյունից` մեր կողմից էական դեր կհատկացվի 
Կալմանի ֆիլտրի մեթոդին, որն առավել շատ կառուցվածքային է, քան վիճակագրական 
և թույլ է տալիս հաշվի առնելու տնտեսության կառուցվածքի առանձնահատկությունները: 
                                             
1 Интервью с Яношем Корнаи // О чём думают экономисты. Беседы с нобелевскими лауреатами / под ред. П. 
Самуэльсона и У. Барнетта.  М.: Юнайтед Пресс, 2009, с. 109−127 (ISBN 978-5-9614-0793-8). 
2 Полтерович В., Попов В., Тонис А., Механизмы «Ресурсного проклятия» и экономическая политика. 
"Вопросы экономики", № 6, 2007, с. 4-27. 
3 Hodrick R., Prescott E., Postwar U.S., Business Cycles: An Empirical Investigation. Discussion paper. No. 451. 
Carnegie-Mellon University, 1980.. David K., and Patrick J. Kehoe, “International Evidence on the Historical 
Properties of Business Cycles,” American Economic Review 82:4 (1992), 864–888. “Detrending and Business 
Cycle Facts,” Journal of Monetary Economics 41:3 (1998), 475–512. 
4 Cogley T., Nason J., Effects of the Hodrick-Prescott Filter on Trend and DifferenceStationary Time Series: 
Implications for Business Cycle Research // Journalof Economic Dynamics and Control. 1995. No. 19. P. 253–278. 
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Գործնականում լուծման ուղիներից մյուսը կապվում է արտադրական ֆունկցիայի 
կառուցման հետ, որը հնարավորություն է ընձեռում ստանալու իրական ՀՆԱ տնտեսա-
պես հիմնավորված գնահատականներ, որոնք կհիմնվեն ոչ թե ընթացիկ գործազրկու-
թյան և կապիտալի օգտագործման մակարդակների, այլ դրանց ներուժային կամ բնական 
նշանակությունների վրա: 

Տվյալ մոտեցման այլ կիրառում է մոդելի՝ որպես թողարկման պարբերաշրջանային 
բաղադրիչների, մեկնաբանումը, այսինքն` գնահատված ՀՆԱ-ն դիտարկվում է իբրև ներ-
ուժային ՀՆԱ: 

Մյուս մոտեցումը, որը կապվում է Օ. Բլանշարի1 կառուցվածքային վեկտորային ավ-
տոռեգրեսիայի հետ, ներառում է հետևյալ գաղափարները. 

1. ՀՆԱ, զբաղվածների թվի ու կապիտալի միջև պատճառահետևանքային կապերն 
ակնհայտ չեն. քանի որ դիտարկվում են միայն հավասարակշիռ նշանակություն-
ներ, նշված փոխկապակցությունը կարող է մեկնաբանվել որպես արտադրական 
ֆունկցիա կամ աշխատանքից և կապիտալից կախված տնտեսության պահան-
ջարկի ֆունկցիա: Հենց դա էլ փաստում է գնահատած մոդելների յուրահատուկ 
բնույթը: 

2. Տնտեսության մեջ գոյություն ունեն նվազագույնը երկու տեսակի շոկեր. ամբող-
ջական պահանջարկի շոկեր, որոնք ազդում են ՀՆԱ վրա միայն կարճաժամկետ 
փուլում և ամբողջական առաջարկի կամ տեխնոլոգիական շոկեր: Այն դեպքում, 
երբ փաստացի ՀՆԱ կարճաժամկետ շեղումները ներուժային ՀՆԱ-ից բացա-
տրվում են ամբողջական պահանջարկի շոկերի գործողությամբ` ամբողջական 
առաջարկի շոկերը հանգեցնում են ներուժային, իրական թողարկման փոփոխու-
թյանը: Ուստի, որպեսզի ստացվի ներուժային ՀՆԱ շարք, անհրաժեշտ է բացառել 
ամբողջական պահանջարկի շոկերի գործողությունը փաստացի թողարկման 
դինամիկայից: Տվյալ ձևով անհատականացված կառուցվածքային վեկտորային 
ավտոռեգրեսիան հնարավորություն է ընձեռում ընդլայնելու դիտարկվող շոկերը 
ամբողջական պահանջարկի և տեխնոլոգիական շոկերի: Սակայն այս դեպքում էլ 
կարող է առաջանալ բազմազանության բարդույթ. խնդիրը հանգում է չորս ոչ 
գծային հավասարումների չորս անհայտով համակարգի լուծմանը, որն ունենում է 
մեկից ավելի տարբերակներ: Սովորաբար, կողմնակի լուծումները որոշվում են 
տրամաբանորեն:  

Հայաստանում ներուժային ՀՆԱ գնահատման համար օգտագործվել են ընթացիկ և 
հաստատուն գներով (իրական) փաստացի ՀՆԱ 2000-2011 թթ. շարքերը: Վիճակա-
գրական տվյալների բազան ձևավորվել է ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության 
աղբյուրներից:  

Ներուժային ՀՆԱ-ն հաշվարկելիս կիրառվել են 4 հիմնական մոտեցումներ՝ արտա-
դրական ֆունկցիայի մեթոդը, Կալմանի ֆիլտրի մեթոդը, HP ֆիլտրի մեթոդը և առավել 

                                             
1 Blanchard O.J., Kremer M., Disorganization // Quarterly Journal of Economics. 1996. Vol. 112. No. 4. P. 1091–126. 
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պարզ՝ քառակուսային տրենդի մեթոդը: Վերլուծության վերջում ներկայացված է այդ 
մեթոդներով ստացված արդյունքների համեմատականը:  

Արտադրական ֆունկցիայի մեթոդը հիմնված է այն պնդման վրա, որ ներուժային 
ՀՆԱ-ն համապատասխանում է տնտեսությունում առկա բոլոր ռեսուրսների լրիվ օգտա-
գործմանը: Հետևաբար վերլուծության համար անհրաժեշտ են այդ ռեսուրսների օգտա-
գործման, ինչպես նաև տնտեսության մեջ դրանց ներգրավվածության մակարդակի 
վերաբերյալ տվյալներ, և կարևոր է հաստատել կախվածություն ՀՆԱ և ռեսուրսների 
օգտագործման մակարդակի միջև: 

Y = F(K;L;I) հավասարման կառուցման համար օգտագործվել են հետևյալ ցուցանիշ-
ները.  

• Y-ը ՀՆԱ փաստացի մակարդակն է,  
• K-ն՝ արտադրության մեջ ներգրավված հիմնական արտադրական միջոցները,  
• L-ը՝ տնտեսության մեջ զբաղված բնակչության թիվը, 
• I-ն՝ կրթության և գիտության ծախսերը: 
Մոդելի կառուցման համար ընտրվել է Կոբ-Դուգլասի արտադրական ֆունկցիան՝ 

Y=AKa*Lb*Iy , որտեղ A-ն արտացոլում է այն գործոնների ազդեցությունը, որոնք մոդելում 
հաշվի չեն առնվել:  

Փոքրագույն քառակուսիների մեթոդով կառուցված ռեգրեսիոն հավասարումը՝ լոգա-
րիթմական ձևով, ընդունել է հետևյալ կերպը. 

LOG(Y)= 0,528*LOG(K) – 0, 0617* LOG(L) + 0,694*LOG(I) + 0,631 
Պոտենցավորելով այս հավասարումը` կստանանք. 

Y(1)=1,88 * K0,53 *L-0,062 * I0,69 
Մոդելը կառուցվել է նաև առանց ազատ անդամի, այսինքն` չեզոքացնելով այլ գոր-

ծոնների ազդեցությունը: Գնահատման արդյունքները հետևյալն են. 
LOG(Y)= 0,8*LOG(K) – 0, 161* LOG(L) + 0,729*LOG(I) 

Դարձյալ պոտենցավորելով հավասարումը` կստանանք. 
Y(2)= K0,8 *L-0,161 * I0,729,(7) 

Հիմք ընդունելով հավասարումը և համարելով, որ ՀՀ տնտեսության մեջ հնարավոր է 
լրիվ զբաղվածություն ու գիտության, կրթության ծախսերի` ՀՆԱ նկատմամբ 3,5% մա-
կարդակ` հաշվարկվել են ներուժային ՀՆԱ մեծությունը, ՀՆԱ ճեղքվածքը:  

Որպես ատադրական ֆոնկցիայի միջոցով ներուժային ՀՆԱ գնահատման այլ-
ընտրանք` օգտագործվել է նաև Կալմանի ֆիլտրի մեթոդը: Տնտեսական հետազոտու-
թյունների ասպարեզում Կալմանի ֆիլտրի կիրառությունները հասկանալու համար նախ 
պետք է սահմանել տարածական իրավիճակային մոդելների գաղափարը (անգլերեն՝ 
state-space models): Այսպես, ուրեմն` դիտված ժամանակային շարքերը՝ y1…yt կախված են 
հնարավոր չդիտարկվող xt իրավիճակից, որն առաջ է մղում որևէ պատահական պրոցես: 
yt-ի կապը xt–ի հետ նկարագրվում է չափման կամ դիտման հավասարումով. 

:vxHy tttt +=  
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Իրավիճակի վեկտորը գեներացվում է հետևյալ կերպ. t1t1tt wxBx += −− : 
Այս հավասարումն անվանում են անցումային, ինչպես նաև` դինամիկ կամ իրավի-

ճակի հավասարում, որը նկարագրում է իրավիճակի անցումը t-1–ից t ժամանակահատ-
ված: B-ն գործակիցների մատրիցն է, w-ն՝ մոդելի սխալը, որ պատահական պրոցես է: 
Այսպիսով` նկարագրված հավասարումների համակարգը իրավիճակային-տարածական 
մոդել է: 

Այս մեթոդներով ստացված արդյունքները համադրվել են HP ֆիլտրի և քառակուսա-
յին տրենդի արդյունքների հետ: Գնահատված ներուժային ՀՆԱ և փաստացի ՀՆԱ 
տարբերությունները կամ ՀՆԱ ճեղքերը ներկայացված են ստորև` գծապատկերում: 

 

 
 

Գծապատկեր 1. ՀՆԱ ճեղքվածքի դինամիկան՝ ըստ արտադրական ֆունկցիայի (իրական 
ՀՆԱ), HP ֆիլտրի, քառակուսային տրենդի և Կալմանի ֆիլտրի, %-ով 

 
Գնահատման բոլոր մեթոդներով, բացառությամբ արտադրական ֆունկցիայի, 2000-

2011 թթ. բնութագրվել են պարբերաշրջանի բոլոր 4 փուլերով՝ աշխուժացում, աճի գա-
գաթնակետ, անկում, անկման առավելագույն կետ:  

Չնայած գների համեմատական կայունությանը` տնտեսական աճի տեմպերը ՀՀ-ում 
տատանողական են եղել ինչպես մինչճգնաժամային (մինչև 2008 թ. երկրորդ կեսը), 
այնպես էլ հետճգնաժամային տարիներին (2010 թ.-ից մինչև այժմ), որը վկայում է 
իրական ՀՆԱ իր հավասարակշիռ կամ ներուժային մակարդակից շեղման կամ «կարճ» 
բիզնես ցիկլերի (տնտեսական պարբերաշրջանների) առկայության մասին1: Իհարկե, 

                                             
1 Տնտեսության երկար ալիքները բնութագրվում են նրա երկարաժամկետ զարգացման միտումների 
փոփոխությամբ, որ ավելի շատ պայմանավորված է համակարգային շոկերով` տեխնոլոգիաների, պահան-
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2008-2009 թթ. առանձնացել են տնտեսության առավել խիստ տատանողականությամբ, 
ինչը կարող է հավաստել տնտեսության զարգացման ավելի երկար և կարճ պարբերա-
շրջանների համընկնումը: 

ՀՀ տնտեսական աճի ճյուղային կառուցվածքի վերլուծությունը փաստում է, որ 
տատանումները պայմանավորված են գրեթե բոլոր ճյուղերի վարքագծով, ընդ որում 
շինարարության և գյուղատնտեսության ճյուղերը պայմանավորում են տատանումների 
հիմնական մասը: Հայաստանի տնտեսության զարգացման մյուս կարևոր առանձնա-
հատկությունը ծառայությունների ճյուղի դերի մեծացումն է՝ մյուս ճյուղերի համեմատ 
ավելի կայուն աճի տեմպերով: Ակնհայտ է, որ տնտեսության կառուցվածքը դինամիկ 
փոփոխությունների է ենթարկվել, և այն պայմանավորող գործոններ են ինչպես արտա-
քին, այնպես էլ ներքին միջավայրի զարգացումները: Մասնավորապես 2005-2008 թթ. 
ՀՀ տնտեսության «գերտաքացման» հիմնական պատճառ էր Հայաստան կապիտալի 
ներհոսքի կտրուկ ավելացումը, որ հանգեցրել է հավասարակշիռ իրական փոխարժեքի 
արժևորման և տնտեսության արտահանելի հատվածի արտամղման: Փոխարենը 
տնտեսության ոչ արտահանելի հատվածը՝ շինարարությունը և ծառայությունները, աճի 
բարձր տեպեր է արձանագրել: Այս ժամանակահատվածին բնորոշ էին նաև գործա-
զրկության կտրուկ կրճատումը և պահանջարկով պայմանավորված գնաճային ճնշում-
ների առկայությունը: 2009 թ. բնութագրվել է խորը տնտեսական անկումով, արտաքին 
կապիտալ ներդրումների ներհոսքի կտրուկ կրճատմամբ և արտաքին պահանջարկի 
նվազմամբ: Այս պայմաններում փոխարժեքի ճշգրտումը և Կառավարության հակա-
ճգնաժամային միջոցառումները միայն 2011 թ. հնարավորություն տվեցին որոշակիորեն 
փոխելու անկման պարբերաշրջանի ուղղվածությունը` դեպի տնտեսության աշխուժացում: 
Այսպիսով, ստացված արդյունքները համահունչ են այս ժամանակահատվածում ՀՀ-ում 
արձանագրված տնտեսական զարգացումների առանձնահատկություններին, հետևաբար 
որ կարող են օգտակար լինել ինչպես տնտեսական իրավիճակի կանխատեսման, 
այնպես էլ մակրոտնտեսական քաղաքականության ուղղությունների մշակման համար:  

 
Հոդվածում դիտարկվում են ՀՆԱ ներուժային մակարդակի գնահատման տնտեսամաթեմա-

տիկական  և վիճակագրական մոտեցումները, նշվում դրանց համեմատական առավելությունները 
և թերությունները:  

Հիմնավորվում է այլընտրանքային մեթոդական մոտեցումների կիրառման անհրաժեշտությու-
նը և նպատակահարմարությունը: Ներկայացված մեթոդները փորձարկվում են Հայաստանի 
տնտեսական զարգացումներն արտացոլող 2000-2011 թթ. վիճակագրական տվյալների հիման 
վրա:  

                                                                                                                                          
ջարկի կառուցվածքի, միջազգային տնտեսական հարաբերությունների որակների, արտադրողականության և 
այլ հիմնարար գործոնների փոփոխություններով: 
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ВАГРАМ ДЖАНВЕЛЯН 
 

ОЦЕНКА ПOТЕНЦИАЛЬНОГО ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются эконометрические и статистические подходы к оценке потен-
циального ВВП, отмечаются их сравнительные недостатки и преимущества. Обосновываются 
необходимость и целесообразность использования альтернативных им методических подходов. 
Предложенные методы апробируются на статистических данных, отражающих развитие экономики 
Армении в 2000-2011 гг.  

 
VAHRAM JANVELYAN 
 

ESTIMATION OF POTENTIAL GROSS DOMESTIC PRODUCT IN REPUBLIC OF ARMENIA 
 

This article discusses existing statistical and econometric methods of potential output estimation. 
The article also emphasizes comparative shortcomings and advantages of those methods. The 
expediency of implementation of alternative methods of potential output estimation are justified here. 
Suggested methods are approbated using statistical data that describe the dynamics of economic 
development of Armenia in 2000-2011. 

 
 

 

ՄԱՐԻԱՆԱ ՔՈՉԱՐՅԱՆ  
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ 
 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԳԻՏԵԼԻՔԱՀԵՆՔ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ 

 

Հիմնաբառեր. տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, մարդկային 
կապիտալ, գիտելիքահենք տնտեսություն, գիտե-
լիքի համաթիվ 

 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բուռն զարգացումը համաշխարհային մասշտա-
բով հանգեցրեց նոր երևույթի` գիտելիքահենք տնտեսության առաջացմանը, որը ավան-
դականի համեմատությամբ հիմնված է գիտելիքի ու գիտության, նորարարության, ՏՏ 
անընդհատ կատարելագործման, գիտատար արտադրանքի թողարկման ու արտահան-
ման վրա: Գիտելիքահենք տնտեսությունը հետարդյունաբերական և նորարարական 
տնտեսությունների զարգացման բարձրագույն փուլն է։ 

Այդ տնտեսության զարգացումը Հայաստանում կբերի հասարակության կյանքի որա-
կի բարելավմանը, ինչպես նաև հնարավորություն կտա ամրապնդելու ՀՀ ուրույն տեղը 
համաշխարհային տնտեսությունում: Ինչպես գիտենք, գիտելիքահենք տնտեսության 
հիմքն ու զարգացման կարևոր բաղադրիչը տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական 
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տեխնոլոգիաներն են, որոնք վերջին տարիներին ընդունվում են որպես տնտեսական 
կայուն աճի արդյունավետ գործիք, քանի որ հնարավորություն են ընձեռում տեղեկատ-
վությունը փոխանցել համեմատաբար ոչ թանկ և օպերատիվ ձևով: 

Նշենք, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները դարձել են Հայաստանի տնտեսու-
թյան հիմնական ոլորտներից մեկը` նպաստելով երկրում տեխնոլոգիական նորարարու-
թյանը և արտադրողականությանը: ՏՏ ոլորտն ունի կարևորագույն միջոլորտային գոր-
ծառույթ, ինչը թույլ է տալիս ձեռնարկություններին` մրցունակ լինելու համաշխարհային 
շուկայում: Այսօր դժվար է պատկերացնել տնտեսության որևէ հատված, որը կարող է 
համաշխարհային մակարդակով լինել մրցունակ առանց այնպիսի տեխնոլոգիաների 
կիրառման, ինչպիսիք են` էլեկտրոնային գովազդը, էլեկտրոնային շուկայական հետազո-
տությունը, էլեկտրոնային առևտուրը, ինչպես նաև վեբ կայքերը և ինտերակտիվ մեդիան: 

ՏՏ ոլորտում Հայաստանն իր հարևան ԱՊՀ և Մերձավոր Արևելքի երկրների 
շարքում համարվում է առաջատարներից մեկը, ինչի հիմքը թերևս ստեղծվել է այն 
ժամանակ, երբ մեր երկիրը դարձավ ԽՍՀՄ գիտական, գիտահետազոտական և բարձր 
տեխնոլոգիաների արտադրության հիմնական հանգույցը: Խորհրդային Միության 
փլուզումը, տարածաշրջանային հակամարտությունները և ավերիչ երկրաշարժը հսկայա-
կան տնտեսական վնասներ հասցրին Հայաստանին: Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտին 
պատճառած վնասները նույնպես զգալի են. գիտական և գիտահետազոտական հաստա-
տությունների մեծամասնությունը սահմանափակել կամ դադարեցրել էր գործունեությու-
նը` թողնելով հազարավոր գործազուրկների: Սակայն 1991 թ. անկախությունն ընձեռեց 
լիովին նոր հնարավորություններ ոլորտին և, մասնավորապես, ձեռներեցներին ու ՏՏ 
մասնագետներին: Խոշորածավալ արտադրությունից ոլորտը վերակազմավորվեց որպես 
ծրագրային ապահովման և ծառայությունների հատված, իսկ վերջին տասը տարիների 
ընթացքում հատվածն արձանագրել է հիրավի աճի լուրջ տեմպեր`  տարեկան 27%1:  

Կարևորելով ոլորտի նշանակությունը` ՀՀ Կառավարությունը 2000 թ. այն հայտարա-
րեց որպես տնտեսության գերակա ճյուղերից մեկը: Իսկ 2008 թ. օգոստոսի 28-ի` Տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման հայեցակարգով նախանշվեցին 
այն հիմնական միջոցառումները, որոնք պետք է իրականացվեն մինչև 2018 թ.` երկրում 
մրցունակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ ձևավորելու համար։ Աշխարհի 
զարգացած և զարգացող երկրների լավագույն փորձի վերլուծության ու համադրման 
հիման վրա մշակվել և 2010 թ. փետրվարի 25-ին ՀՀ Կառավարության հավանությանն է 
արժանացել Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային հասարակության 
ձևավորման հայեցակարգը2, համաձայն որի` նախատեսվում է ազգային լայնաշերտ 
համացանցի նախագծում, մշակում և տեղադրում, ինչպես նաև միջազգային կապուղի-
ների քանակի և թողունակության ավելացում, ինչն ամբողջ երկրում կապահովի թափան-
ցիկ կապ քաղաքացիների, կազմակերպությունների և պետական աշխատողների միջև։  

                                             
1 http://mineconomy.am/arm/78/gortsaruyt.html 
2 Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային հասարակության ձևավորման հայեցակարգ (2010-2012 թթ.): 
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2011 թ. նոյեմբերին Երևանի պետական համալսարանում բացվեց Հայ-հնդկական 
ՏՀՏ գերազանցության կենտրոնը, որը ՀՀ և Հնդկաստանի կառավարությունների համա-
տեղ ծրագիր է, իրականացվում է «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի (Հա-
յաստան) ու C-DAC կենտրոնի (Հնդկաստան) կողմից: Նշենք նաև, որ ծրագիրը հնդկա-
կան կառավարության` մեր տարածաշրջանի ՏՀՏ ոլորտում ամենախոշոր ներդրումն է: 
Ծրագրի հիմնական առաքելությունն է` Հայաստանում ստեղծել ՏՀՏ մասնագիտական 
ուսուցման և այդ ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման հա-
մար հատուկ միջավայր, որը մեծապես կնպաստի երկրում համաշխարհային մակարդա-
կի բարձրակարգ աշխատուժի զարգացմանը, կծառայի որպես բարձր արագագործու-
թյամբ հաշվողական համակարգերի (HPC) հետազոտական կենտրոն:  

Կարևորվում է նաև Ֆինլանդիայի կառավարության, «Nokia» ընկերության և Համաշ-
խարհային բանկի կողմից ԱՊՀ տարածաշրջանում հայտարարված մրցույթում «Ձեռնար-
կությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի տարած հաղթանակը, ինչի արդյունքում Հա-
յաստանում 2011 թ.-ից ձևավորվել է Մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորա-
տորիա` Արևելյան Եվրոպայի, Հարավային Կովկասի և Միջին Ասիայի երկրների համար: 
Վերջինս կդառնա ողջ աշխարհի համար նախատեսվող հինգ հիմնական լաբորատո-
րիաներից մեկը, նրա գործունեությունն ուղղված կլինի մոբայլ լուծումների ոլորտում նո-
րամուծությունների խթանման, գաղափարների ու պրոդուկտների առևտրայնացման, 
տեխնիկական և կառավարման հմտությունների զարգացման, տարածաշրջանային ձեռ-
նարկությունների ու մասնագետների միջև կապերի հաստատման, ներդրումների ներ-
գրավման համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծմանը:  

2011 թ. պաշտոնապես հայտարարվեց աշխարհի խոշոր ինժեներական կազմակեր-
պություններից մեկի` սինգապուրյան ST Kinetics (Singapore Technologies Kinetics Ltd) 
ընկերության մուտքը Հայաստան, որի առաջնային ծրագիրը հետազոտությունների և 
մշակումների լաբորատորիայի, ավտոնոմ մեքենաների ու ավտոնոմ սարքավորումների 
պլատֆորմի հիմնումն է: Այդ նույն տարում համագործակցության հուշագիր է ստորա-
գրվել նաև Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և CISCO ընկերության 
միջև, որի շրջանակում այդ ընկերությունը կաջակցի Հայաստանում մի շարք ծրագրերի 
իրականացմանը, մասնավորապես CISCO Lab-ի հիմնադրմանը: 

Համաշխարհային պրակտիկայում գիտելիքահենք տնտեսության ընդհանրացված 
գնահատման համար օգտագործվում են գիտելիքի տնտեսության համաթիվը (ԳՏՀ) և 
գիտելիքի համաթիվը (ԳՀ): Այս համաթվերը, ի տարբերություն ՀՆԱ ցուցանիշի, 
բնութագրում են նույն ՀՆԱ-ն մեծացնելու կամ զարգացած տնտեսություն ունենալու` 
երկրի ներուժը: 

1995 թ., երբ առաջին անգամ հաշվարկվել է գիտելիքի տնտեսության համաթիվը, 
Հայաստանը զբաղեցրել է 74-րդ հորիզոնականը, իսկ 2000 թ. արդեն 58-րդ տեղում էր, 
այսինքն` 16 տեղով բարելավել էր իր դիրքը: 2008 թ., սակայն, 3 տեղով նահանջել է 
2000 թ. համեմատությամբ` գրավելով 61-րդ տեղը: Նշենք նաև, որ 2012 թ. Հայաստանը 
աշխարհի 146 երկրների շարքում զբաղեցրել է 71-րդ հորիզոնականը` 10 տեղով զիջելով 
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իր դիրքերը 2008 թ. համեմատությամբ1: Ցածր համաթվի (5.08) վրա էական բացասա-
կան ազդեցություն է թողել տեղեկատվական ենթակառուցվածքի կամ, ընդհանուր առ-
մամբ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տարածման վիճակը բնութագրող փոքր 
համաթիվը` 3.35: Միաժամանակ նրա վրա դրական ազդեցություն է ունեցել կրթության 
համաթիվը` 6.96 (գծապատկեր 1): 

 

 
 

Գծապատկեր 1. Հայաստանի գիտելիքի տնտեսության համաթվերը2 

  
Այս համաթվերը ՀԲ-ն սկսել է հաշվարկել 1995 թ.-ից, երբ ակնհայտ դարձավ 

գիտելիքի կարևորությունը տնտեսության զարգացման համար: Այժմ արդեն անվիճելի 
փաստ է, որ գիտելիքին և նորագույն տեխնոլոգիաները կյանքի կոչելուն առավել մեծ 
նշանակություն տվող երկրները ոչ միայն առավել արագ են զարգանում, այլև առավել 
հեշտությամբ են հաղթահարում տնտեսական ճգնաժամերը:  

Նշենք, որ համաթիվը ներառում է քանակական գնահատականը բազմաթիվ գոր-
ծոնների, որոնք նախորդ տարիների` արդեն հրապարակված ցուցանիշների հիման վրա 
են առանձնացվում: Այսինքն` 2012 թ. համաթիվը իր մեջ կրում է հիմնականում 2011 թ. 
տվյալները:  

Համաշխարհային բանկը գնահատել է նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտը տարբեր երկրներում: Այդ գնահատականն իր մեջ ներառում է 1000 բնակչին 
ընկնող հեռախոսները, համակարգիչները և համացանցի հասանելիությունը (գծապատ-
կեր 2): 

 

                                             
1 http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page3.asp 
2 The World Bank, 2012, էլ. աղբյուր` http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page2.asp 
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Գծապատկեր 2. ՏՏ ոլորտի համեմատությունը` ըստ երկրների1 
 
Ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանը բավականին հետ է մնում միջին ցուցանիշ 

ունեցող երկրներից, նույնիսկ Վրաստանից ու Ադրբեջանից: 
Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը Հայաս-

տանի նման սահմանափակ բնական ռեսուրսներով երկրի համար ռեալ հնարավո-
րություն է մարդկային կապիտալը վերածելու տնտեսական առավելության:  

Ինչպես նշեցինք, վերջին տարիներին ՀՀ Կառավարության գործունեության առաջ-
նայնություններից մեկը եղել ու մնում է ՏՏ ոլորտի զարգացումը: Սակայն խթանող 
պետական ծրագրերը խիստ անբավարար են ոլորտի ողջ ներուժի բացահայտման և 
առաջանցիկ զարգացման համար: Մինչդեռ լինելով գիտատար, գիտության և կրթության 
զարգացումը խթանող, տրանսպորտային ծախսեր չպահանջող, տնտեսության ու կառա-
վարման արդյունավետության բարձրացմանը, գիտելիքահենք տնտեսության կայացմանը 
նպաստող` ՏՏ ոլորտն ունի առավել մեծ հեռանկար: Վերլուծությունները ցույց են տալիս, 
որ նրանից մեր ակնկալիքները կարող են արդարանալ միայն զարգացման հետևողա-
կան, նպատակային քաղաքականություն իրագործելու դեպքում, երբ նրա հիմնախնդիր-
ները, համաշխարհային և տարածաշրջանային զարգացումների թելադրանքից ելնելով` 
արագ լուծումներ ստանան, ապահովվեն խոշոր արտասահմանյան ընկերությունների 
մուտքը և նոր ներդրումների հոսքը Հայաստան: Տեխնոլոգիաների սրընթաց զարգացման 

                                             
1 http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp 

Ղազախստան 



 261

դարաշրջանում ՏՀՏ ներդրումն ու կիրառումն այսօր օբյեկտիվ անհրաժեշտություն են, 
ինչն իր հերթին նպաստում է գիտության, մշակույթի և յուրաքանչյուր անհատի առաջըն-
թացին, վերջապես` գիտելիքահենք տնտեսության կայացմանը: Ոլորտի զարգացման 
միտումների, նրա մասնավոր հետազոտությունների, փորձագիտական ուսումնասիրու-
թյունների և վերլուծությունների արդյունքում բացահայտվել են մի շարք հիմնախնդիրներ, 
որոնք կապված են. 

• ՏՏ ոլորտի առաջնային զարգացումն ու էլեկտրոնային հասարակության կայա-
ցումն ապահովող մեխանիզմների բարելավման, 

• ՏՏ ոլորտի զարգացմանն ու էլեկտրոնային հասարակության կայացմանը նպաս-
տող ներդրումների խթանման, 

• ՏՏ ոլորտի տեղական ընկերությունների արտադրանքի և ծառայությունների ար-
տահանման ու համաշխարհային շուկաներում կայուն դիրքավորման բարդություն-
ների, 

• ՏՀՏ ոլորտում որակյալ և մրցունակ կրթական միջավայրի ձևավորման, կադրերի 
մասնագիտական ուսուցման ու վերապատրաստման առկա դժվարությունների, 

• ՏՏ ոլորտում բարենպաստ գործարար միջավայրի ձևավորման հետ: 
Եղած հիմնախնդիրների հաղթահարմանն են ուղղված 2013 թ. ընթացքում նախա-

տեսված ծրագրային միջոցառումները` նախապայման դառնալով ոլորտի զարգացման 
նոր ռազմավարության և երկրի ընդհանուր տնտեսական աճի ապահովման համար: 

Այսպիսով, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունաբերության զարգացումն 
ու տեղեկատվական հասարակության կայացումը կարևոր խթան են աշխարհի բոլոր 
զարգացած երկրների տնտեսության մրցունակության և արտադրողականության 
բարձրացման, նորաստեղծական ու գիտակրթական համակարգերի, ինչպես նաև համա-
պատասխան ենթակառուցվածքների զարգացման համար և ճանաչվել են գերակա 
ուղղություն, գիտելիքահենք տնտեսության կառուցման հիմնաքար: Այս ամենից ելնելով` 
մենք պետք է ձգտենք ցուցադրել հայկական ՏՏ ոլորտի ձեռքբերումները և նվաճումները 
և ստեղծենք նորարարությունների, արտադրողականության բարձրացման, ՏՏ ոլորտի ու 
առավել լայն հանրության միջև կապերի ամրապնդման հիմքեր: Կարևոր է տվյալ ոլորտի 
զարգացմամբ հաջողությունների հասած երկրների և համապատասխան միջազգային 
կառույցների հետ համագործակցության հաստատման և ընդլայնման միջոցով արժեքա-
վոր փորձի կիրառումը, սփյուռքահայության հնարավորությունների խելամիտ օգտագոր-
ծումը, ներդրումների ներգրավումը, նպատակային երկարաժամկետ ծրագրերի իրակա-
նացումը, համաշխարհային ճանաչում ունեցող ՏՏ առաջատար կազմակերպությունների` 
հայաստանյան ծրագրերին մասնակցությունը, նրանց փորձի, հեղինակության ու կապերի 
շնորհիվ մեր երկրի վարկանիշի բարձրացումը և ՀՀ՝ որպես տարածաշրջանային ՏՏ 
հանգույցի ձևավորումը: 
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Հոդվածում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բուռն զարգացումը համաշխարհային տնտե-
սության մեջ դիտարկվում է նոր երևույթի` գիտելիքահենք տնտեսության առաջացման հետ, որն 
ավանդականի համեմատությամբ հիմնված է գիտելիքի և գիտության, նորարարության, տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների անընդհատ կատարելագործման, գիտատար արտադրանքի 
թողարկման ու արտահանման վրա:  

 
МАРИАНА КОЧАРЯН 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Развитие информационных технологий в статье рассматривается вместе с возникновением 

нового явления  в мировой экономике наукоемкой – экономики,  которая, по сравнению с тради-
ционной, основана на знании и науке, инновации, непрерывном усовершенствовании информа-
ционных технологий, производстве и вывозе наукоемкой продукции. 

 
MARIANA QOCHARYAN  

 
INFORMATION TECHNOLOGIES AS THE MAJOR COMPONENT OF DEVELOPMENT 

KNOWLEDGE ECONOMY 
 

Development of information technologies has led to the new phenomenon in economic - to 
creation of the high technology economy which in comparison with traditional economy is based on 
knowledge and a science, to an innovation, continuous improvement of information technologies, 
manufacture and export of high technology production. 

Basis and the major component of development of the high technology economy are information 
and telecommunication technologies which recently are considered as effective tools of steady 
development and growth of economy. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
В СТРАНАХ СНГ 

 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвести-
ционный потенциал, взаимные инвестиции, 
индекс объема инвестиций 

 

В глобальной экономической системе стремительно возрастает роль иностранных 
инвестиций, которым особое значение придается в развивающихся странах с рыночной 
экономикой. Во многих странах инвестиционная активность, влияющая на экономический 
рост, поддерживается и усиливается участием иностранного капитала. Приток этого капи-
тала способствует дальнейшему подъему экономики на основе повышения производи-
тельности труда и развития конкурентоспособного экспортного потенциала.  

Значимость эффекта иностранных инвестиций проявляется во всем мировом 
хозяйстве. Мировая практика показывает, что именно прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ) стали главным элементом для развития стран Запада. 

Спрос на прямые иностранные инвестиции значительно велик в странах Содружества 
Независимых Государств (СНГ): это от части обусловлено тем, что в этих странах 
собственных источников финансирования инвестиций не хватает для осуществления наз-
ревших структурных изменений, кроме того, иностранные инвестиции являются своеоб-
разным источникам освоения передовых методов технологий и управления. Однако 
нынешние масштабы привлечения иностранного капитала в страны СНГ не отвечают их 
современным потребностям. США, страны ЕС, Япония, Южная Корея и Турция являются 
главными инвесторами в экономику СНГ. 

Низкий уровень внутренних, а также взаимных инвестиций заставил многие страны 
СНГ начать поиск капиталов из других стран. Наибольшая доля иностранных инвестиций 
в их общем объеме отмечается в Азербайджане (где достигнут наивысший в СНГ рост 
инвестиций в основной капитал за счет иностранных инвестиций в добычу нефти и газа), 
Кыргызстане, Казахстане (65-80%). Несколько меньше (15-20%) эта доля в Туркменис-
тане, Армении (где средства вкладываются в добычу золота, серебра, разведку нефти и 
газа) и Узбекистане. В Молдове и России она не превышает 3%, в Беларуси и на Украине 
- 2%. 

Под «инвестиционным потенциалом» понимается совокупность объективных пред-
посылок для инвестиций, зависящая как от наличия и разнообразия сфер и объектов 
инвестирования, так и от их экономического состояния. Объективную экономическую 
действительность инвестиционного потенциала стран СНГ наиболее точно представляет 
анализ инвестиционной привлекательности и инвестиционных рисков. 



 264

Об эффективном использовании инвестиционного потенциала стран СНГ можно 
сделать выводы в результате исследования статистических данных, представленных в 
таблицах 1 и 2. Сопоставляя индексы физического объема валового внутреннего продукта 
с индексами объема инвестиций в основной капитал отдельных стран, приходим к 
выводу, что в большинстве странах СНГ объемы инвестиций растут быстрее объемов 
ВВП. Основной причиной этому служат хронический дисбаланс между спросом и предло-
жением инвестиционных средсв и пока еще недостаточный уровень инвестирования в 
некоторых из стран. 

Таблица 1 
Индексы физического объема валового внутреннего продукта 

(в постоянных ценах)1 
 

В процентах к предыдущему году Страны СНГ 
2001 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Азербайджан 109,9 126,4 110,8 109,3 105,0 100,1 102,2 
Армения 109,6 113,9 106,9 85,9 102,2 104,7 107,2 
Беларусь 104,7 109,4 110,2 100,2 107,7 105,5 101,5 
Казахстан 113,5 109,7 103,3 101,2 107,3 107,5 105,0 
Кыргызстан 105,3 99,8 108,4 102,9 99,5 106,0 99,1 
Молдова 106,1 107,5 107,8 94,0 107,1 106,8 99,2 
Россия 105,1 106,4 105,2 92,2 104,5 104,3 103,4 
Таджикистан 109,6 106,7 107,9 103,9 106,5 107,4 107,5 
Туркменистан … 113,3 114,7 106,1 109,2 114,7 111,1 
Узбекистан 104,2 107,0 109,0 108,1 108,5 108,3 108,2 
Украина 109,2 102,7 102,3 85,2 104,1 105,2 100,2 
Всего по СНГ 106,0 106,7 105,3 93,1 104,9 104,7 103,4 

 В процентах к 2000 году 
Азербайджан 110 188 351 385 403 403 412 
Армения 110 178 245 210 215 225 241 
Беларусь 105 143 189 189 204 215 218 
Казахстан 114 164 204 206 221 238 250 
Кыргызстан 105 120 146 150 149 158 157 
Молдова 106 141 164 154 165 176 175 
Россия 105 135 166 153 160 167 173 
Таджикистан 110 159 197 205 218 235 252 
Туркменистан … … … … … … … 
Узбекистан 104 130 166 180 195 211 229 
Украина 109 145 172 146 152 160 161 

Всего по СНГ 106 138 172 160 168 176 182 

                                             
1 Годовые макропоказатели приводятся в соответствии с изданием Статкомитета СНГ "Содружество 
Независимых Государств в 2012 году"  (статистический ежегодник) на 01.10.2013 г., http://www.cisstat.ru/ 
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Таблица 2 
Индексы объема инвестиций в основной капитал 

(в постоянных ценах)1 
 

В процентах к предыдущему году Страны СНГ 
2001 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Азербайджан 121,0 117,2 131,8 81,6 121,2 127,3 118,5 
Армения 106,2 141,1 103,1 62,6 97,5 91,1 97,4 
Беларусь 96,5 120,0 123,5 104,5 115,8 117,9 88,9 
Казахстан 144,7 134,1 114,8 102,9 97,0 102,9 104,1 
Кыргызстан 85,5 105,9 105,7 130,8 90,8 96,9 142,1 
Молдова 111,0 121,0 102,3 66,5 122,6 112,5 95,8 
Россия 111,7 110,2 109,5 86,5 106,3 110,8 106,6 
Таджикистан … 111,5 140,9 82,2 112,6 102,8 75,6 
Узбекистан 104,0 105,7 134,1 124,8 109,2 107,9 111,6 
Украина 120,8 101,9 97,4 58,4 99,4 118,9 108,3 
Всего по СНГ 112,7 111,7 110,5 86,3 105,6 111,5 106,8 
 В процентах к 2000 году 
Азербайджан 121 596 1018 831 1007 1281 1518 
Армения 106 351 600 375 366 333 325 
Беларусь 97 179 340 356 412 486 429 
Казахстан 145 308 446 459 445 458 477 
Кыргызстан 86 78 134 175 159 154 219 
Молдова 111 172 214 177 217 244 234 
Россия 112 167 266 230 245 271 289 
Таджикистан … … … … … … … 
Узбекистан 104 128 236 295 322 347 388 
Украина 121 225 339 198 197 234 254 
Всего по СНГ 114 184 294 254 268 299 319 

 
По данным мониторинга взаимных инвестиций в странах СНГ, к концу 2012 года на-

копленные взаимные ПИИ стран СНГ и Грузии составили почти $54  млрд, увеличившись 

за три года на 32%2. При этом, российские компании по-прежнему преобладают  среди  
инвесторов  стран СНГ. По итогам 2012 года на российских инвесторов пришлось 82.7% 
накопленного объема взаимных ПИИ. Они осуществили большинство крупнейших сделок. 
В частности, российскими инвесторами было реализовано 71 из 98 инвестиционных 
проектов с размером ПИИ $100 млн или более (см. таблицу 3). Подавляющая часть 
                                             
1 Годовые макропоказатели приводятся в соответствии с изданием Статкомитета СНГ "Содружество Неза-
висимых Государств в 2012 году"  (статистический ежегодник) на 01.10.2013 г., http://www.cisstat.ru/ 
2 Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ, 2013, Санкт-Петербург, Центр интеграционных исследо-
ваний Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР), 2013, с. 6.  
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иностранных инвестиций вложена в сырьевые и горнодобывающие отрасли, строи-
тельство газо- и нефтепроводов, телекоммуникации и рыночную инфраструктуру (банки, 
торговля и т. д.). 

 
Таблица 3  

Страновая структура проектов с прямыми инвестициями  
в странах СНГ и Грузии на конец 2012 года1 

 

Страна- инвестор Общее 
количество 
проектов 

Число проектов
с прямыми 

инвестициями 
$100 млн и более

Число проектов 
с прямыми 

инвестициями 
менее $3 млн 

Суммарный 
объем прямых 
инвестиций, $ 

млрд 
Россия 455 71 139 44.51 
Казахстан 53 16 4 5.61 
Украина 27 7 4 1.57 
Азербайджан 15 4 0 1.55 
Беларусь 300 0 293 0.40 
Грузия 8 0 2 0.14 
Кыргызстан 3 0 1 0.04 
Узбекистан 2 0 0 0.03 
Армения 4 0 3 0.02 
Молдова 3 0 3 0 
Таджикистан 1 0 1 0 
Туркменистан 1 0 1 0 
Всего 12 стран 871 98 451 53.87 

 
По суммарному объему ПИИ в других странах СНГ и по количеству крупных инвес-

тиционных проектов на втором месте находится Казахстан. Заметную роль также играют 
Украина и Азербайджан. Далее следуют Беларусь, на которой приходится максимальное 
количество небольших проектов (В 293 из 300 инвестиционных проектов, осущест-
вляемых в Беларусии стоимость инвестиционного взноса не превышает $3 млн), и 
Грузия. Значение остальных стран СНГ (в их числе – Армения, Молдова, Таджикистан и 
Туркменистан) во взаимных ПИИ остается незначимым. 

Опыт Евросоюза показывает, что объем инвестиций в рамках интеграционной груп-
пировки значительно превышает объем инвестиций за её пределами. В рамках СНГ или 
более узкого интеграционного взаимодействия России, Беларуси и Казахстана такой 
интенсивности взаимных ПИИ пока не наблюдается. Однако для эффективности инте-
грационных процессов необходимо расширить численность и объемы совместных инвес-
тиционных проектов. 

                                             
1 Источник -Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ, 2013, Санкт-Петербург, ЦИИ ЕАБР, 2013, с.16. 
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В статье инвестиции рассматриваются как единственные факторы, гарантирующие 
способность экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства. Различия 
между странами СНГ по масштабам и структуре инвестиций считаются весьма существен-
ными. В качестве общих чертов инвестиционного процесса представляются сокращения фи-
нансовых накоплений и снижение масштабов обновления основных фондов, минимизация нацио-
нальных инвестиционных программ и проектов. Отмечается, что в сложившейся ситуации 
спрос на инвестиционные процессы в основном обеспечивается путем привлечения иностран-
ного капитала.  

 
ՍԵՐԳԵՅ ԻԳՆԱՏՈՎ  

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ  
ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ 

 
Հոդվածում ներդրումները դիտվում են որպես ընդլայնված վերարտադրության ռեժիմում 

տնտեսության գործունեությունը երաշխավորող միակ գործոն: Նշվում է, որ ներդրումների ծա-
վալով և կառուցվածքով ԱՊՀ երկրների միջև էական տարբերություններ կան: Միևնույն ժամա-
նակ ներդրումային գործընթացի ընդհանուր գծեր են համարվում ֆինանսական կուտակումների 
կրճատումը և հիմնական ֆոնդերի թարմացման մասշտաբների նվազումը, ազգային ներդրումա-
յին ծրագրերի և նախագծերի թվի նվազեցումը: Ստեղծված իրավիճակի գնահատականն այն է, որ 
ներդրումային գործընթացների նկատմամբ պահանջարկը հիմնականում բավարարվում է օտար-
երկրյա կապիտալի ներգրավման հաշվին: 

 
SERGEY IGNATOV  

 

BACKGROUND OF THE INVESTMENT POTENTIAL IN CIS MEMBER STATES 
 
Investments have been and remain the only factor in ensuring the economy's ability to function in 

advanced reproduction. Differences between the CIS countries in the scale and structure of investment 
is very sufficient. At the same time, the general features of the investment process are reducing the 
financial savings and reduced scale renovation of fixed assets, minimization of national investment 
programs and projects. In this situation, the demand for investment processes are mainly achieved by 
attracting foreign capital. 

 


