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ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏԵԼԻՔԱՀԵՆՔ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԿԱՄՈ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

 

Տեղեկատվության տեսությունը թույլ է տալիս ուղղորդել տնտեսագիտությունը քաղաքա-

կրթության ստեղծած օբյեկտիվ գիտելիքների նոր բնագավառ։ Ըստ այդ տեսության` 

կառավարումը տեղեկությունների տեսքով կոդավորված փոխազդեցությունների 

բարձրագույն ձևն է։ 

Կառավարումը զարգանում է մատերիայի զարգացման հետ մեկտեղ, ինչպես նաև 

մատերիայի զարգացումից բխող տեղեկատվության զարգացման արդյունքում։ Տեղեկությունը 

մատերիան կապում է տարածության, իսկ էներգիան` ժամանակի հետ, և միայն այդ 

անքակտելի միասնության մեջ որոշվում են մատերիայի գոյության բոլոր ձևերը։ Էներգիայի 

անկախությունը տարածությունից բնորոշում է էներգիայի պահպանման օրենքը, մինչդեռ 

տեղեկությունը պահպանում է իր արժեքն անփոփոխ տեսքով այնքան ժամանակ, քանի դեռ 

անփոփոխ է մնում դրա կրողը` հիշողությունը։ 

Աշխատանքը սկսվում է գաղափարից։ Գաղափարն առաջանում է մարդու` իրականու-

թյան միջավայրի դիտարկման և մարդկության կողմից կուտակված գիտելիքների 

համադրման արդյունքում։ Դա նշանակում է, որ աշխատանքը միշտ կապված է տեղեկության 

հետ։ Միևնույն ժամանակ, աշխատանքը ներկայացնում է մարդկային հասարակության` 

բնության հետ փոխազդեցության գործընթաց, իսկ ցանկացած փոխազդեցություն 

տեղեկատվական է, քանի որ միշտ հենվում է երկրորդային տեղեկության վրա։ Այդպիսով, 

տեղեկատվության տեսության լեզվով` աշխատանքը առաջնային տեղեկության ստեղծման 

գործընթաց է երկրորդայինի հիման վրա1։ Ի հայտ եկավ աշխատանքի նոր` ավարտուն 

արտադրանք երկրորդային տեղեկատվության` ծրագրերի տեսքով։ Աշխատանքի գործըն-

թացը բնութագրվում է երկու տեսակի ծախսերով` ժամանակի և էներգիայի։ Ժամանակը և 

էներգիան փոխկապված հասկացություններ են։ Աշխատանքի ընթացքում այդ կապն ի հայտ 

է գալիս տեղեկատվության խտացմամբ։  

Քաղաքակրթության զարգացումն է թույլ տալիս մարդկանց կյանքի միջին տևողությունը 

ավելացնել, բայց հատկապես մարդկանց կյանքի տևողության մեծացումն է 

հնարավորություն տալիս արագացնելու քաղաքակրթության զարգացումը։ Միայն բավական 

նեղ ոլորտի մասնագետի ընդհանուր պատրաստման համար պահանջվում է 25-30 տարի։ 

Հարց է ծագում` կարո՞ղ էր արդյոք քաղաքակրթությունը զարգանալ, եթե կյանքի միջին 

տևողությունը լիներ մոտավորապես 30 տարի։ Իհարկե, հասարակական գիտակցությունը` 

քաղաքակրթության կոլեկտիվ միտքը, «կուտակվում է ամենից առաջ նրա ամենակարող 

ներկայացուցիչների գիտելիքների միավորումով»։ Եղել են ժամանակներ, երբ մարդկության 

այդպիսի ներկայացուցիչների մեծամասնությունը բավական ապահովված մարդկանց միջա-
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վայրից էր, որոնց կյանքի միջին տևողությունն ավելի մեծ էր։ Իհարկե, մեկ հանճարի ի հայտ 

գալը կարող է հասարակության զարգացման վրա ավելի հզոր ազդեցություն ունենալ, քան 

տասնյակ և հարյուրավոր ունակ մարդկանցը։ Ինչպես ասել է Ն. Վիները իր «Ես 

մաթեմատիկոս եմ» գրքում, լրիվ հավանական է, որ 95% առանձնահատուկ գիտական աշխա-

տանքները պատկանում են 5%-ից քիչ թվով գիտնականների, բայց դրանց մեծ մասն 

ընդհանրապես չէր գրվի, եթե մնացած 95% գիտնականները չնպաստեին բարձր մակարդակի 

գիտության ստեղծմանը։  

Դեռևս ոչ վաղ անցյալում սպառողական զամբյուղը նույնիսկ զարգացած երկրներում 

ներառում էր շատ համեստ սնունդ, հագուստ, կոշիկ, ծածկ գլխի վրա, իսկ հասարակայնորեն 

անհրաժեշտ աշխատանքային օրը դրա ապահովման համար տևել է 10-12 ժամ։ Այսօր որոշ 

երկրներում «զամբյուղի» մեջ են մտել երկարաժամկետ օգտագործման առարկաներ, 

այսինքն` հարմարավետ բնակարան, էլեկտրա- և ռադիոսարքավորումներ և հասարակական 

աշխատանքի ուրիշ բարդ արտադրանքներ, իսկ անհրաժեշտ ժամանակի միավորի 

տիեզերական բովանդակությունը կրճատվել է` հասնելով 6 -7 ժամի։ 

Բայց և՛ անցած դարերում, և՛ այսօր զարգացած ու զարգացող երկրներում բոլոր մարդիկ 

իրենց գոյության համար վճարում են նույն գինը` հասարակայնորեն անհրաժեշտ 

աշխատանքային օրը։  

Աշխատանքի էությունը և նպատակը տեղեկատվության հասկացության մեջ 

տեղեկության ստեղծումն է։ Տեղեկությունը միշտ աշխատանքի արդյունք է։  

Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումը, այսինքն` կենդանի աշխատանքի 

առավելագույն տնտեսումը հասարակության գիտատեխնիկական և տնտեսական առաջըն-

թացի կարևորագույն ուղղություն է, ըստ որի և տեղի է ունենում դրա զարգացումը 

մարդկության ամբողջ պատմության ընթացքում։ 

Աշխատանքի արտադրողականության մեծացման մեջ երկու ուղղություն կա` 

էներգետիկ և տեղեկատվական։ Էներգետիկը միշտ և այսօր էլ մարդկային հասարակության 

աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման հիմնական եղանակն է։ Սակայն 

էներգիայի դիսսիպացիայի իջեցման օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը ստիպում է մարդուն 

ավելի շատ զբաղվել տեղեկատվական մեթոդներով, հատկապես` տեղեկատվական տեխ-

նոլոգիաների ներդրման ճանապարհով։  

Աշխարհի զարգացած երկրների` հետարդյունաբերական շրջան անցումը 

վերարտադրության բնագավառում հանգեցնում է մարդկանց կտրուկ կրճատման` պայման-

ներ ստեղծելով հասարակության արագացված սոցիալական և տնտեսական զարգացման 

համար։ Դրա հետ մեկտեղ, տնտեսության կառավարման մեջ աճում է պետության դերը։ 

Ժամանակակից համաշխարհային տնտեսությունը բնութագրվում է որպես 

հետարդյունաբերական, գիտելիքի, նոր, ցանցային տնտեսություններին անցում, բնորոշվում 

է որպես տեղեկատվական կամ գիտելիքի հասարակություն։  

«Գիտելիքի տնտեսություն» հասկացությունը վերաբերում է տնտեսության շրջանակ-

ներում գիտելիքների արտադրության և կառավարման վրա կենտրոնացող գիտելիքի 

տնտեսությանը (economy of knowledge) կամ էլ գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսությանը 

(knowledge-based economy)։ Գլխավոր տարբերությունն այն է, որ գիտելիքի տնտեսության մեջ 

գիտելիքն արդյունք է, իսկ գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսության մեջ` գործիք։ Իր երկրորդ` 

ավելի հաճախ գործածվող իմաստով դա վերաբերում է տնտեսական օգուտ ստեղծելու 

նպատակով գիտելիքի տեխնոլոգիաների` համակարգչային ծրագրերի տեխնաբանության 

(knowledge engineering) և գիտելիքի կառավարման (knowledge management) կիրառմանը։  
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Գիտելիքի տնտեսությունը հետարդյունաբերական տնտեսության և նորարարական տն-

տեսության զարգացման բարձրագույն փուլն է և, ընդհանուր առմամբ, համարվում է 

անցումային տնտեսություն ունեցող երկըրների տնտեսությունների զարգացման հաջորդ 

փուլը։ Գիտելիքի տնտեսության հիմնական գործոններն են գիտելիքը և մարդկային 

կապիտալը։  

Սոցիոլոգիայում գիտելիքի տնտեսությունը հանդես է գալիս որպես ամենօրյա 

տեխնոլոգիական հեղափոխության տնտեսություն։ Ներկայումս գիտելիքների և բարձր 

տեխնոլոգիաների արտադրությունը զարգացած երկրների տնտեսության աճի գլխավոր 

նախապայմանն է։  

Մարդկային կապիտալը զարգացած երկրներում դարձել է նորագույն տեխնոլոգիաների 

ստեղծման, արտադրությունների զարգացման և դրանց արդյունավետության բարձրացման, 

գիտելիքի, մշակույթի, առողջապահության, անվտանգության, սոցիալական ոլորտի 

առաջընթացի ապահովման գլխավոր արտադրողական գործոնը։ ՄԱԿ-ի մարդկային կապի-

տալի վերաբերյալ զեկույցներից հետևում է, որ մարդկային կապիտալի տեսակարար կշիռն 

այնպիսի զարգացած երկրներում, ինչպիսիք են`  ԱՄՆ-ն, Ֆինլանդիան, Գերմանիան, 

Ճապոնիան, Շվեյցարիան և այլն, կազմում է այդ երկրների ազգային հարստության մինչև 80 

տոկոսը։ Աշխարհի առաջատար երկրները պայմաններ են ստեղծել գիտնականների 

գաղափարները արդյունավետ և արագ որոշակի ապրանքների ու արտադրանքների 

վերածելու համար։  

Ընդհանուր առմամբ, գիտելիքահենք տնտեսությունը տարբերվում է ավանդականից 

հետևյալ հիմնական հատկանիշներով. 

• Զերծ է «սակավություն» հասկացությունից։ Ի տարբերություն շատ սպառվող 

ռեսուրսների, գիտելիքի և տեղեկատվության ծավալը կարող է մեծանալ տարածման և 

համատեղ կիրառման արդյունքում։ 

• Ապրանքներում և ծառայություններում մարմնավորված գիտելիքները ձևավորում են 

արժեքի մեծ մասը, քանզի մարդկային կապիտալը դառնում է արժեքի հիմնական 

բաղադրիչը։ 

• Գիտելիքների արտադրության, կուտակման, փոխանցման և օգտագործման գործա-

ռույթը ձեռք է բերում էական նշանակություն։ Մեծանում է կրթության դերը, փոխվում են դրա 

բնույթն ու նշանակությունը։ Կրթության բնագավառում ծախսերն աճում են ավելի արագ, քան 

տնտեսության մյուս ճյուղերում և դիտարկվում են որպես ներդրումների ձև մարդկային 

կապիտալում, որից կախված է տնտեսության մրցունակությունը, հետևաբար և` երկրի 

բնակչության համընդհանուր բարեկեցությունը։ 

• Գներն ու արժեքը մեծապես կախված են իրադրությունից։ Միևնույն գիտելիքը և 

տեղեկատվությունը կարող են նշանակալիորեն տարբեր արժեքներ ունենալ տարբեր 

մարդկանց կամ նույնիսկ նույն մարդու համար տարբեր ժամանակներում։ 

• Աշխարհագրական տեղաբաշխման ազդեցությունը նվազում է որոշ տնտեսական գոր-

ծառույթներում, երբ, օգտագործելով համապատասխան տեխնոլոգիաներ և մեթոդներ, կարող 

են ստեղծվել արագության, ճկունության, 24-ժամյա աշխատանքի և համաշխարհային 

հասանելիության առավելություններ ապահովող վիրտուալ շուկաներ և 

կազմակերպություններ կամ էլ ընդհակառակը` ուժեղանում է որոշ այլ տնտեսական 

բնագավառներում` շնորհիվ գործարար բույլերի (business clusters) ստեղծման այնպիսի 

գիտելիքի կենտրոններում, ինչպիսիք են համալսարաններն ու գիտահետազոտական 

կենտրոնները։  
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• Օրենքները, արգելքները, հարկերը և չափման ձևերը դժվար կիրառելի են միայն 

ներազգային շրջանակներում։ Գիտելիքն ու տեղեկություններն արտահոսում են այնտեղ, 

որտեղ պահանջարկն ամենամեծն է, իսկ արգելքները` ամենափոքրը։ 

• Գիտելիքների կիրառմամբ ստացված ապրանքներն ու ծառայությունները կարող են 

գներ սահմանել այն համանման ապրանքների համար, որոնք ստացվել են ավելի փոքր 

գիտելիքների ներդրմամբ։ 

• Մարդկային կապիտալը (բանիմացությունը) արժեքի առանցքային բաղադրիչն է 

գիտելիքի վրա հիմնված ընկերությունում, սակայն շատ քիչ ընկերություններ են իրենց ամե-

նամյա զեկույցներում կարևորում բանիմացության մակարդակը։ Հակառակը` աշխատուժի 

կրճատումը հաճախ դիտվում է որպես ծախսերի կրճատման դրական միջոց։ 

• Գիտելիքի հոսքում հարաճուն կերպով կարևորվում է հաղորդակցությունների հիմնա-

րար նշանակությունը։ Ուստի սոցիալական հարաբերությունների վրա ազդող սոցիալական 

կառույցները, մշակութային համատեքստը և այլ գործոններ հիմնարար կարևորություն են 

ձեռք բերում գիտելիքի տնտեսության մեջ։ 

Այս առանձնահատկությունները նոր գաղափարներ ու մոտեցումներ են պահանջում 

քաղաքականություն մշակողներից, կառավարիչներից և գիտաշխատողներից։ Գիտելիքի 

տնտեսությունը դրսևորման բազմազան ձևեր ունի, սակայն կան կանխատեսումներ, որ նոր 

տնտեսությունը կարող է արմատապես այնքան բարեփոխվել, որ նույնիսկ գաղափարները 

ճանաչվեն ապրանք և նույնացվեն դրա հետ։  

Գիտելիքի տնտեսությանը բնորոշ են նաև տնտեսական ազատության ցուցիչը (ինդեքսը), 

զարգացած քաղաքացիական հասարակությունը և ժողովրդավարությունը։ Այն առաջանում է 

հետևյալ հիմնական շարժիչ ուժերի ազդեցությամբ` համընդհանրացում և մրցակցություն, 

տեղեկատվական հեղափոխություն, գիտելիքի հեղափոխություն, համակարգչային ցան-

ցավորում և միացման հնարավորության մեծացում, տեխնոլոգիական փոփոխություն։ 

Գիտելիքի տնտեսության դրսևորման նախնական ձևը ինովացիոն կամ ինտելեկտուալ 

տնտեսությունն է, որը հիմնված է նորարական հոսքերի, տեխնոլոգիաների անընդհատ 

կատարելագործման, մեծ ավելացված արժեք ունեցող բարձրտեխնոլոգիական արտադրանքի 

թողարկման և արտահանման վրա։ Այս դեպքում հիմնական շահույթը ձևավորվում է նորա-

րարների և գիտնականների մտավոր ունակության և տեղեկատվական ոլորտի, այլ ոչ թե 

նյութական արտադրության և ֆինանսների կուտակման հաշվին։  

Գիտելիքի և տեղեկատվական հեղափոխությունները խթանում են նորաստեղծություն-

ները` դրանք դարձնելով զանգվածային և մշտական։ Համընդհանրացման պայմաններում 

մրցակցային դիրքերի պահպանումն ու ամրապնդումը պայմանավորված են 

նորարարությունների ինտենսիվության բարձրացմամբ։ Տեխնոլոգիական զարգացման 

աջակցության քաղաքականությունները հայտնի են որպես նորարարական։  

20-րդ դարի վերջին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բուռն զարգացումը հանգեցրեց 

համաշխարհային տնտեսության մեջ մի նոր երևույթի` ցանցային տնտեսության 

առաջացմանը։ Ավանդական տնտեսության համեմատությամբ ցանցային տնտեսությունն 

ունի մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք կապված են տեղեկատվական ցանցերի և 

ինտերնետի կիրառության հետ։  

Գիտելիքահենք տնտեսությանն անցումը պահանջում է, որ արդյունաբերական 

տնտեսության հաջողությունն ապահոված կանոններն ու ընդունված գործելակերպը 

վերաշարադրվեն փոխկապակցված, համընդհանրական տնտեսության համար, որտեղ 

գիտելիքի ռեսուրսները, ինչպիսին են know-how-ն և փորձագիտությունը (expertise), նույնքան 

վճռորոշ նշանակություն ունեն, որքան մյուս տնտեսական ռեսուրսները։  
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Գիտելիքի կառավարման ոլորտում առաջնահերթ լուծումներ պահանջող խնդիրներից 

են նաև գիտական ներուժի արդյունավետ օգտագործումը, գիտությանը պետության կողմից 

հստակ ձևակերպված և հասցեագրված պատվերների առկայությունը, նշված բնագավառի 

առևտրայնացման և գիտական արդյունքի ապրանքայնացման բարձր մակարդակի 

ապահովումը։ 

Էլեկտրոնային տնտեսությունը միջավայր է, որը գոյություն ունի շնորհիվ թվային 

հեռահաղորդակցական ցանցերի, որտեղ սուբյեկտները կարող են իրականացնել ցանկացած 

տնտեսական գործունեություն։ Դա մի տնտեսություն է, որ գործում է էլեկտրոնային բիզնեսի 

և էլեկտրոնային առևտրի միջոցով թողարկված էլեկտրոնային ապրանքների և ծառայու-

թյունների տեսքով։ Ապրանքների և ծառայությունների հաշվարկներն էլեկտրոնային 

տնտեսության մեջ կատարվում են էլեկտրոնային փողերով։ Մոլորակի բնակչության թվի 

մեծացմանն ու ռեսուրսների կենտրոնացմանը զուգընթաց, էլեկտրոնային տնտեսությունը չի 

սահմանափակվում միայն էլեկտրոնային ապրանքների և ծառայությունների բիզնեսով, այլ 

ընդգըրկում է կյանքի բոլոր կողմերը։ Այս տեսանկյունից, որպես էլեկտրոնային տնտե-

սության կարևորագույն բաղկացուցիչ, հանդես են գալիս էլեկտրոնային կառավարումն ու 

էլեկտրոնային կառավարությունը։  

Էլեկտրոնային կառավարումը էլեկտրոնային միջոցների կիրառմամբ Կառավարության և 

քաղաքացու, Կառավարության և գործարարության, ինչպես նաև Կառավարության տարբեր 

մարմինների միջև փոխգործակցության ապահովումն է։ Էլեկտրոնային կառավարման 

համակարգի ներդրումը հնարավոր է դարձնում կրճատել ծախսերը, խթանել տնտեսական 

զարգացումը, մեծացնել Կառավարության գործունեության թափանցիկության աստիճանը, 

նպաստել արդյունավետ որոշումների կայացմանը, ինչպես նաև առաջ մղել տեղեկատվական 

հասարակության ձևավորման գործընթացը։ Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի 

անմիջական բաղկացուցիչն է էլեկտրոնային կառավարությունը, որի հիմնական ձևերն են` 

փոխգործակցությունը պետության և քաղաքացիների միջև (G2C), պետության և 

գործարարության միջև (G2B), պետական իշխանության տարբեր ճյուղերի միջև (G2G), 

պետության և պետական ծառայողների միջև (G2E)։ 

Հարկ է նշել, որ ՀՀ Կառավարությունն արդեն իսկ որոշակի քայլեր է ձեռնարկել երկրում 

տեղեկատվական հասարակության և գիտելիքահենք տնտեսության ձևավորման 

նախադրյալների ապահովման ուղղությամբ։ Հայաստանը ձգտում է դառնալ զարգացած և 

առաջադեմ էլեկտրոնային հասարակություն և գիտելիքների վրա հիմնված տնտեսություն 

ունեցող առաջատար երկիր` միջազգային բարձր չափանիշներին համապատասխանող 

տեխնիկական կրթությամբ, տեղեկատվական ու հաղորդակցության տեխնոլոգիաների 

ենթակառուցվածքի և համակարգչային գրագիտությամբ։ 

ՀՀ Կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 28-ի Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ոլորտի զարգացման հայեցակարգով նախանշվում են 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 և համադրման հիման վրա մշակվել և 2010 թվականի 

փետրվարի 25-ին ՀՀ Կառավարության հավանությանն է արժանացել Հայաստանի 

Հանրապետությունում էլեկտրոնային հասարակության ձևավորման հայեցակարգը։  

Ըստ հայեցակարգի նախատեսվում է ազգային լայնաշերտ համացանցի նախագծում, 

մշակում և տեղադրում, ինչպես նաև միջազգային կապուղիների քանակի և թողունակության 

ավելացում, ինչն ամբողջ երկրում կապահովի թափանցիկ կապ քաղաքացիների, ձեռնար-

կությունների և պետական աշխատողների միջև։ Արդյունքում` էլեկտրոնային կառավարման 

և առևտրագովազդային մեծաթիվ այլ առցանց ծառայություններ հասանելի կլինեն 

Հայաստանի քաղաքացիներին։  
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Մեր երկրում էլեկտրոնային հասարակության ձևավորման գործընթացի անմիջական 

մասն է նաև էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրումը, որը ենթադրում է 

էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցմամբ փոխգործակցության ապահովում պետական 

տարբեր մարմինների, քաղաքացիների և գործարարության միջև։ ՀՀ-ում էլեկտրոնային 

կառավարման համակարգի ներդրման նախնական, գործարկման, զարգացման և կայացման 

փուլերում իրականացվելիք հիմնական միջոցառումները ներկայացված են նշված 

հայեցակարգում։ 

2010 թվականին ՀՀ Կառավարության կողմից արդեն ներդրվել է          e-gov.am 

կառավարական պորտալը, որը քաղաքացիներին և մասնավոր հատվածին հնարավորու-

թյուն է ընձեռում օգտվելու հարկային հաշվետվությունների ներկայացման, մտավոր սեփա-

կանության գործակալության էլեկտրոնային հայտերի ընդունման և տեղեկատվության 

որոնման, ինչպես նաև էլեկտրոնային վիզայի համակարգերից։ Պորտալում ընդգրկված ծա-

ռայությունների քանակը պարբերաբար կընդլայնվի ՀՀ-ում էլեկտրոնային կառավարման նոր 

ծառայությունների ներդրմանը զուգընթաց։ 

Գիտելիքի և տեղեկատվական հեղափոխությունները խթանում են նորաստեղծություն-

ները` դրանք դարձնելով զանգվածային և մշտական։ Համընդհանրացման պայմաններում 

մրցակցային դիրքերի պահպանումը և ամրապնդումը հիմնված է նորարարությունների 

ինտենսիվության բարձրացման վրա։ Տեխնոլոգիական զարգացմանն աջակցության 

քաղաքականությունը գնահատվում է որպես նորաստեղծական։  

Հասարակական բարեկեցությունը բարդ և բազմագործառութային կախվածություն է, որի 

հիմքում ընկած է ազգային հարստությունը։ Ժամանակի տվյալ պահին բարեկեցությունը 

կախված է հասարակական աշխատանքի բոլոր բնագավառներում որակավորված 

մարդկանց քանակով և էներգազինվածությամբ։ Տնտեսական ներուժի առկայությունը, որը 

պայմանավորում է մարդկանց կենսամակարդակը, մեծապես կախված է տնտեսության 

կառավարման համակարգից և ամենից առաջ պետության տնտեսական կառավարման 

ազդեցություններից։ Բարեկեցությունը ժողովրդի կենսամակարդակի ցուցանիշն է։  

Զարգացած երկրներում սպառման հարմարավետ մակարդակին անցումը ստեղծել է 

առանձնահատուկ հասարակական հարաբերություն` ձևավորելով սպառող հասարակու-

թյուն` իր նյութապաշտ գաղափարախոսությամբ։ Նյութապաշտությունը քայքայում, 

խախտում է հասարակության հոգեկան կայունությունը և մի շարք բացասական 

դրսևորումների պատճառ դառնում` հանցագործության աճից մինչև բարոյական արժեքների 

անկում։ Բացի դրանից, սպառող հասարակությունը ստեղծում է համաշխարհային 

վտանգավոր հիմնախնդիրներ` մոլորակի էկոլոգիական փոփոխությունից մինչև մարդկանց 

կենսապահովման ռեսուրսների վերացում։ 

Գիտելիքահենք տնտեսության կառուցումը սերտորեն կապված է նաև գիտելիքի 

հասարակության ձևավորման գործընթացների հետ։ Աշխատանքի էներգազինվածության և 

տեղեկատվության ապահովման բարձր մակարդակը աշխարհի զարգացած երկրներում 

փոփոխել է մարդկային աշխատուժի օգտագործման պայմանները, բայց և այնպես լիովին չի 

հանգեցրել սոցիալական արդարության որոշակի խնդիրների լիարժեք լուծմանը։ Հասարա-

կությունում և գիտատեխնիկական բնագավառում պահպանվել է, այսպես կոչված, 

էկոպարազիտիզմը` երկրի ազգային հարստության ստեղծման մեջ ազգային եկամուտն 

աշխատանքային ներդրմանը ոչ համարժեք բաշխելու ձևով։  

Չափազանց մեծ է սոցիալական կապիտալի դերը գիտելիքահենք տնտեսության և 

գիտելիքի հասարակության կառուցման գործում։ Սոցիալական կապիտալը չի կարող լինել 

առանձին մարդու գործողությունների հետևանք. այն առաջանում է անհատականի 

նկատմամբ հասարակական արժեքների գերակայությունից։ Սոցիալական կապիտալը 

ենթադրում է յուրաքանչյուր տնտեսական սուբյեկտի ներգրավվածություն սոցիալական 
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հարաբերություների համակարգում։ Տնտեսական կապիտալին զուգահեռ, սոցիալական 

կապիտալն արժեքավոր լծակ է տնտեսական աճի համար։ Մշակութային կապիտալի վրա 

հիմնված սոցիալական կապիտալի գործառնության, գիտելիքի հավասար մատչելիություն 

ապահովող հասարակություն ձևավորելու շնորհիվ միայն կարելի է հասնել գիտելիքի զանգ-

վածային արտադրության, որն էլ կնպաստի գիտելիքահենք տնտեսության ստեղծմանը, 

երկրի սոցիալական ու տնտեսական ներդաշնակ զարգացմանը։ Ինչ վերաբերում է 

մարդկային կապիտալին, ապա դա բնորոշում է ոչ միայն մարդկանց` գիտելիքներով ու 

հմտություններով օժտվածությունը, այլև առողջությունը և նյութական ու ոչ նյութական 

բարիքների ստեղծման գործընթացում ներգրավվածությունը։  

Քսաներորդ հարյուրամյակում աշխատանքի սոցիալական կառուցվածքն աշխարհի 

զարգացած պետությունների տնտեսությունում կրել է արմատական փոփոխություն, որի 

արդյունքում այդ երկրներում ձևավորվել է նոր միջնորդ սոցիում, որը միավորում է 

սպասարկման բնագավառի մարդկանց։ Նշված սոցիումը գերիշխող դիրք է զբաղեցրել 

զարգացած կապիտալիստական երկրներում, որոնց տնտեսությունը մտել է նոր` հետ-

արդյունաբերական զարգացման փուլ տնտեսական տեսանկյունից, իսկ սոցիալական 

տեսանկյունից` սպառողական փուլ։ 

Տնտեսության զարգացումը որոշվում է բացարձակ ավելացված արժեքի աճի 

մակարդակով, որը բնութագրվում է բացարձակ հասարակական աշխատանքի նորմայով, 

այսինքն` վերարտադրության բնագավառից աշխատանքի էներգետիկ և տեղեկատվական 

ապահովման հետևանքով ազատվող մարդկանց քանակով։ Անհրաժեշտ է սոցիալական 

այնպիսի միջավայր ու քաղաքականություն, որի դեպքում մարդկանց միջև կհաստատվի 

փոխադարձ վստահության, հարգանքի, աջակցման մթնոլորտ։ Այդպիսի միջավայր կարող է 

ստեղծվել մշակութային, սոցիալական կապիտալների և դրանց հենքի վրա կառուցված 

գիտելիքի հասարակության փոխգործակցությամբ, որոնց փոխներթափանցումների 

արդյունքում կառաջանա նպաստավոր մի շրջան` ապահովելով սիներգիկ էֆեկտներ։ 

Տնտեսական կապիտալին զուգահեռ, սոցիալական կապիտալը ևս արժեքավոր լծակ է 

տնտեսական աճի համար։ Ընդունված է սոցիալական կապիտալը դիտարկել երկու` նեղ և 

լայն առումներով։ Նեղ իմաստը վերաբերում է մարդկանց հորիզոնական միավորումներին և 

կազմված է սոցիալական ցանցերից ու ասոցացված նորմերից, որոնք ազդում են հասա-

րակական արտադրողականության և կենսամակարդակի վրա։ Սոցիալական կապիտալն 

ունի նաև հասարակական կարևոր խորքային կողմ։ Լայն իմաստով սոցիալական կապիտալը 

հաշվի է առնում դրական և բացասական գործոնները` ներառելով մարդկանց ուղղահայաց ու 

հորիզոնական միավորումները, առնչվում է նաև կազմակերպությունների վարքագծին։  

Գիտելիքահենք տնտեսության կայացման գործընթացում կարևորվում են հետևյալ վեց 

հիմնասյուները` մարդկային կապիտալ, գիտելիքի հասարակություն, սոցիալական 

կապիտալ, տնտեսական խթաններ և ինստիտուցիոնալ ռեժիմ, տեղեկատվական ենթակա-

ռուցվածք, ազգային նորաստեղծական համակարգ։ 

Մշակութային մեծ կապիտալի վրա հիմնված դրական սոցիալական կապիտալի 

գործառության, գիտելիքի համընդհանուր մատչելիության ապահովման պայմաններում 

միայն կարող է տեղի ունենալ գիտելիքի զանգվածային արտադրություն, որն էլ կնպաստի 

դինամիկ գիտելիքահենք տնտեսության առաջացմանը, երկրի սոցիալական ու տնտեսական 

ներդաշնակ զարգացմանը։ 

 


